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Sammanfattning/kommentarer aktiviteter 2010 
 
2010 har varit hektiskt för mig och föreningen med många frågor kring nya fiskelagen och även andra 
kommande regelverk som på olika sätt påverkar oss fisketurismföretagare. På det stora hela tycker jag att 
det går åt rätt håll när det gäller synen på ekologi, beståndsutveckling och förvaltning från myndigheterna. Ett 
exempel är skriften Fiske 2020 med underrubriken ”På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning” där 
Fiskeriverket ger sin syn på framtidens hållbara fiske. Allt finns på deras web Länk Läs den - vi på SeFF ser 
detta som en stor och viktig förändring till det bättre! 
 
Nu ska ju den nya Havs- och Vattenmyndigheten ta över Fiskeriverkets och även andra myndigheters 
områden under ledning av Björn Risinger. SeFF bevakar förstås och både Björn och Fiskeriverkets 
nuvarande chef Axel Wenblad kommer att tala på konferensen nästa år – vilket för mig in på nästa ämne: 
 
Fisketurismkonferensen 2011  
Boka fredagen 4 februari för konferensen i Stockholm för inspiration och ny kunskap om vad som kan 
påverkar fisketurismföretagaren i framtiden. Förutom att syna den nya myndigheten och kommande 
regelverk kommer vi bland annat att ta upp samarbetet med fiskerättsägare/Fiskevårdsområden, 
smoltutsättningarna i Vänern, Vättern och Östersjön, näringspolitik och hur vi kan få fart på omprövningen av 
gamla vattendomar. 
   
Frågor som vi drivit under året 

 Fiskelagen är nu ute på remiss och vi har haft många möten och diskussioner med både politiker och 
tjänstemän. Ett bekymmer är att vi trots att vi är näringsidkare inte anses bedriva fiskeverksamheten 
yrkesmässigt och därmed inte ingår naturligt i de forum där fisket som näring diskuteras. Dessutom blir 
det omöjligt att bedriva skaldjurssafari med burar på Västkusten som många av oss byggt upp.  

 Sjöfartsverkets arbete med nya regler för båtar har inte gått framåt men vi är mycket bekymrade över de 
skrivningar som nu ligger – helt omöjliga för små båtar på små vatten. Myndighetens uppfattning är att vi 
som tar ut gäster på småvatten ska söka dispenser men vi anser att detta regelverk överhuvudtaget inte 
ska gälla den typen av verksamhet!    

 SeFF deltar i en referensgrupp som ser över fisket i marint skyddade områden. SeFF syn är att i den 
mån fiske tillåts bör det prövas enligt miljöbalken innebärande att varje redskaps miljöeffekt utprovas på 
respektive lokala ekosystem. Det duger exempelvis inte att hänvisa till en undersökning som Norge 
genomfört på sandbotten vid Svalbard för att beskriva bottentrålningseffekter på bottnar i svensk 
ekonomisk zon.  

 Guidecertifiering har drivits av Centrum för naturvägledning som utarbetat ett förslag. SeFF anser att 
förslaget inte är intressant för fiskeguider – enbart generella kompetenser ska vara grund för certifiering. 
För fiskeguider behövs också dokumenterad fiskekunskap!  

 Gamla vattendomar. SeFF har upprepade gånger under årens lopp sökt få till större resurser för att 
myndigheten ska kunna ompröva gamla vattendomar. SeFF anser att regeringen snarast bör förstärka 
resurserna på Fiskeriverk och Kommerskollegium så att arbetet skyndas på. Att bara som nu pröva ett 
par tre domar om året är ohållbart i förhållande till miljömål och behov. 

 
Framåt 
Vi ska förstås fortsätta arbetet med myndigheterna för att förbättra näringsklimatet och driva på fiskevården 
och vill ha mera kontakt med dig och alla andra medlemmar. Hör av dig till mig eller andra i styrelsen och ta 
upp frågor som du har synpunkter på eller vill att SeFF ska driva. Närmast ligger yttrandet över 
Fiskevårdslagen där vi räknar med att ha ett utkast klart före trettonhelgen Kolla hemsidan www.seff.org, där 
vi lägger våra yttranden. 
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