
Sammanfattad strategi för Leader Bohuskust och gränsbygd 
med utökat verksamhetsområde för Havs- och fiskerifonden
(Södra Bohuslän).

Leader Bohuskust
och gränsbygd
Samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård och inland
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Leader-området har sin kärna i norra Bohuslän 
 – i Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommu-
ner. Till området knyts ett utökat verksamhetsområde för 
Havs och fiskrifonden till stöd för fiske och vattenbruk  
i hela Bohuslän. Tonvikt ligger på att stärka  
företagsamheten och öka helårsboendet.
Samverkan mellan områdets gröna/blå näringar och 
besöksnäringen ska stärkas. Den starka turistiska 
utvecklingen kan i högre grad både dra nytta av och bli 
en motor för lokala företag, deras produkter och tjänster. 
Leader vill stimulera till sociala innovationer och insatser 
som stärker den lokala ekonomin, främjar inkludering av 
nyanlända och ökar områdets attraktivitet. 

För att stärka områdets attraktivitet och stödja
besöksnäringen är hållbar utveckling inom lantbruks- och 
fiskeföretagen viktigt. Den nya fiskeripolitiken innebär 
stora förändringar för näringen och ställer krav på  
kompetensutveckling av fiskeföretagare. Den öppnar 
också för nya former av samarbete mellan offentliga och
privata aktörer i fiskeriförvaltningen.  
Leader vill både främja företagandet och stödja  
förvaltningsmodeller för ett hållbart fiske. 

Strategin lyfter också fram att service och kommunika-
tioner är viktiga att utveckla såsom förutsättningar för 
attraktiva och levande samhällen. Strategin öppnar även 
för partnerskapsprojekt där klimatomställning går hand  
i hand med innovativ och grönare produktion och  
konsumtion av varor och tjänster.

Sammanfattning
Leader Bohuskust och gränsbygd 

Vision
Leader Bohuskust och gränsbygd
Samverkan för hållbar framtid i hav,
skärgård och inland 

Leader Bohuskust och gränsbygd ska främja 
samverkan och innovationskraft i ett grönblått landskap; 
norra Bohusläns kust, hav, skärgård och inland samt 
främja fiskets och vattenbrukets utveckling utmed hela 
Bohuskusten. De gröna och blå näringarna ska växa sig 
starkare och i större utsträckning utvecklas i synergi med 
besöksnäringen. Området ska kännetecknas av levande 
kustsamhällen, höga natur- och kulturmiljövärden och en 
tillgänglig och livskraftig landsbygd där kommunikationer 
och service bidrar till god livskvalitet och inflyttning.

En nyhet för denna period är att det blir möjligt att söka 
medel för lokala utvecklingsprojekt med stöd av fyra av
EU:s strukturfonder; Landsbygdsfonden, Havs- och 
fiskerifonden, Socialfonden och Regionalfonden. Strate-
gin anger mål per fond inom särskilda insatsområden.

Det blir möjligt att ansöka om medel till  
utvecklingsprojekt inom följande insatsområden:

• Hållbart fiske och vattenbruk - samt marina livsmedel
• Hållbara gröna näringar - öppna landskap och sund mat
• Miljösmarta jobb - fokus på turism, miljö och energi
• Social Innovation - förnyelse, inflyttning, service och 
                                     ökad attraktivitet



Insatsområden
2. Hållbara gröna näringar – öppna landskap och
lokal mat
Insatsområdet vill, i samverkan med Länsstyrelsens
och andra aktörers arbete, främja nya arbetssätt, affärs-
modeller och innovativa samarbeten som förenar
landskapsvård/naturvård med lönsamhet för djurhållare/
markägare. Insatsområdet vill bl a öppna för utveckling
av nya försäljningsvägar och främja ökade kontakter mel-
lan stad och land. Modeller för nya samarbeten mellan 
lantbrukare och konsument ska kunna stödjas, exempel-
vis Community Supported Agriculture, CSA eller svenska 
Fjällbete. Det gäller även utvecklingen av andra meto-
der, affärsmodeller och finansieringsformer som främjar 
lantbruksföretag och stärker banden mellan producenter 
och konsumenter.
Erfarenheter av tidigare genomförda metoder
för samverkan mellan markägare, föreningsliv och  
djurhållare ska tas till vara och stödjas Insatsområdet
vill också etablera och stärka länkar mellan områdets
kunskapscentra (universitet och högskolor etc)
och lokala mikro- och småföretag. Ansatsen omfattar
även trädgårdsodling. Integration kan främjas i olika
former av samverkansprojekt som knyter samman
stad och land, kulturer och traditioner.

1. Hållbart fiske och vattenbruk samt marina livsmedel
Nyrekrytering (alla fisken) liksom diversifiering definieras
av fiskenäringen som nyckelfrågor i omställningen till en ny 
fiskeriförvaltning. Insatsområdet öppnar för utveckling av 
stärkta lokala marknader bl a via nya försäljningvägar och 
bättre ”matchning” mellan lokala producenter och uppkö-
pare. Efterfrågeökning och högre salupris kan även nås med 
nya produkter, ökad förädling och nya försäljningskanaler.  
Att söka synergier med besöksnäringen och lära av 
lantbruket är centralt i ett arbete för ökad försäljning av 
lokala marina produkter. Varumärkesarbete och spårbar-
het är naturliga delar i en sådan utveckling.
Leader kan bidra till entreprenöriellt lärande, kompetens-
utveckling och affärsutveckling exempelvis via  
utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten (studieresor,
studiebesök). Kunskapsöverföring till konsumentledet
är en viktig del av en effektiv ”matchning” av utbud och
efterfrågan med sikte på att stärka synergierna mellan
besöksnäringen och lokala företag.
Förutsättningsskapande insatser som förbättrar bestån-
den, den marina miljön och förvaltningen av fiskevattnen 
ryms inom insatsområdet. Det gäller miljöinsatser till stöd 
för såväl yrkesfiske som fritidsfiske.
Insatsområdet vill vidare skapa förutsättningar för utveck-
lingav och kunskapsöverföring kopplat till nätverket
Fiskekommunerna och de två unika lokala förvaltningsor-
gan för hållbart fiske som finns inom området, fjordar och 
Samförvaltning Norra Bohuslän. Även fisket i  Gullmars-
fjorden är unikt i många avseenden.

Mål   Indikator
Utvecklad lokal marknad Antal bevarade arbetstillfällen 
 

Diversifiering genom utveckling Antal diversifieringsprojekt
av nya produkter och tjänster Antal nya arbetstillfällen
   Antal skapade företag

Hållbar förvaltning av   Antal Miljöprojekt
fiske- och naturresurser Antal samarbetsprojekt

Diversifiering inom fisket Antal arbetstillfällen 
(turistisk utveckling)  

Fler konkurenskraftiga företag Antal nyskapade arbetstillfällen
   Antal företag och organisationer 
   som får stöd

Ökad kompetens i fråga om Antal deltagare
hållbart fiske  Antal företag och organisationer
   som får stöd
   Antal arbetslösa deltagare i syssel-
   sättning, inklusive egenföretagare, 
   efter avslutad åtgärd
   Antal anställda deltagare, inklusive
   egenföretagare med förbättrad 
   arbetsmarknadssituation efter avslutad 
   åtgärd.

Mål   Indikator
Utvecklad lokal marknad Antal nya arbetstillfällen
   Antal nya företag inom småskalig
   livsmedelsförsäljning och   
   gårdsförsäljning

Nya affärsmodeller och Antal affärsmodeller
Innovativa samarbeten  Antal projekt med nybetad areal

 



4. Social Innovation – förnyelse, inflyttning, service
och ökad attraktivitet
Social Innovation handlar om att hitta nya lösningar
på lokala utmaningar. Här främjas nytänkande i bred
bemärkelse för att öka attraktiviteten och främja inflyttning.
Genom insatsområdet vill strategin ta till vara
utvecklingskraften i den ideella sektorn som kan hitta
nya vägar i samverkan med offentlig sektor och privat
näringsliv. Nytänkande som stärker utvecklingen av
lokalsamhällen ska främjas, exempel är projekt som
utvecklar den lokala servicen och boendelösningar.
Kollektivt resande har identifierats som ett viktigt utveck-
lingsområde.
Insatsområdet ska även stimulera metodutveckling 
för kapitalanskaffning inom lokalsamhället (exempel-
vis crowdfunding och Business Improvement District, 
BID). Erfarenheter av metoder för kapitalförsörjning 
inom Landsbygdsnätverket ska tas till vara och spridas. 
Insatsområdet öppnar också för entreprenöriell utveck-
ling som gör det möjligt att pröva nya affärsidéer inom 
landsbygdsföretagande.
Nya grepp för delaktighet, mötesplatser och visionsarbe-
te med Leader som plattform kan bidra till att skapa ett 
öppet och inkluderande samhälle med positiv påverkan 
på ungas attityd till landsbygdsboende. Social inklude-
ring ska stimuleras för att skapa ett hållbart samhälle 
som är till för alla oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, 
sexuell läggning eller funktionshinder.
Exempel är mötesplatser och strukturer som främjar
kulturell mångfald och förståelse, mentors- och/eller
fadderskap. Föreningslivets potential att bidra i arbetet
bör utnyttjas.

3. Miljösmarta jobb – fokus på turism, miljö och energi
Med insatsområdet vill strategin bidra till klimatomställning
och en miljömässigt hållbar utveckling som samtidigt stär-
ker företagandet. Insatsområdet vill även gynna utveckling 
av landsbygdsturism till stöd för mindre företag liksom ut-
veckling av hållbara reseanledningar med bas i områdets 
natur och kulturarv. Insatsområdet öppnar för projektering
av nya cykel- och vandringsleder, kajak- och ridleder till 
nytta för boende och besökare. Infrastruktur för marin tu-
rism såsom nya skärgårdsleder kan stödjas liksom initiativ 
till båt-pooler. Även andra typer av företagande och kun-
skapsprojekt med bas i natur- och kulturvärden ska främ-
jas. Här kan synergier med den växande besöksnäringen 
och områdets kunskapscentra inom trädgårdsodling,
lantbruk, marinbiologi och fiske sökas.Insatsområdet
vill vidare ta till vara digitaliseringens möjligheter för sam-
hällsutvecklingen med sikte på bättre service, hållbara 
kommunikationer och effektivare verksamheter. Tekniken 
kan användas för att utveckla nya tjänster och matcha 
utbud och efterfrågan för ökad livskvalitet. Exempel är 
kunskapsspridning och teknikutveckling avseende
samåkning och resfria möten. Den kan också förbättra
förutsättningarna för företagande. Digital teknik ger exem-
pelvis goda möjligheter till kompetenshöjning när konfe-
renser, online seminarier (webinars) eller webbaserade 
kurser (e-learning) blir tillgängliga på distans.
Företag som ställer om till hållbar produktion och stödjer 
hållbar konsumtion ska kunna stöttas i olika utvecklingsfa-
ser. Insatsområdet vill främja företagande inom så kallad 
”cirkulär ekonomi” (affärsidéer där resurser och varor de-
las, lånas, hyrs, repareras och/eller återanvänds med sikte 
på värdeökning av restprodukter). Strategin vill vidare
främja innovativa, lokala initiativ för exempelvis
projektering, finansiering och installation av energieffekti-
visering och förnybara energilösningar (biobränslelösning-
ar, solel, havsbaserad energi etc).

Mål   Indikator
Fler säljbara produkter och Antal nyskapade arbetstillfällen
besöksmål inom natur- och Antal nya besöksmål
kulturturism  Antal nya företag

Fler affärsidéer och   Antal nyskapade arbetstilfällen
arbetstillfällen med bas i 
miljöteknik, cirkulär ekonomi
och ekosystemtjänster

Utveckla användningen av Antal nyskapade arbetstillfällen
digital teknik  

Fler konkurenskraftiga  Antal nyskapade arbetstilfällen 
företag   Antal företag och organisationer
   som får stöd

Mål   Indikator
Nya logistik- servicelösningar Antal nyskapade arbetstillfällen
för lokala behov  

Ökad inflyttning och metod- Antal nyskapade arbetstillfällen
utveckling för attraktivitet    

Livskraftiga föreningar och Antal nyskapade arbetstillfällen
företag genom nya grepp 
för samverkan samt 
kapitalanskaffning

Ökad social inkludering/ Antal deltagare
integration   Antal föreningar och organisationer 
   som får stöd
   Antal arbetslösa deltagare i 
   sysselsättning, inklusive egen-
   företagare, efter avslutad åtgärd
   Antal anställda deltagare, inklusive
   egenföretagare med förbättrad arbets
   marknadssituation efter avslutad
    åtgärd


