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Fiskeområde Tornedalen - Haparan-
da skärgård har haft sin verksamhet 
igång sedan årsskiftet till år 2011. 
Nu när ungefär halva tiden återstår 
tills programperioden slutar i slutet 
av 2013 blickar vi tillbaka på en del 
vad vi gjort och reflekterar hur det 
har gått. Hittills har närmare trettio 
projekt blivit beviljade.

Börje Rytiniemi som är verksam-
hetsledare, finns det någon 
särskild inriktning i projekten 
som du hade hoppats att se mer 
av?  
– Inom området företagsutveckling 
och produktutveckling har vi inte 
fått den önskade effekten som vi 
hoppats och då funderar man na-
turligtvis varför. Det jag känner är 
att det är för att det har varit svårt 
att få samma offentliga medfinan-
siering till de projekten som inom 
de övriga tre områdena. Däremot 
är vi jätteduktiga på den fiskevår-
dande delen. 

Varför tycker du att det är viktigt 
med att bygga nätverk och 
samverkan med andra? 
– Det är viktigt för oss att lära hur 
våra grannländer jobbar i deras 
fiskeområden, vilka likheter och 
olikheter vi har inom de natio-
nella frågorna. Samtidigt får vi 
byta erfarenheter inom till exempel 
produktutveckling och företags-
utveckling. Det är ett givande och 
tagande. 

Finns det något som projekt-
ägarna ska tänka på?  
–  Projektet ska ha ett eget konto 
och man måste vara noggrann med 
verifikat. Det är jätteviktigt att alla 
handlingar måste vara inne innan 
lyftningsdatum som står i länssty-
relsen beslut om projektet gått ut. 
Om man missar datumet riskerar 
man att inte få några pengar.
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Är du nöjd med antalet projekt? 
– Ja, jag är jättenöjd med antalet. 
Vi har fått en ganska bra
 spridning på inriktningarna 
och på fördelningen av projekt i 
området. I alla kommuner har det 
startats projekt.

Vad har du fått för reaktioner 
när du har anordnat informa-

tionsträffar om Fiskeområde 
Tornedalen – Haparanda skär-
gård? 
–Det har varit mestadels positivt. 
Jag har ibland upptäckt en rädsla 
mot myndigheternas handlingssätt 
som hindrar att bra projekt
 riskerar att inte startas. 

Hur ser den ekonomiska situa-
tionen ut för återstående pro-
gramperiod? 
– Vi har fördelat 80 procent av 
våra tillgängliga medel. I kronor 
har vi en miljon kvar av EFF med-
el men då måste projekten hitta 50 
procent i medfinansiering.

Hur tror du att man kan bygga 
vidare för att kunna fortsätta 
efter programperioden slut? 
– Jag tror att det är jätteviktigt att 

fortsätta. Vi är bara barn i början. 
Jag känner att myndigheterna
 börjar att lyssna mer och att det 
blir lättare. Om man jobbar till-
sammans med Leader återstår att 
se. Men vare sig eller bör fisket ha 
en egen linje.

Hur ser du på området i stort? 
Styrkor och saker som kan för-
bättras?
– Vi måste ta tag i resurserna vi 
har i våra vattendrag och sjöar och 
göra de till säljbara produkter. Vi 
har många outnyttjade fiskarter. Vi 
är lite hemmablinda och ser inte 
exportmöjligheterna med till 
exempel gäddan, norsen, siken, 
löjan och abborren som man kan 
göra mycket av. Fisketurismen är 
också en outnyttjad resurs.

Trots strömavbrott och totalt mör-
ker på Seskarö spred sig ett litet 
ljus av ökat samförstånd mellan de 
olika fiskegrupperna i området.

 Under en novemberkväll år 2011 
kväll var det dags att förverkliga 
Fiskeområde Tornedalen – 
Haparanda skärgårds stora mål. 
Att gå från ord till handling och 
sätta sportfiskarna och fiskerätts-
ägarna i området runt samma 
bord med yrkesfiskarnas represen-
tanter för att nå en ökad förstå-
else och samverkan mellan dem i 
området.

–  Om vi backar bandet några år 
tillbaka var det smutskastning 
mellan oss. Men nu har vi nått en 
lång bit på väg och fått en ökad 
förståelse för varandra. Vi ska 
hitta samförståndslösningar och 
vi ska göra något bra med den här 
föreningen. Det är en fantastisk 

diamant som vi har börjat slipa på 
i ena kanten, sa vice ordförande 
Bengt-Olov Innala som välkom-
nade alla till Seskarö.

Långväga gäster
Träffen arrangerades som ett 
första steg att få större kunskap 
om varandras verksamheter och 
verkligheter. Denna gång på 
Seskarö Wärdshus och som värd 
stod yrkesfiskarna. Förutom repre-
sentanter från de olika grupperna 
fanns dessutom fyra fiskeområden 
från Finland representerade samt
 länsstyrelsen i Norrbotten. Sol-
Britt Innala berättade om yrkesfis-
karens vardag och om oron som 
de flesta yrkesfiskare upplever. 
Hon eftersökte ett långtids-
perspektiv på yrkesfisket och väl-
komnade de nya regleringarna.
– Det enda ekologiskt hållbara 
fisket är det kustnära fisket, sa 
hon.

Vilja att samarbeta
De finska fiskeområdena fick kort 
presentera sina verksamheter. 
Från både finskt och svenskt håll 
finns en vilja för ökat samarbete 
inom frågor som delas gemen-
samt. Finlands fiskeområden är i 
framkant med produktutveckling 
och förädling som vi kan lära oss 
av. De i sin tur var imponerade av 
framåtandan i vårt fiskeområde 
och ville ta del av våra erfaren-
heter och kunskaper. 

En träff med ökat samförstånd som mål mellan olika fiskare

Börje Rytiniemi anser att områdets resurser
 kan tillvaratas bättre.

Mikael Nygård och Owe Pekkari diskuterade möj-
liga samverkansområden.



Som ett fortsatt led i att utveckla 
samverkan med grannlandet 
Finland besökte Fiskeområde 
Tornedalen Haparanda skärgård 
Kustaktionsgruppen Österbotten 
(KAG)  i Vasa den 17-18 april.

Under träffen som Fiskeområde 
Tornedalen – Haparanda skärgård 
arrangerade på Seskarö i slutet på 
november kom fyra fiskeområden 
från Finland för att besöka och 
bekanta sig med vårt område. 
Kustaktionsgruppen i Österbot-
ten var ett av dem och vi blev nu 
inbjudna dit för att fortsätta 
samverkan med grannlandet och 
lära av varandra.

 Österbotten som är svensk-
språkigt sträcker sig från Kokkola 

i norr till Kristinestad i söder och 
består av en 250 km lång kust-
sträcka. KAG är en av de sju 
nationella fiskegrupperna i Fin-
land och en del i Aktion Österbot-
ten som arbetar för en innovativ 
hållbar landsbygdsutveckling. I 
föreningen ingår även Leader som 
en del och Byar som en tredje. 
KAG är en lokal aktionsgrupp 
som förverkligar bland annat 
Svenska Österbottens Leader-
Wprogram under perioden 2007-
2013.

Utvecklar nya fiskprodukter
De övriga fiskegrupperna i Fin-
land var också inbjudna till Vasa 
och fanns representerade på träf-
fen samt inklusive Ålands fiske-
grupp samt FARNET. Leena Tal-

vitie berättade om ett projekt där 
de har producerat ett flertal olika 
introduktionsfilmer som ska visa 
de lokala yrkesfiskarnas verksam-
het. I ett annat projekt berättade 
Caroline Holm om arbetet med 
att skapa nya produkter av brax, 
gädda, nors och mört mm. De 
har utvecklat patéer, fiskburgare, 
pålägg med mera som är produk-
tionsmässigt möjliga och säljbara. 
Det fortsatta arbetet nu handlar 
om marknadsföring.
– Den är likvärdig med annan 
produkt och blir ett alternativ, 
säger hon.
Om produkterna kan säljas till ett 
bra pris till kunden innebär det 
mer jobb och bättre förhållanden 
för yrkesfiskarna.

Fiskeområdet besökte Kustaktionsgruppen Österbotten i Finland

Mikael Nygård välkomnade och berättade om Kustaktionsgruppens 
verksamhet.

Ett besök hos yrkesfiskare hanns också med. De  visade hur fiskskinnet  
smidigt tas bort med maskinhjälp.

Studiebesök hos Lindemans som tillverkar nät med mera. Resultatet från ett av Kustaktionsgruppens projekt vars mål var att ta 
fram nya säljbara livsmedelsprodukter av fisk.



Den 29:e februari år 2012 var det dags för den andra 
samverkansträffen i fiskeområdet.

 Då fick de olika fiskegruppsrepresentanterna möjlig-
het träffas hos fiskerättsägarna och sportfiskets re-
presentanter i Areavaara. Värd för kvällen var Bengt-
Göran Niska i Arelax anläggning vid Muonioälven.

Bra tillgång och tillgängligt för alla
Bengt-Göran Niska berättade om Areavaaras fiske-
vårdsområde och dess verksamhet. Området består 
av fem forsar och två sjöar, samt två mindre bäckar. 
Under 3 års tid fredade man all öring, dvs. totalt 
fiskeförbud skulle råda för att öringbeståndet skulle 
öka.
–  Målsättningen i fiskevårdsområdet är att det ska 
vara hög kvalité på vattnet och lugn och ro. Det ska 
finnas bra med fisk och inget överfiske, sa Bengt-
Göran Niska.

Areavaaras anläggning som Bengt-Görans fru och 
hans själv sköter har utökat boenden på grund av 

efterfrågan. Bengt-Göran Niska förklarar vidare att 
målet är ändå att det ska vara tillgängligt för alla, 
såväl boende som turister. Han förklarade att det 
finns goda förutsättningar för fisketurismen och en 
acceptans och förståelse för fiskekorten och priserna. 
Bengt-Göran Niska önskar däremot hårdare restrik-
tioner för wobblers eftersom många som kommer 
med egna båtar sprider sjukdomar från andra vatten. 

Samverkansträff nr 2, ett besök vid älven i Areavaara

 

Nya fiskprodukter utvecklas till modeindustrin

Anita Storm visade kläder och accesoarer i fiskskinn.                                       
                                                                                                                                           

Roland Kemppainen, Börje Rytiniemi och Thore Johansson med flera 
lyssnar när Owe Pekkari har ordet.

Fiskeområde Tornedalen - Haparanda skärgård bjöd 
in biologen Anita Storm från Aktion Österbotten i 
Finland för att visa produkter bland annat tillverkade 
av fiskskinn. 

I maj samlades intresserade på Tornedalens folkhög-
skola i Övertorneå för att lyssna på Anita Storm som 

berättade om utvecklingen av produkter tillverkade 
av fisk- och sälskinn i Finland. Med sig hade hon 
kläder, väskor och smycken i alla dess former.
Anita Storm är utbildad biolog och säljägare. Hon 
berättade att i Finland är efterfrågan på fiskskinns-
produkter stor från modebranschen och det ger ett 
mervärde för den fångade fisken.

Fiskerinäringen i Finland ser möjligheter med att sälja nya produkter 
av fiskskinn.    



Pentäsjoki har en del miljöproblem att åtgärda. Det 
visade en förstudie. Länsstyrelsen som inventerade 
parallellt i området kom också till samma slutsats. 
Resultatet blev att Pentäsjoki utsågs till pilotområde i 
ett EU-projekt.

Pello skiftesslags samfällighetsförening kartlade 
fiskbeståndet och vattenkvalitén från mynningen och 
cirka 10 km uppströms Pentäsjoki i en förstudie. 
– Vi ville få svar på hur bäcken mår egentligen och 
vilka möjligheter som finns för ökat fiskbestånd, sa 
föreningens ordförande Roland Haapalahti.

Slam täckte botten
Mikael Nilsson som arbetar i företaget Fiskmiljö i 
Niilivara fick uppdraget att inventera Pentäsjoki och 
han berättade om vattenkvalitén på ett informations-
möte i Pellos församlingshem. 
– Slammet täcker botten. Det blir som ett lock på och 
det kommer inget syrerikt vatten. Man kan säga att 
dödligheten är ungefär 100 procent, sa Mikael Nils-
son.
Dödligheten gäller fiskrommen hos vissa fiskar som 
öring som inte får möjlighet att kläckas.

Efter att länsstyrelsen avslutat sin inventering bjöd de 
in markägarna och övriga intressenter under vintern 
2011 i syfte att dels informera om EU-projektet Triwa 
III och dels skanna av markägarnas och övriga
 berörda intresse för ett eventuellt samarbete. 
 EU-projektets syfte är att kartera påverkan från 
tidigare och nutida skogsbruket av vattenmiljöerna i 
Torneälvens avrinningsområde och ta fram
 åtgärdsplaner. Det är dikespåverkan, flottledsrens-
ning, vandringshinder, kulturmiljöerna som kart-
läggts.

Blev pilotområde
Strax efter mötet kom beslutet om att Pentäsjoki blev 
utsett till pilotområde i Triwa III  som är ett inter-
regional projekt gemensamt med Finland. 
Det innebär att en mer utförlig inventering av den 
ungefär sex mil långa bäcken med biflöden ska göras. 

Varför var just Pentäsjoki intressant som pilotom-
råde?
– För att vi har haft många olika miljöproblem där 
som vi kan åtgärda, exempelvis vandringshinder, 
diken lekbottnar med mera. Sen är den på vatten-
parlamentets prio ett lista. Det finns stor potential 
och ett intresse i bygden, förklarade Magnus 
Johansson på länsstyrelsens vattenförvaltning.

Eftersom att det inte gjorts liknande inventeringar i 
bäcken tidigare är det svårt att veta exakt hur fisk-
beståndet och bäcken har förändrats genom åren.

– Vi får höra ofta att det har funnits bra med fisk där 
tidigare. Det är jätte värdefullt för oss att veta hur det 
har sett ut tidigare, om det finns foton eller liknande, 
sa Magnus Johansson.
Fiskeområde Tornedalen - Haparanda skärgård 
beviljade föreningens ansökan med hälften av totala 
projektets budget dvs. 1,5 miljoner kronor till sam-
verkansprojektet.

Fakta: 
Triwa III projektet är finansierat av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och pågår under åren 2011-2013.

I projektet ingår:
Metsähallitus Forsstyrelsen 
Närings- trafik och miljöcentralen 
Skogscentralen 
 Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen Norrbotten

Pentäsjoki blev pilotområde i svensk-finskt projekt

Roland Haapalahti och Magnus Johansson i samförstånd. Åtgärder 
måste vidtas i Pentäsjoki. Kartan visar området i Tornedalen.

En stor del av markägarna hade kommit till församlings-
hemmet för att veta mer om planerna i området.



Landsbygdsnätverket och fiskerinätverket i det 
nordisk – baltiska området hade för första gången 
en gemensam konferens i september år 2011.  Ökat 
samarbete och gemensamma projekt mellan Östersjö-
länderna i fiskefrågor stod på schemat.
   
Fiskeområde Tornedalen – Haparanda skärgård 
fanns på plats i Tallinn när Landsbygdsnätverkets  
kanslier runt Östersjön hade sin första gemensamma 
konferens med representanter från fiskerinätver-
ket den 13-14 september. Syftet med träffen var att 
utbyta erfarenheter, lära av varandra och diskutera 
möjliga samarbeten i framtiden. Första dagen bestod 
av att lära känna varann genom nulägesrapporter och 
presentationer. 

Gemensamma möten 
Samma utmaningar gäckar landsbygds-och fiskenät-
verket. Huvudbekymret är hur vi kan skapa jobb och 
möjliggöra försörjning på landsbygden samt inom 
fiskenäringen.  För fiskerinäringens del hur vi kan 
säkra fisketillgången i framtiden samt att den blir 
hållbar, både ekologiskt och ekonomiskt.

  För att nätverksträffarna ska kunna fortsätta och li-
kaså att man kan möjliggöra att öka samarbetet mel-
lan landsbygd- och fiskenätverken togs diskussionen 
upp. Frågeställningen var hur arbetet fortsätter mot 
en ökad samverkan så att vi får ett bestående resultat 
efter 2013 när programtiden är slut. Därför disku-
terades det om det nordisk- baltiska landsbygdsnät-
verket och fiskenätverken i framtiden bör hålla sina 
möten gemensamt och i sådana fall hur ofta. Försla-
get blev ett möte per år.

Samarbetsprojekt runt Östersjön
 Europakommissionens representant var positivt 
inställd och efterfrågade initiativ till att skapa gemen-
samma samarbetsprojekt mellan länderna i Öster-
sjöområdet. I fiskerinätverket diskuterade potentiella 
framtida gemensamma samarbetsprojekt i det nord-
isk – baltiska området.  Detta var med utgångspunkt 
från de enkäter från Farnet som fiskeområdena i de 
olika länderna har svarat på.
Sammanställningen av förslagen visade att det finns 
intresse att samarbeta inom följande områden: 

Säl och skarv, fisketurism, samt hitta metoder som 
ger ökat värde och inkomst för fiskare och anordna 
utbildning för fiskare där de erhåller certifikat.

 

Ökat samarbete planerades för Östersjöområdet under träff i Tallinn

Farnets representant sammanställde resultaten efter förfrågan om  
intressanta samarbetsområden i framtiden.

Nästa transnationella seminarium är 13-15 nov i Frankrike.

Åhörarna lyssnade på de olika nätverksrepresentanternas presentatio-
ner.

Om Farnet och Europeiska fiskerifonden
 
Farnet är ett nätverk för europeiska fiskeområden som består av experter, 
myndigheter och privatpersoner från hela Europa som tillsammans arbetar 
för en hållbar utveckling i EU:s fiskeområden – ett av Europeiska fiskerifon-
dens mål (område 4).

Pengarna från fiskerifonden ska främst gå till att skapa alternativa näringar 
och förbättra livskvaliteten i områden som drabbas när fisket minskar.
Inom Farnet finns en stödenhet för nätverksarbetet. Den ska bland annat 
bygga upp en s.k. plattform för lärande för att samla all kunskap och erfa-
renhet som finns runtom i Europa.

Fiskerifonden har en sammanlagd budget på 4,3 miljarder Euro för 2007-
2013. Vilka projekt som får bidrag styrs av EU-ländernas strategiska planer 
och operativa program. Det finns fem prioriterade områden: 

•	 Anpassning av fiskeflottan 
•	 Vattenbruk, förädling och marknadsföring samt insjöfiske 
•	 Åtgärder av gemensamt intresse 
•	 Hållbar utveckling i fiskeområden 
•	 Tekniskt stöd till fiskerifondens förvaltning. 

Besluten om hur pengarna ska användas delegeras till lokala grupper av 
olika aktörer. Deras beslut ska bygga på en lokal strategi, som man har tagit 
fram med hänsyn till områdets särskilda behov och möjligheter.

Läs mer på: www.farnet.eu

Källa: Farnet



Ett fiskenätverk skapas i Sverige som ska leda till 
samsyn i de 14 fiskeområdena och ge en större röst till 
beslutande organ.

I Sverige har det inte funnits något nationellt fiske-
nätverk tidigare. Det skapas nu för att öka samsynen 
kring hur fiskeområdena ska bedriva sin verksam-
het efter programperioden, alltså 2014. Nätverket 
ska samverka med myndigheter gällande regler och 
utformning av program och ska bli en gemensam 
röst till myndigheter och andra instanser som har 
inflytande i områdenas framtid.

Avsikten med nätverket är att genom erfarenhets-
utbyte ska fiskeområdena lära, stödja och inspirera 
varandra samt effektivisera genomförandet av 
respektive områdes utvecklingsplaner. Genom nät-

verket kan man få mer samordning och mer tyngd 
vid myndighetskontakter, dessutom få till stånd en 
effektivare och tydligare kommunikation samt fler 
samverkansprojekt.

Planerade aktiviteter
Nätverket ska arrangera och bekosta nätverks-
möten för fiskeområden, arrangera utbildningar, 
skapa gemensamt forum för information, därutöver 
också initiera och underlätta vid skapandet av sam-
verkansprojekt. I projektet ska fisket profileras och 
dess förädling med koppling till Matlandet 
satsningen. Dessutom ska nätverket arbeta för sam-
verkan med nationella och internationella nätverk 
som till exempel Leader och Farnet.

Ett nationellt fiskenätverk i Sverige startas genom projekt

Fakta:

Projektägare: Sydkustens fiskeområde
Projektnamn: Samverkansprojekt – Nationellt nät-
verk
Projekttid: 2012-06 – 2015-06
Budget: 4 200 000 kr, varav 2 100 000 kr från Jord-
bruksverket och resterande 2 100 000 kr är ansökta 
medel från alla 14 fiskeområden ( 150 000 kr  var) 
FOG beviljade medel med 150 000 kr.



Hur ser du på Fiskeområdet 
Haparanda – skärgårds verksam-
hetsår 2011 ?
– Man måste ändå vara nöjd 
eftersom vi har bifallit så många 
ansökningar och det är väldigt 
viktiga projekt som genomförs. 
Många är redan slutförda med ett 
gott resultat. 

Ser du några förbättringar som 
antingen Fiskeområdet kan göra 
eller beslutande organ?
– För Fiskeområdets del ser jag 
väl inte något konkret som skulle 
innebära någon stor förbättring. 
Däremot anser jag att det är en 
stor svårighet när projekten inte 
kan få ut sina pengar i tid. Det 
innebär naturligtvis att många 
organisationer som skulle kunna 
genomföra projekt är rädda för att 
en göra en ansökan. Själv så har 
jag erfarenhet av projekt som är 
avslutade i oktober 2011 och som 
fortfarande nio månader efteråt 
fortfarande inte fått ut sina pengar.

Har du några idéer hur dessa 

förbättringar kan göras?
– Jag tror att man måste börja lita 
mer på projektägarna och få ut 
till exempel hälften av beviljade 
medel som ett förskott vid start. 
Det skulle underlätta väldigt 
mycket och ge projektägarna mod 
att ansöka och genomföra projekt. 

Vad har du för vision för den 
återstående programtiden?
– Vi ska ha målsättningen att ta 
beslut om alla medel som vi har 
till förfogande och att vi då också 
vid projektets slut har uppfyllt de 
målsättningar vi hade inom alla 
insatsområden som vi bestämde 
när projektet startade. Jag tror att 
det är viktigt att man kan motivera 
det för att kunna starta ett nytt 
projekt från nästa programperiod 
från 2014.

Om det blir en ny programpe-
riod efter denna, vad tror du att 
ni kommer att fokusera på?
– Jag tror åtminstone att en del av 
de insatsområden ska vi fortsätta 
med. Att öka fisket som turist-

attraktion och att fortsätta med 
åtgärderna för att öka fiskbestån-
det. Vi har många bäckar och åar 
att åtgärda. Vad gäller turismen 
så tycker jag att kustfisket ska få 
ytterligare ett ben att stå på och 
använda turismen i sitt fiske. För 
fisket uppför älven än det viktigt 
att än mer kunna använda fisket 
som turistattraktion. Det är viktigt 
att man har ett fiskebestånd som 
är godtagbart annars får man inga 
turister som kommer.
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Läs mer om fiskeområdet på:

www.foth.se

Styrelseordförande Owe Pekkari efterfrågar 
snabbare utbetalningar av EU-medel. 


