
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 
 

Definitioner av egna indikatorer som ingår i utvecklingsstrategin   
Insatsområde 1-Samverkan och kommunikation 

Indikator (namn, benämning) Definition  Beskrivning av hur mätning kommer att 
göras inkl. hur uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Gränsöverskridande samverkan 
för förvaltning och utveckling av 
området 

Nya nätverk och samverkansprojekt som uppstår kring 
gemensamma intressen. De skall bestå av representanter 
från olika sektorer eller branscher, över region- och 
landsgränser 

Mäts vid projektslut 

Utbyten inom EU Anordna nätverksträffar avseende kunskapsöverföring 
mellan olika intressenter och aktörer inom EU 

Mäts vid projektslut 

Ny kompetens inom förvaltning och utveckling av fiskeområden 
Antal bevarade/skapade arbetstillfällen eller start av nya företag inom fiskevård och fisketillsyn 
Mäts vid projektslut 

 
Insatsområde 2-Hållbar användning och utveckling av resursen 

Indikator (namn, benämning) Definition  Beskrivning av hur mätning kommer att 
göras inkl. hur uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Etablerad samverkan forskning 
/företag 

Öka kunskapen om avrinningsområdet och dess ekosystem och de 
faktorer som påverkar dem, genom samverkan företag LTU och 
SLU 

Mäts vid projekt tidens slut i skriftlig 
uppföljning 

Nya produkter för fiskevård och 
förvaltning 
 

Antal bevarade arbetstillfällen Mäts vid projektslut 

Nya produkter och processer för 
fiskevård och förvaltning 
 

Nya arbetstillfällen Mäts vid projektslut 



Insatsområde 3 - Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens 
med vattenområdets resurser som bas 

Indikator (namn, benämning) Definition  Beskrivning av hur mätning kommer att 
göras inkl. hur uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Utveckling av nya produkter 
inom förädling av resursen 

Antal diversifieringsprojekt där nya varor produkter och 
tjänster utvecklas. Antal nya och bevarade arbetstillfällen 
genom utveckling av nya produkter 

Mäts vid projektslut 

 

Insatsområde 4- Utveckling av marknad, information och tillgänglighet 
Indikator (namn, benämning) Definition  Beskrivning av hur mätning kommer att 

göras inkl. hur uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Ny kunskap om nya marknader 
 

Nya arbetstillfällen genom ny kunskap om nya marknader Mätning efter projekttid 

Fler som känner till området 
 

Genom att bearbeta media och genom egna marknads 
aktiviteter 

Mätning efter programperiod 
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Indikator (namn, benämning) Definition Beskrivning av hur mätning kommer att 
göras inkl. hur uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Etablerad platform för 
samverkan 

Nya nätverk/samarbetskonstellationer mellan två eller flera 
parter som tillkommit genom projektet och som bedöms 
fortsätta att existera även efter projekttiden. 

Nya nätverk och samverkansprojekt/utbyten som uppstår kring 
gemensamma intressen. De kan bestå av representanter från 
olika sektorer eller branscher, över region- och landgränser. 

 

Sammanställningar och rapporter från 
nätverksträffarna. 
Sammanställning som LAG beviljat till projekt. 

 
 

 
 

Antal träffar i media Utarbeta en strategi för media för området; 
pressmeddelanden till dags- och veckotidningar, olika 
TV bolag, radiokanaler, inbjudningar till pressträffar 
etc. vid lyckade projekt. Utgivning av en egen digital 
informationsblad. 

Delrapporter och slutrapporter från projekt. 

Antal marknadsaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insatser i form av t ex annonser, artiklar och 
informationsmaterial i tryckt eller digital form/media med 
syftet att bidra till en mer positiv kunskap om leaderområdets 
produktutbud och entreprenörskap. 

 Hit räknas också föredrag, seminarier, informationsmöten etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonser, informationsmaterial, kampanjer i 
sociala medier, mediabevakning, 
evenemangskataloger. 
Sammanställningar och rapporter från 
föredrag, seminarier och informationsmöten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


