BILAGA 1
Projektbeskrivning
Ökad lönsamhet för näringen genom kunskapsspridning om hållbart
yrkesfiske i Koster-Väderöfjorden.

Vad vill vi med projektet
Samförvaltning Norra Bohuslän (SNB) har under flera år framgångsrikt genomfört
tvådagarskurser kring yrkesfisket i Koster Väderöfjorden. Detta i syfte att sprida kunskap om
det småskaliga yrkesfiskets förutsättningar och om hur behovet av ett lönsamt fiske kan
samsas med de höga krav på miljöhänsyn som ställs på fiske i Kosterhavets nationalpark. På
kurserna har den unika dialogformen inom samförvaltningen lyfts fram som
framgångsfaktorer för ett hållbart yrkesfiske. Yrkesfiskarna själva har varit
huvudföredragande i teroripassen och praktikpassen ombord på trålbåtar och burfiskebåtar.
Kursdeltagarna har i huvudsak varit myndigheter, forskare, förtroendevalda och
organisationer på alla nivåer – lokalt till nationellt.
SNB vill nu utveckla och utvidga dessa kurser och svara upp mot efterfrågan från andra
regioner om metod och resultat. Vi behöver därför ta fram nytt utbildningsmaterial i form av
filmer och presentationsmaterial. Vi vill också göra en dokumentation av vårt koncept för
lokal förvaltning med focus på hållbart fiske, miljö och samhälle detta för att underlätta
spridning av modellen till andra.
Vi vill också använda kurskonceptet för att skapa ökad lönsamhet och marknad för
skaldjuren som fiskas lokalt. Genom att också rikta kurser till grossister, butiker,
restauranger och deras kockar samt media kan vi skapa bättre kännedom om mervärdet i
den hållbart fiskade råvaran och därmed skapa förutsättningar för en högre lönsamhet i
lokala företag inom fiske och vattenbruk.

Genomförande och omfattning
Två målgrupper för projektet
En tvådagarskonferens och en endagsvariant. Båda ska innehålla teori och praktik ombord
på fiskefartyg. Tvådagarskonferensen riktas i huvudsak till myndigheter, beslutsfattare,
journalister där vi fördjupar oss i förutsättningarna för hållbart fiske och vattenbruk i
nationalparken och miljöskyddade områden. Syftet är kunskapshöjande och dialog.
Endagskonferensens syfte är att visa marknaden att yrkesfisket är hållbart och har ett
mervärde, där är den ömsesidiga dialogen viktig där yrkesfisket ges möjlighet till att få
kunskap om vad kunden har för krav för att ge mer för varan. Utbildningen fångar därmed
upp det lokala fiskets särdrag och skapar nya samband mellan fiskaren och den råvara denna
levererar till marknaden. Det blir möjligt och intressant för återförsäljaren/restaurangen att
skapa ett mervärde för sin egen verksamhet genom att sälja/servera fiskråvaran med den
berättelse om fiskets bedrivande som fiskaren erbjuder.
Då det praktiska deltagandet från yrkesfiskarna begränsas av att de är verksamma med det
dagliga yrkesfisket, så behöver antalet kurser hållas nere. Fyra kurser per år under en
treårsperiod varav det genomförs två tvådagars och två endagarstillfällen

Resultat och dokumentation
-

Ökad kunskap och lärande kring ett hållbart yrkesfiske.
Lönsammare marknad för det småskaliga yrkesfisket, vattenbruket och annan
livsmedelsknuten näring.
Dokumentation och kunskapsbank kring hållbart yrkesfiske i samklang med omsorg
om den marina miljön.

Deltagande och genomförande av projektet
Projektägare Strömstads kommun genom Samförvaltning Norra Bohuslän (SNB).
Samverkan/deltagare i projektet med Kosterhavets nationalpark (Länsstyrelsen VG), lokala
yrkesfiskare samt Göteborgs universitet.

Kostnadskalkyl Projekt
Ökad lönsamhet för näringen genom kunskapsspridning
om hållbart yrkesfiske i Koster-Väderöfjorden.
KOSTNADSBUDGET
1.
Lön projektledare 20 % anställning
2.
Ekonomi redovisning upphandling overhead
3.
Kurs två tillfällen x 2 dagar
4.
Kurs två tillfällen x 1 dag
5.
Produktion kursmaterial
6.
Produktion 2 filmer
7.
Dokumentation matr/tryck

SUMMA

2016
148 000
40 000
140 000
80 000
50 000
100 000

2017
148 000
40 000
140 000
80 000
50 000

2018
148 000
40 000
140 000
80 000

100 000

558 000

458 000 508 000

Noteringar
1. Projektledare anställs av Strömstads kommun . Projektledaren planerar, administerar,
genomför och utvärderar kurserna se bilaga löneuträkning.
2. Ekonomifunktion köpes av Strömstads kommun se bilaga löneuträkning.
3. I kurskostnaden ingår teoripass och utfärd med burfiskebåt för vittjande av kräftor samt
en uI kurskostnaden ingår teoripass och utfärd med burfiskebåt för vittjande av kräftor
samt en utfärd med räktrålare för att göra ett tråldragtfärd med räktrålare för att göra ett
tråldrag. Till en kurs med 15 deltagare krävs två trålare samt en burfiskebåt a 15 000 Skr.
Till detta kommer ersättningar till föreläsare samt förtäring. Deltagarna står själva för
boende.
4. I kurskostnaden ingår teoripass och utfärd med burfiskebåt för vittjande av kräftor samt
alternativt I kurskostnaden ingår teoripass och utfärd med burfiskebåt för vittjande av
kräftor. Till en kurs med 15 deltagare krävs en burfiskebåt a 15 000 Skr. Till detta kommer
ersättningar till föreläsare samt förtäring.
5. Framtagande av kursmaterial till bägge kurserna. Målet är att materialet ska kunna
användas även efter projektet av samförvaltning norra Bohuslän eller annan intressent.
6. Profesionellt producerade filmer som dokumentation men också för kunskapsspridning.

