Sveriges Fisketurism Företagare

Medlemsinfo

Sammanfattning/kommentarer av aktiviteter 2009.
När jag ser tillbaka på 2009 konstaterar jag att SeFF under året jämfört med tidigare varit
mer aktivt på många plan. Dels på grund av att intresset för fisketurism ökat bland politiker
och myndigheter. Men också på grund av att SeFFs styrelsemedlemmar gemensamt gör
större åtaganden att verka för föreningen. Sammantaget har detta ökat SeFFs synlighet.
Fiskeriverkets Generaldirektör Axel Wennblad talade om ett trendbrott i synen på
fiskeriförvaltning i verkets skrift Noterat i inledning av året. Vi i SeFF tyckte väl inte då att det
hänt särskilt mycket, då undantaget den stora förvaltningsrevideringen av Kattegatt, som
SeFF i sitt yttrande generellt var positiva till. Senare under året har både Fiskeriverk och
regering tagit en rad beslut i smått och stort som verkligen visat på en ny inriktning i
fiskeriförvaltningen och ny syn på innebörden av den. Där hänsyn till ekosystem och
fiskbestånd, både artspecifikt och lokalt/regionalt ökat i högst väsentlig grad genom nya
förvaltningsåtgärder. Bra jobbat!
Positiva förvaltningstrender
Det började bra med åtgärderna mot bulefisket, ryckfisket som numera är förbjudet som
fiskemetod generellt. En grym fångstmetod som både SeFF och Sportfiskeförbundet länge
arbetat för att motverka. Under våren kom Fiskeriverkets förslag om revidering av gös och
gäddfisket. Och i slutet av året lyckades både Fiskeriverk och regering införa 120 mm maska
enligt Hjälmaremodellen i både gösfisket i Mälaren och t o m generellt för torskfisket i
Östersjön. Ökningen av maskstorleken betyder en enorm ökning av lekbiomassan på många
arter, vilket resultaten i norsk ekonomisk zon och Hjälmaren visat.
Politiska arenan – EU och fiskelagsutredningen
Som väl alla vet pågår utredningen av en ny svensk fiskelag, där SeFF krävt en revidering
sedan länge. Denna utredning var planerad att vara färdig i mars 2009. Men p g a revidering
av EUs ramprogram för fiske fick den förlängas till mars 2010. SeFF har under året haft flera
kontakter och möten med utredningen. Förändringen av EUs kontrollförordning beslutades i
oktober, och från övrig föreslagen kommande revidering av EUs fiskeförvaltnings-program,
framgår att fisketurismen gör sitt inträde i gemenskapspolitiken. SeFF har därför upprättat
kontakt med organisationen EAA som företräder fritidsfisket i Bryssel.
Fiskevårdområden
En delutredning av fiskevårdsområdena togs separat och är beslutad. Beslutet innebär en
viss framgång för SeFF. Rättigheter och skyldigheter i förvaltning av lokala ekosystem bör ju
vara reglerade via klara ansvarsfördelningar. Särskilt gällande förvaltning av gemensamma
naturresurser. Det borde också finnas bättre ekonomiskt stöd för utbildning och fiskevård.
SeFFs organisation.
Som framgår ställer nya tider nya krav. För att möta dessa har SeFF vidtagit en rad åtgärder.
Vi har reviderat vår hemsida www.seff.org med mer information om nyheter och pågående
remissarbete. Vi genomför Fisketurismkonferensen 2010 tillsammans med Svenska
Ekoturismföreningen och har också överenskommit med dem om att fortsatt gemensamt
utveckla svensk fisketurism. Därutöver har vi informellt inlett en samverkan med Spofa och
Ekoturismföreningen att från fall till fall samverka på den fiskepolitiska arenan, där ju
naturresurspolitik och ekonomi går hand i hand för våra medlemmar.
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