PRESSMEDDELANDE 22 mars 2010
Fisketurismkonferensen 2010
Den 12 mars genomfördes konferensen ”Hållbar fisketurism i alla led”, i
samband med Äventyrs- och Flugfiskemässan i Älvsjö. Ett 60-tal utövare,
politiker, fiskeritjänstemän och arrangörer diskuterade fiskevård i
inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik.
Konferensen arrangerades av SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare, tillsammans med
Ekoturismföreningen. Bland föredragshållarna märktes Axel Wenblad, Generaldirektör
Fiskeriverket, Magnus Kindbom från Jordbruksdepartementet och Jan-Olof Larsson (S),
som representerade oppositionen. Det sammantagna intrycket som dessa makthavare
ger är att den positiva synen på sportfiske, fisketurism, fiskevård och ekologi fortsätter
att förstärkas. Detta har bland annat medfört att myndigheterna under senare år alltmer
baserar sina beslut på underlag från forskare, snarare än ekonomiska särintressen, när
fiskeuttag regleras.
Ett exempel på det ekologiska synsättet är Fiskeriverkets tydliga budskap att arbetet
med att ompröva gamla vattendomar och möjliggöra en miljöåterställning måste
påskyndas genom ökade myndighetsresurser. Det legala ramverket finns på plats sedan
länge och med EUs Vattendirektiv som stöd kommer det i förlängningen innebära att
torrfåror får nytt liv, korttidsregleringarna mjukas upp och nya fiskvägar byggs.
Sportfiskare kan här ta initiativ genom att kontakta länsstyrelserna för att driva frågorna
lokalt. Ett annat exempel är Fiskeriverkets arbete för att förbättra bestånden av gädda på
ostkusten. Nya regler införs från den 1 april för spöfiske efter gädda och Fiskeriverket
ska också se över reglerna för fiske med mängdfångande redskap, något som SeFF
länge önskat.
En fråga som togs upp av flera delegater är behovet av en nationell strategi och tydligare
myndighetsansvar för att utveckla och marknadsföra Sverige som fiskedestination för
både inhemska och utländska turister. Oppositionens Jan-Olof Larsson stödde tanken
medan regeringens representant Magnus Kindbom var negativ. Båda lägren hade dock
en positiv inställning till att se över regler som nu är hindrande för entreprenörer, som till
exempel kravet att ställa resegaranti vid paketarrangemang. Frågan om en allmän
fiskevårdsavgift togs också upp och det sammantagna intrycket är att intresset från
politikerna är ljumt.
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