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Styrelsen har haft 7 protokollförda möten, varav två i samband med årsstämma 

och fisketurismkonferens på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLA i feb 

2011. De övriga i form av telefonmöten. 

Styrelsen överlämnade i mars sitt yttrande över Fiskevårdslagutredningen till 

regeringen. I oktober lämnades yttrande över EU-kommissionens förslag till ny 

gemenskapspolitik på fiskets område till regeringen. Sammanfattningsvis så 

utarbetade styrelsen en omfattande beskrivning och motivering av det som 

SeFF begärt och offentligt framfört sedan bildandet i remissyttrandet över 

förslaget SOU 2010:42, att fisketurismföretagare skall betraktas som företagare 

i all lagstiftning. Vilket också framfördes i synen på ny gemenskapspolitik. 

SeFFs ordförande har lämnat sypunkter i andra utredningar såsom ”Fiskets i 

marint skyddade områden” samt regeringsuppdraget att ”Kartlägga hinder och 

möjligheter för landsbygdsföretagare med kombinationsverksamhet”. Båda 

utredningarna är överlämnade till Landsbygdsdepartementet 2011 och 

utredarnas förslag följer SeFFs rekommendationer.  

SeFF var också representerade av ordf. och vice ordf. när EUs 

fiskekommissionär samt Sveriges, Norges och Danmarks landsbygdsministrar 

23 november i Stockholm presenterade ny fiskeförvaltning för Skagerak som 

ska gälla fr o m 2013 och bland annat förbjuder utkast. SeFF har varit delaktiga i 

denna viktiga fråga. Föreningen har även medverkat i andra informella möten 

med myndigheter, politiker och organisationer för att framföra vår syn på hur 

fisketurismen ska kunna stärkas.   

I februari 2011 höll SeFF en fisketurismkonferens i KSLAs lokaler med drygt 50 

deltagare. Fokus denna gång var på inlandsvattnens problem. Även 

fiskevårdslagsförslaget och bristerna i fiskeförvaltningen generellt berördes. 

Fiskeriverkets avgående generaldirektör Axel Wenblads tal handlade om 

Fiskeriverkets rapport Fisket 2020 som väl på sätt och vis avslutade 



Fiskeriverket verksamhet på ett positivt sätt. Fiskeriverket slogs ju samman 

med Naturvårdsverkets havsmiljödel till nya Havs & Vattenmyndigheten 1 juli. 

Något som för övrigt SeFF tidigare rekommenderat eftersom det bedöms 

underlätta integreringen av miljömålen i fiskeriförvaltningen om båda dessa 

hanteras av samma myndighet. 

Styrelsen har också under året aktiverat hemsidan, och genom nyhetsbrev ökat 

informationen till medlemmarna. Dessutom med glädje erhållit besked om att 

både Sveriges Organiserade Fiskeguider och Det Naturliga Fisket anslutit som 

associerade medlemmar under året. Det betyder att SeFFs medlemsantal stigit 

med minst det dubbla. Här ett stort tack till Dennis Rydmark, Manni Svensson 

och Peo Söderkvist. Dessutom har en del företag bedrivande skaldjursturism på 

västkusten tillkommit och i nordliga Sverige pågår rekryteringsaktiviteter som 

förhoppningsvis genererar resultat 2012.  

Föreningens ekonomiska ställning är god vilket innebär att vi har en bra 

beredskap för fortsatta satsningar. 

För styrelsen  

Bo Hansson, ordförande 


