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Yttrande över Skolverkets redovisning av uppdraget gällande 

naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247). 
 

 

I och med att ett av SeFF:s huvudsyften som branschorganisation är att verka för en 

utbildning anpassad till verksamheten har SeFF utan att tillfrågats om ett yttrande valt att 

göra så.  

 

SeFF anser 

 

Att de förändringar som föreslås kommer få så långtgående konsekvenser och påverka 

så många att fler remissinstanser skall tillfrågas. Remisstiden bör vara betydligt 

generösare.  

 

Att den mycket bristfälliga konsekvensanalysen (Dnr 2016:268) inte på något sätt har 

någon realistisk grund. Att hävda att de befintliga sportfisketurismutbildningarna inte 

uppfyller branschens krav samt nuvarande samhällsutveckling stämmer inte överens 

med hur branschen och andra statliga verk ser sportfisketurismen. (Jordbruksverkets 

årsrapport 2016:5) 

 

Att förslaget på ett mycket negativt sätt kommer påverka sportfisketurismbranschen 

och glesbygdsutvecklingen.  

 

 

 

Naturturism 

Förslaget i examensmålen nya skrivning är jakt, fiske och övrig naturbaserad turism helt borta 

från naturbruksprogrammet vilket SeFF anser kommer få långtgående konsekvenser för 

Svensk naturturism. 

Sveriges Naturbruksskolor med inriktning jakt/fiske idag försörjer Svensk naturturism med en 

mycket bred kompetens i form av välutbildade ungdomar som kan service, hållbart 

resursnyttjande, friluftsliv och praktiskt kunnande. 

Nyttjande av en naturresurs skapar ett bevarande värde och för att klara det krävs kunskap. 

Turism anses av många bygga i största del på service, och visst är det en viktig del, men när 

man pratar om naturbaserad turism är den biologiska bas som naturbruksprogrammet erbjuder 

minst lika viktig då det gäller att nyttja naturen med långsiktighet och hållbarhet.  

 

Om man förstår att naturturism är en växande besöksnäring som i stor utsträckning bidrar till 

lokal och regional utveckling med tillväxt i glesbygd, borde man också rimligtvis förstå att det 

är oerhört viktigt att fler inom den naturbaserade turismnäringen får möjlighet att yttra sig 

över Skolverkets förslag.  
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Sportfisketurism 

Svensk fisketurismnäring är ingen industri som kan flytta utomlands, utan vi har den hos oss 

här innanför vår gräns, främst ute i glesbygden, och den ger Sverige exportintäkter genom den 

ständigt ökande skaran av utländska fisketurister. 

För svensk fisketurism är en fortsatt kompetensförsörjning oerhört viktig då vi är en 

betydande del i svensk besöksnäring totalt, och en del som skapar många arbetstillfällen samt 

betydande samhällsekonomiska värden.  

 

Enligt färska undersökningar fiskar drygt 1,5 miljoner svenskar på sin fritid. Dessutom är det 

en mycket viktig reseanledning för utländska turister när de besöker Sverige. Fisketurismen är 

ett av de största delsegmenten i den naturbaserade turismen och består av flera hundra, upp 

emot tusen, företag som främst verkar på landsbygden.  

 

Ett av de tydligaste strategiska målen i Jordbruksverket årliga rapport , Svenskt fritidsfiske och 

fisketurism, är punkt 11,  kompetensutveckling. De skriver “Det finns utbildningar inom 

fiskförvaltning och fisketurism som är anpassade till de krav och förväntningar som 

ställs från myndigheter och marknaden”. I den sammanfattande texten i rapporten 

framhålls också Seff:s Framtidsplan för svensk fisketurism som ett viktigt dokument. Svensk 

fisketurism medverkar till hög grad till lokal och regional utveckling som ger både nya 

arbetstillfällen och ökade exportintäkter.  

 

Med rätt kompetensförsörjning kommer fisketurismen ha synnerligen goda förutsättningar att 

öka den utvecklingen som redan flera myndigheter önskar att se. Av de utbildningar som finns 

idag kan vissa behöva en översyn men inte den likriktning mot yrkesfiske, fiskodling, skog 

och skogsmaskinskörning som nya förlaget säger.  

 

Utbildad personal i vår näring kommer ge större utbud av förädlade upplevelser som 

inkluderar boende, lokal handel, måltider, guidningar och annan service. Självklart finns ett 

behov av stort skogligt kunnande då det många gånger gäller att skapa bra tillgänglighet och 

på så sätt bra upplevelser för turister kring våra vatten. Vi anser att flera av de framstående 

naturbruksskolorna erbjuder den kunskapen idag. Genom de specialinriktade 

naturbruksskolorna har kompetensnivån höjts väsentligt till en mycket professionell och 

branschanpassad nivå. Och Behovet i branschen är stort och kommer fortsätta öka. Att 

försämra naturbruksskolornas möjligheter att förse branschen med kompetens kommer slå 

hårt på den växande sportfisketurismnäringen och därmed glesbygden. 

 

 

  

  

 

Per Jobs, ordförande Sveriges Sportfisketurismföretagare. 


