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Yttrande över Promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384) 

 

Bakgrund och allmänna synpunkter 

Trots att Seff inte angetts som remissinstans för rubricerat förslag till ändring i 

rennäringsförordningen väljer vi att inkomma med ett yttrande då detta förslag till ändring 

skulle medföra negativa konsekvenser för vår bransch, fisketurismen. Eftersom även fisket 

på statens mark ovan odlingsgränsen skulle påverkas av denna ändring är det nödvändigt att 

Seff inkommer med ett yttrande.  

 

Avsikten med ändringen är som vi tolkar det i första hand riktat mot småviltsjakten ovan 

odlingsgränsen och att fisket och dess särskilda villkor ”glömts bort” i detta sammanhang. 

Fisket (tillstånd att fiska) är själva reseanledningen för våra gäster. Denna reseanledning 

möjliggör vår bransch att sälja tjänster som boende, guidning, mat och dryck, transporter 

och utrustning. Dessa kringtjänster efterfrågas i högre grad av våra utländska gäster. 

Eftersom fisketurismen i mångt och mycket är helt beroende av internationell marknad, 

skulle den föreslagna ändringen i rennäringsförordningen kunna slå mycket hårt mot ett 

stort antal företag inom den bransch som i Sverige har utpekats som en framtidsbransch.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Yttrande 

Seff ställer sig negativa till förslaget i dess nuvarande utformning. Förslaget är i vår mening 

dåligt underbyggt, korrekt instanser har inte tillfrågats i tidigt skede. Näringsperspektivet 

saknas. 

Att försvåra för utländska gäster att komma över fisketillstånd skulle leda till allvarliga 

ekonomiska effekter för de företag som jobbar med turistiskt fiske. Ett flertal anrika 

anläggningar skulle helt säkert behöva lägga ned sin verksamhet. Den avsedda effekten 

uppnås inte (överskjutning, nedskräpning, konflikter på fjället m.m.) då de organiserade, 

seriösa jakt och fiskegrupperna som genererar viktiga intäkter och arbetstillfällen i 

lokalsamhället minskar eller försvagas och utrymmet för den självordnade oorganiserade 

turismen ökar. Förslaget kommer därmed sannolikt att innebära en ökning av de problem 

som förslaget avsåg minska.  

 Vi anser att förslaget måste kompletteras med en skrivning där hänsyn tas för 

turismentreprenörer. En svensk turismoperatör skall ha samma möjlighet som alla 

andra svenskar att även i fortsättningen erbjuda utländska gäster, oavsett 

nationalitet, fiske (och jakt) i organiserad form. 

 Ett alternativ är att helt plocka bort fisket från ändringsförslaget då syftet 

ursprungligen var att hantera problem kring jakten, även om vi anser att 

problematiken som skapas för entreprenörerna gäller såväl jakt som fiske. Det är inte 

de jägare eller fiskare som kommer via seriösa turoperatörer som ställer till 

bekymmer. Dessa operatörer bör i stället stärkas för att åstadkomma en förändring 

av situationen ovan odlingsgränsen samt för att infria löftet om att vara en långsiktigt 

hållbar bransch som lyfter Sverige och utvecklar de fantastiska resurser vi sitter på. 
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