
 

Välkommen på fiskekonferens i Helsingör! 
 
Boka in fredag den 30 november och följ med Ett hållbart fiske i Öresund på en heldag i 
Helsingör, Danmark.  
 
Du kan välja att anmäla dig till hela dagen, med start klockan 08:30 för gemensam överfart 
till Helsingör. Det går även att anmäla deltagande från klockan 12:00 då lunchen börjar. Vid 
anmälan från lunch så ansvarar du själv för att ta dig till Tullkammaren i Helsingör. 
 
 

  
Kl 08.30 gemensam avfärd från Knutpunkten, Helsingborg med buss. Exakt samlingsplats 
meddelas efter anmälan. På färjan över sundet serveras en enkel frukost.  
 
Ca kl 10:00 Ankomst Slettens landningshamn. Sletten är en aktiv landningshamn söder om 
Helsingör. Här kommer vi att få höra och se hur fiskenäringen samarbetar med 
miljöintressen i främst bevarandet av tumlare. Förmiddagsfika serveras under tiden.  
 
Kl 11.15 Lämnar vi Sletten för vidare färd till Tullkammaren, Helsingör.  
 
Kl 12.00 Lunch på Tullkammaren. 
 
Kl 13.00 – 16.00  presentationer och workshop  
 

x Filippa Säwe hälsar alla välkomna och berättar kort om projektet Ett hållbart fiske i 
Öresund.  

 
x Sören Jacobsen från den danska organisationen Skonsamt kustfiske presenterar sitt 

arbete, och hur man med olika initiativ håller liv i det småskaliga kustfisket.  
 

x WWF berättar om hur de i samarbete med den danska staten arbetar för en specifik 
märkning av den kustfångade fisken. 

 
x Affärsidén Kustkompaniet berättar om hur man byggt upp ett fungerande nätverk 

mellan bland annat restauranger och fisket. 
 

x Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön – ett projekt inom Leader Sydöstra 
Skåne. 

 
x Ett utvecklat fiske i Kattegatt - ett projekt inom Lokalt Ledd Utveckling Halland. 



 
x Workshop kring politiska initiativ och praktiska möjligheter på den svenska sidan.  
Hur drar vi nytta av det danska arbetet?  
Hur skapar vi starka samverkansband mellan olika aktörer som kan driva arbetet vidare? Finns det nya 
Leaderprojekt i pipeline? 

Under workshopen serveras fika. 
 
 
 
I resan, som är kostnadsfri för samtliga inbjudna gäster, ingår: 

x buss från Knutpunkten Helsingborg  
x överfart till Helsingör. På färjan bjuder vi på en enklare frukost.  
x studiebesök på Slettens landningshamn, inklusive lättare förmiddagsfika 
x lunch  
x eftermiddagsfika 
x samtliga föredrag och workshop på Tullkammaren 

 
 
Anmäl dig senast tisdag 20 november till Sylvia Larsson  
sylvia.larsson@leaderskanens.se 
 

Dagen är kostnadsfri, men observera att biljett för hemfärd inte ingår. Vi kommer att befinna oss i 
anslutning till färjeterminalen för enkel överfart när vi avslutar klockan 16. 

                 

Vänliga hälsningar 

Filippa Säwe 

Projektledare för Ett hållbart fiske i Öresund 

filippa.sawe@leaderskanens.se 

 

Bakom Ett hållbart fiske i Öresund står:  

Leader nordvästra Skåne med Öresund 

Öresundsfiskarna 

Malmöhus läns havsfiskeförening 

Länsstyrelsen Skåne 

Lunds universitet 
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