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Sammanfattning
Föreningen Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har tagit fram utvecklingsstrategin
med stöd av Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner samt Länsstyrelsen i
Norrbotten. Även yrkesfisket, fritidsfisket, turistföretagare, vattenrättsägare, bya- och
samfällighetsföreningar, ideella föreningar, Finsk - Svenska Gränsälvskommissionen och
offentlig sektor har medverkat i processen med att ta fram utvecklingsstrategin för området.
Namnet på leaderområdet kommer i fortsättningen också att vara Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård. Stödet söks från EHFF, Havs- och fiskerifonden, för programperioden
2014 – 2020.
Områdets stora styrka är att det innefattar ett av norra halvklotets största sammanhängande
vattensystem med orörda älvar. Torneälvens enorma avrinningsområde med varierande
landskap från fjäll till kust och skärgård samt områdets kustbygd, skärgård, sjöar och stora
älvar med biflöden ger möjligheter till utveckling av nya innovativa produkter, varor och
tjänster med fiske som bas. En sammanhållen och strategisk utveckling av resurserna i
vattnet bidrar till ökad hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt i nya och befintliga
företag samt ökar områdets attraktivitet, för boende besökare och inflyttare.
”Tornedalen- Haparanda skärgård är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart,
lokalt förvaltat fiskeområde i ett av Europas största vilda vattensystem och lockar
besökare från hela världen”
För att nå mot visionen och att möta identifierade behov har fyra övergripande mål
formulerats:
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har etablerat en samverkansplattform
som bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av en hållbar ekonomisk, social
och ekologisk utveckling av områdets resurser samt samverkan över länder- och
sektorsgränser
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har bidragit till att öka kunskapen om
områdets ekosystem, etablerat ett hållbart förhållningssätt och stärkt samarbetet mellan
forskning och företagande som genererat nya områden för forskning.
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har bidragit till att området är en känd
destination med ett varierat utbud av produkter med bas i fiskeområdets resurser.
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård bidragit till ökad sysselsättning och
tillväxt i befintliga och nya företag och samt ökad livskvalitet.
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Aktiviteterna genomförs i fyra insatsområden:
1. Samverkan och kommunikation
2. Hållbar användning och utveckling av resursen
3. Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny
kompetens med vattenområdets resurser som bas
4. Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

En lokal aktionsgrupp (LAG) kommer att vara den ledande funktionen för strategins
genomförande. LAG kommer att fatta beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras.
Ledamöterna i LAG sammansättning kommer från den privata, ideella och offentliga
sektorerna.
Visionen för strategin är att den ska bidra till att utveckla smarta och innovativa verktyg,
modeller och metoder för förvaltning av området, för utveckling av nya varor, produkter och
tjänster samt ny kompetens.
Visionen för partnerskapet (kommunerna i det geografiska området, Länsstyrelsen i
Norrbotten, ideella föreningar och näringslivet) är att det ska säkerställa allas delaktighet och
transparens i genomförandet av strategin. Partnerskapet ska skapa förutsättningar för
strategins genomförande och utgöra grund för en framtida samverkansmodell
Visionen grundar sig på det faktum att området är unikt med ett sammanhängande
strömmande vattensystem med vilda oexploaterade vatten som saknar motstycke i Europa.
Visionens inriktning är dels att peka på möjligheter med att göra området känt och skapa
tillväxt, men även på vikten av en hållbar förvaltning och utveckling av resurserna som en
förutsättning för tillväxt.
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1 Syftet med den lokala utvecklingsstrategin
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och
urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

2 Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå
EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för
projekturvalet i strategin på de mål som är satt i de inblandade operativa
programmen för struktur- och investeringsfonderna.
Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till
insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En
handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter.

3 Strategins framtagning
Utvärderingen om föregående programperioden (för Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgård 2011-2013) har vi använt för att se kommande behov inom området. En enkät har
skickats ut till programperiodens (2011-2013) deltagande projektägare. Enkäten uppföljdes
av telefonsamtal. Av 22 utskick inkom 16 svar.
LAG Tornedalen och FOG Tornedalen Haparanda skärgård har vid flertal tillfällen träffats,
för att se möjligheter med framtida samverkan, främst när det gäller kanslifunktion och
administration. Kontakter, när det gäller ovanstående, har också tagits med Leader Polaris
samt Mare Borealis. 4 genomförda träffar med 6 – 8 deltagare.
FOG Tornedalen Haparanda skärgård har under 2014 haft egna strategiträffar styrelsen
diskuterat strategier för området. 4 genomförda träffar under 2014
Löpande kontakter och samtal har skett med kommunernas näringslivs- bolag/enheter. Syftet
med träffarna har varit att se och tillvarata varje kommuns potential med fisket som resurs
för en god och hållbar fiskenäring. Områdets kommunledningar har också besökts, där
föregående period redovisats, framtida möjligheter diskuterats samt information om LLU
2020. Besök har gjorts till områdets alla kommuner
Idé seminarier har genomförts i områdets kommuner där det ideella, företag och offentliga
träffats. Temat för seminarierna har varit lokal utvecklings strategi 2020. Deltagande företag
har bl. a varit från skifteslagsföreningar- och vattenrättsägare, restaurang- och logiföretag,
representation från områdets kommuner samt representation från områdets olika ideella
föreningar (bya-, intresse- eller fiskeförening). 4 träffar, en i vardera kommun. Deltagandet
har varierat mellan 4 – 12 personer/träff.
Två studieresor har genomförts, där Hushållningssällskapet Nord varit värd, till Västkusten
”8 fjordar” Halland och River Tweed i Skottland för att studera deras arbetsmetoder kring
resursen fiske; infrastruktur, forskning, yrkesfiske, fisketurism, miljö och hållbarhet,
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mervärden mm. Medverkande på resan var från företags-, offentlighets- och ideella
sektorerna. 6 deltagare var med på resan till Västkusten och 10 deltagare till River Tweed
Kontakter har tagits med framtida partners; Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda
kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten (Havs och fiskeri-, näringslivs- och vatten och miljö
enheten) LRF Norrbotten, Hushållningssällskapet Norrbotten, Finsk-Svenska
Gränsälvskommissionen och Tornedalens Folkhögskola, Kiruna Jakt och fiske förening,
Torneälvens sportfiskeförening, Bottenvikens yrkesfiskeförening, kustområdets
skifteslagsföreningar- Seskarö, Nikkala, Vuono, Säivis och Haparanda, älvområdets
vattenrättsägare och skifteslagsföreningar.

4 Utvecklingsområdet
Totalt antal invånare i
utvecklingsområdet, inklusive tätorter >
20 000 invånare.
Antal invånare i utvecklingsområdet,
exklusive tätorter > 20 000 invånare.

Totala antalet invånare i området
är 44 201.
Kiruna kommun har drygt 23 000
med centralorten ca 18 000 inv.
Pajala kommun har 6 300 inv.
Övertorneå kommun har ca
4 800 inv. och Haparanda
kommun har ca 10 000 invånare.
Inom samma vattendistrikt finns
totalt ca 77 000 invånare. 33 000
invånare finns på den finska
sidan om älven

Områdets totalstorlek i km2, inklusive
tätorter > 20 000 invånare.
Områdets storlek i km2 utanför tätorter
> 20 000 invånare.

Områdets totala geografiska
område, som innefattar Kiruna,
Pajala, Övertorneå och
Haparanda kommuner, är 30 265
km2.
Hela vattendistriktet 40 157 km2
(Ytan är lika stor som Schweitz)

Antal invånare per km2, inklusive
tätorter.
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Antal invånare per km2, exklusive tätorter.

1,5 invånare/km2

Kommuner som omfattas av strategin.

Kiruna kommun, Pajala kommun,
Övertorneå kommun och
Haparanda kommun

Landskapstyper och landmärken

Områdets landskapstyper
karakteriseras av fjäll- och skogsoch jordbruksbygd, kust- och
skärgårdsbygd och hav. Viktiga
landmärken är Treriksröset,
Torneträsk, Riksgränsfjällen,
Bifurkationen, Polcirkeln,
Kattilakoski, Övertorneå kyrka,
Armasjärvi, Kukkolaforsen,
Haparanda skärgård och
närheten till Norge och Finland.

Större tätorter och utvecklingscentra

Torneträskområdet, Jukkasjärvi,
Jukkasjävi Ice hotel, Lainio,
Lainio Vildmark, Vittangi,
Karesuando, Lannavaara, Kengis,
Kengis Värdshus, Muonionalusta,
Rajamaa, Pajala, Korpilombolo,
Junosuando, Kangos Vildmark,
Svanstein, Svanstein Gård,
Juoksengi, Juoksengi Bya
förening, Övertorneå, Övertorneå
turistanläggning, Hotell
Tornedalen, Hedenäset,
Risudden, Matkakoski,
Korpikylä, Guest House
Tornedalen, Kukkolaforsen Turist
och konferens, Haparanda,
Nikkala, Seskarö, Seskarö
Wärdshus, Haparanda skärgård

Befolkningsförändring för åren 2007–
2013

Sedan 1995 har befolkningen i
Norrbottens län och Lapplands
län (Fi) tillsammans minskat med
ca 40 000 invånare.



Flyttnetto



Födelsenetto

Arbetslöshet i procent
Arbetslöshet bland unga (15–24 år) i
procent *
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Andel invånare med utländsk bakgrund
i procent *
Antal företag med direkt anknytning till
fiske och vattenbruk **

35 stycken på den svenska sidan.

Antal företag per 1 000 invånare ***
Antal nystartade företag per 1 000
invånare ***
Andel av befolkningen i procent
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65-

år

Övrigt nämnvärt som har betydelse för
områdets utveckling?

0 – 15 16- 64 65 –
Kiruna

17,4

62,4

20,2

Pajala

14,4

53,8

31,7

Övertorneå 13,9
28,7

57,4

Haparanda 16,4
24,9

61,6

Stort behov av diversifiering och
generationsskiftning

4.1 Områdesbeskrivning
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård ligger centralt på Nordkalotten och i
Barentsområdet. Det socioekonomiska området för Tornedalen och Haparanda skärgård
bygger på ett gemensamt kulturarv, ett område som idag består av Kiruna, Haparanda,
Övertorneå och Pajala kommuner. I kulturarvet ingår också flera minoritets språk –
meänkieli, samiska och finska.
”Torneälvens avrinningsområde är 40 157 km² stort och dess vatten rinner till största delen
genom Sverige och Finland. Ungefär 60 procent av avrinningsområdet ligger i Sverige,
resten i Finland och endast en liten del i Norge. Avrinningsområdet sträcker sig från de
nordliga fjällområdena i Sverige och de nordvästra delarna av finska Lappland, vidare ner
genom myrmarkerna, och ner till de låglänta jordbrukslandskapen i söder, vid Bottenvikens
kust. Vattensystemet består av två huvudälvar, Torneälven och Muonioälven som är en av
Sveriges fyra nationalälvar . Torneälven har sitt utlopp i Bottenviken. Till avrinningsområdet
hör även kustområdet utanför älvens mynning. Av avrinningsområdets totala areal består
mer än hälften av skogsmark, en femtedel av kalfjäll och en tiondel av låglandsmyr. Sjöar,
glaciärer och fjällmyrar utgör en mindre del av arealen. Avrinningsområdet är glesbefolkat.
Totalt finns det 469 sjöar som är större än 0,5km2. Små fjällsjöar är vanligast och utgör ca
45 procent av alla sjöar. Den största sjön i åtgärdsområdet, som också är Skandinaviens
största fjällsjö, är Torneträsk med en längd av 70 km och en yta på 332 km2. Det är den näst
djupaste sjön i Sverige efter Hornavan med ett största djup på 168 meter”.
Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten.
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Området är ett av Nordkalottens tidigast befolkade. I trakterna kring Aareavaara i Pajala
kommun har 11 300 år gamla boplatser hittats. Den 510 kilometer långa Torneälven
dominerar inlandet. Historiskt har älven och skärgården haft stor betydelse för näringslivet
och befolkningen genom ett produktivt fiske och även skapat gynnsamma betingelser för
samfärdsel och handel.
Sedan 1809 bildar Torne älv tillsammans med Muonio och Könkämä älvar nationsgräns mot
Finland. Gränsdragningen skedde efter freden mellan Ryssland och Sverige. Freden
medförde ett kulturellt och språkligt område skars isär och hamnade under två olika nationer
med två olika förvaltningsstrukturer. Området har stor utflyttning, framförallt unga.
Medelålder och arbetslösheten är hög på bägge sidor om gränsälven.
Torne- Muonioälvens vattendistrikt är ett internationellt vattendistrikt mellan Sverige och
Finland. Torneälven är Nord Europas störste laxproducerande älv, en av Sveriges
nationalälvar och ingår i Natura 2000 nätverket.
Torne älv, med biflödena Könkämä-, Muonio- och Lainio älvar, är unika vattendrag i både
nationella och internationella perspektiv. Torne älv är en av landets få större oreglerade älvar
med ursprungliga, naturligt reproducerade bestånd av östersjölax och havsöring. Torneälven
är den i särklass viktigaste vildlaxälven för hela Bottenviken och Östersjön mellan 70 – 80%
av vildlaxen i Östersjön har sitt ursprung i Torneälvens vattensystem. Bifurkationen Tärendö
älv binder ihop Torneälven med Kalixälv
Tornedalens och Haparanda skärgårds samlade styrka är kopplad till områdets varierande,
generösa geografi och natur. Goda förutsättningar finns för att utveckla en attraktiv
besöksnäring samt kustnära fiske. Genom samarbete och nätverksbyggande kan
styrkepositionerna nyttjas fullt ut. En fullt utvecklad besöksnäring, baserad på resursen fiske,
och kustnära fiske kommer att förstärka underlaget för service i området och därmed också
bidra till att trygga den bofasta befolkningens välstånd.
Det kustnära fisket i Haparanda skärgård är unikt såtillvida att allt fiskevatten är enskilt ägt,
antingen via skifteslagsföreningar, byasamfälligheter eller av enskilda fastighetsägare. Även
om fisket i Haparanda skärgård har minskat är fisket fortfarande viktigt för de lokala
företagen och för arbetstillfällena, liksom för uppdraget att leverera god fisk av hög kvalitet
till svenska köksbord. Dessutom är det kustnära fisket viktigt för en naturligt levande
kustmiljö som i sig är den viktigaste förutsättningen för utvecklad skärgårdsturism och
produktutveckling kring resursen fiske.
Älv- och sjöfisket har alltid varit viktigt för tornedalingarna. Tidigare gav fisket i älven och
sjöarna betydande inkomster, men idag bedrivs detta som husbehovs- och fritidsfiske. I
Torne- och Muonio älvar, dess biflöden och sjöar är lax, öring, sik, gädda, harr, abborre och
siklöja de viktigaste fångstarterna. Numera får, med några undantag, lax och öring fångas
enbart med spö och drag. Siken fiskas i regel med nät och håv. Här finns stora potentialer till
företagande och start av nya företag inom förädling av resursen fisk och inom
besöksnäringen.
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För de kustnära yrkesfiskarna är laxen och löjan de viktigaste arterna ur ett ekonomiskt syn
att se på. Ett aktivt fiske har stor betydelse för bibehållandet av en levande skärgård.
Binäringsfiskarna kombinerar i regel sitt fiske med jordbruk, annat företagande eller
anställning. Vattenägarna i skifteslagen längs älven vill kunna bedriva sitt traditionella fiske.
Sportfiskeintressena ser stora möjligheter till att utveckla turismen genom att tillgången på
lax och andra arter förstärks och därmed ger nya arbetstillfällen i bygden.
Tornedalskommunerna är starkt engagerade i fisket och i laxfrågan. Enighet råder om att
vildlaxen samt alla i området förekommande arter är viktiga naturresurser som skall vårdas
och förvaltas för framtiden. För Haparanda är utveckling av både älv- och kustfisket lika
viktiga. För kommunerna längre upp efter älven – Övertorneå, Pajala och Kiruna – är
målsättningen att utveckla möjligheter för sportfiske och skapa förutsättningar för
fisketurism.
Nämnas kan att vildlaxuppgången har haft en gynnsam utveckling under de senaste åren.
Mätresultat från Kattilakoski i Övertorneå kommun kan redovisa över 100 000 laxar år 2014
jmf med ca 60 000 år 2013.

4.1 Behov och utvecklingsmöjligheter
Områdets stora styrka är att det innefattar ett av norra halvklotets största sammanhängande
vattensystem med orörda älvar. Torneälvens enorma avrinningsområde med varierande
landskap från fjäll till kust och skärgård samt områdets kustbygd, skärgård, sjöar och stora
älvar med biflöden ger möjligheter till utveckling av nya innovativa produkter, varor och
tjänster med fiske som bas. En sammanhållen och strategisk utveckling av resurserna i
vattnet bidrar till ökad hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt i nya och befintliga
företag samt ökar områdets attraktivitet, för boende besökare och inflyttare.
Området är ett mångkulturellt gränsområde med finska, ryska, kvänska och samiska rötter,
vilket är en styrka med flera språk och en kultur som är särpräglad och speciell för området.
Det finns en tradition av historieberättande och man är berömda för sin gästfrihet.
Midnattssol, polarnatt och det faktum att området genomkorsas av polcirkeln är andra
styrkor. Kulturen tillsammans med naturen attraktiv för många och en stark anledning att
besöka området.
Andra styrkor är en kultur där det finns breda och djupa kunskaper om de vatten som ingår i
området samt om fisket och naturen i allmänhet. I Tornedalen finns även en stark matkultur,
med en tradition om att utveckla egna unika och för området typiska recept, maträtter och
bakverk, merparten med fisken som bas. Livsmedelsförädling där man nyttjar alla
förekommande fiskarter för att utveckla nya produkter är därför en möjlighet. Produkterna
behöver inte alltid vara fysiska utan det kan också handla om upplevelser med mat eller
fiske. Mat och upplevelser av mat är också starkt kopplad till besöksnäringen. En annan
styrka är att det i området finns utbildningar inom både naturguidning med fiskeguider och
utbildning inom livsmedel och mat.
Området står även inför en del utmaningar som om man inte hittar en lösning kommer att
vara ett hinder för en långsiktigt hållbar utveckling av området. Hinder och utmaningar har
till en del identifierats i förra programomgången och olika intressenter har också tillsammans
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diskuterat behov och lösningar för hur man kan överkomma hinder. Behoven definieras i
fyra områden:
Kommunikation och samverkan
Arbetet med att hitta nya innovativa, inkluderande och smarta vägar för samverkan och
kommunikation kring att utveckla och förvalta vatten behöver fortsätta. Det finns behov av
att hitta bra samverkansformer som innefattar samtliga intressenter, fiskrättsägare,
markägare, entreprenörer inom fiske och turism, bybor och myndigheter. Det finns även
intressekonflikter mellan olika användare av resursen: kustfiske kontra fiske i älvarna,
samernas intressen för att utöva sin renskötsel, gruvornas intressen av att ta resurser i
anspråk där användningen inte alltid är hållbar och står i konflikt med andra nyttjare av
naturresurserna. En samverkansform, ett forum måste också involvera partners från Finland,
särskilt när det gäller fiskevårdsåtgärder i gränsälven. Fiskevårdsåtgärder gör liten nytta i
halva älven och det är en särskild utmaning att utveckla resurser där resultat av beslut och
insatser är beroende av hur väl man lyckas involvera myndigheter och markägare på den
finska sidan. Under förra programperioden knöts kontakter med Finland som ska utvecklas
vidare. Att lösa kommunikation och samverkan kring förvaltning och utveckling av
resurserna vatten och fisken är en förutsättning också för att utveckling av nya varor och
tjänster inom livsmedel och turism med fisken och vattnet som bas.
Hållbar användning, utveckling och förvaltning av resursen
Det finns behov av att på kort sikt arbeta med fiskevård bland annat i form av återställning
av flottledsrensningar, återställande av lekplatser samt att på lång sikt utveckla planer för en
hållbar användning, utveckling och förvaltning av resursen. Här finns även behov av
kontakter och samverkan med forskningsinsatser för att hitta innovativa vägar och metoder
för att bevara och utveckla fiskebeståndet; kvantitativt på bredden med en större variation av
arter, på djupet med optimal mängd fisk för området, samt kvalitativt med fiskstammar av
god och hållbar kvalité.
Utveckling av nya varor och tjänster samt ny kompetens
En långsiktig plan kan också innefatta att gå från att beskatta fiskebestånd, särskilt ensidigt
mot vissa arter som laxen, till att hitta andra vägar för en hållbar tillväxt med vattnet och
fisket som bas. Det kan vara att utveckla befintliga och nya varor och tjänster mot nya
marknader eller att utveckla ny kompetens i nya och befintliga företag. Här finns behov av
att driva affärs- och produktutvecklingsprocesser samt kompetensutveckling i nya och
befintliga företag. Behov av kompetensutveckling har identifierats övergripande inom
områden som: Entreprenörskap, ledarskap och affärsutveckling. Mer speciellt i frågor som
rör livsmedelshantering kopplat till fisken, paketering och prissättning av
upplevelseprodukter, behovet av ökad omvärldskunskap med kunskaper om olika
marknader, trender och marknadens behov. I det här sammanhanget finns också behov av att
lösa svårigheter med generationsskiften i företag. Medelåldern i företagen är hög och unga
lämnar bygden för arbete eller studier på annan ort. Det finns särskilda behov av aktiviteter
som tilltalar unga. En väg kan vara att fånga upp unga som kommer till folkhögskolorna eller
den nordiska yrkeshögskolan i Övertorneå för att studera. Där finns bland annat utbildning
för naturguider och utbildning inom livsmedelsteknik. Andra vägar kan vara att få de som
bor på asylboenden i området att stanna när de får sina uppehållstillstånd.
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Marknad, information och tillgänglighet
Leader området har ofta långa avstånd, med de olika potentiella nya produkterna, till nya och
befintliga marknaderna och därmed har också de internationella och nationella marknaderna
liten kunskap om området och områdets möjligheter. Det finns behov av särskilda
informations- och marknadsföringsinsatser för att nationellt och internationellt göra området
känt och lägga grunden för de företag som ska marknadsföra sig och sina produkter.
Behovet av marknadsföringsinsatser är generellt och gäller oavsett om det handlar om varor
eller tjänster med fisken och vattnet som bas. Å andra sidan finns allmänt dåliga kunskaper
om den marknad man vill nå både i befintliga företag och företag på idéstadiet. Särskilt inom
besöksnäringen finns många antaganden och myter. Också kunskapen om hur man når sin
marknad och vilka verktyg som finns tillgängliga är dålig. Området är heller inte tillgängligt.
Det finns ingen bra information för den som vill besöka området och på plats saknas
information, guidning och skyltar. En utomstående besökare har svårt att hitta till områdets
guldkorn.

5 På vilket sätt är strategin innovativ?
Strategin är innovativ i sitt sätt att undersöka och utveckla nya innovativa,
inkluderande och smarta modeller, metoder och verktyg inom fyra områden med
exempel nedan:
Kommunikation och samverkan – Etablering av en plattform som säkerställer lokalt
ansvar och långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar förvaltning och utveckling
av vattenområdet och skärgården med gränsöverskridande samverkan över sektorsgränser
och landgränser, särskilt mot Finland.
Hållbar användning, utveckling och förvaltning av resursen – I samverkan mellan
forskning, företag och sakägare i området definiera behov av forskning och nya
forskningsområden samt utveckling av smarta verktyg för att genomföra och följa upp fiskeoch vattenvårdande insatser
Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt
ny kompetens med vattenområdets resurser som bas – Nya sätt att leverera och
tillgängliggör ny kompetens till nya och befintliga företag, t ex med onlinetjänster (området
är stort) samt att strukturera och integrera omvärldskunskap i kompetensutvecklingen.
Etablera en tydlig innovationsprocess i utvecklingen av nya varor och tjänster. Involvera
lokalsamhället och använda den kunskap som finns där i utveckling av nya varor och
tjänster. Utveckla varor och tjänster gränsöverskridande mellan olika sektorer inom t ex
besöksnäring eller olika kulturområden, men även över gränsen till Finland.
Utveckling av marknad, information och tillgänglighet – Utveckling av modeller och
verktyg med ny interaktiv teknik som levererar information, ökar tillgängligheten och
marknadsför området på nya sätt i nya medier.
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6 Vision
”Tornedalen- Haparanda skärgård är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och
lokalt förvaltat fiskeområde i ett av Europas största vilda vattensystem, med besökare från
hela världen”
Visionen för strategin är att den ska bidra till att utveckla smarta och innovativa verktyg,
modeller och metoder för förvaltning av området, för utveckling av nya varor, produkter och
tjänster samt ny kompetens.
Visionen för partnerskapet är att det ska säkerställa allas delaktighet och transparens i
genomförandet av strategin. Partnerskapet ska skapa förutsättningar för strategins
genomförande och utgöra grund för en framtida samverkansmodell.
Visionen grundar sig på det faktum att området är unikt med ett sammanhängande
strömmande vattensystem med vilda oexploaterade vatten som saknar motstycke i Europa.
Visionens inriktning är dels att peka på möjligheter med att göra området känt och skapa
tillväxt, men även på vikten av en hållbar förvaltning och utveckling av resurserna som en
förutsättning för tillväxt.

7 Insatsområden, mål och urvalskriterier
7.1 Övergripande mål för området
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har etablerat en samverkansplattform
som bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av en hållbar ekonomisk, social
och ekologisk utveckling av områdets resurser samt samverkan över länder- och
sektorsgränser
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har bidragit till att öka kunskapen om
områdets ekosystem, etablerat ett hållbart förhållningssätt och stärkt samarbetet mellan
forskning och företagande som genererat nya områden för forskning.
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har bidragit till att området är en känd
destination med ett varierat utbud av produkter med bas i fiskeområdets resurser.
2021 Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård har bidragit till ökad sysselsättning och
tillväxt i befintliga och nya företag och samt ökad livskvalitet.
De övergripande målen överensstämmer med de fem prioriterade strukturpolitiska målen för
fiskerifonden samt målen för Östersjöstrategin genom att bidra till ökat välstånd och till att
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rädda havet genom ökad kvalité i älvarna. Utveckling av destinationen och nya varor och
tjänster inom områdena turism, mat och upplevelser stämmer även överens med
prioriteringarna i RUP och RUS för Norrbotten som ser besöksnäring som ett prioriterat
utvecklingsområde.

Horisontella mål
Övergripande horisontella mål för hela
strategin

Indikatorer

Deltagande av utrikesfödda

Projektet bidrar till ökat intresse
hos utrikesfödda
Projektet bidrar till ökat intresse
hos områdets minoriteter
Projektet bidrar till ökat intresse
hos unga
Projektet bidrar till en ekologisk,
ekonomisk och social hållbar
tillväxt genom att främja
Östersjöstrategin och RUS/RTP
Projektet bidrar till ökad
jämställdhet

Projekt som initieras och drivs av någon
av områdets minoriteter
Projekt som initieras och drivs av unga
Aktiviteter som bidrar till en ekologisk,
ekonomisk och social hållbar tillväxt, t ex
genom att främja miljö och klimatmål i
Östersjöstrategin och RUS, RTP
Jämställdhet mellan könen

En hållbar utveckling och tillväxt baserat på fiskeområdets resurser är kärnan i
strategin med fokus på hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk). Flera åtgärder
inom insatsområdena kommer att vara direkt riktade till eller drivas av
målgrupperna inom de horisontella kriterierna.

7.2 Insatsområden
Insatsområde 1: Samverkan och kommunikation
Insatsområdet svarar mot behoven att utveckla samverkan och kommunikation internt och
externt. Internt mellan intressenter i området, mellan företag, sektorer och brukare av
resursen, men även med myndigheter. En samverkan bör även utvecklas för att inkludera
intressenter på den finska sidan av gränsälven. Externt i utbyten med liknande områden
nationellt och internationellt
1.1 Åtgärder för att utveckla en inkluderande och lokalt förankrad samverkansplattform
som kan säkerställa en långsiktig förvaltning och användning av resursen. Plattformen
ska involvera intressenter från området. Längs gränsälven betyder det att också
involvera intressenter på den finska sidan.
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1.2 Åtgärder för att involvera det lokala samhället och göra det delaktiga i en utveckling av
resurser kring vattnet och fisken. Fritidsfisket i området är omfattande och därför är det
nödvändigt att involvera det lokala samhället för att nå samsyn för hur resursen hållbart
ska brukas, men även för behovet av att identifiera och utbilda ambassadörer för
områdets tillgångar.
1.3 Åtgärder för att öka omvärldskunskapen samt identifiera och analysera goda exempel
för hur en samverkanplattform kan utvecklas. Skapa samverkan och utbyten med
liknande områden i första hand inom EU.
Insatsområde 2: Hållbar användning och utveckling av resursen
Grunden för en hållbar tillväxt med vattenområdet I Tornedalen-Haparanda Skärgård, fisken
och fiskeupplevelsen som bas, är att säkerställa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbara utveckling och användning av resursen.
2.1 Åtgärder för att återställa vattendrag och undanröja hinder längs stränder och i botten
som påverkats av t ex flottning av timmer, utlopp från odlingar eller fördämningar.
Syftet är att skapa en god grund för fortsatt utveckling
2.2 Åtgärder för att ta fram verktyg för att fortlöpande utveckla, följa upp och genomföra
åtgärder för en långsiktigt ekonomisk, ekologisk och social hållbar förvaltning och
utveckling av vattenområdet och fiskeresursen. Bland annat ska en modell för att
anpassa omsättningen baserad på resursen fiske ska tas fram. Modellen ska kunna visa
hur ett hållbart fiske med ekonomiska och biologiska nyckeltal kan utvecklas.
Samverkan för framtagningen kan ske i samverkan med Luleå tekniska universitet och
Sveriges lantbruks universitet.
2.3 Åtgärder för att identifiera och initiera nya forskningsområden för hållbar utveckling av
resursen och en långsiktig samverkan mellan forskning och företagande. Syftet är att
med en utvecklad samverkanmed forskningen ska företag vara med och definiera nya
forskningsområden och ny kunskap som ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling,
uppföljning och förvaltning av resurserna.
Insatsområde 3: Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor
och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
Det finns behov av att utveckla varor och tjänster baserat på fiskeområdets resurser som i
högre grad förädlar tillgångarna. I insatsområdet ska innovativa processer initieras och
genomföras för idéutveckling, test, konceptutveckling och kommersialisering.
Innovationsprocessen kompletteras med kompetensutveckling och utveckling av
entreprenörskap.
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3.1 Åtgärder för att identifiera resurser för kommersialisering; fiskeområden lämpliga för
turism, potentiella entreprenörer i befintliga och nya företag eller resurser i
lokalsamhället.
3.2 Åtgärder för att identifiera idéer och initiera innovationsprocesser för nya varor,
tjänster och produkter inom t ex livsmedelsproduktion, fisketurism och besöksnäring
med bas i områdets tillgångar.
3.3 Åtgärder för att genomföra kompetensutveckling i befintliga och nya företag med fokus
på affärsprocesser och marknad. Kompetensutveckling ska genomföras som online och
fysiskt i seminarier, rådgivning, studiebesök och utbyten.
Insatsområde 4 Utveckling av marknad, information och tillgänglighet
4.1 Insatsområdet svarar mot behovet att området måste bli mera känt på nya och större
marknader. Många företag, nya och befintliga, har inte i tillräcklig utsträckning
identifierat sina marknader, definierat sin målgrupp och målgruppens behov. Nya
produkter fordrar definitioner av marknader, trender och målgruppers behov. Vidare
måste nya innovativa verktyg utvecklas för att nå målgruppen med information om
området och öka tillgängligheten med t ex Information, och skyltning. Insatser för
utveckling av innovativa och interaktiva informationsverktyg grundad på ny teknik
med appar, sociala medier, navigationsinstrument och interaktiva upplevelser.
4.2 Insatser för att definiera nya marknader, trender, omvärldsspaning
4.3 Utveckling av marknadsplaner och aktiviteter med medverkan på mässor, samverkan
med fackpress, bearbetning av media, studie- och visningsresor o s v

7.3 Handlingsplan
Havs- och fiskerifonden ligger till grund för, leaderområdet, Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgårds utvecklingsstrategi. Området skapar utrymme för åtgärder och
samarbeten som gynnar hela det geografiska området och dess kommuner. Genom att
avrinningsområdets största del finns inom området finns möjligheter att genomföra projekt
som gynnar hela ekosystemet i Torneälvens vattensystem.
Fiskeområdet ska skapa en plattform som gynnar samverkan genom att söka samverkan med
närstående leaderområden, utvecklingsorganisationer och näringslivskontor/bolag. En
mycket viktig uppgift för fiskeområdet är kommunikation och samverkan, för att uppnå den
vision och de övergripande mål som presenteras i utvecklingsstrategin.
Kommunikationsarbetet kommer att påverkas av vilken fas som programperioden befinner
sig i.
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Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård ska kommunicera ut, möjligheten att söka stöd
till olika projektidéer, men även informera om de insatser som görs med stöd från
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Fiskeområdes kommunikationskanaler kommer att användas och det kommer finnas
information om Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, vem som kan söka stöd och
hur man går tillväga på fiskeområdets webbsida.
Då det idag redan finns en etablerad fiskeområdesgrupp, FOG, i Tornedalen finns idag
erfarenheter och kunnande som underlättar arbetet inom olika faser och processer. FOG
Tornedalen Haparanda skärgård är känt bland potentiella medfinansiärer, projektägare och
samverkansaktörer, vilket skapar ökade möjligheter till fler innovativa projektansökningar.
Under införandefasen kommer bland annat LAG ha sitt första möte och rutiner tas fram.
Fokus kommer att ligga på kommunikation och information om framförallt möjligheten att
söka stöd. Genomförandefasen kommer bland annat att innefatta arbete med urval av
projektansökningar, löpande frågor och kontakt med stödsökande och vidareförmedlare.
Under uppföljningsfasen ska kansliet erbjuda stöd för projektägare som behöver hjälp med
uppföljning och redovisning. Utvärdering och eventuell revidering om behov finns, kommer
att ske kontinuerligt under hela programperioden. De resultat som uppnåtts och åtgärder som
genomförts inom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård kommuniceras till samtliga
målgrupper, så att de får veta vad som skett inom leaderområdet och hur medlen har
använts.
Samarbeten med andra leaderområden som är angränsande eller inom området är viktigt,
vilket bidrar till ökad regional förankring och utveckling. Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård kommer även att söka samarbeten med andra leaderområden som har
stöd från Havs- och fiskerifonden, både nationellt och internationellt för att utbyta
erfarenheter och dra lärdom av deras utvecklingsområden.
Andra viktiga samarbetsorgan är aktörer som arbetar för hållbar utveckling, som
Vattenmyndigheten, Länsstyrelsens Näringslivs-, Miljö- och klimatenhet,
Hushållningssällskapet i Norrbotten m fl. Samarbeten och erfarenheter vilka skapades inom
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård under förra programperioden är viktigt att ta
tillvara och bygga vidare på.

Insatsområde 1: Kommunikation och samverkan
För att hitta nya innovativa och smarta vägar till samverkan för Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård kommer träffar att anordnas mellan de olika fiskeintressenterna;
kustfiske kontra fiske i älven och fiske ovanför odlingsgränsen. Träffarna kan ske genom att
intressenterna får träffa varandra på deras egna ”revirområden” och få information om de
olika verksamheterna och behov som respektive aktör har för sin verksamhet. Detta ska
göras för att öka förståelsen och samverkan mellan de berörda intressenterna. Andra viktiga
delar i insatsområdet är anordna seminarier där olika aktörer som kan kopplas till resursen
fiske. De kan vara yrkesfiskare, fisketuristföretagare, restauranger, fiskeguider, logiföretag,
beredningsindustri. Här det viktigt att upprätta nya och bibehålla de kontakter som knutits
med Finska intressenter. De finska intressenterna ska inbjudas till seminarierna och
träffarna.
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Insatsområde 2. Hållbar användning, utveckling och förvaltning av resursen.
För att förbättra tillgången på fisk är det viktigt att öka kunskapen om Torneälvens
avrinningsområde och dess ekosystem och de faktorer som påverkar fisket. Fisket i området
påverkas på olika sätt. Exempel; i älven är minken en stor predator i havet är det sälen och
skarven. Andra påverkansfaktorer är skogsbrukets tidigare flottledsrensningar som skadat
lekplatser och uppväxtområden. De fiskarter som idag har en tillbakagång och där
reproduktionen är låg kommer fiskevårdande projekt samt där projekt syftar till forskning av
fisket i älv och hav uppmuntras.
Kunskap om det socioekonomiska värdet om områdets miljöer och fisk saknas. Projekt som
syftar till detta uppmuntras.

Insatsområde 3: Utveckling av nya varor och tjänster och produkter.
De som ingår i den fisk- och fiskerelaterade näringen är yrkesfisket, vattenbruk, beredning,
förädling, saluföring, fisketurism, restaurang- och logiföretag som relaterar till resursen
fiske. I insatsområdet inryms projekt som syftar till utveckling av produkter och tjänster.
Insatsområdet kan också handla om att marknadsföra och stärka Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård som destination. Projekt som eftersträvar att öka antalet besökare inom
fisket som resurs uppmuntras

Insatsområde 4: Utveckling av marknad, information och tillgänglighet.
Området ligger långt från marknaden och olika marknaders kunskap om området. Särskilda
informations och marknadsföringsinsatser för den nationella och internationella kommer att
genomföras för de företag som behöver marknadsföra sina produkter och tjänster.
Aktiviteter som; storytellning kunskaper om webbsida, sociala medier, presskunskap mm
kommer att genomföras.
Studieresor till olika utvecklingsområden där resursen fiske har utvecklats kommer att
genomföras.
Projekt som syftar till försäljning och saluföring av resursen fiske kommer att uppmuntras.

7.4 Urvalsprocess
Projekt skall väljas utifrån EHFF:s intentioner och LAG:s strategi.
Projekt med stor utvecklingsmöjlighet prioriteras.
Projekt som främjar integration eller särskilt inriktar sig på att ge ungdomar och kvinnor en
god möjlighet till arbetstillfällen och/eller kompetensutveckling.
Vid urval av projekt är det viktigt att se till alla möjligheter.
Projektägaren ska ges tillfälle att personligen presentera sitt projekt inför LAG
Innan beslut fattas.
Beslut om ansökningar kommer att ske i omgångar där närmast kommande
inlämningsdatum alltid anslås på startsidan på Foth:s hemsida.
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Tidsavståndet mellan inlämningsdatum och LAG:s beslutsmöte är cirka en månad.
Inkommen ansökan utreds av verksamhetsledaren, som vid behov begär kompletteringar och
förtydliganden.
När ansökan är komplett och behandlingsbar tar LAG-prövning vid.
projektansökningar sker då efter följande principer:

LAG:s urval av

1. Ansökningar hanteras i inkommandeordning
2. Ansökan granskas utefter de i utvecklingsstrategin fastställda urvalskriterierna
3. LAG fattar beslut om bifall/avslag så länge stödmedel finns kvar
4. Vid brist på medel prioriterar LAG den ansökan som LAG bedömer att den i förhållande
till kostnaden ger störst effekt på mål och indikatorer
Delprojektansökningar inom paraplyprojekt kommer att behandlas på samma sätt, förutom
att inriktning och urvalskriterier är de som anges i paraplyprojektets projektplan.
Paraplyprojekten skall alltid bidra till utvecklingsstrategins genomförande, men upplägget
för delprojekten skall vara förenklat.

7.5 Mål och urvalskriterier
Insatsområde 1: Samverkan och kommunikation
Fond
Havs och
Fiskerifonden

Mål
Gränsöverskridande
samverkan för förvaltning
och utveckling av området
Utbyten inom EU,
Ny kompetens inom
förvaltning och utveckling
av fiskeområden

Indikator
Etablerad
plattform för
samverkan
Nya nätverk
Antal bevarade
arbetstillfällen

Målvärde

5
2
5

Insatsområde 2: Hållbar användning och utveckling av resursen
Fond
Havs- och
Fiskerifonden

Mål
Etablerad samverkan
forskning/företag
Nya produkter och
processer för fiskevård
och förvaltning
Nya produkter och
processer för fiskevård
och förvaltning

Indikator
Antal miljöprojekt

Målvärde

Bevarade
arbetstillfällen

5

Antal skapade
företag

4

Nya produkter och
processer för fiskevård
och förvaltning

Antal nya
arbetstillfällen

4
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Insatsområde 3: Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor
och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
Fond
Havs- och
Fiskerifonden

Mål
Utveckling av nya
produkter inom
förädling av resursen
Utveckling av nya
produkter inom
förädling av resursen
Utveckling av nya
produkter inom
förädling av resursen
Utveckling av nya
produkter inom
förädling av resursen

Indikator
Antal diversifieringsprojekt

Målvärde

Antal bevarade
arbetstillfällen

16

Antal skapade
företag

5

Antal nya
arbetstillfällen

10

16

Insatsområde 4 Utveckling av marknad, information och tillgänglighet
Fond
Havs- och
Fiskerifonden

Mål
Nya och befintliga
produkter
kommunicerar med
nya marknader och
försäljningsställen
Fler som känner till
området
Fler som känner till
området

Indikator
Ökat antal
arbetstillfällen

Målvärde

Antal träffar i media

55

Antal
marknadsaktiviteter

20

5

8.0 Finansieringsplan
Delåtgärd

Fond

%

SEK

Drift

Havs och
Fiskerifond

25

4 325000

Samarbeten

Havs och
Fiskerifonden

5

864 000

Genomförande av strategin

EHFF

70

1 2109055

100

17298650

Summa
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9 Organisation
9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift)
Till kansliet kommer en verksamhetsledare att anställas på del- eller heltid samt en
projektmedarbetare på deltid, med goda kunskaper om projektmetodik och att jobba i
projekt. Personerna i kanslifunktionen kommer i huvudsak att jobba med utåtriktad
verksamhet, inspirera och stödja projektaktörer vid ansökan om stöd. Personerna ska ha
kunskaper i hur rekvisitioner går till, vilka krav myndigheterna ställer på ansökan om
projektmedel.
Fiskeområdets storlek gör att kanslipersonalen måste vara rörliga i sitt arbete. De måste
kunna ta emot och serva projektaktörer i områdets alla kommuner. Här kommer samverkan
med kommunernas näringslivskontor/bolag vara viktiga samarbetspartner.
Till det fysiska kansliet och de administrativa funktionerna kommer fiskeområdet att söka
samverka med närstående Leader områden; Leader; Polaris och Leader Tornedalen. Genom
att verka nära varandra i gemensamma lokaler kommer detta att ge stora samordningsvinster
för området. Organisationerna kommer också närmare varandra vid projektbeslut, vilket gör
att fondmedel kommer att användas på bästa och effektivaste sätt.
Det rent administrativa arbetet för verksamhetens drift; löner för personalen, rekvisitioner,
bokföring mm kan med fördel upphandlas externt till organisation/företag med erfarenheter
av denna typ av tjänst.

9.2 Partnerskapet och föreningen
Partnerskapet och föreningen Partnerskapet bakom utvecklingsstrategin består av privata,
ideella och offentliga aktörer, utspridda i kommunerna Kiruna, Pajala; Övertorneå och
Haparanda kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten, Finsk- svenska Gränsälvskommissionen,
Hushållningssällskapet, Tornedalens Folkhögskola samt ett antal företagare med inriktning
fiske.
Partnerskapet har ett gemensamt intresse att utveckla leaderområde Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård som destination genom ökat utbud och stärkt konkurrenskraft inom
fisk- och fiskerelaterad näring baserad på ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiske i det
geografiska området för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård..
FOG (Fiske områdes grupp) Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har ansvarat för
strategiskrivningen. FOG Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård bildades under
föregående programperiod som en ideell förening.

9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen
För att säkerställa kompetensen inom kommer LAG att representeras av de olika
intressenterna inom området resursen fiske.

22(33)

LAG skall bestå av 11 ledamöter och 4 ersättare för dessa.
LAG skall representeras av två yrkesfiskare, två skall representeras av
fiskerättsägare/samfällighetsförening, en skall representeras av minoritetsorganisation, två
skall representeras av fisketurismentreprenörer och fyra ledamöter skall representeras av
kommunerna i området.
LAG,s ledamöter och ersättare skall vara väl förankrade hos ovan nämnda
partners/intressenter och ha geografisk spridning över hela fiskeområdets geografiska yta.
Om ledamot utträder skall ny ledamot föreslås av den sektor i partnerskapet ur vilken utträde
skett.
Platser för adjungerade ledamöter, från partnerskapet och närstående Leader LAG, skall
beredas plats i LAG, dessa alternerar på de platser utifrån ärendenas beskaffenhet.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Under projekttiden skall LAG, utgöra den formella strukturen för genomförande av
utvecklingsstrategin för Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård.
LAG, beslutar å föreningen Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgårds vägnar i alla
ärenden inklusive beslut avseende ansökan om projektmedel.
LAG, skall försörja samtliga som berörs av verksamheten med information och vid behov
även med utbildning rörande ansökningar, rekvisition och redovisning av projekt.

10 Samverkan mellan fonder och med andra aktörer
10.1 Samverkan mellan fonder
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård överlappar geografiskt över Leaderområde
Tornedalen 2020. Ingen överlappning sker mellan Leaderområden med Havs- och
fiskerifonden. Föreningen är den enda som jobbar mot den fonden.
Leader kontoret kommer att placeras i Övertorneå och delas med Leader Tornedalen 2020.
Genom nära samverkan kan verksamhetsledarna i respektive förening ansvarar för att
projektansökningar hamnar inom rätt fond. För att säkerställa detta bereds adjungerade plats
i respektive LAG.
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10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar
De viktigaste aktörerna, partners för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård är;
Kommunerna; Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda och dess näringslivskontor eller
bolag. Här kommer föreningen att söka samverkan i lokala träffpunkter, seminarier,
informationstillfällen mm för projektintressenter samt allmänhet.
Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att användas som expertis och samverkanspartner.
Avrinningsområdets vatten och miljö frågor kommuniceras med expertis från den enheten.
När det gäller fiskefrågor kontaktas/samverkas med Fiskeenheten.
Entreprenörskap/nyföretagande samverkas med näringslivsenheten.
Finsk-Svenska Gränsälvskommissionen, en remissorgan för miljö-, vatten och fiskefrågor i
Torneälvens avrinningsområde och Haparanda skärgård. Kommissionen främjar ländernas
vattenfrågor, utvecklar och samordnar gränsälvsområdets miljösamarbete samt utför
uppgifter som följer EUs vattendirektiv.
Hushållningssällskapet Norrbotten, har gedigna kunskaper i fiskefrågor och
produktutveckling genom entreprenörskap genom resursen fiske.
Kiruna och Tornedalens Folkhögskolor, bidrar med utbildningskunskaper i miljö- natur- och
fisketurism.
Aktörerna/partners kallas till kvartalsvisa träffar eller som adjungerade ledamot vid LAG
möten.

10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering
Kvinnor och yngre personer är starkt underrepresenterade i den befintliga fiskerinäringen.
Exempelvis är medelåldern bland de licensierade fiskarna över 55 år.
Det är nödvändigt med kompetensutveckling för både välrepresenterade och
underrepresenterade grupper samt för nysvenskar i området, för att skapa maximala
kontaktytor mellan exempelvis vattenrättsägare samt befintliga och nya entreprenörer.
Fiskeintresserade kvinnor, ungdomar och funktionshindrade skulle, enligt undersökningar,
utöva sitt fiskeintresse betydligt oftare ifall fler fiskevatten blev tillgängliga för dem.
Vid tillsättande av LAG efterstävas en välbalanserad jämställdhet mellan könen och
åldrarna.

11 Kommunikation
Kommunikationen inom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård är framtagen från den
gemensamma kommunikationsstrategi som Jordbruksverket har tagit fram för Lokalt Ledd
Utveckling.
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Nedan presenterar vi hur kommunikationsstrategin har brutits ner på lokal nivå, för att vara
anpassad till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårds utvecklingsstrategi.
Målgrupper som är identifierade i arbetet med kommunikationsinsatserna är stödsökande,
vidareförmedlare, samarbetspartners och allmänheten.

Stödsökande
Havs- och fiskeriprogrammets huvudsakliga målgrupper är befintliga och potentiella
yrkesfiskare, potentiella vattenbruksföretagare, nya företagare inom beredningsindustrin,
producentorganisationer samt miljö- och fiskevårdentreprenörer samt företagande inom
fisketurism.
Unga som rekryteras till yrkesfisket är en prioriterad målgrupp inom havs- och
fiskeriprogrammet. Genom programperioden får det småskaliga fisket större chans till
bevarande och utveckling, prioriteras unga personer till aktiviteter. Kvinnor och nyanlända
svenskar är underrepresenterade grupper och kräver särskilda insatser. Information som ska
ges är att det finns möjligheter till stöd inom resursen fiske och inom de insatsområden som
definierats i strategin.

Vidareförmedlare
Nyckelpersoner identifieras hos partners och samarbetsorganisationer. De kontaktas
personligen eller med särskild framtagen information. Nyckelpersoner är kommunernas
näringslivsansvariga i bolag eller kontor, personer från tillsynsmyndigheter, näringslivs- och
vatten och miljöenheten på länsstyrelsen i Norrbotten, kommun- och länsfiskekonsulenter,
turistansvariga på turistinformationer m fl. Närstående eller överlappande leaderområden är
andra viktiga förmedlare till potentiella sökande till havs- och fiskeriprogrammet. Genom att
verksamhetsledarna har god kännedom om varandras program kan de hänvisa
projektansökningar till rätt program.

Samarbetspartners
Samarbetspartners och finansiärer ges regelbundna återkopplingar av uppnådda resultat och
genomförda åtgärder i relation till insatt kapital. Information som ska ges är uppnådda
delmål med havs- och fiskeri programmets effekter för hållbar tillväxt och utveckling av
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårds geografiska områdes koppling till resursen
fiske.

Allmänheten
Allmänheten är en viktig kundgrupp för den fiskerelaterade näringen och en ambassadör för
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård som destination. Den lokala identiteten och
stoltheten över området Tornedalen och Haparanda skärgård som besöksmål för rekreation
och friluftsliv behöver stärkas.
Insatser som kan vara av stort intresse för allmänheten kan vara utveckling och förbättring av
faciliteter, infrastruktur och service kopplade till resursen fiske.
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Övergripande kommunikationsmål för Fiskeområde Tornedalen
Haparanda skärgård:
Organisationer som söker projektstöd genom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård
och projekt som bidrar till hållbar utveckling i levande lands- och kustbygd.
Kommunikationen ska framförallt hitta de som har liten eller saknar kännedom om det
geografiska området Tornedalen Haparanda skärgård.








Känna till att projektstöd från havs- och fiskerifonden för Lokalt Ledd Utveckling
finns att söka genom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Känna till att på Fiskeområde Tornedalen Haparandas skärgård webbsida hitta
information om projektstöden och hur man ansöker dessa.
Lämna in kompletta ansökningar i tid.
Känna till visionen för och dess roll för utveckling i det geografiska området för
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård
Förstå vilka mervärden projektstöd ger det geografiska området för Tornedalen och
Haparanda skärgård.
Samverka med andra som söker eller har fått projektstöd för att sprida kunskap om
arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter
Känna till att det finns möjlighet att, via Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgårds kansli, få hjälp med ansökan och uppföljning av projekt.

Vidareförmedlare och samarbetspartner sprider information, kunskap och erfarenheter om
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Kommunikation ska hjälpa dem att:









Känna till möjligheterna med Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Enkelt att hitta informationen om Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Sprida informationen om möjligheterna med Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgård.
Känna till visionen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Intressera sig för den lokala utvecklingen i det geografiska området Tornedalen och
Haparanda skärgård.
Förstå att det är många som lär sig av varandra och samverkar för att nå visionen och
de övergripande målen inom Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Förstå den egna rollen och sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat
och effekter.
Känna till EU:s roll för Lokalt Ledd Utveckling.

Allmänheten känner till arbetet med och effekterna av Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgård samt EU:s roll inom den lokala utvecklingen.
Kommunikation ska hjälpa dem att:
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Känna till möjligheterna med Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.



Känna till hur effekter av Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård påverkar det
geografiska området Tornedalen och Haparanda skärgård.

Kommunikationsarbetet påverkas av i vilken fas som programperioden befinner sig i.
Införandefasen fokuserar kommunikationen på att nå ut till potentiella stödsökare för att
informera om visionen och de övergripande målen samt att projektstöd finns att söka genom
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Genomförandefasen handlar om kontakt med projektägare, men också att reagera på de
kommunikationsbehov som uppstår och som samarbetspartners och vidareförmedlare
uppmärksammar.
Uppföljningsfasen inriktar mot uppföljning av projekt och sammanställning av resultat.
Utvärderingsfasen fokuserar på utvärdering, återrapportering och revidering samt på
kommunikation av resultaten. De resultat som uppnåtts och åtgärder som genomförts inom
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård ska kommuniceras till samtliga målgrupper,
sådan information så att de får en bra bild av verksamheten inom fiskeområdet och hur
medlen använts.

De främsta kommunikationskanalerna bedöms vara:












Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårds webbsida.
Regelbundna pressmeddelanden.
Direktkontakt och möten med samarbetspartners och finansiärer.
Vid större händelser kalla till presskonferenser.
Sociala medier
Samverkanspartner informationskanaler
Riktade utskick till kända företagare inom näringen.
Deltagande vid olika aktiviteter där både befintliga och potentiella intressenter
samlas. Exempel, mässor med fiskeinriktning och aktiviteter inom vattenråden.
Turistbyråerna i kommunerna.
Information på Jordbruksverkets och Farnets hemsida.
Publika media i samband med aktiviteter.
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12 Uppföljning och revidering
Arbetsprocessen för att ta fram denna strategi har varit följande: en första version togs
fram hösten 2014 i samband med ansökan om att bilda LLU område Fiskeområde
Tornedalen Haparanda skärgård. Synpunkter till denna strategi har områdets
föreningsliv, företagare, kommunernas näringslivskontor tagits tillvara och
enomarbetad version inlämnades in i december 2014. Under våren 2015 har samtliga
kommunstyrelser/arbetsutskott; Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda samt
länsstyrelsen i Norrbotten besökts för att nå beslut om medfinansiering och intyg om
att medverka hos kommunstyrelserna i området.
I samband med projektbeslut och projekts avslutande kommer LAG kontinuerligt att
följa upp uppsatta mål och indikatorer. Efter drygt halva programperioden, dvs 2018
kommer en utvärdering att göras internt. Då har man en möjlighet att se över om
strategin behöver revideras. Om utvärderingen visar behov av förändringar för att mål
och indikatorer inte uppnås, kommer LAG att ändra prioriteringar i val av vilka
projektansökningar som beviljas.
Detta ger också möjlighet att samordna frågor som tas upp i de olika översiktsplan som
revideras. Alla områdets kommuners näringslivskontor-/bolag och länsstyrelsen i
Norrbotten ska i sin verksamhetsplanering formulera hur de ska arbeta för att uppfylla
landsbygdsstrategins mål. Detta är ett viktigt led i landsbygdsutvecklingen att
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårds strategier jobbar i samklang med de
andra landsbygdsstrategierna.
Detta förstärks också av en följdforskning som skall genomföras i slutet av
programperioden. En större utvärdering kommer att upphandlas externt.
Medverkande aktörer
Kommunerna; Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda.
Landsbygdsgruppen (om sådan finns i kommunen).
Näringslivskontor.
Integrationsavdelningar inom området.
Andra offentliga aktörer och myndigheter
Länsstyrelsen i Norrbotten.
Arbetsförmedlingarna inom området.
Hushållningssällskapet i Norrbotten.
Folkhögskolor inom området.
Enskilda föreningar.
Näringslivsbolag inom området.
LRF Norrbotten.
Lokala företagarföreningar.
Enskilda företagare
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13 Bilagor
Bilaga 1: SWOT-analys
Allmän beskrivande text
Underlag till SWOT analysen har tagits fram bland annat i de aktiviteter och med erfarenhet
från genomförandet i strategin i den tidigare programomgången.
Partnerskapet har sammanställt innehållet.
Styrkorna ligger i områdets läge och tillgångar i en säregennatur och ett massivt
vattenområde med ett sammanhängande system av naturliga älvar. Tillgången av fisk och
arter med ett stort värde som vildlaxen i älvarna och siklöjan i havet med sin löjrom är en
annan av områdets styrkor.
Utflyttning, hög medelålder bland fiskare och andra företagare är hot som ger problem med
kompetensförsörjning och generationsväxling i företagen. Miljöpåverkan från industrier och
företag främst i havet, men även i älvarna är ett annat hot liksom ökad konkurrens från en
växande stam av säl och mink som går hårt åt fisken i Bottenviken.
Svagheter är bristen på överföring av erfarenhet och kunskap från en generation till nästa,
eftersom unga flyttar och det inte är så attraktivt att ta över arbetet som fiskare. Det är också
en brist på infrastruktur i området som är ett hinder för utveckling av besöksnäringen; brist
på sängplatser och hotell. Det är också brist på platser för livsmedelsförädling och
tillredning.
En fara är också bristen på samordning och kommunikation mellan olika sakägare i området,
vilket kan vara ett hinder i utveckling av nya affärsmöjligheter baserat på fisket.
Möjligheterna återfinns främst i diversifieringsmöjligheter, Det finns en hög kompetens
kring natur, fiske och guidning. Här finns också goda förutsättningar att återställa naturliga
lekplatser och utveckla fiskbeståndet. Säljakten ses också som en möjlig ny turistisk produkt,
vilket skulle kunna lösa problemet med en ökande sälstam-.
Styrkor
Älvarna, Könkämä-, Lainio-, Muonio-, Tärendö och Torneälv
Avrinningsområdets yta, från fjäll-, skogs- till kustbygd
Insjöar och biflöden till älvarna
Reproduktion på fiskarter
God tillgång på lax + övriga arter
Gränsområdet mellan Sverige och Finland, samverkan övergränsen
Kompetens inom resursen fiske och vatten och miljöfrågor
Löjfisket i Haparanda skärgård – certifierad löjrom
Eldsjälarna; engagerade i fiskefrågor och fiskevård
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Svagheter
Hög medelålder hos yrkesfiskarna
Svårt med rekrytering till näringen
Brist på bäddplatser och restauranger
Nya och oklara lagar
Få tillrednings-/beredning lokaler.
Möjligheter
Unik kulturmiljö
God kompetens inom yrkes-, turism och produktutveckling
Insjöfiske kan utvecklas mer till yrkesfiske eller fisketurism
Förädling av råvaran fisk till restauranger
Produktion av turist paket och förädling av fiskprodukter, nya fiskprodukter tas fram
Nya arbetstillfällen inom yrkesfiske, turism och förädling
Generationsväxling till yngre entreprenörer
Logi och restauranger utvecklas eller startas genom resursen fiske
Återställning av lekplatser i rinnande vatten ger nya företag och arbetsplatser
Säljakt- vid reducering av sälstammen, ny turistprodukt
Hot
Miljöpåverkan från industrin och jord- och skogsbruket
Regelverk och byråkrati, ofta kommer ändringarna med kort varsel
Säl, skarv och mink ökar i området
Arbetslösheten, särskilt bland unga, gör att de flyttar ut från området
Kompetensen och de traditionella fiskekunskaperna försvinner med åldern när få unga
tar över verksamheter.
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Bilaga 2: Omvärldsanalys
Två studieresor, vid två tillfällen under hösten 2014, har genomförts, där
Hushållningssällskapet Norrbotten varit värd.
Till Västkusten ”8 fjordar” Halland och till River Tweed i Skottland.
Syftet med resorna var att studera arbetsmetoder kring resursen fiske; infrastruktur, forskning,
yrkesfiske, fisketurism, miljö och hållbarhet, mervärden mm.
Fortlöpande kontakter har etablerats med finska fiskeområden för samverkan och
erfarenhetsutbyte.
Genom studier om turism har det visat sig att ”naturupplevelser” är i huvudsak en
reseanledning som kraftigt ökar när européerna ska välja resmål. Idag är ”naturupplevelser”
den tredje viktigaste reseanledningen och har gått från en andel på 7 % 2008 till hela 30 %
2013. Trenderna visar att Torneälvdals och Haparanda skärgård har en stor potential till
framtida utveckling inom resursen fiske.
Rapporter om kustnära fisket visar att kulturmiljön längs kusterna har under lång tid varit
präglad av fiskets verksamheter och anläggningar. Förutsättningarna för tillvaratagande av
kulturmiljön genom ett levande yrkesfiske i kust- och skärgårdsområdena minskar med låg
generationsskiftning. När antalet yrkesfiskare minskar försämras förutsättningarna för att
bevara och utveckla till exempel fiskelägen, hamnar och för näringen traditionell bebyggelse.
För att vända den negativa trenden behövs nya insatser för kustområdets fiskare i form av ny
kunskap om förädling, tillvaratagande av nya fiskarter och diversifiering mot skärgårdsturism.
Näringslivskontoren, utbildningsanordnare samt länsstyrelsen är viktiga samarbetspartners
och aktörer i både det negativa som positiva trenderna.
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Bilaga 3: Motivering
Till ansökan ligger Havs och fiskerifonden. I det geografiska området ingår Kiruna, Pajala,
Övertorneå och Haparanda kommuner. Avrinningsområdets vatten rinner till största delen
genom Sverige och Finland. Ungefär 60 procent av avrinningsområdet ligger i Sverige,
resten i Finland och endast en liten del i Norge. Hela avrinningsområdet är på 40 157 km².
Avrinningsområdet sträcker sig från de nordliga fjällområdena i Sverige och de nordvästra
delarna av finska Lappland, vidare ner genom myrmarkerna, och ner till de låglänta
jordbrukslandskapen i söder, vid Bottenvikens kust. Vattensystemet består av två
huvudälvar, Torneälven och Muonioälven som är en av Sveriges fyra nationalälvar.
Torneälven har sitt utlopp i Bottenviken.
Till avrinningsområdet hör även kustområdet Haparanda skärgård utanför älvens mynning.
Av avrinningsområdets totala areal består mer än hälften av skogsmark, en femtedel av
kalfjäll och en tiondel av låglandsmyr. Sjöar, glaciärer och fjällmyrar utgör en mindre del av
arealen.
Avrinningsområdet är glesbefolkat. Totalt finns det 469 sjöar som är större än 0,5km2. Små
fjällsjöar är vanligast och utgör ca 45 procent av alla sjöar. Den största sjön i
åtgärdsområdet, som också är Skandinaviens största fjällsjö, är Torneträsk med en längd av
70 km och en yta på 332 km2.
Möjligheterna är stora för området genom Torneälvens enorma avrinningsområde med
varierande landskap från fjäll till kust och skärgård. Områdets kustbygd, skärgård, sjöar och
stora älvar med biflöden ger möjligheter till utveckling av nya produkter, inom resursen
fiske, av varierande slag.
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Bilaga 4: Partnerskap
Organisation

Namn

Kiruna kommun

Birgitta Isaksson

Pajala kommun

Lena Jatko

Övertorneå kommun

Rolf Kummu

Haparanda kommun

Jytte Rydiger

Länsstyrelsen i Norrbotten

Ingemar Perä

Finsk-Svenska
Gränsälvskommissionen

Virve Sallisalmi

Leader Tornedalen

Håkan Wikman

Tornedalens Folkhögskola

Tomas Mörtberg

Hushållningssällskapet Norrbotten

Mikael Kivijärvi

Pello. Neistenkangas
Samfällighetsförening

Roland Haapalahti

Guest House Tornedalen

Gunhid Stensmyr

Vittsaniemi Gård

Riita och Gunnar Björk

Yrkesfiskare

Solbritt Innala

Kuttainen Ekonomisk förening

Lars-Olof Töyrä
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Bilaga 5: Torneälvens avrinningsområde

