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Inbjudan till Temadag – Skapa mervärde av
yrkesfiskad fisk från Vättern
Välkommen till Ombergs Golf Resort den 30 januari 2018, kl. 9-15
Förädlingsgraden från yrkesfisket runt Vättern är idag hög men det finns relativt
outnyttjade arter som skulle kunna nyttjas i högre grad. Samtidigt kan möjligheten
att äta lokalfångad fisk från Vättern stärkas, till nytta både för lokala konsumenter
och turister. Leader Vättern bjuder därav in till en Temadag med fokus på hur man
kan skapa mervärde av fångad fisk från Vättern. Temadagen ska vara till nytta inte
bara för yrkesfisket utan även för andra som är berörda av eller påverkar
förutsättningarna för yrkesfisket i Vättern, från beslutande och förvaltande
myndigheter till konsumenterna via uppköpare, krögare och förädlare.
Temadagen ska fokusera på att visa:
• Utvecklingsmöjligheter till att skapa mervärde av fisk från Vättern
• Goda exempel inom temat
• Insjöfiskets betydelse, yrkesfiskets roll ur ett folkförsörjningsperspektiv,
turism- och konsumentperspektiv.
Förutom föredrag kommer det även att vara gruppdiskussioner eller
paneldiskussioner. Syftet med Temadagen är bland annat att fånga upp och
vidareutveckla projektidéer inom temat och vår förhoppning är att dagen kan leda
till nya kontakter och inspiration till vidare satsningar för att utveckla fisk och
kräftor från Vättern.
Kontakta gärna Malin Setzer, malin.setzer@lansstyrelsen.se eller 010-223 63 61 om
ni tänker delta eller om ni har några frågor om Temadagen.
Vänliga hälsningar
Adam Johansson
Verksamhetsledare, Leader Vättern
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Michael Cornell
Ordförande, Leader Vättern
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Program för dagen:
9.00 – 9.30 Kaffe och fralla
9.30 – 9.50 Kristina Zetterström (Länsråd, Östergötland län), Michael Cornell (Ordförande,
Leader Vättern) och Björn Åsgård (Kansliråd, Näringsdepartementet) inleder Temadagen
Pass 1, Fisk och fiske i Vättern - förutsättningar, förvaltning och främjande
9.50 – 10.10 Fisk och fiske Vättern (Anton Halldén, Länsstyrelsen Jönköping)
10.10 – 10.30 Yrkesfisket i Vättern (Jonny Ståhl, Vätterns Fiskareförbund)
10.30 – 10.50 Jordbruksverkets främjandeuppdrag (Elin Gunve, Jordbruksverket)
10.50 – 11.00 Kort paus
Pass 2, Samverkan och framtidsmöjligheter
11.00 – 11.20 Temagruppen för yrkesfiske och vattenbruk (Magnus Nordgren,
Landsbygdsnätverket)
11.20 – 11.40 Betydelsen av kunskapen inom det Småskaliga yrkesfisket (Diana
Garavito Bermudez, SLU)
11.40 – 12.00 Stockholm FiskAuktion (Mats Eriksson)
12.00 – 13.00 Lunch
Pass 3, Goda exempel
13.00– 13.20 Vänerlöjrom (Thommy Möller)
13.20 – 13.40 Goda exempel från Europa (Ove Ringsby)
13.40 – 14.00 Tiraholms Fisk (Nils Ekvall)
14.00 – 14.20 Fika
14.20 – 14.50 Paneldiskussion
14.50 – 15.00 Sammanfattning och avslutning av dagen
I anslutning till Temadagen bjuder projektet Dioxiner i fet fisk in till ett informations- och
diskussionsmöte. Inbjudan och mer information finns här. Välkomna att delta även på detta
pass som äger rum i samma lokal direkt efter Temadagen.
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