
 

Fisketuristiskt företagande-näringsverksamhet eller hobbyverksamhet? 

Det börjar bli hög tid för regeringen-myndigheterna och övriga svenska politiker att ta ställning till 

detta. Det utav tre skäl:   

Det första. Svensk fisketuristisk näringsverksamhet omsätter idag mer än svenskt yrkesfiske. 

Samhällsvärdet av en fångad fisk är minst tiodubbelt. Fisketurism är en reseanledning där kostnaden 

för fiskeaktiviteten lokalt är 20% av kundkostnaden, de övriga 80% spenderas på boende, mat och 

resa. Fisketuristisk näringsverksamhet tillsammans med natur-och kulturturism och servicenäringar 

är idag de viktigaste tillväxtbranscherna  på lands-och kustbygd. Varav svensk fisketurism fortfarande 

är mest outvecklad i ett internationellt perspektiv. Detta trots en massiv expansion de senaste åren. 

Det andra är att sedan riksdagen 1993 antog nuvarande fiskelag anses näringsverksamhet inom 

fisketurism som fritidsfiske/hobbyverksamhet i denna svenska fiskelag. 

Det tredje är att sedan Ministerrådet i EU antog nya kontrollförordningen i oktober 2009 blir 

konsekvensen för svenskt fisketuristiskt företagande att de även i EU sammanhang räknas som 

fritidsfiske/hobbyverksamhet genom den svenska lagtexten på området. Vilket de 

tillämpningsföreskrifter som Fiskeriverket fastställde i maj 2011 bekräftade. Och införs den 

regionalisering och kustzonsförvaltning som Kommissionens förslag till ny gemensam fiskepolitik 

eftersträvar, samtidigt som fisketuristisk näringsverksamhet i Sverige betraktas som 

hobbyverksamhet, blir ju konsekvensen att fisketurismen stängs ute från dessa regionala forum lika 

effektivt som utestängningen från nuvarande formella regionala forum.  

Sveriges Fisketurism Företagare (SeFF) bildades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har organisationen 

ständigt påpekat för regering, myndigheter och politiker att fisketuristiskt företagande är som alla 

andra näringsverksamheter och inte i en speciallag bör betraktas som fritidsverksamhet. Särskilt när 

den i alla andra lagar, inklusive svenska grundlagen betraktas som näringsverksamhet. SeFF har 

informerat näringsdepartement, landsbygdsdepartement, tillväxtverk, Fiskeriverk samt de politiska 

partierna sedan 1998 om att eftersom svensk fiskelag kategoriserar fisketurism som 

hobbyverksamhet,  har det varit, och blir i framtiden det långsiktigt största hindret för utveckling. 

Exempelvis innebar detta  2011-05-01 att svenska etablerade fisketurismföretagare bedrivande 

skaldjursturism förbjöds saluföra egna fiskade skaldjur till egna kunder. Vilket inte är förenligt med 

svenska grundlagen RF Kap. 2 § 20. För i grundlagen betraktas fisketuristiskt företagande som 

näringsverksamhet. Så detta saluförbud för etablerade näringsidkare inom fisketurism är olagligt. 

SeFF hoppas att bytet av Maud Olofsson till Annie Lööv som centerledare och minister på 

näringsdepartementet kan få fart på partikollegan på landsbygdsdepartementet som dragit denna 

fråga i långbänk sedan regeringen gav fiskevårdslagutredaren i uppdrag 2008 att: citat ur 

regeringsdirektivet: komma med förslag på hur fisketurismföretagare ska betraktas som 

näringsverksamhet. Slut citat. Annars bör väl de riksdagsledamöter och politiska partier som enligt 

egen utsago värnar om havsmiljö, landsbygdsutveckling, småföretagande mm ge Annie Lööv och Eskil 

Erlandsson stöd för en mer realistisk syn på fisketuristiskt företagande.  
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