
 
 

 
 

 

INBJUDAN: 
Workshop för att inkludera lokal 
kunskap om fiske, jakt, natur- och 
kulturvärden till arbetet med Ålands 
havsplan 

Med: Håkan Tunón och Marie Kvarnström, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk 

mångfald (CBM, https://www.slu.se/cbm/) och Stefan Husa, Ålands landskapsregering 

Workshopen vänder sig till dig som arbetar inom fiskesektorn (fiskare, fiskodlare, fiskeguider, m fl) 
eller har fritidsintressen eller verksamhet som har beröring med fiske, havs- och kustmiljön 
(sportfiskare, jägare, natur- och hembygdskulturintresserade, m fl) och som därför har erfarenhet och 
lokal kunskap om miljön, sociala värden, kulturarvet, ekonomiska förhållanden och ekologiskt viktiga 
områden. Vi vill diskutera hur vi tillsammans åstadkommer en hållbar förvaltning av dessa värden. Vi 
vill också synliggöra behoven av att inkludera lokalbefolkningen/lokala naturbrukare i förvaltning av 
vattenområden. 
 
1. Inledning, presentation av deltagare 
2. Presentation av Pan Baltic Scope och Ålands Havsplan, målsättning med workshopen 
3. Deltagarna beskriver hur de värdesätter olika vattenområden och deras användning. Fokus på 

ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden. 
4. Dialog kring status, trender, eventuella konfliktområden, möjligheter och förslag till åtgärder 

avseende användning och värden av vattenområden. 
5. Presentation av resultat, frågor, slutdialog, summering, genomgång av fortsatt process och 

återkoppling till deltagarna. 
 

Riktar sig till: Fiskare (yrkes-, sport-, turist-, m fl) och natur- och 
kulturintresserade 

Var: Geta Ungdomsförening (Furulund), Vestergeta 

När: 26.8.2019 

Tid: 19 – ca 21 

 
 
  



 
 

 
 
 
CBM:s tidigare erfarenheter inom fiske, fiskeförvaltning och marina resurser 

Centrum för biologisk mångfald har tidigare arbetat med frågor kring ökad lokaldelaktighet i 
naturresursförvaltning rörande bl a småskaliga kust- och skärgårdsfiskare och har samarbetat med 
exempelvis Svenska kustoch insjöfiskares organisation (SKIFO) och i Vänermuseets projekt “Fisken 
och Fiskaren vid Vänern – i ett historiskt perspektiv” under 2011–2012, där lokala fiskare intervjuades 
om sin traditionella kunskap. Sedan 2007 har CBM dessutom samarbetat med den lokala 
organisationen Kustringen i Kalix skärgård avseende ecomapping av kulturella, sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter av det lokala kustnära fisket samt möjligheter till utveckling och etablering 
av så kallad “community-based monitoring” av de lokala ekosystemen och ökad lokal förvaltning av 
fisket. I projektet “Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like 
assessment” (2016–2018) deltog Håkan och Marie i utredningar om kulturella, sociala, ekonomiska 
och ekologiska värden av marina och kustnära resurser i Norden med särskilt fokus på förhållandena i 
Bottenviken och Öresund, i studier av direkta och indirekta drivkrafter bakom pågående 
förändringsprocesser samt möjligheter till hållbar framtida förvaltning baserat på analys av omvärlds- 
och institutionella faktorer mm. 
 

 

Ytterliga frågor kan ställas till: 

Marie Kvarnström, marie.kvarnstrom@slu.se, +46 703 14 6710 

Håkan Tunón, hakan.tunon@slu.se, +46 70 361 50 10 

Stefan Husa, stefan.husa@regeringen.ax, +358 18 2 5543 
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