Webbinariet presenterar strategin och dess handlingsplaner samt innehåller ett panelsamtal med representanter från de tre
områdena yrkesfiske, vattenbruk och fritidsfiske. Foto: Scandinav.
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Webbinarium 30 juni om framtidens fiske
och vattenbruk
Den 30 juni kl.12 -13 bjuder Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket in till ett lunchseminarium om den gemensamma strategin
för framtidens fiske och vattenbruk. Webbinariet innehåller en inledning av
generaldirektörerna Christina Nordin och Jakob Granit, en presentation av
strategin och dess handlingsplaner följt av ett panelsamtal med
representanter från de tre områdena yrkesfiske, vattenbruk samt fritidsfiske
och fisketurism.

Målgruppen för webbinariet består av såväl näringar och
intresseorganisationer som intresserad allmänhet och media.
Bakgrund
Den 31 maj överlämnade Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket
en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till
regeringen. Strategin har utformats i samverkan med näringarna, berörda
intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten.

Goda förutsättningar - många utmaningar
Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och
cirka tvåhundra mil av kust finns goda förutsättningar för både fiske och
vattenbruk men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika
svårigheter. Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling
av näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och
vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och
främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till de tre
perspektiven av hållbarhet - miljömässigt, ekonomiskt och socialt - i enlighet
med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika
åtgärder för de kommande åren.
Välkommen till webbinariet
Tid: Onsdagen den 30 juni kl. 12 – 13.
Plats: Zoom-möte
Anmälan:Anmäl dig här - du får sedan ett mejl med länk till webbinariet.
Kontaktpersoner för journalister
Havs och vattenmyndigheten
Goncalo Carneiro, havsplaneringsenheten
Telefon 010 175 0904
Jordbruksverket
Daniel Melin, näringsutvecklingsenheten
Telefon 036 15 59 14

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och

landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och
lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en
levande landsbygd.
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Jordbruksverkets pressjour
Presskontakt
Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information
om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
infojour@jordbruksverket.se
036-15 63 36

