
 

Tema Fisketurism 

I närvaro av H.M. Konungen  

Näringslivets Hus i Stockholm den 2-3 april 2019 

 

KONFERENSPROGRAM 

 

DAG 1. 

09.00 - 09.45 Registrering och kaffe. 

 

09.40 Öppningsanförande 

Hans Majestät Konungen. 

09.45 Välkomstanföranden 

Christina Nordin, Generaldirektör Jordbruksverket 

Jakob Granit, Generaldirektör Havs och Vattenmyndigheten 

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket 

10.00  Inledningsanföranden 

 Sten Frohm, Generalsekreterare Sportfiskarna 

Per Jobs, Ordförande Sveriges Fisketurismföretagare 

 

BLOCK 1 – FISKETURISMENS SAMHÄLLSEKONOMISKA VÄRDE. 

10.10 Forskningsläge, kunskapsbehov, implementering och tillämpning 

Patrik Rönnbäck, professor i hållbar utveckling inriktning naturresurser vid Uppsala Universitet 

beskriver forskningsläget i Sverige och internationellt, behovet av utvecklad kunskap samt hur 

sådan kunskap kan implementeras och tillämpas i samhällets beslutsprocesser. 

10.30 Lärande internationella exempel 

Framgångsrik fisketuristisk destination beskriver hur kunskap om fisketurismens 

samhällsekonomiska värde har tagits fram, implementerats i förvaltningen och bidragit till 

destinationens utveckling. Talare annonseras inom kort. 

 

 



11.10 Paneldiskussion 

Avslutande paneldiskussion om vad vi i Sverige bör göra och prioritera för att kunna förbättra 

kunskapsläget. 

 

11.40  Lunch 

 

BLOCK 2 – DEN SVENSKA SPELPLANEN, DESS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR FISKETURISMEN. 

 

12.50 Spelplanen fisketurismen verkar på 

Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket, ger en bakgrund till blocket och 

beskriver de spelare och den spelplan som fisketurismen verkar på, samt de förutsättningar 

och utmaningar som påverkar möjligheterna för fisketuristisk utveckling i Sverige. 

13.10 Hur arbetar HaV för att förbättra sötvatten- och havsmiljöerna och möjligheterna till hållbar 

fisketurism och sportfiske? 

 Jakob Granit, generaldirektör på Havs och Vattenmyndigheten, beskriver bakgrund, historik 

och nuläge för vatten och havsförvaltning från källa till hav och hur det relaterar till den 

nationella fiskförvaltningen. Han redovisar hur myndigheten arbetar med ekosystemansatsen 

och hur tankar kring hur förvaltning i framtiden kan komma att påverka förutsättningarna för 

fiske och fisketurism för att bygga hållbara kust- och sötvattensekonomier.  

13.30 Fisketuristisk utveckling ur ett regionalt förvaltningsperspektiv 

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län, adderar det regionala perspektivet 

och berättar om hur Länsstyrelserna ser på behoven och förutsättningarna för fisketuristisk 

utveckling, samt på vilka sätt de kan bidra till detta. 

13.50 Fisketurism på enskilt vatten 

Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Sveriges Fiskevattenägareförbund beskriver de 

lokala förvaltningsorganisationernas förutsättningar och utmaningar i arbetet med att främja 

fisketuristisk utveckling, med särskilt fokus på behovet av samverkan mellan fiskerättsägare 

och externa entreprenörer. 

Per Jobs, CEO på FishYourDream och ordförande i Sveriges Fisketurismföretagare, belyser det 

fisketuristiska företagets verklighet och utmaningar för att kunna bedriva långsiktigt hållbar 

och konkurrenskraftig verksamhet, särskilt när det gäller verksamhet på enskilt vatten. 

14.30 Destinationsutveckling och hållbar produktutveckling 

Christina Rådelius, projektledare hållbar turism och naturturism på Tillväxtverket beskriver 

avgörande faktorer för utveckling av besöksnäringen med fokus på naturbaserad turism samt 

hur förståelse för olika perspektiv i kombination med bred samverkan kan bidra till en positiv 

utveckling för fisketurismen i Sverige. 

 

14.50 Kaffepaus 

 

15.20   Lärande exempel och framgångsfaktorer 

Internationella destinationer delar med sig av sina framgångssagor med särskilt fokus på 

avgörande faktorer för utvecklingen. Talare annonseras inom kort. 

16.10 Paneldiskussion 

 Vad behöver vi göra för att ta tillvara samhällsnyttan av fisketurism och sportfiske på ett 

bättre sätt i Sverige? 



16.40 AVSLUTANDE POLITIKERPANEL DAG 1. 

 Politiker från regering och opposition resonerar kring behoven och vad den politiska nivån kan 

göra för att fisketurismen skall kunna utvecklas samt beaktas på ett balanserat sätt. 

17.10 Avslutande ord dag 1. 

 Moderatorn Martin Falklind summerar dagen och informerar om kvällens aktiviteter. 

 

18.20 Mingel och fördrink 

 

19.00  Konferensmiddag 

  

 

 

DAG 2. 

 

09.00-09.30 Registrering för tillkommande deltagare samt kaffe. 

 

09.30 Inledningsanförande  

Moderatorn Martin Falklind hälsar välkommen och ger en inledning till dagens program. 

 

BLOCK 3 – FÖRVALTING AV LAX FÖR ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA. 

 

09.45 Potential och värde av utvecklad laxfisketurism, samt hinder och utmaningar i Sverige 

 Talare annonseras inom kort. 

10.15 International Year of the Salmon 2019 

 Representant från NASCO berättar om Laxens År, laxbeståndens status samt förvaltning och 

nyttjande ur ett internationellt perspektiv. Talare annonseras inom kort. 

10.45 Beståndssituation, förvaltning och nyttjande av laxbestånden samt om laxens år i Sverige 

 Johan Östergren, SLU, beskriver beståndssituationen för Östersjölaxen respektive 

laxstammarna på västkusten, fiskets utveckling och den biologiska rådgivningen. Håkan 

Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten, berättar om hur förvaltningen utvecklas 

internationellt och nationellt samt om svenskt genomförande av Laxens År 2019. 

11.25 Åtgärder för Östersjölaxen och behoven av en ny laxförvaltning 

 Thomas Johansson, verksamhetschef i Stiftelsen för östersjölaxen beskriver arbetet som 

Stiftelsen för Östersjölaxen gör för att rädda Östersjölaxen och etablera ett mer 

samhällsnyttigt nyttjande av denna resurs. 

 

11.45 – 13.00 Lunch. 

 

BLOCK 4 - MILJÖANPASSNINGEN AV VATTENKRAFTEN. 

13.00 Ny lagstiftning Vattenmiljö och Vattenkraft. Vad sker nu inom vattenförvaltningen och den 

nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften 

 Representant från Havs och Vattenmyndigheten ger en bakgrund till och beskrivning av de 

beslut som fattats gällande miljöanpassningen av vattenkraften, den nya lagstiftningen samt 

planerna för kommande miljöanpassningsåtgärder. Talare annonseras inom kort. 



13.20   Möjligheter eller hinder? Vattenmiljöintressenternas perspektiv på 

miljöanpassningsprocessen 

Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare hos Sportfiskarna redogör översiktligt för de 

negativa effekterna av dammar och kraftverk på vattenmiljöerna samt belyser de möjligheter 

och brister som nuvarande beslut och inriktning på miljöanpassningen innebär. 

13.40 Vattenkraftens miljöanpassning, bra exempel på svenskt beslutsfattande? 

Forskare redogör för resultaten i den ESO-rapport som bl.a. studerat den svenska processen 

med miljöanpassningen av vattenkraften. Talare annonseras inom kort. 

 

14.00 Lärande exempel: Miljöåtgärder inom vattenkraft ger samhällsnytta 

Pao Fernández Garrido från Dam Removal Europe beskriver ett antal genomförda 

miljöanpassande åtgärder och den högre samhällsnytta som skapats genom bättre 

förutsättningar för fisketurism och sportfiske. 

 

14.45 Kaffepaus 

 

15.15 AVSLUTANDE PANELDISKUSSION. 

Hur skall vi bättre kunna ta tillvara de fisketuristiska möjligheterna med lax samt övriga 

strömlevande fiskarter? Behöver förvaltningen förändras? Vilka möjligheter ger 

energiöverenskommelsen och processen med miljöanpassningen av vattenkraften? Finns 

någon anledning att vara självkritisk till processen och besluten som tagits? 

16.00 Konferensens avslutande 

 

 

 

 

 


