
”KALATALOUDEN KESKUSLIITTO - HYVINVOIVAT 
KALAVEDET JA KESTÄVÄ KALASTUS”



Hur effektivera
fiskeriområdenas
kommunikation?

Malin Lönnroth 
Centralförbundet för Fiskerihushållning



▪ Kommunikation är ett 

arbetsredskap för att uppnå

uppställda mål

▪ Intern kommunikation – hur ni

i fiskeriområdet sinsemellan

håller varandra uppdaterade

▪ Extern kommunikation – att

berätta om fiskeriområdets

verksamhet för intressent-

grupperna och den stora

allmänheten

Kommunikation är
ett arbetsredskap



Då vi frågade våra
medlemsförbund om
kommunikation

• Vi har blivit bättre på
kommunikation, MEN vi kan bli
ännu bättre.
• Vi behöver bli bättre på att vara 

proaktiva och förutseende
• Det är viktigt att ingripa och ta del 

av aktuella diskussioner och föra
fram organisationens sakkunnighet

• Önskemål om modigare
kommunikation

Det här gäller alla nivåer inom

fiskerihushållningen



Vi är alla kommunikatörer
– och vi måste föra fram
samma budskap

• En kommunikationsplan ger en ram 
för det man ska kommunicera om  

• Viktigt att komma överens om vem
som ansvarar för kommunikationen. 
Men också våga dela med sig av 
ansvaret. 



Livet är lokalt

• Ofta en känsla att våra sker inte intresserar – MEN lokala
nyheter är av intresse för lokal media.

• Kom ihåg att nyhetsredaktionerna har fullt upp och har små
resurser – ju färdigare material ni kan erbjuda, desto större
chans att er nyhet tas med. 

• Nyttja olika lokala grupper på sociala media. Kvaliteten på
diskussionerna kan variera – men är ett rätt så effektivt sätt att
nå större mängder lokalbefolkning. 



Mot en mer genomtänkt
kommunikation

• Sparar tid

• Vi har begränsade resurser – hur
mycket kan vi göra?

• Vilken är den viktigaste infon vi 
behöver få ut?

• Väl planerat – hälften gjort

Det man en gång gjort material kan
och bör man använda det på nytt! 



Nyttja den modell på
kommunikationsplan som
finns på ahven.net! Fritt
fram att modifiera så att
den passar de egna
behoven. 



1. Målsättningar med 
kommunikationen
• Genom extern kommunikation berättar man åt

intressenter och den stora allmänheten om
fiskeriområdets verksamhet

• Genom intern kommunikation säkerställer man ett 
smidigt samarbete inom fiskeriområdet

Kuva: Asmo Raimoaho Kommunikation ökar fiskeriområdets synlighet
och ger bilden av ett trovärdigt och
fungerande fiskeriområde



2. Målgrupper och kommunikationsbehov

Målgrupper – extern kommunikation

• Delägarlag och övriga vattenägare

• Fiskare, fiskargillen, fiskeklubbar etc. 

• Stugfolk och de som rör sig på vattnen
överlag

• Pressen

• Myndigheter; polis, gränsbevakningen, 
Forststyreslen, NTM-centralen

Kommunikationsbehov

• Lokal fiskereglering
(fiskeförbudsområden, fångstmått osv.)

• Fiskevårdsavgifter och lokala tillstånd

• Fiskeriområdets projekt

• Stämmobeslut



3. Åtgärder och kommunikationskanaler

Exempel på kommunikation under våren

• Fiskeriområdets stämma och där gjorda
beslut

• Utsättningar

• Fiskeövervakning – kom ihåg att köpa
tillstånd!

Kommunikationskanaler

• Fiskeriområdets nätsidor (+ andra
nätsidor så som kommunens) 

• Pressmeddelanden

• Social media (facebook och instagram)



3. Vem kommunicerar?- dvs. ansvarspersoner

Exempelvis: Fiskeriområdets styrelse, versksamhetsledare och
fiskeövervakningskooridanator ansvarar för planering och koordinering

Angivna ansvariga för de olika kommunikationskanalerna:

Internet: 

Facebook:

Instagram:

Annat (vad):



Pressmeddelandemodell på ahven.net 
delägarlagssidor

• Kommunikation får vara roligt!

• Glöm långa förklaringar. Satsa på rubrik
och ingress. 

• Det viktigaste först, ingen är intresserad
av tråkigt bakgrundsmaterial – länk till
hemsidan. 

• Ett pressmeddelanade – ett ämne. 

• Bifoga en bild!



Dags att tuta och köra!

Att bara planera leder inte till synlighet, 
öva kommunikation modigt och friskt!



Fiskeriområdena på kartan – det finns
ett färdigt botten till ert förfogande!

• Anmäl era nätsidor till oss så att
vi kan länka till dem på
Ahven.net!

• Om ni vill ta i bruk en för 
fiskeriområden planerad
modellbotten, ta kontakt med
vesa.karttunen@ahven.net

Tillsammans får vi mer till stånd

och vår röst hörd



”KALATALOUDEN KESKUSLIITTO - HYVINVOIVAT 
KALAVEDET JA KESTÄVÄ KALASTUS”


