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STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten, varav 5 som telefonmöten. Vi har som tradition
att ha ett möte per år hos någon av våra medlemmar och i år var delar av styrelsen på
Gotland och avhöll möte hos Per Jobs/Fishyourdream. Kombinerades med havsöringsfiske
naturligtvis. Per driver en imponerande verksamhet och har vunnit priser för sitt
framgångsrika entreprenörskap. Tack Per!
MYNDIGHETER/LAGSTIFTNING
Information och påverkan på myndigheter och politiker har pågått under hela året och
innefattat skrivelser och möten med Havs och Vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket,
Landsbygdsdepartementet och företrädare för EU. Detta är ett långsiktigt arbete där det tar
tid att nå resultat. Ett viktigt första steg i vårt arbete för att vi ska betraktas som
näringsidkare i svensk fiskelagstiftning var att Riksdagen under hösten beslutade om
dispensmöjligheter för antalet redskap vid skaldjurfiske i havet för fisketurismföretagare,
efter långt och enträget arbete av föreningen, speciellt dess tidigare ordförande Bo Hansson.
Den aktivitet som krävt mest engagemang är Jordbruksverkets och HaVs initiativ
”Rådgivande gruppen för fritidsfiske och fisketurism”. Arbetet ska resultera i en Strategi,
som planeras publiceras i april 2013. Fisketurismen lyfts här fram som en viktig näring och
drivkraft för tillväxt och det stadfästs att samhällsekonomiskt värde i större utsträckning ska
beaktas när fiskresursen ska fördelas mellan olika intressenter. SeFF har förhoppningen att
Strategin får stor betydelse för det pågående arbetet med utformningen av ny Fiskevårdslag
i Sverige och även för Sveriges agerande i EU.
Styrelsen har överlämnat remissvar avseende:
 Förslaget nya trollingregler i Östersjön från HaV LÄNK
 Förslag till EUs nya fiskefond LÄNK
Det senare anser SeFF vara grovt diskriminerande för vår näring, sportfiske och fisketurism
nämns knappt!
MEDLEMMAR OCH MEDLEMSINFORMATION
SeFFs medlemmar representerar hela spektret av näringen i Sverige och rekryteringen har
varit framgångsrik: Big Catch/Kristian Keskitalo, Jockfall Camp, Robert Westin Guide, Jesper
Larsson Guide, Kristian Kårdal, Hökensås Sportfiske, Ice Hotel, Per Jobs/Fishyourdream.
Rekryteringe av nya medlemmar fortsätter och vi ser fortsatt stora möjligheter att bredda
vår medlemsbas.

Information till medlemmar och övriga intressenter har förbättrats och undertecknad gör så
gott jag kan med att hålla vår hemsida www.seff.org aktuell!
SAMARBETEN
SeFF har under året sökt fördjupa samarbetet med andra organisationer för att kunna driva
våra frågor med större kraft. Detta har resulterat i ett ökat samarbete med nätverket
Östersjölaxälvar i samverkan, Sportfiskarna och Fiskevattenägarna och ett flertal
gemensamma aktiviteter har genomförts.
ÖSTERSJÖLAXEN
SeFF har medverkat i seminarier, uppvaktningar och i debatten, som varit intensiv under
året. Publiceringar som sammanfattar SeFFs ståndpunkter:
 SeFFs Laxpolicy LÄNK
 Debattartikel Dagens Industri LÄNK
 Öppet Brev till HaV om förvaltningen av Östersjölaxen LÄNK
ÖVRIGA VIKTIGA FRÅGOR
Östersjölaxen har varit mycket fokus under året men SeFF har också drivit ett flertal andra
viktiga frågor:
 Förslaget till gäddfiskestopp längs södra Östersjökusten LÄNK
 Certifiering av guider. SeFF medverkar i samarbete med andra organisationer inom
naturturism.
 Nya båtregler/kostnader för registrering och behörighetsfrågor. Vi bevakar och
påverkar för att få vettiga regler.
 Riktlinjer för utomhusmatlagning. SeFF medverkar i samarbete med andra
organisationer inom naturturism.
 Riktlinjer för fristående guiders fiske på FVO
 Utsättning av ”främmande” arter för sportfiske som börjat ifrågasättas. SeFF bevakar
och anser att utsättning av t ex karp och regnbåge är viktigt för näringen och
ekologiskt försvarbart.
EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning är god vilket innebär att vi har en bra beredskap för
fortsatta satsningar.
För styrelsen
Manni Svensson, ordförande

