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Hållbar fisketurism – en framtidsnäring
Fiske är ett av svenska folkets populäraste fritidsintressen. Cirka 1,4 miljoner 
svenskar i åldrarna 16-80 år ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Under 2017 spende-
rade dessa cirka 8,8 miljarder kronor på sitt intresse. Även i andra delar av Europa 
är fiske ett mycket populärt fritidsintresse som omsätter stora summor pengar. Fri-
tidsfisket har därför stor potential att genom hållbar fisketurism generera ökade 
exportintäkter. Inte minst på den svenska landsbygden. 

Sverige har med sina nästan 100 000 sjöar, långa kuststräcka och tiotusentals mil 
vattendrag fantastiska förutsättningar för fritidsfiske i såväl allmänt som enskilt för-
valtade vatten. Vi har även ett flertal för fritidsfisket intressanta fiskarter, god infra-
struktur, allemansrätt och vildmarkskänsla inpå knuten. Vårt skiftande klimat, 
vattenmiljöer och naturtyper från norr till söder gör att vi kan erbjuda en mängd 
olika fiskeupplevelser året runt. 

Den stora efterfrågan på fiskeupplevelser skapar, i kombination med Sveriges goda 
möjligheter att möta denna efterfrågan, stor potential för fisketuristiskt företagande. 

Jordbruksverket har sedan 2011 regeringens uppdrag att främja näringens utveck-
ling. En viktig del av uppdraget är att sammanställa och sprida kunskap om fisketu-
rismens värde, potential, möjligheter och utmaningar.

Mot bakgrund av ovanstående anordnade Jordbruksverket i samverkan med Lands-
bygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell fisketurismkonfe-
rens i Stockholm den 31 januari 2018. Konferensen förde samman nyckelaktörer 
som på olika sätt påverkar utvecklingen av hållbar fisketurism i Sverige. Syftet var 
att nå samsyn om näringens utmaningar och på så sätt skapa bättre förutsättningar 
för konstruktiv samverkan mellan olika aktörer.

I rapporten redovisas samtliga föredrag och paneldebatter som hölls under konfe-
rensen. Jordbruksverket hoppas att denna information bidrar till att öka kunskapen 
om fisketurismen och därmed även till näringens utveckling.

Jordbruksverket vill rikta ett stort tack till såväl medarrangörer som talare och deltagare!

Christina Nordin
Generaldirektör Jordbruksverket
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1 Inledning
Den 31 januari 2018 anordnade Jordbruksverket i samverkan med Landsbygdsnät-
verket och Sveriges Fisketurismföretagare en nationell konferens om hållbar svensk 
fisketurism. Konferensen som samlade cirka 120 deltagare hölls på Näringslivets Hus 
i Stockholm och gästades av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht. 

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg hälsar H.M. Konungen välkommen till konferensen

Syftet var att, med utgångspunkt från slutsatserna i Jordbruksverkets rapport Sport-
fiske och fisketurism för landsbygdens utveckling1, nå en samsyn runt utmaningarna 
för utvecklingen av svensk fisketurism och skapa initiativ till fördjupad diskussion 
och förbättrad samverkan. 

Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av 
en hållbar fisketurism i Sverige, så som offentliga beslutsfattare, finansiärer, 
förvaltare, lagstiftare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska 
entreprenörer. 

I rapporten redovisas de presentationer och panelsamtal som hölls under konferensen.

1 Jordbruksverket, 2017. Rapport 2017:18.
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2 Bakgrund
Jordbruksverket har sedan 2011 regeringens uppdrag att främja utvecklingen av 
fritidsfiske och fisketurism i Sverige. Bakgrunden är att fritidsfisket har hälso-
främjande värden och att fisketurism har stor potential att bidra till företagande och 
landsbygdsutveckling.

Inom ramen för främjandeuppdraget har Jordbruksverket tillsammans med Havs- och 
vattenmyndigheten och en rad andra myndigheter och organisationer tagit fram den 
nationella strategin Svenskt fritidsfiske och fisketurism 20202. Ett viktigt mål i stra-
tegin är att myndigheterna ska verka för att öka kunskapen om fritidsfiskets och fiske-
turismens samhällsnytta och samhällsekonomiska värde samt sprida denna kunskap 
till berörda aktörer.

År 2015 presenterade WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen 
en rapport som redovisade de ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft i 
Sverige. I den identifierades att det i Sverige saknas den typ av analys som används i 
exempelvis USA för att bedöma nyttor och kostnader av olika åtgärder som kan 
förbättra förutsättningar för bland annat fritidsfiske.

Mot bakgrund av ovanstående valde Jordbruksverket att upphandla en studie för att 
närmare beskriva nuvarande förvaltningssystem, pågående forskning och framtida 
forskningsbehov. Studien, som genomfördes av Statens Väg- och Transport-
forskningsinstitut, resulterade i rapporten Sportfiske och fisketurism för landsbygdens 
utveckling. I den kartläggs och presenteras även goda exempel på fisketuristisk 
verksamhet samt vilket värde olika typer av sportfiske och fisketurism kan generera i 
olika typer av vatten.

Konferensen som anordnades i samverkan mellan Jordbruksverket, Landsbygds-
nätverket och Sveriges Fisketurismföretagare syftade till att nå samsyn om de 
utmaningar för fisketurismen som identifieras i rapporten.

2 Jordbruksverket, 2013. OVR262.
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3 Konferensrapport
Konferensen bestod av två huvudblock med presentationer och ett avslutande 
panelsamtal.

Det första blocket ”Bakgrund och utmaningar för svensk fisketurism” syftade dels till 
att ur branschens och forskningens perspektiv belysa vilka utmaningar som fiske-
turismnäringen står inför, dels till att visa på vilka framgångsfaktorer som legat till 
grund för utveckling av hållbar fisketurism i andra delar av världen.

Det andra blocket ”Fokus fiskförvaltning och landsbygdsutveckling” syftade till att ur 
nationellt och regionalt perspektiv belysa hur fisk- och vattenförvaltningen i framtiden 
ska kunna möta fritidsfiskets och fisketurismens behov genom att integrera dessa 
behov i förvaltningens beslutsprocesser.

Panelsamtalet syftade till att diskutera fisketurismens utmaningar och hur dessa bäst 
kan lösas med ledande beslutsfattare, forskare och experter.

I kapitel 3.1 och 3.2 redovisas, om inget annat anges, presentatörernas egna beskriv-
ningar av sina respektive föredrag. I de fall ”referat” är angivet har författaren försökt 
återge vad presentatörerna sade. De har då beretts tillfälle att inkomma med syn-
punkter på dessa ”referat”. Även i kapitel 4 har författaren refererat till vad som  
diskuterades under de avslutande panelsamtalen.

Samtliga presentationer och panelsamtal som hölls hittar du här:  
www.landsbygdsnatverket.se/fisketurismkonferens2018
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3.1 Bakgrund och utmaningar för utvecklingen av 
svensk fisketurism 

3.1.1 Öppningsanförande3

Länk till video: https://youtu.be/LXmiB1bfJT4

Hans Majestät Konungen

3 Författarens referat.

Hans Majestät Konungen öppnade konferensen genom att konstatera att fisketurism 
och sportfiske har stor samhällsekonomisk potential genom ökade exportintäkter, 
starkare besöksnäring och fler arbetstillfällen på den svenska landsbygden. 
Möjligheterna och förutsättningarna för en utvecklad fisketurism är goda då Sverige 
har mycket vatten, för sportfisket attraktiva fiskarter och utbyggd infrastruktur. 

Hans Majestät pekade dock även på att det finns flera utmaningar som är viktiga att 
lösa. På andra platser i världen med likadana eller sämre förutsättningar än oss har 
man har man med rätt beslut och insatser lyckats skapa fisketuristiska paradis. Det är 
därför en central fråga med bättre samverkan mellan privata och offentliga aktörer för 
att utveckla våra svenska vatten till attraktiva besöksmål. 

En annan fråga viktig fråga som Hans Majestät lyfte var hur man gör ovanstående på 
ett hållbart sätt utan att skada värdefulla ekosystem? Kort sagt, hur når vi största 
möjliga samhällsnytta med minsta möjliga miljöpåverkan? 
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Per Jobs, ordförande i Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF)

3.1.2 Välkomstanföranden4

Länk till video: https://youtu.be/nGimHsfC_uE

Vi har stor turistisk potential i Sverige. Det är ett säkert land att resa i. Vi har mycket 
”orörd” natur och flera attraktiva fiskarter för fisketurister, samt en groende fram-
tidstro inom branschen. Potentialen förvaltas dock inte alltid rätt för att skapa 
utveckling och intäkter. Företagen behöver också få bidra till att addera detta värde. 
Branschen är dock ännu omogen och består till en del av livsstilsföretag, mycket på 
grund av att rätt förvaltade resurser inte är tillgängliga. 

Nuvarande förvaltning gör att förädlingsmöjligheten oftast inte är inom räckhåll för 
mer professionella aktörer. Dessutom lider näringen av höga kostnader för personal 
eftersom det är en serviceintensiv och säsongsbetonad bransch. Konkurrensen är 
samtidigt omfattande och den finns globalt. Vidare talar spelarna i branschen sällan 
samma språk och det finns en utbredd ovana vid att samarbeta mellan företag; 
myndigheter, olika vattenägare, samebyar m fl. Ofta tycks dessutom intresset vara lågt 
hos vattenägare för att förvalta vatten på ett sätt som passar lokal utveckling och 
företagande. Detta är i stor utsträckning en pedagogisk fråga men vems ansvar är det 
att föra ut kunskap om möjligheterna på ett pedagogiskt sätt? Det är en av frågorna 
jag hoppas få svar på under dagen.

Ibland säger myndigheter och politiken motstridiga saker. Ett tydligt exempel är 
viljan att utveckla landsbygden från centralt politiskt håll. Samtidigt styr man dock 
inte vattenkraften mot den miljöanpassning som borde vara en självklarhet som 
dessutom skulle ge en ordentlig ökning av möjligheterna på landsbygden för bl.a. 
utveckling av fisketurism. 

Avslutningsvis några viktiga faktorer för att utveckla denna näring och skapa mer 
arbetstillfällen på landsbygden: Kompetensutvecklande insatser för en mer 
professionell bransch; Mer organiserade (sam)spelare; Mer möjligheter till exklusiva 
vatten för företagen eller åtminstone tillgång till välförvaltade vatten som har 
förutsättningar för förfinade erbjudanden och lönsamhet; Mer produktiva vatten, inte 
minst genom en mer miljöanpassad vattenkraft.

4 Författarens referat.
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Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket

Leif inledde med att tacka medarrangörerna, hälsa deltagarna välkomna och, mot bak-
grund av Jordbruksverkets uppdrag att främja utvecklingen av ett långsiktigt hållbart 
fritidsfiske och fisketurism, poängtera vikten av att så många betydelsefulla aktörer 
samlats för att belysa dessa frågor.  Genom dialog och samverkan finns en fantastisk 
potential att tillsammans angripa de utmaningar som vi står inför.

När Jordbruksverket fick främjandeuppdraget av regeringen 2011 var myndigheten 
snabb med att etablera ett intimt och nära samarbete med andra aktörer kring dessa 
frågor. Vi tog även fram en strategi tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten 
och en rad andra organisationer och myndigheter. Strategin talar bland annat om en 
fördubbling av fisketurismen till år 2020 och vi följer upp hur arbetet mot den mål-
sättningen går genom årsvisa rapporter.

Ett centralt mål i strategin är att fiskresursen ska förvaltas på ett sätt som optimerar 
dess samhällsekonomiska värde inom ramen för ett långsiktigt hållbart nyttjande. Det 
kräver samordning och samverkan när det gäller förvaltning, nyttjande och värnande 
om våra vattenmiljöer och fiskbestånd. Ett annat viktigt mål är att öka kunskapen om 
fritidsfiskets och fisketurismens samhällsnytta ut såväl ett stads- som landsbygdsper-
spektiv. Därför har Jordbruksverket tagit initiativ till denna konferens. 

Jordbruksverket ser positivt på att regeringen har tagit initiativ till att stärka besöksnä-
ringen i stort, och där kan fisketurismen komma att spela en viktig roll. Jordbruks-
verket välkomnar även regeringens uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att 
tillsammans med oss och andra föreslå hur man ska kunna fördela den nationellt till-
gängliga fiskresursen mellan olika kategorier av fiske och utifrån andra skäl än enbart 
fiskevårdsskäl. Det uppdraget rimmar väl med flera av målen i den nationella strategin 
för fritidsfiske och fisketurism.

Ökat samarbete och samverkan behövs för att nå målen och Jordbruksverket hoppas 
att denna konferens kan lägga en god grund för att på olika sätt tillsammans stärka 
Sveriges varumärke som fisketurismdestination.



13

Lars Munk, produkt- och marknadsutvecklare vid Heart of Lapland

3.1.3 De fisketuristiska företagen och deras utmaningar

Vi får en inblick i de problem och utmaningar som fisketurismentreprenörer ställs 
inför i sina verksamheter.

Länk till video: https://youtu.be/sRHXPoKMQXI

Heart of Lapland är ett lokalt destinationsbolag som verkar för att utveckla och mark-
nadsföra besöksnäringen i Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Lars 
började jobba inom besöksnäringen redan 2004 och har genom åren både varit 
turismföretagare i egna bolag samt haft olika positioner som anställd inom besöksnä-
ringen. Som företagare har han ägt och drivit två laxfiske-camper i Torneälvssystemet 
med fokus på internationella besökare. 

Sedan 2015 har Lars arbetat vid Heart of Lapland, där han inom hela regionen Swe-
dish Lapland har haft en central roll kring utveckling av besöksnäring som berör 
fiske. Hans presentation handlar om positiva utfall och goda exempel samt och vad 
som kännetecknar dessa inom besöksnäringen, samt framtida utmaningar att lösa för 
att vidare kunna utveckla fisketurismen i Sverige.



14

För att bättre kunna verka för en högkvalitativ sportfisketurism har vi som sportfiske-
entreprenörer i Karlskrona valt att samarbeta under Karlskrona Fishing. Anledningar 
till detta är att vi med en gemensam röst blir tyngre i vår samverkan med andra 
aktörer, både lokalt och centralt. Vi kan även möta större förfrågningar som vi 
enskilda är för små för att genomföra. 

Karlskrona skärgård är lättillgängligt för en stor del av Europas sportfiskare. Detta 
medför inte alltid enbart fördelar. Gäddfisket blir mer och mer eftertraktat och är ofta 
den primära sportfisken numera för väldigt många. Problemet för oss entreprenörer 
är att väldigt många sportfiskar gädda utan att betala tillbaka nämnvärt till närsam-
hället. De hyr ofta privatägda stugor och tar med sig egna båtar, vilket innebär en 
skev konkurrens för oss som erbjuder professionell verksamhet med kvalitet. Lön-
samheten drabbas.

Den enskilt största utmaningen är bristen på förvaltning av gäddan och andra för sport-
fisket viktiga fiskar i skärgården. Fisketrycket ökar mer och mer och vi har kanske 
redan nått ett uttag som inte längre är långsiktigt hållbart. Fortsätter den utvecklingen 
har vi snart förstört det unika gäddfisket i Karlskronas och Ronnebys skärgårdar. Även 
ett okontrollerbart sportfiske under gäddans viktigaste lekperiod får säkert negativa 
konsekvenser för beståndet på sikt. För att säkerställa gädd- och abborrbestånden i 
skärgårdarna krävs en effektiv förvaltning där alla aktörer tar sitt ansvar.

Det fria fisket i skärgården kan till del liknas med ”vilda Västern”. Det finns regler, 
men väldigt många struntar i dessa. Kontrollen av reglerna är ineffektiv och påfölj-
derna försumbara, vilket gör att ”köttfiske” förekommer på olika sätt. En lösning kan 
vara en god samverkan för avsevärt bättre kontroll och ordentligt kännbara påföljder. 

Strandrätten är av en avgörande vikt för ett tillgängligt sportfiske i vår skärgård. Pro-
blemet är att strandrätten luckras upp mer och mer. Fastighetsägare vid havet har ofta 
svårt att acceptera den allmänna rätt till tillträde och fritidsaktiviteter som vi alla har. 
De flyttar i stället fram sina positioner genom begränsande skyltningar, privat 
egendom och ibland stora förändringar av den naturliga miljön. Detta får ofta även 
negativa följder för den vilda och opåverkade naturen.

Gunnar Ahlström, PikeStrike Sweden
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3.1.4 Fisketuristisk utveckling och vattenägande5

Länk till video: https://youtu.be/DreO50bAfFw

Thomas Johansson, Östersjölaxälvar i Samverkan och Stiftelsen för Östersjölaxen

Fiskerättsägarna är de som äger resursen i våra laxälvar. Ofta är de organiserade i s.k. 
fiskevårdsområden. I Sverige finns det tusentals fiskevårdsområden, men jag ska 
fokusera på dem som finns i laxälvarna. Fiskevårdsområden är ideella organisationer 
och medlemmarna är fiskerättsägare. Fiskevårdsområdets uppdrag är enligt Lagen om 
fiskevårdsområden att upplåta fisket till allmänheten, att samordna fiskets vård och 
bedrivande samt att tillgodose fiskerättsägarnas intressen. Lagen från 1981 är luddigt 
skriven och har inte hängt med sin tid. Nu börjar vi få tillbaka en resurs i form av lax i 
älvarna som betingar ett ekonomiskt värde och entreprenörer som vill förädla detta 
värde. Lagen är inte anpassad för denna nya tid. 

Styrelserna för fiskevårdsområdena har mycket att ta hänsyn till så som sina stadgar 
och lagen om fiskevårdsområden. Det blir allt svårare för fiskevårdsområdena att 
förstå värdet av den resurs som de äger och förvaltar och eftersom arbetet är ideellt 
och medelåldern ofta hög blir det också svårt att få tillräckligt stort engagemang när 
det kommer till kunskapsinsamling och fiskförvaltning. Ju fler laxar som stiger i 
älvarna desto större blir efterfrågan på fisket och det är svårt för fiskevårdsområdena 
att hänga med. På grund av detta är det få fiskevårdsområden som har så bra ekonomi 
att de kan anställa personal och betala för den kompetens som behövs. 

Det finns med andra ord en resurs som kan skapa arbetstillfällen och landsbygdsut-
veckling, men svagheten är att förvaltningen av fisket styrs av ideella intressen. Att 
fiskevårdsområden dessutom ofta är belägna i inlandets avfolkningsbygder gör det 
svårt att hitta människor som vill sitta med i en ideell styrelse och jobba med frå-
gorna. Mitt huvudbudskap är att förvaltning måste få kosta pengar och därför behövs 
en översyn av lagen om fiskevårdsområden.

5 Författarens referat.
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3.1.5 Ekologi och ekonomi i samspel – Vad kännetecknar framgångsrika fis-
keturistiska destinationer?6

Vi får höra om några internationella framgångsexempel där en utvecklad förvaltning 
och samverkan skapat både starkare fiskbestånd och stor samhällsnytta baserat på 
fisketurism och sportfiske.

Länk till video: https://youtu.be/rXEjA0udOm4

Martin Falklind, chefredaktör för tidningen Fiskejournalen

Jag ska berätta om vissa reflektioner som jag har gjort under mina fiskeresor runt om i 
världen, framför allt positiva reflektioner som jag hoppas kan vara inspirerande för er 
som sitter här. Hemmablindhet är en sådan reflektion. Ett exempel är när jag började 
resa till Nordnorge för 25-30 år sedan och från lokalbefolkningen fick frågan om jag 
verkligen hade rest så långt bara för att fiska? Det fantastiska fisket var vardagsmat 
för dem och de förstod inte vilket värde det kunde ha för andra. Idag vet jag inget 
land i världen som har så tätt mellan sina fiskecamper och professionella fiskeguider. 
Norrmännen är med andra ord inte hemmablinda längre.

I Sverige, särskilt då i norr, har gäddan länge betraktats som en skräpfisk trots att den 
är en fantastisk sportfisk med stort värde för utländska fisketurister. Denna hemma-
blindhet börjar dock försvinna i delar av landet. Ett exempel är Blekinge och Karls-
krona skärgård dit det nu vallfärdar gäddfiskare, vilket har gett underlag för framväxt 
av särskilda campingar avsedda främst för denna nya målgrupp. Gäddresursen 
kommer dock att försvinna från Karlskrona skärgård om ingenting görs åt det allt för 
intensiva yrkesfiske som bedrivs på gädda här idag. Yrkesfisket fångar årligen cirka 
40 ton gädda med ett värde av cirka 1 miljon kronor. Om detta fiske tillåts fortsätta i 
nuvarande omfattning kommer både yrkesfisket, sportfisket och fisketurismen att 
drabbas hårt.

6 Författarens referat.
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Ett annat positivt exempel från Blekinge är Mörrumsån där man har jobbat bra med 
sitt varumärke trots att laxbeståndet kanske inte är väldens bästa. Fisket i Mörrumsån 
lockar mycket folk och man säljer cirka 10 000 dagsfiskekort per år. Omsättningen 
som fisket genererar till bygden är 50-100 miljoner kronor årligen i form av restau-
rangbesök, hotellövernattningar m.m.

Den andra reflektionen jag vill lyfta är frågan om kontroll och skydd. En grundförut-
sättning för att kunna erbjuda ett exklusivt och högt prissatt fiske är att ha kontroll 
över sin produkt. Fisketurister är ofta beredda att betala bra för att få ensam tillgång 
till fisket på en vattendragssträcka eller sjö. Man vill veta vad man betalar för, att man 
inte tvingas konkurrera om fiskeplatser med andra fiskare och att dem som upplåter 
fisket sköter om sitt vatten och vårdar sina fiskbestånd. Då ökar chansen till fångst av 
mycket och storvuxen fisk och därmed även betalningsviljan. Här har vi mycket att 
jobba på i Sverige.

Min tredje reflektion handlar om samarbete mellan olika nyttjarintressen. Ett bra 
exempel är från Victoria Island i norra Kanada. Där har man inte så mycket, men man 
har en älv i vilken det går upp stora mängder röding från havet varje år. Under årens 
lopp har man dock lärt sig det inte kommer så många rödingar nästa år om man 
fångar för många. Representanter från sport- och yrkesfisket samarbetar därför genom 
att anlita biologer för att räkna på hur många rödingar som går upp i älven varje år 
och hur många av dessa som kan fångas utan att fisket nästa år ska bli sämre. Det har 
visat sig att det går upp cirka 80 000 stora rödingar varje år och att 10 % av dessa kan 
fångas utan att beståndet försvagas. Därför sätter man en kvot på cirka 7 000 rödingar 
per år för yrkesfisket, sen stänger man ner det. De 1 000 rödingar som är kvar av 
kvoten reserverar man åt sportfisket. Det kostar 50 000 kr för sportfiskare att fiska här 
i fem dagar trots att man får bo under väldigt enkla förhållanden. Fisket är dock så bra 
att folk gärna betalar. På grund av denna samförståndslösning finns inga konflikter 
mellan yrkes- och sportfisket här.

Ett annat ställe där man får mycket och stor fisk är Island. Där kallar man sportfiske-
turismen för green capitalism. Genom att betala yrkesfiskarna för att inte fiska upp 
laxen i havet tjänar man betydligt mer genom att sälja laxfiske till fisketurister i 
älvarna. Det är oerhört dyrt att fiska lax på Island, men de som kommer är glada och 
lyckliga ändå på grund av det fina fisket.

Min fjärde reflektion handlar om hållbarhet. Ett exempel på där fisketurismen har 
varit den enda anledningen till att man fått tillbaka sina fiskbestånd är Kolahalvön. 
Här har man historiskt fiskat med fällor i älvarna som fångade 100 % av de uppvand-
rande fiskarna. Bestånden var med andra ord för hårt utnyttjade och det återspeglade 
sig i uppvandringen. Sportfisketurismen gjorde sitt intåg i området i början på 90-talet 
och man insåg snabbt att detta var ett bättre sätt att tjäna pengar på fisket. Man löste 
därför ut yrkesfisket och bestånden återhämtade sig. En förutsättning för den snabba 
återhämtningen är att det saknas vattenkraft här.

Ett annat exempel är från Kaliforniska halvön i Mexiko, närmare bestämt Cabo san 
Lucas. Här kokar havet av liv, men så har det inte alltid varit. På 1970-talet fanns det i 
princip bara några hundra boende och en fiskkonservfabrik i byn. Rinnande vatten 
och vägar saknades. Ortsbefolkningen yrkesfiskade med långlinebåtar som försedde 
konservfabriken med ton-och spjutfisk. Ägaren till fabriken förstod att något inte stod 
rätt till när ortsbefolkningen fick fiska längre tid och längre ut till havs för att upprätt-
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hålla sina fångster. Man höll helt enkelt på att fiska bort den resurs som man livnärde 
sig på. Ägaren beslutade därför att minska inköpen av fisk till fabriken och börja med 
sportfisketurism istället. Han byggde en liten hamn och köpte in en big-game båt från 
USA. Utvecklingen sedan dess har varit exceptionell. Idag är det en av världens 
största sportfiskehamnar med cirka 500 storviltsfiskebåtar i mångmiljonklassen som i 
princip uteslutande tillämpar catch and release. Det enda yrkesmässiga fiske som är 
tillåtet är det som fiskar efter fisk till de lokala restaurangerna och bete till sportfiske-
båtarna. Den lilla fattiga byn har blivit en stad med den största medelinkomsten och 
lägsta kriminaliteten i Mexiko. Idag bor det cirka 120 000 människor där.

Det bästa exemplet i världen är dock från Florida. Efter andra världskriget satsade 
man, precis som i Europa, mycket pengar på att utveckla en storskalig fiskeflotta. 
Skillnaden mot Europa är att när man på 80-talet insåg att fiskbestånden började vika 
så gjorde man någonting åt det genom att tillsätta en oberoende kommission vars 
delegater inte fick ha kopplingar till vare sig yrkes- eller sportfiske. Kommissionens 
uppdrag var att föreslå hur man skulle kunna uppnå maximal produktion i havet. 
Tanken var enkel. Ju större kapital vi har i havet, desto större ränta kan vi skörda. 
Man satsade hårt på marin forskning och styrde om den för att satsa helt på de kom-
mersiella fiskarterna. När det gäller redfish kom man fram till att endast 1 % av 
beståndet överlevde till könsmogen ålder p.g.a. sportfisket. 1986 stängde man därför 
fisket efter redfish. Sedan höjde man successivt kvoterna sakta och 1996 var överlev-
nadsgraden uppe i 30 %. Man genomförde även en mängd andra åtgärder för andra 
arter, varav det viktigaste var att helt förbjuda trålning. Såväl yrkes- som sportfiskare 
protesterade högljutt, men man stod på sig. Idag har livet återvänt till havet utanför 
Floridas kust. Detta har fått stora positiva effekter på intjäningen av fisket. 1985, 
innan förändringarna genomfördes, tjänade yrkesfisket en miljard dollar och sport-
fisket tre miljarder dollar. 2015 var motsvarande siffror 5,5 respektive 13 miljarder 
dollar. Detta är det bästa exemplet jag har sett i hela världen på hållbar fiskförvaltning 
där såväl naturen, samhället och näringen står som vinnare.

Kort sammanfattning av framgångsfaktorer för fisketuristisk utveckling:

• Var inte hemmablind utan se möjligheterna.

• Samarbeta såväl lokalt som externt.

• Erbjud god service och infrastruktur.

• Sträva efter biologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ditt företag.

• Förvalta fiskbestånden på ett sätt som attraherar den nya tidens sportfiskare.
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3.1.6 Vad säger forskningen om fisketurismens utmaningar i Sverige? 

En av författarna till rapporten ”Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveck-
ling” berättar om hur forskningen ser på fisketurismens utmaningar i Sverige.

Länk till video: https://youtu.be/Rs_nYLPdOJw

Lena Nerhagen (Ek.dr.), Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Miljöekonomisk teori går att tillämpa på olika områden som handlar om förvaltning 
av gemensamma resurser i samhället. I presentationen beskrivs och tillämpas ett antal 
begrepp på frågan om fisketurism och utveckling av naturbaserad turism mer allmänt. 
Utmaningar för denna typ av verksamhet är många, dels p.g.a. säsongsverksamheten, 
dels p.g.a. omvärldsförändringar och att besökarna och efterfrågan förändras över tid. 
Det senare ställer stora krav på företagarens förmåga till anpassning, och kunskap om 
marknaden.  Dessa speciella förutsättningar för denna näring måste ”staten” känna till 
om man vill bidra till att utveckla den. 

En central utgångspunkt för nationalekonomin är att det finns begränsat med resurser 
och samhället måste välja hur de används. Det finns också olika åsikter om värdet av en 
viss resurs vilket innebär konflikter och behov av avvägningar. Utifrån denna grundläg-
gande teori har det genomförts forskning om förvaltning av gemensamma naturresurser. 
En central person här var Nobelpristagaren i ekonomi 2009, Elinor Ostrom. Hon visade 
genom olika fallstudier att individer kan förvalta en resurs gemensamt, men för att sam-
fälligheter ska fungera måste ett antal ”spelregler” vara uppfyllda.  

En viktig utgångspunkt för svensk vattenförvaltning idag är EUs vattendirektiv. En 
central del enligt direktivet är att allmänheten ska involveras i arbetet med förvalt-
ningen. Det utgår även från att förvaltningen ska baseras på bedömningar av kost-
nader och nytta, d v s samhällsekonomisk analys. Detta är dock inte en etablerad 
metodik i svenskt förvaltningsarbete. Om vi då ser att våra vatten, liksom fiskarna 
som simmar där, är gemensamma resurser som ska förvaltas för att stödja ekonomisk 
utveckling och ett hållbart nyttjande över tid, hur ska detta gå till? Jag ser att det finns 
två huvudsakliga frågor som är viktiga att diskutera:
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• Vilka ska samverka om vad?

• Hur tar vi fram information, och sprider kunskap, om de nyttor som en resurs kan ge?

Dess två frågor kan synas enkla att besvara men enligt min bedömning finns det ett 
antal utmaningar: 

• Vi har ett fragmenterat och decentraliserat förvaltningssystem.

• Vi har stora geografiska skillnader, bland annat gällande tillgänglighet..

• Vi har bristande statistik när det gäller fisketurism både i och utanför Sverige.

• Vi har problem med att ta fram samlad kunskap därför att forskning och utredning 
beställs och finansieras på väldigt många olika sätt i Sverige. 

Sammanfattningsvis, potential för naturbaserad turism finns men det är en verksamhet 
som involverar många olika aktörer och som därför inledningsvis kan behöva samhäl-
leligt stöd i olika former för att utvecklas. Man får inte heller blunda för att denna typ 
av ”produktion” kan medföra olika typer av konflikter som samhället också kan 
behöva medverka till att hantera.
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3.2 Fiskförvaltning och landsbygdsutveckling 

3.2.1 Framtidens förvaltning – kan den möta fritidsfiskets och fisketuris-
mens behov? 

Havs- och vattenmyndigheten ger sitt perspektiv på utmaningarna när det gäller 
utveckling av svensk fisketurism och fritidsfiske, samt berättar om myndighetens upp-
drag att ta fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning.

Länk till video: https://youtu.be/LUKRnVjcJMA

Ingemar Berglund, avdelningschef på Havs-och vattenmyndigheten

Fritidsfisket är en stor verksamhet i Sverige. Enligt den senaste statistiken från året 2016 
har vi 1,4 miljoner fritidsfiskare. Dessa fiskar totalt 10,3 miljoner dagar om året och 
omsätter cirka 6,2 miljarder kronor på sitt fritidsfiske. Den typiske fritidsfiskaren är en 
man på cirka 42 år som bor i inlandet i södra eller mellersta Sverige. Han fångar främst 
gädda och abborre men även öring och använder oftast handredskap som spinn- eller 
flugspö. I genomsnitt är han ute 7 dagar per år och fångar cirka 8 kilo fisk om året.

I presentationen diskuteras hur fritidsfiskets och fisketurismens behov ser ut i relation 
till förvaltningsmål och mandat för Havs- och vattenmyndigheten. Möjligheterna med 
nuvarande mandat diskuteras med förvaltning av lax i Östersjön, röding i Vättern och 
öring längs kusterna som exempel.

Havs- och vattenmyndighetens arbete med att utveckla nationella förvaltningsmål avse-
ende avkastning, kvalitet (storleks- och åldersstruktur), miljö och samhällsnytta disku-
teras. Inför 2018 har Havs- och vattenmyndigheten två regerings uppdrag med stor 
relevans för dessa problemställningar.

1. Att ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas så 
den blir en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen.

2. Att föreslå en utformning av bestämmelser för rapporteringsskyldighet för andra 
fiskare än yrkesfiskare samt att utreda förutsättningarna för hur det kan införas en 
möjlighet att fördela den nationellt tillgängliga fiskresursen mellan olika katego-
rier av fiske utifrån andra skäl än enbart fiskevårdsskäl, när de biologiska målen 
för bestånden har uppnåtts.
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Utgångspunkter kring dessa uppdrag diskuteras utifrån tankar om hur långt vi kan 
driva förvaltningsmål/fördelning för att möta fritidsfiskets och fisketurismens behov?

3.2.2 Regional vatten- och fiskeförvaltning – vad kan regeringens förlängda 
arm göra? 

Länsstyrelsen i Norrbottens län och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt 
berättar vad de regionala myndigheterna kan göra för att understödja fisketurism och 
landsbygdsutveckling, samt ger förslag på hur denna förvaltning kan utvecklas vidare. 

Länk till video: https://youtu.be/EkyjmFesH4k

Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Norrbottens län

Förväntningarna på vad länsstyrelsen kan göra vad gäller fiskereglering är ibland inte 
i överensstämmelse med vad den rådande fiskelagstiftningen medger. Beslutande-
rätten för reglering av fisket vid kusten och i älvarna upp till det första vandringshin-
dret ägs av Havs- och vattenmyndigheten. De allra flesta länsstyrelser har inte någon 
som helst beslutanderätt över fiskeregler. Endast de allra nordligaste länsstyrelserna 
har en viss beslutanderätt i och med man har uppdraget att upplåta fisket på statens 
vatten i fjällområdet. Fiskeförvaltningen i detta område sker emellertid under sär-
skilda förhållanden och med vissa begränsningar jämfört med andra områden 
eftersom den lyder under rennäringslagstiftningen. 

För att uppnå de förvaltningsmål som finns arbetar länsstyrelserna med bland annat 
rådgivning, information och genom att finansiera och medverka i olika typer av 
utvecklingsinsatser. Länsstyrelsens styrka är att man har möjligheten att kombinera 
sina uppdrag som förvaltare med sitt uppdrag att verka för regional utveckling och för 
att miljömålen ska nås.
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Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt

Vatten är en av våra allra viktigaste resurser, vårt viktigaste livsmedel och utgör livs-
miljö för många växter och djur. Förvaltningen av vatten är en miljö- och resursfråga 
med många dimensioner. Vare sig vi dricker vattnet, utnyttjar det som kylvatten, till 
elproduktion, fiskar, badar eller gläds åt naturupplevelsen måste alla ta ansvar. Vatten 
är inte en vara som vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant. 

De fem regionala vattenmyndigheterna arbetar efter EG:s ramdirektiv för vatten för 
att nå god vattenstatus i alla grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Det är vat-
tenmyndigheterna som beslutar om vilken miljökvalitet Sveriges vatten ska ha och det 
beskrivs i juridiskt styrande miljökvalitetsnormer. I detta krävs en samhällsekonomisk 
avvägning om vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Här finns många utma-
ningar innan vi har metoder för att bedöma vattnets värde i olika situationer. Åtgärder 
för bättre vatten och fria vandringsvägar ger en god grund för fisketurism och god 
landsbygdsutveckling.
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3.2.3 Att utveckla fisketurism när man inte själv äger resursen och besluten 
om denna

Hur tänker aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling och turismfrämjande kring 
utmaningarna för fisketurismen? Vad krävs för att gå framåt? Behöver besöksnäringens 
och fisketurismens utvecklingsbehov integreras i förvaltningens beslutsprocesser?

Länk till video: https://youtu.be/krYoC-BtvY8

Sedan 2011 står det i Jordbruksverkets instruktion att vi ska främja utvecklingen av 
fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. För att genomföra främjandeupp-
draget är vi beroende av samarbete med andra myndigheter och organisationer. En 
viktig samarbetspartner är Havs- och vattenmyndigheten som arbetar med förvaltning 
av våra vatten och fiskbestånd. 

Just fiskförvaltningen är av central betydelse för våra möjligheter att främja fiskets 
näringar. Trots att Jordbruksverket har det primära ansvaret för fisketurismens utveck-
ling så har vi ett delat ansvar med Havs- och vattenmyndigheten eftersom de sitter på 
det nationella förvaltningsmandatet. Vi har därför tagit fram en gemensam strategi 
som heter Svenskt Fritidsfiske och Fisketurism 2020. Den innehåller bl.a. en vision 
om fördubblad fisketurism, men även ett antal mål som behöver uppnås för att nå dit. 

Ett viktigt mål är att förbättra kunskapen om fisketurismens samhällsnytta, vilket vi 
saknar idag. Där har vi myndigheter ett stort ansvar som vi försöker ta på olika sätt, 
bl.a. genom att anordna denna konferens. Ett annat viktigt mål är att fiskförvaltningen 
och fiskevården ska syfta till att optimera fiskresursens samhällsekonomiska värde 
inom ramen för ett långsiktigt hållbart nyttjande. För att nå det målet behöver vi en 
lagstiftning som medger förvaltning utifrån såväl fiskevårdshänsyn som samhällseko-
nomisk hänsyn. Även detta saknas än så länge.

I strategin påtalas också behovet av att myndigheternas uppdrag när det gäller främ-
jandet av fritidsfisket och fisketurismen har preciserats och finansierats långsiktigt. 
Slutligen finns det ett mål med koppling till EU:s gemensamma fiskeripolitik som vi 
vill ska stärka fisketurismens ställnings som nyttjare till fiskresurserna. De utmaningar 
som jag vill belysa är alltså dessa:

Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket
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• Att öka kunskapen om fisketurismens samhällsekonomiska värde och potential.

• Att tillämpa och väga denna kunskap mot andra nyttjarintressen vid beslut om för-
valtning och resursfördelning.

• Att ta fram ett system för tillförlitlig och kontinuerlig nationell datainsamling om 
fisketurism.

• Att ta fram vetenskapligt underbyggda och allmänt accepterade beräkningsmo-
deller för värdering av ekosystemtjänster som nyttjas för fisketurism.

• En god och konstruktiv samverkan mellan myndigheter, näring, intresse- och för-
valtningsorganisationer.

Jag tycker det är väldigt roligt att se att regeringen nu har börjat ge uppdrag till oss 
myndigheter som ligger i linje med de strategiska målen för fritidsfiskets och fisketur-
ismens utveckling. Jag tänker främst på två uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten 
har fått under senare år. Dels uppdraget att föreslå hur förvaltningen av lax och öring 
kan utvecklas och utformas, dels uppdraget att föreslå hur man ska kunna införa rappor-
teringskrav för fritidsfiske samt fördela den nationellt tillgängliga fiskresursen mellan 
olika kategorier av fiske och utifrån andra skäl än fiskevårdsskäl. Särskilt roligt är att 
regeringen trycker på att myndigheten ska beakta möjligheten för ett utvecklat fritids-
fiske och fisketurismverksamhet. Jag ser detta som ett kvitto på att strategin fyller en 
viktig funktion och ser med tillförsikt på framtiden för svensk fisketurism.

Håkan Stenlund, Swedish Lapland Visitors Board

Att utveckla en näringsverksamhet när besluten om själva kärnan i resursen kanske 
ligger hos andra än en själv är inte helt lätt. Fisketurism är förstås inget undantag.

• Hur vet jag att själva råvaran finns kvar – att fisken faktiskt finns i vattnet?

• Hur vet jag att jag kan erbjuda samma goda upplevelse, för mina gäster, från år till 
år när andra ibland bestämmer över min arbetsplats?

• Vem kan egentligen axla ansvaret för att fisketurism blir sommarens Norrsken? Vad har 
egentligen besöksnäringen, Sveriges nya basnäring, för verktyg att bevisa detta?

Håkan Stenlund tar oss med till destinationen Swedish Lapland, där fiske är en av de 
stora drivkrafterna för att bygga världens mest attraktiva Arktiska destination. 
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Innan vattenkraften byggdes ut i Sverige var Nedre Dalälven ett viktigt område för 
vandrande fisk som lax, ål och öring. Laxen vandrade ändå upp till Avesta och längre 
på den tiden som forsen fortfarande brusade fritt. Idag täcks en stor del av Dalälvens 
nedre flöden av Färnebofjärden nationalpark. Det är en av våra större nationalparker i 
södra Sverige, som årligen besöks av runt 75 000 personer.

Färnebofjärden kan bli laxens nationalpark här i Sverige. Planer och drömmar finns 
om laxens återkomst. Förra året avslutade länsstyrelsen i Gävleborg första delen i pro-
jekt LIV, som har undersökt förutsättningarna för att återskapa livskraftiga och själv-
reproducerande populationer av lax och havsöring i den nedre delen Dalälven. En av 
landets största reglerade älvar. Det är en långsiktig och komplex satsning som 
kommer kräva en slant. Enbart de inledande studierna via projekt LIV har kostat tre 
miljoner kronor. Prislappen på en lång rad kommande investeringar, som omlöp runt 
kraftverk och restaurerade lekplatser, handlar om 50 - 100 miljoner kronor enligt pre-
liminära uppskattningar. 

Då är det bra om dyra investeringar kan vägas upp av framtida intäktsmöjligheter i 
den andra vågskålen. Redan idag finns det en viktig fisketurism i nationalparken. 
Beräkningar från Mörrumsån i Blekinge visar dessutom att fisketurismen kan gene-
rera lokala turismintäkter i storleksordningen 50 miljoner kronor om året.

Därför finns det starka skäl för en närmare samverkan mellan besöksnäring och natur-
vård i förvaltningen av Färnebofjärdens nationalpark. Placering och utformning av 
entréer, målpunkter och leder spelar stor roll för traktens natur- och ekoturism. Men än 
så länge lyser både en nära samverkan och en klok plan för turismens utveckling i och 
runt svenska nationalparker med sin frånvaro. Det vill Ekoturismföreningen ändra på.

Per Jiborn, Ekoturismföreningen
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3.2.4 Reflektioner kring förvaltningen och fisketurismens utveckling från 
Sportfiskarna

Sportfiskarna berättar om vilka hinder och behov de ser när det gäller utvecklingen 
av fisketurismen.

Länk till video: https://youtu.be/UHuPSf8lmzs

Det utpräglade sportfisket introducerades i vårt land av brittiska sportfisketurister på 
drottning Viktorias tid. Sedan dess har vi själva blivit fisketurister och lärt oss ställa 
krav på bra fiske och god service. Fisketurismen verkar pådrivande för en ökad kva-
litet i fisket och en hållbar förvaltning. Den tydliggör de ekonomiska värdena i sport-
fisket och är en viktig resurs för en hållbar tillväxt i glesbygden.

Hur fisket förvaltas är centralt för utvecklingen av fisketurismnäringen. Hittills har 
utvecklingen främst skett i vatten med enskild fiskerätt. Våra frifiskevatten utgör dock 
en mycket viktig resurs och potential för fisketurismnäringen. Men här är utmaning-
arna större. Den allmänna förvaltningen av frifisket med diffusa mål och ostrukturerat 
nyttjande hämmar utvecklingen. Här behövs nya tag!

Sportfiskarna vill se en modern, adaptiv och progressiv förvaltning för frifisket. För 
att säkra fiskens ekosystemuppehållande funktioner och för att främja ett hållbart och 
kvalitetsinriktat fiske. Vattnen bör delas in i zoner där olika fiskemetoder och redskap 
separeras och regleras utifrån påverkan på miljö och fiskbestånd. De mest destruktiva 
fiskemetoderna, t ex bottentrålning, bör begränsas kraftigt och endast få förekomma i 
särskilt avsatta områden. I en zon på grunt vatten, närmast land, bör endast fiske med 
handredskap få förekomma och sportfiske och fisketurism ska vara prioriterat. Vi bör 
även följa andra länders exempel och reservera vissa arter för sportfiske, t ex gädda, 
öring och tonfisk. Sportfiske och fisketurism är framtidens fiskenäring!

Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare på Sportfiskarna
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4 Panelsamtal

4.1 Inledningsanförande 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om utmaningarna och regeringens 
vision för svensk fisketurism.

Länk till video: https://youtu.be/-YsjlOBK_xQ

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen ser stor potential i hållbar turism och värdet av en växande besöksnäring. 
Fritidsfisket samlar över en miljon svenskar och är en enorm folkrörelse inom sport 
och fritid. Det finns såklart en del utmaningar. Fisketurism handlar om både närings-
frågor, miljöfrågor, exportfrågor, vattenförvaltning och markfrågor – för att nämna 
några områden.

Regeringen arbetar på olika sätt både med nationella utredningar, samarbeten och 
med förhandlingar på EU-nivå för att säkerställa ett hållbart fiske där näringen får 
långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler. Det gynnar vår fiskenäring, våra kust-
samhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel.
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Fr.v. Ola Söderdahl, Per Jobs, Erika Mattson, Per Jiborn, Lena Nerhagen, Dan Blomkvist och Ronnie 
Hermansson)

4.2 Panelsamtal på temat ”Hur löser vi utmaningarna 
och hur kan samhällsnyttan av fisketurism och fri-
tidsfiske integreras i framtidens fisk- och vattenför-
valtning?” 

Konferensens moderator Ola Söderdahl från Sveaskog pratar med ledande beslutsfat-
tare från myndigheter och organisationer samt forskare och experter om hur fisketu-
rismens utmaningar bäst kan lösas.

Länk till video: https://youtu.be/iGe2qg8C-U4

Medverkande:

Dan Blomkvist (Länsstyrelsen i Norrbotten)
Erika Mattson (Swedish Lapland Visitors Board)
Helena Nyberg Brehnfors (Tillväxtverket)
Jakob Granit (Havs- och Vattenmyndigheten)
Jenny Jonevret (Visit Sweden) 
Leif Denneberg (Jordbruksverket)
Lena Nerhagen (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut)
Per Jiborn (Ekoturismföreningen)
Per Jobs (Sveriges Fisketurismföretagare)
Ronnie Hermansson (Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg)
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Vilken är den viktigaste faktorn för att få fart på fisketurismen i Sverige?

 Ronnie Hermansson, Fiskevattenägarna: Det är att det finns fungerande fiske-
vårdsområdesföreningar. Idag saknas tyvärr kompetens och engagemang i många 
föreningar. Det måste vi ändra på.

 Dan Blomkvist, Länsstyrelsen: Det är svårt att plocka ut en enskild faktor, men 
en grundförutsättning är ju att vi har fisk i våra vatten. Vi behöver också duktiga 
entreprenörer som kan förädla resursen. Vi myndigheter har ett ansvar att skapa 
rätt förutsättningar, men kan inte själva orkestrera fram en fisketurismnäring.

Vad är det för förutsättningar som näringen behöver och vad är det de saknar idag?

 Per Jobs, Sveriges Fisketurismföretagare: Det behövs mer professionalism och 
mindre livsstilsföretagande i naturturismföretagande överlag. Det gäller att lyfta 
fram de duktigaste entreprenörerna för att de ska kunna visa vägen för övriga.

 Erika Mattson, Swedish Lapland Visitors Board: Samma mekanismer gäller 
för all naturturism, nämligen att säkerställa att man äger reseanledningen. I detta 
fall fisken. Vi behöver också arbeta med kompetensutveckling hos företagarna och 
marknadsföring av produkten. Det handlar mycket om att följa gästens resecykel.

Per Jobs, du äger ju inte reseanledningen men har lyckats ändå. Hur hänger det ihop?

 Per Jobs, Sveriges Fisketurismföretagare: Vår destination Tjounajokk ligger så 
avlägset att det är svårt att ta sig dit på egen hand. Vi har därmed en fiktiv kontroll 
över resursen, vilket är avgörande för vår möjlighet att bedriva verksamhet där. 
Rådighet över resursen är alltså viktigt men också att olika aktörers roller är tydliga. 
Alla från fiskerättsägare till fisketurismentreprenör måste tjäna pengar på resursen, 
annars blir det svårt att få acceptans och arbeta långsiktigt.

Lena, kan du utveckla dina tankar om hur fiskerättsägare och entreprenörer ska 
kunna tjäna pengar på fisketurismen?

 Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut: Det viktigaste 
är att kunna avgränsa och ta betalt. Entreprenörerna behöver förklara för fiske-
rättsägarna vilken värdefull resurs de sitter på och hur de kan förvalta den på bästa 
sätt för alla parter. Samverkan, datainsamling och kunskapsspridning är nyckel-
faktorer, men man bör vara medveten om att det kan vara svårt då arbetet i fiske-
vårdsområdena ofta bygger på ideellt engagemang. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till geografiska skillnader med avseende på äganderättsliga strukturer.

Vill de som äger resursen, d.v.s. fiskerättsägarna, utveckla fisketurismen?

 Dan Blomkvist, Länsstyrelsen: Det där ser olika ut i olika vatten, vilket ställer 
krav på entreprenören att hitta vatten där fiskerättsägarna är samarbetsvilliga. 

 Ronnie Hermansson, Fiskevattenägarna: Det ser också olika ut i landet när det 
gäller det fiskerättsliga ägandet. I södra Sverige är det ofta geografiskt små fiske-
vårdsområden med förhållandevis få delägare och där kan det vara lättare att hitta 
samarbetsmöjligheter än i stora områden med fler ägare.  I Dalarna-Gävleborg är 
det stora områden med väldigt många delägare som äger små andelar. Det gör det 
svårt att genomföra utdelning av inkomna medel och därför blir incitamentet att 
främja fisketurism inte så stort.
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 Per Jiborn, Ekoturismföreningen: Det finns olika sätt att hantera detta på. Om 
fisketurismen genererar ökade intäkter till fiskevårdsområdet kan dessa pengar 
användas till annat än utdelning. T.ex. snöplogning och underhåll. Det kan också 
vara ett incitament för samarbete.

 Per Jobs, Sveriges Fisketurismföretagare: Om lokalbefolkningen konstaterar att 
fisketurismen gör att den lokala bensinmacken eller lantbutiken kan finnas kvar 
borde det finnas ett intresse att vidareförädla produkten för att samhällsnyttan ska bli 
ännu större. Det fungerar dock inte att som entreprenör försöka övertyga fiskerättsä-
garna om detta, utan de behöver se konkreta bevis innan de börjar tänka i dessa 
banor. Det behövs ett helikopterperspektiv i sådana här diskussioner, där t.ex. forsk-
ningsinstitutioner deltar som kan förklara saker och ting på ett objektivt sätt.

Erika, vilket stöd behöver ni som regionalt destinationsbolag för att komma 
vidare med fisketurismutveckling?

 Erika Mattson, Swedish Lapland Visitors Board: Det är redan idag väl krattat i 
manegen för utveckling av fisketurism. Det finns t.ex. en nationell strategi och 
olika rapporter som följer utvecklingen. Det som saknas och där vi kan komma in 
är i nästa steg, d.v.s. en handlingsplan. Vi behöver bena ut vilka aktörer som har 
ansvar för respektive mål i strategin. Samverkan är bra och nödvändigt, men det 
är först när vi börjar agera tillsammans som vi får effekt.

 Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut: Jag håller med 
om att det behövs en handlingsplan för att få en hävstång i arbetet med utveckling 
av fisketurismen.

Fiskekorten är väldigt billiga i Sverige. Har ni funderat på detta och hur man 
kan höja värdet på fiskevattenägandet?

 Ronnie Hermansson, Fiskevattenägarna: Det handlar om kunskap om vilken 
resurs man sitter på. Vi har drivit fler projekt för att försöka få upp priserna på fis-
kekorten, men det finns ofta ett motstånd bland lokalbefolkningen. Det är därför 
viktigt att börja differentiera priserna så att boende i områdena inte känner att 
fisket blir orimligt dyrt, samtidigt som man kan ta ordentligt betalt av fisketuris-
terna som kommer utifrån.

 Erika Mattson, Swedish Lapland Visitors Board: Jag håller med Ronnie, men 
om vi tittar på norrskenet så är ju det gratis. Det är paketeringen av resan för att se 
norrskenet som vi kan ta bra betalt för. Så glöm inte att det oftast är paketeringen 
som skapar mervärdet.

 Dan Blomkvist, Länsstyrelsen: Som landets största upplåtare av fiskevatten har 
länsstyrelsen i Norrbotten funderat mycket på detta med fiskekortspriser och får ofta 
höra att priserna är för låga för det fantastiska fiske vi erbjuder. Ser man på andra 
jämförbara delar av världen där staten förvaltar fisket så ligger vi dock ganska rätt. 
Länsstyrelsen har dessutom ett samhällsansvar och det är viktigt för oss att lokalbe-
folkningen inte upplever det som för dyrt att fiska. Ett lågt fiskekortspris gör det inte 
svårare att utveckla fisketurism. Ska man vara lite krass ger det istället möjlighet att 
höja marginalerna för den entreprenör som kan förpacka fisket rätt. Alltför höga fis-
kekortspriser kan dessutom resultera i att folk struntar i att lösa fiskekort, vilket vore 
direkt kontraproduktivt för förvaltningen.
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 Per Jobs, Sveriges Fisketurismföretagare: Att höja priserna för fiskekort 
behöver inte vara enda sättet att komma framåt. Man kan också zonera fisket så att 
en viss vattendragssträcka eller del av sjö hyrs ut till en privat entreprenör, medan 
resten av vattnet är tillgängligt för vem som helst med fiskekort. På så sätt kan 
man tillgodose allas behov samtidigt som det genererar mer pengar till fiskerättsä-
garna.

 Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut: Ett konkret 
exempel på det som Per Jobs pratade om är Västerdalälven där styrelsen för fiske-
vårdsområdesföreningen avgick p.g.a. oenighet om förvaltningen. Den nya sty-
relsen fattade beslut om zonerad förvaltning. Vi behöver sprida kunskap om att 
detta kan vara ett smart sätt att förvalta resursen på.

Sverige är ju ett stort land med väldigt många vatten. Finns det anledning att 
satsa särskilt på fisketurismen i de vatten som är exportmogna och låta övriga 
vara så länge?

 Dan Blomkvist, Länsstyrelsen: Det är sant som du säger, vissa vatten är inte 
exportmogna än och ska inte ut på en internationell marknad. Marknadsföring är 
viktigt, men man måste först bygga kvalitet runt fisket och se till att det är rätt 
vatten man marknadsför. Jag tycker dock att man arbetar på detta sätt idag och det 
känns bra.

 Per Jiborn, Ekoturismföreningen: Jag är inte lika säker som Dan på det. Det är 
bra att våga välja, prioritera och fokusera. I Sverige arbetar vi dock ofta enligt 
principen att det ska vara lika för alla och då får vi inte den spets som behövs för 
fisketurismutvecklingen.

Behöver Lagen om fiskevårdsområden ändras för att få ett större driv i fiske-
vårdsområdena?

 Ronnie Hermansson, Fiskevattenägarna: Den lagen är nyligen uppdaterad och 
kommer troligen inte ses över igen inom överskådlig tid. Länsstyrelsen har idag 
rätt att förelägga om hur ett vatten ska förvaltas om det sker i strid med allmänna 
intressen. Jag skulle gärna se att de utnyttjar den rätten, vilket hittills aldrig skett. 
Det behövs med andra ord både morot och piska för att driva utvecklingen framåt.

Fr.v. Ola Söderdahl, Per Jobs, Jakob Granit, Jenny Jonevret, Lena Nerhagen, Helena Nyberg Brehnfors och 
Leif Denneberg
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Vilken är framgångsfaktorn när statliga verk lyckas med samarbete?

 Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten: Vi har en mycket komplex för-
valtning som innefattar lokala, regionala, nationella och internationella nivåer. I 
denna komplexitet måste vi hitta system där vi får ta del av olika åsikter och 
insikter om hur vi ska förvalta våra gemensamma resurser. Den nationella fritids-
fiskestrategin är ett bra exempel på samverkan mellan oss myndigheter, men även 
den typ av diskussioner som vi har här idag där frågeställningar angrips från flera 
olika håll. Denna typ av forum är unikt för Sverige. Jag tror att vi är på god väg 
mot en blomstrande och hållbar fisketurism.

Leif, Jordbruksverket har ju haft i uppdrag att främja fritidsfiske och fisketu-
rism under ett flertal år nu och tagit stora steg i den riktningen. Vad händer nu 
och vad sätter du tänderna i när du är tillbaka på jobbet på måndag?

 Leif Denneberg, Jordbruksverket: Om man tittar på gris- och mjölkbranschen 
som tidigare krisade så har de nu vänt på skutan genom att arbeta efter långsiktiga 
handlingsplaner. Fisketurismen går det blomstrande för redan nu, men jag kan kon-
statera att vi saknar en konkret handlingsplan när det gäller främjandet av fisketu-
rismen. Jag tror att vi behöver ta fram en sådan i bred samverkan med andra 
myndigheter och organisationer för att kunna ta nästa steg i främjandearbetet. Sen 
behöver vi ha en starkare tvärsektoriell ansats inom främjandearbetet där vi tittar på 
såväl fisketurism som yrkesfiske och vattenbruk genom samma lins. Jag saknar ett 
tydligare uppdrag ur främjandeperspektivet hos andra myndigheter, även hos Havs- 
och vattenmyndigheten. Jag ser nämligen fler synergier än kollisioner mellan miljö 
och främjande och det synsättet tycker jag att fler myndigheter bör anamma.

Helena, vad har Tillväxtverket för möjligheter att hjälpa till med affärsutveck-
ling på fisketurismens område?

 Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket: Vårt uppdrag består i samordning 
och spridning av kunskap, men också i insamling av statistik och där kommer vi 
att börja titta på svenska och internationella fisketuristers resande. Att känna till 
hur många som kommer till Sverige i syfte att fiska är nämligen ett viktigt besluts-
underlag för det framtida främjandearbetet. Sen tror jag att vi behöver arbeta mer 
med destinationsutveckling och där har såväl det privata som det offentliga en 
viktig roll att spela. Just nu arbetar vi med sju olika destinationer, bl.a. Blekinge, 
där fisketurism är en del. Vi behöver förstå att vi har olika roller och behöver sam-
arbeta för att nå framgång. Jag håller med Leif om att vi behöver bli mer konkreta. 
Vi är ju ganska överens om vilka utmaningar som finns, det kan man bl.a. se i 
besöksnäringsutredningen. Nu behöver vi ta nästa steg och arbeta efter konkreta 
handlingsplaner som syftar till att lösa utmaningarna.

Lena, vi har idag fått se olika siffror på hur mycket pengar fisketurismen gene-
rerar. Hur mycket av detta är vetenskap och hur mycket är tyckande?

 Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut: Det mesta är 
vetenskap, men man mäter inte alltid alla delar. Sifforna speglar dagens situation, 
men säger inget om vilken framtida potential som finns, d.v.s. det ekonomer kallar 
för konsumentöverskott. Värdet av en fisk skiljer sig markant om du säljer den 
som mat jämfört med om du säljer upplevelsen att fånga den.
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När vi restaurerar vattendrag följer vi upp en mängd biologiska parametrar som 
bottenfauna, musslor och fisk. Men mäter man de socioekonomiska effekterna av 
restaureringarna?

 Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut: Nej, vi har en 
dålig tradition av den typen av uppföljningar i Sverige. Där behöver vi sätt in mer 
resurser. I några av de tidigare föredragen har det pratats om optimerad förvalt-
ning, d.v.s. att vi får stora fiskar och inte bara många. Det är viktigt om vi ska 
locka turister eftersom det är de stora individerna som är mest intressanta att 
fånga. Idag har vi inte en sådan förvaltning, varken när det gäller fiskebestånd 
eller vattenområden. Det gäller med andra ord att välja vad man ska satsa på. För-
valtningen behöver inte se likadan överallt, men om vi vill se en ökad fisketurism 
behövs en förvaltning som syftar till att nå hög kvalitet på fisket.

 Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten: Fisken är visserligen råvaran, men 
det är vattenresursen som är förutsättningen för att råvaran håller tillräckligt hög 
kvalitet för sportfiske och fisketurism. Det är dock också förutsättningen för vår 
elproduktion genom vattenkraft. Det är väldigt viktig med prioriteringar på detta 
område, men också väldigt svårt. Inte minst om vi ska kunna frigöra oss från bero-
endet av fossila bränslen. Det handlar ytterst om politiska avvägningar som måste 
göras, vilket vi måste förstå och acceptera. Vi på Havs- och vattenmyndigheten för-
söker dra vårt strå till stacken genom att förklara hur vi jobbar med vattenförvalt-
ningen från kust till källa.

Jenny, du jobbar med naturturism. Vad är det som lockar besökare att resa till 
Sverige för att uppleva naturen?

 Jenny Jonevret, Visit Sweden: Den starkaste associationen till Sverige som 
resmål är att det är ett vackert land där hållbarhet står högt i kurs. Sen är bilden 
ganska vag om vad man kan göra i naturen här. Vi har därför tagit fram en strategi 
för att kommunicera svensk naturturism mot den utländska marknaden. Vi för-
söker hitta ett unikt budskap att föra ut och vi har landat i att det är att vår livsstil 
är väldigt nära kopplad till naturen. Positionen för svensk naturturism heter därför 
inbjudande livsmiljö. Vi syftar då på vårt värdskap kopplat till den inbjudande och 
närliggande naturen. Vi har även gjort en global kampanj med utgångspunkt i 
Dalsland som heter 72 hour cabin. Kampanjen baseras på forskning som visar att 
man mår bra av att spendera 72 timmar i naturen. Vi testade detta med fem stres-
sade personer som fick bo nära naturen i Dalsland. Efter 72 timmar visade det sig 
mycket riktigt att stressnivån och blodtrycket hade gått ner ordentligt. Denna PR-
kampanj visade att svenska naturen är läkande.

 Per Jobs, Sveriges Fisketurismföretagare: Jag håller med, men det är väldigt stor 
skillnad på naturturism generellt och den mer nischade fisketurismen. Det är en väldigt 
specifik marknad med hög grad av nörderi. Marknadsföring och varumärkesbyggande 
är viktigt även här, men har vi ett bra fiske så kommer fisketuristerna. Det är alltså 
inga frågetecken kring vad som behövs för att få fart denna del av naturturismen.

 Jenny Jonevret, Visit Sweden: Det finns fantastiskt duktiga entreprenörer inom 
fisketurismsegmentet. Vi tror mycket på dessa, men vi tror också att det finns 
potential att locka även en annan målgrupp än utpräglade sportfiskespecialister. Vi 
kallar den för de naturfokuserade nyfikna upptäckarna. De vill göra massa olika 
saker när de är här, där fiske kan vara en del av besöksanledningen.
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Leif, hur väl är den kulinariska aspekten av fisk definierad i era strategier?

 Leif Denneberg, Jordbruksverket: Vi tar delvis avstamp i livsmedelsstrategin 
och arbetar med dessa frågor tillsammans med Livsmedelsverket. Landsbygdsnät-
verkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk är ett annat exempel på hur vi 
arbetar med livsmedelsaspekten.

 Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten: Detta är en viktig fråga, där 
sportfisket är en av nyttjarna tillsammans med yrkesfisket och husbehovsfisket. Vi 
är många som njuter av fisk som livsmedel, men vi har ett problem i och med de 
miljögifter som anrikas i östersjöfisken, inte minst i laxen. Det är ett systemfel när 
vi har en resurs som nu börjar återhämta sig, men som inte går att konsumera. Vi 
måste därför arbeta tillsammans och på alla sätt vi kan för att förbättra miljön så 
att vi i framtiden kommer att kunna äta fisken. För att nå detta behöver förvalt-
ningen arbeta efter ekosystemansatsen.

Jakob, vad händer i frågorna som rör säl- och skarvproblematiken?

 Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten: Vi följer effekterna av de ökande 
säl- och skarvpopulationerna. Vi har färre sälar idag än vid förra sekelskiftet. Nu 
böjar de komma tillbaka, men vi oroar oss för deras hälsa och hur de sprider sjuk-
domar som torskmask. För att förvalta dessa rovdjur bättre behöver vi även bättre 
kunskap om hur de mår och lever i ekosystemet. Vi arbetar också med redskapsut-
veckling för att förhindra att sälen tar direkt ur våra redskap. Vi ställer oss också 
frågan om vi har nått en populationsnivå som kräver mer långtgående förvalt-
ningsåtgärder än idag. Vi håller ögonen på detta, men man ska komma ihåg att 
sälen är en naturlig del av ekosystemet.

Leif, hur tror du att man kan göra beslutsfattandet i förvaltningsfrågor mindre 
komplext och komplicerat?

 Leif Denneberg, Jordbruksverket: Vi arbetar mot de strategiska målen tillsam-
mans med rådgivande grupper där deltagarna representerar olika intressen på fiskets 
område. En av dessa som vi har stora och breda kontaktytor med är länsstyrelserna. 
Vi har även ett utmärkt samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och jag tycker 
att våra olika uppdrag är en styrka i såväl främjande- som förvaltningsarbetet. Det är 
dock viktigt att vi är koordinerade, prestigelösa och lyhörda för varandra.

 Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket: Jag tror att dialogen är väldigt viktig 
för oss centrala myndigheter i vår kontakt med företag, kommuner, branschorga-
nisationer och den regionala nivån. Då är det mycket lättare att identifiera och 
adressera de behov och utmaningar som finns, samt komma fram till vem som ska 
göra vad. Tillväxtverket har en samarbetsgrupp med 14 nationella myndigheter till 
sitt förfogande och den är en viktig arena i det avseendet.

 Jenny Jonevret, Visit Sweden: Jag tycker att vi har ett otroligt bra samarbete 
med olika aktörer i ett fyraårigt projekt som syftar till att affärsutveckla naturtu-
rismföretagen. Målet är att genomföra en världskongress 2019 i Göteborg. Det är 
en bra möjlighet för svenska fisketurismentreprenörer att nå ut med sitt budskap 
på den internationella marknaden.
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Jakob, hur kan förvaltningen och kontrollen av fisketurism och kommersiellt 
fiske komma att se ut i framtiden?

 Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten: När det gäller yrkesfisket har vi 
redan idag ett väl etablerat system för att följa upp hur mycket som tas upp. Så ser 
det inte ut när det gäller fritidsfisket. Där arbetar vi istället med enkätundersök-
ningar för att förbättra kunskapen om utövandet och uttaget. Vi har dock fått ett 
antal regeringsuppdrag som skulle kunna förbättra datainsamlingen från fritids-
fisket. Tillsynen ute i länen sköter vi tillsammans med länsstyrelserna. Vi arbetar 
t.ex. med länsstyrelsen i Blekinge för att se om vi kan förbättra förvaltningen av 
gäddbestånden, införa fredningsområden etc. för att gäddan inte ska överexploa-
teras. Rent generellt tycker jag att vi myndigheter ska ha ett brett angreppsätt 
kring arbetet med hållbart nyttjande för det innefattar såväl miljö som ekonomi 
och sociokulturella aspekter. Vi behöver därför en koordinerad förvaltning där vi 
samarbetar med olika myndigheter som t.ex. Tillväxtverket.
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Per Jobs från Sveriges Fisketurismföretagare summerar dagen och avslutar konferensen

Jag vill rikta ett väldigt stort tack till alla deltagare och talare som har varit här. Jag vill 
även tacka Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket som har möjliggjort denna dag. 
Sen vill jag rikta ett särskilt tack till Ers Majestät. Det är en stor ära för oss att ha dig 
här. Att vi dessutom har haft besök av landsbygdsministern och landshövdingen i Ble-
kinge län visar att vi är en bransch att ta på allvar. Jag vill särskilt tacka Mats Jonsson. 
Utan hans stora arbetsinsats och engagemang hade det inte blivit någon konferens.

5 Avslutning
Länk till video: https://youtu.be/OLcehuoQVu0
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Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism 

I närvaro av H.M. Konungen  

Med deltagande av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht  

Näringslivets Hus i Stockholm den 31 januari 2018 

 

 

KONFERENSPROGRAM 

 

09.30 - 10.00 Registrering och kaffe. 

 
BLOCK 1 - BAKGRUND OCH UTMANINGAR FÖR UTVECKLINGEN AV SVENSK FISKETURISM. 
 
10.00 Öppningsanförande. 

Hans Majestät Konungen. 

10.05 Välkomstanföranden. 
Per Jobs, ordförande Sveriges FisketurismFöretagare samt Leif Denneberg, Generaldirektör 
Jordbruksverket. 

10.15 De fisketuristiska företagen och deras utmaningar.  
Vi får en inblick i de problem och utmaningar som fisketurismentreprenörer ställs inför i sina 
verksamheter. Lars Munk från Heart of Lapland samt Gunnar Ahlström från PikeStrike Sweden. 

10.45 Fisketuristisk utveckling och vattenägande.  
Daniel Holmqvist från Ume/Vindelälvens Fiskeråd beskriver typiska utmaningar som vattenägare 
möter vid utveckling av fisketurism. 

11.00 Ekologi och ekonomi i samspel – Vad kännetecknar framgångsrika fisketuristiska destinationer? 
Martin Falklind, chefredaktör för tidningen Fiskejournalen, beskriver några internationella 
framgångsexempel där en utvecklad förvaltning och samverkan skapat både starkare fiskbestånd 
och stor samhällsnytta baserat på fisketurism och sportfiske.  

11.30 Vad säger forskningen om fisketurismens utmaningar i Sverige?  
Lena Nerhagen, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och en av författarna till 
rapporten ”Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling” berättar om hur forskningen 
ser på fisketurismens utmaningar i Sverige. 
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rapporten ”Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling” berättar om hur forskningen 
ser på fisketurismens utmaningar i Sverige. 

12.00 - 13.00 Lunch. 

 
BLOCK 2 - FOKUS FISKFÖRVALTNING OCH LANDSBYGDSUTVECKLING.  
 
13.00 Framtidens förvaltning – kan den möta fritidsfiskets och fisketurismens behov?  

Ingemar Berglund, avdelningschef på Havs-och vattenmyndigheten, ger HaV’s perspektiv på 
utmaningarna när det gäller utveckling av svensk fisketurism och fritidsfiske, samt berättar om 
deras uppdrag att ta fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning. 

13.20 Regional vatten- och fiskeförvaltning – vad kan regeringens förlängda arm göra? 
Dan Blomkvist, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt berättar vad de regionala myndigheterna kan göra för att understödja 
fisketurism och landsbygdsutveckling, samt ger även förslag på hur denna förvaltning kan 
utvecklas vidare. 

13.50 Att utveckla fisketurism när man inte själv äger resursen och besluten om denna.  
Hur tänker aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling och turismfrämjande kring 
utmaningarna för fisketurismen? Vad krävs för att gå framåt? Behöver besöksnäringens och 
fisketurismens utvecklingsbehov integreras i förvaltningens beslutsprocesser? Daniel Melin, 
Jordbruksverket, Håkan Stenlund, Swedish Lapland Visitors Board, samt Per Jiborn, 
Ekoturismföreningen. 

14.20 Reflektioner kring förvaltningen och fisketurismens utveckling från Sportfiskarna. 
 Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare på Sportfiskarna, berättar om vilka hinder och 

behov de ser när det gäller utvecklingen av fisketurismen. 
 
 
14.30 - 15.00 Kaffepaus. 

 
BLOCK 3 – PANELSAMTAL FÖR FÖRSLAG OCH LÖSNINGAR. 

 
15.00 Inledningsanförande. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om utmaningarna och Regeringens vision för svensk 
fisketurism. 

15.15  Panelsamtal på temat ”Hur löser vi utmaningarna och hur kan samhällsnyttan av fisketurism 
och fritidsfiske integreras i framtidens fisk- och vattenförvaltning?”  
Dagens moderator Ola Söderdahl från Sveaskog bjuder in ledande beslutsfattare från myndigheter 
och organisationer samt forskare och experter till scenen för att diskutera hur fisketurismens 
utmaningar bäst kan lösas. 

16.15 Avslutning.  
Per Jobs från Sveriges Fisketurismföretagare summerar dagen och avslutar konferensen. 
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Ordlista
Fisk
Omfattar alla arter av egentliga fiskar samt skaldjur och vattenlevande mollusker. 
Med skaldjur avses större vattenlevande kräftdjur såsom hummer, kräfta och krabba.

Fiske
Verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

Fritidsfiske
Allt fiske som inte bedrivs för avsalu. Syftet är rekreation och/eller konsumtion av 
fångsten i det egna hushållet. Fritidsfiske kan delas upp i sportfiske och 
husbehovsfiske beroende på vilken redskapstyp som används samt vad syftet med 
fisket är.

Sportfiske
Bedrivs endast med handredskap. Det primära syftet med fisket är rekreation. 

Husbehovsfiske
Bedrivs oftast med handredskap och övriga rörliga redskap. Det primära syftet med 
fisket är rekreation och fångst för konsumtion i det egna hushållet.

Fisketurism
När människor i syfte att fritidsfiska reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning eller nyttjar tjänster som tillhandahålls av fisketurismföretag. 

Fiske för avsalu
Fiske för avsalu i havet och utmed kusterna är endast tillåtet för den som är 
yrkesfiskare eller fiskar på enskild rätt och har ett särskilt fartygstillstånd.  I sjöar och 
vattendrag får, enligt fiskelagstiftningen, vem som helst sälja sin fångst.

Rörliga redskap
Alla redskap som inte är fasta redskap.

Handredskap
Rörliga redskap med lina och högst tio krokar. Handredskap används till exempel vid 
spinnfiske, flugfiske och mete. Redskapstypen kräver fysisk närvaro och aktiv 
hantering vid fisket. Möjligheten till återutsättning är oftast stor. 

Övriga rörliga redskap
Alla rörliga redskap som inte är handredskap. Exempel på sådana redskap är nät, 
burar och ryssjor. 

Fasta redskap
Fiskebyggnad eller fiskeredskap med ledarm. Redskapet ska vara fastsatt vid botten 
eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Återutsättning
Att släppa tillbaka fångad fisk som man inte får eller vill behålla. Fisken ska släppas 
tillbaka i samma vattenområde som den fångades.

Fritidsfiskebaserad verksamhet
Verksamheter som producerar och/eller tillhandahåller fritidsfiskerelaterade varor och 
tjänster.
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Fisketurismföretag
Verksamheter som i vinstdrivande syfte tillhandahåller fritidsfiskerelaterade tjänster i 
direkt anslutning till en fiskeupplevelse.

Fritt handredskapsfiske
Innebär att allmänheten har rätt att fritt fiska med handredskap längs Sveriges kust 
och i de fem sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Det fria 
handredskapsfisket på enskilt vatten utmed ostkusten och i de fem stora sjöarna 
omfattar inte fiskemetoder som kräver användning av båt för att kunna utövas.

Frifiskerättigheter
Varje svensk medborgares rätt att fiska på allmänt och enskilt vatten utmed kusterna 
och i Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön i den omfattning och på det 
sätt som fiskelagstiftningen tillåter. 
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