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1 Bakgrund 
Tongivande aktörer inom sportfiskenäringen har etablerat en ny plattform för 
samverkan och utveckling kallad Fiskeforum. Detta forum inleddes 2019 med en 
tvådagarskonferens på temat fisketurism. Konferensen hölls i Näringslivets hus  
i Stockholm den 2-3 april 2019 i närvaro av H.M. Konungen. Även Landsbygds- 
minister Jennie Nilsson samt flera riksdagsledamöter deltog under Fiskeforum. 

Fiskeforum2019 förde samman hela sportfiskenäringen och nyckelaktörerna i 
det system som påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, såsom 
offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och des- 
tinationsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer och utrustnings-
branschen. 

Målsättningen med konferensen var att ta ett steg vidare från diskussioner om 
utmaningar och problem till att öka takten i främjande- och utvecklingsarbetet.  
Av den anledningen innehöll konferensen flera lösningsorienterade panel- 
diskussioner med uttalat syfte att ta ett steg framåt i utvecklingen av fisketuris-
men. Avsikten är att Fiskeforum kommer att utvecklas med fler aktiviteter och med  
ytterligare teman under kommande år. 

Fiskeforum2019 arrangerades av Jordbruksverket, Sportfiskarna, Tillväxt- 
verket, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel  
och Landsbygdsnätverket samt med stöd av Havs- och vattenmyndigheten. 

I denna rapport hittar du samtliga presentationer och panelsamtal som hölls  
under Fiskeforum2019. 
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2 Öppnande av Fiskeforum2019 

2.1 Öppningsanförande 
Hans Majestät Konungen

2.2 Inledningsanförande
Landsbygdsminister Jennie Nilsson

https://www.youtube.com/watch?v=hhVjhxnyjQo&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hhVjhxnyjQo&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NA7F_NXBl8o&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NA7F_NXBl8o&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=2
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2.3 Välkomstpanel 
Christina Nordin (generaldirektör Jordbruksverket), Jakob Granit (general- 
direktör Havs- och vattenmyndigheten) och Gunilla Nordlöf (generaldirektör Till-
växtverket).

2.4 Inledande ord från Sportfiskarna och Sveriges 
Fisketurismföretagare (SeFF) 

Sten Frohm (generalsekreterare Sportfiskarna) och Per Jobs (ordförande SeFF)

https://www.youtube.com/watch?v=o_VO3ihlSK8&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=o_VO3ihlSK8&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yF5UV8DYm0k&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yF5UV8DYm0k&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=3


7

3 Fisketurismens samhällsekonomiska 
värde

3.1 Forskningsläget, kunskapsbehov, implementering 
och tillämpning

Patrik Rönnbäck (professor i hållbar utveckling inriktning naturresurser vid Upp-
sala Universitet) beskriver forskningsläget i Sverige och internationellt, behovet 
av utvecklad kunskap samt hur sådan kunskap kan implementeras och tillämpas 
i samhällets beslutsprocesser.

Sammanfattning 

Samhällsekonomisk värdering av miljö och naturbaserade resurser är ett cen-
tralt instrument inom förvaltning och strategisk utveckling av fisketurism. Eko-
nomiska värderingar kan användas till att kommunicera betydande ekonomiska 
värden, rättfärdiga investeringar i miljöåtgärder och förvaltning, ge underlag till 
välbalanserade straffavgifter och böter samt möjliggöra ekonomisk optimering 
gällande resursfördelning och avvägningsanalyser mellan miljöskydd och exp- 
loaterande verksamheter. Tyvärr råder det stor kunskapsbrist i Sverige angående 
samhällsekonomisk värdering av sportfiske och fisketurism. Det finns dock ved-
ertagna vetenskapliga teorier och metoder, som direkt kan appliceras i en svensk 
kontext. Beslutsfattare och myndigheter behöver här vara tydliga gällande  
specifika behov av värderingsstudier samt hur man senare ämnar implemen-
tera resultaten. Vid tolkning och implementering av värderingsstudier, så bör 
man även ta hänsyn till (a) att det totala ekonomiska värdet av ett natur-/vatten- 
område oftast underskattas och (b) kvaliteten på fiskeresurserna och fiske- 

https://www.youtube.com/watch?v=jc76n9DFK1Y&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jc76n9DFK1Y&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=6&t=0s
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destinationen är central för värderingen, vilket förvaltningsmål-/modeller bör 
anpassas till. Avslutningsvis, så föreslås att regionala värderingsstudier kan ut-
göra underlag för att dels belysa storleksordningen på fisketurismens ekono-
miska värde och potential, och dels ge inspel till utvecklingen av modellexempel 
för förvaltning av framtidens hållbara sportfiske och fisketurism. Forsknings- 
resultat har t.ex. visat att sportfiske och fisketurism efter havsöring på Gotland 
har en omsättning på cirka 40 miljoner kronor per år. Trots att detta enbart in-
kluderar en fiskart och en liten region i Sverige, så belyser detta den ekonomiska  
potentialen av fisketurism givet god förvaltning.

3.2 International outlook and good example
Jamie Laatsch (Henry’s Fork Foundation) tells us the story of how their destina-
tion managed to carry out qualified research and produce socioeconomic data 
about angling and angling tourism, the results, and how they implemented this 
data into advocacy efforts, planning processes as well as the important role it 
plays for the development of the whole destination.

Sammanfattning 

The Henry’s Fork of the Snake River is an international fly-fishing destination 
located in a rural, agricultural region in the western United States. In addition 
to fishing and recreation, the river supports an $8 billion agricultural industry, 
flows through three reservoirs, and provides water to four hydroelectric power 
plants. In the hope of being taken more seriously by policy makers and water  
managers, the Henry’s Fork Foundation, along with partners, began a series of 
studies to assess the economic impact of fishing to the regional economy. Preli-
minary results from the most recent study, conducted in 2016-2018, show a to-

https://www.youtube.com/watch?v=LjI2wCiPxF4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LjI2wCiPxF4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=6
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tal of 138,660 angler trips on the Henry’s Fork per year, including Henry’s Lake, 
with an average total per-person spending of $231.36 per trip on the Henry’s Fork 
and $115.62 per trip on Henry’s Lake. This equates to an economic impact of over  
$30 million to the region from fishing, a value that will increase once regional 
economic multipliers are included. Willingness to pay and consumer surplus 
data analyzed from an earlier study in 2004 indicate there could be an additional 
$15 million of value from fishing, in excess of expenditures, that is not currently 
being captured. This economic data can be used to leverage additional funds 
for river access and facilities improvements, and other conservation efforts to  
protect the river and its fisheries. However, overall, the $30 million economic  
impact of fishing is still dramatically less than the $8 billion economic impact 
of agriculture. The Henry’s Fork Foundation has found that building trust and  
finding common ground with the agriculture industry and the water managers 
who have decision-making authority has allowed the fishing economy to be po-
sitioned as additive to the agricultural economy when considering the overall  
benefits of healthy water resources to the regional economy.

3.3 Panelsamtal 
Hur åtgärdar vi kunskapsbristen om fisketurismens samhällsekonomiska nytta, 
samt implementerar sådan kunskap i samhällets beslutsprocesser?

Erica Mattsson – Swedish Lapland Visitors Board  
Fredrik Junkka – Tillväxtverket   
Tobias Heldt – Högskolan Dalarna 
Gustav Blomkvist – Havs- och vattenmyndigheten   
Fredrik Palm – Jordbruksverket   
Anders Karlsson – Sportfiskarna 

https://www.youtube.com/watch?v=_fkFhz8mF6w&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_fkFhz8mF6w&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=7
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4 Den svenska spelplanen, dess 
möjligheter och utmaningar för 
fisketurismen 

4.1 Spelplanen fisketurismen verkar på 
Daniel Melin (fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket) ger en bakgrund till 
blocket och beskriver de spelare och den spelplan som fisketurismen verkar på, 
samt de förutsättningar och utmaningar som påverkar möjligheterna för fiske- 
turistisk utveckling i Sverige.

4.2 Hur arbetar HaV för att förbättra sötvatten‐ och 
havsmiljöerna och möjligheterna till hållbar 
fisketurism och sportfiske? 

Jakob Granit (generaldirektör på Havs och Vattenmyndigheten) beskriver bak-
grund, historik och nuläge för vatten och havsförvaltning från källa till hav och 
hur det relaterar till den nationella fiskförvaltningen. Han redovisar hur myn-
digheten arbetar med ekosystemansatsen och hur tankar kring hur förvaltning i 
framtiden kan komma att påverka förutsättningarna för fiske och fisketurism för 
att bygga hållbara kust- och sötvattensekonomier.

https://www.youtube.com/watch?v=vu_WcWHlgeE&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=vu_WcWHlgeE&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=10
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4.3 Fisketuristisk utveckling ur ett regionalt 
förvaltningsperspektiv 

Henrik C Andersson (länsfiskekonsulent i Stockholms län) adderar det regionala 
perspektivet och berättar om hur Länsstyrelserna ser på behoven och förutsätt-
ningarna för fisketuristisk utveckling, samt på vilka sätt de kan bidra till detta.

https://www.youtube.com/watch?v=KyraKL-xT58&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KyraKL-xT58&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mUcXQ2pnrHY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mUcXQ2pnrHY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=11
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Sammanfattning 

Fisk är en resurs som kan förädlas i olika grad. Detta kan ses längs en skala. I 
den ena änden finns det storskaliga pelagiska fisket i den ena änden där den 
fångade fisken processas till fiskmjöl. Fiskaren får lite betalt för fångsten och det 
krävs därför stora mängder för att det ska gå runt. Ett exempel i den andra änden 
av skalan är rödingförvaltningen i Vättern där 1000-tals människor kommer på 
”Rödingens dag” som Länsstyrelsen i Jönköping anordnar varje år i Huskvarna 
hamn. Tack vare en god förvaltning av fisken kommer stora mängder röding in för 
lek i hamnen till stor glädje för de besökande åskådarna. Man behöver alltså inte 
ens fiska fisken, den kan finnas till för sin egen skull och ekosystemets funktion. 
På skalan däremellan finns det småskaliga yrkesfisket, fritidsfiske och sportfiske-
turism. Beroende hur väl fiskresursen är förvaltad kan olika prislappar sättas på 
nyttjandet och företagaren kan tjäna mer eller mindre pengar per kilo fisk.  

Jordbruksverket har främjandeansvaret för utveckling av vattenbruk, yrkesfiske 
och fisketurism. I verktygslådan finns i huvudsak EU:s fonder. Havs- och vatten-
myndighetens ansvar är förvaltningen och fördelning (genom exempelvis fiske-
licenser) mellan olika fiskerier. Havs- och vattenmyndighetens verktygslåda är 
därmed avsevärt mer komplett än Jordbruksverket och det krävs en nära sam-
verkan mellan myndigheterna samt länsstyrelserna för att gynna en ökad för- 
ädlingsgrad i nyttjandet av fiskresurserna.  

Länsstyrelsen i Stockholm driver för närvarande bland annat projekten Refisk 
och Retrout. Refisk pågår under 2017-2020 och ska ta fram ett underlag för re-
viderade fiskeregler längs ostkusten. En stor del av projektet har varit att utvär-
dera fredningsområden för fisk. En målart är gädda och det har saknats effektiva  
metoder att skatta mängden vuxen gädda. Inom ramen för projektet har en metod 
för att provfiska med handredskap utarbetats. Men denna metod har det kunnat 
visas att fredningsområden för fisk har gynnsam effekt på bestånden av gädda. 

Retrout är ett INTERREG Baltic Sea Region projekt där målsättningen är blå  
tillväxt. Detta ska uppnås genom effektiv fiskevård som ökar produktionen av 
havsöring i vattendragen och ger underlag för fisketurism i Östersjöns kustom-
råden. Länsstyrelsen i Stockholm är projektägare och övriga länder är Polen, Est-
land, Lettland och Litauen. Projektet pågår under 2017-2020 och har en budget  
på 36 miljoner. 

4.4 Fisketurism på enskilt vatten 
Thomas Lennartsson (förbundsdirektör på Sveriges Fiskevattenägareförbund) 
beskriver de lokala förvaltningsorganisationernas förutsättningar och utma-
ningar i arbetet med att främja fisketuristisk utveckling, med särskilt fokus på  
behovet av samverkan mellan fiskerättsägare och externa entreprenörer. 
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Sammanfattning 

Fiskerätten i Sveriges inlandsvatten och i de inre kustområdena är enskild och 
i huvudsak knuten till jord- och skogsbruksfastigheter. Fiskevattnet är alltså 
landsbygdens och fastigheternas tredje resurs efter skogen och odlingsmarken. 
Merparten av fisketurismen i Sverige bedrivs på enskilt vatten och fisketurismen 
är också den fiskerinäring på enskilt vatten med störst utvecklingspotential. 

I mitt anförande förklarar jag den svenska fiskerättsliga plattformen, begreppen 
skiftat och oskiftat fiske och belyser vilka förvaltningsformer som står till buds 
för förvaltning av enskilda fiskevatten. Samordning och gemensam förvaltning är 
en förutsättning för att bevara, förvalta och utveckla fiskevattenresursen. 

Tonvikten läggs på att beskriva fiskevårdsområdet. Den samordnade kärn- 
verksamheten i fiskevårdsområdet utgörs av förvaltning, fiskevård och fiske-
upplåtelser. Landets fiskevårdsområden är en nödvändig plattform för hållbar 
utveckling av fisketurismen och för att erbjuda ett välordnat fritidsfiske åt all-
mänheten. Jag redovisar även några resultat från en färsk kartläggning av verk-
samheten i fiskevårdsområden med tonvikt på befintlig fisketurism i fiskerätts-
ägares egen regi och extern fisketurism i samverkan med fiskevårdsområden. 

Slutligen redogör jag för vad Sveriges Fiskevattenägareförbund gör konkret för att 
understödja fiskevårdsområdesföreningarnas lokala förvaltningsarbete samt de 
utvecklingsmodeller för småskalig turism och lokal fiskevårdsplanering som vi 
sedan länge har arbetet fram och tillämpar i praktiken. Utvecklingsmodellen för 
småskalig fisketurism inkluderar även externa entreprenörer. Jag belyser också 
några viktiga utmaningar där strandskyddet och avsaknaden av lokal förvaltning 
i kust, skärgård och de stora sjöarna är det viktigaste hindren som måste över-
bryggas för att fisketurismen ska växa som landsbygdsnäring. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Aox3ZfRvc&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=F_Aox3ZfRvc&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=9
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Per Jobs (VD och huvudägare i FishYourDream AB) belyser det fisketuristiska  
företagets verklighet och utmaningar för att kunna bedriva långsiktigt hållbar 
och konkurrenskraftig verksamhet, särskilt när det gäller verksamhet på enskilt 
vatten.

Sammanfattning 

Vatten med rätt förutsättningar är inte vanliga i Sverige. Det vill säga fiskevatten 
som erbjuder fiskeentreprenörer möjlighet att förädla och utveckla fiskeresur-
serna. 

Detta beror bl.a. på att det är ont om FVO/samfälligheter som har tillräcklig kom-
petens om fisketurism och marknadens villkor. (Till detta kommer självfallet det 
faktum att strömvatten ofta är exploaterade för vattenkraft.) 

Att inte ha kontroll över sina produktionsresurser innebär en vansklig situation 
för alla företag. När kärnan i tjänsten utgörs av kvaliteten på fisken och fisket 
blir det ännu mer besvärligt om företagaren inte kan ha tillräcklig kontroll över 
denna resurs. 

Privata vattenägare tar ofta beslut som inte gynnar företagsutveckling p.g.a. låg 
kunskap om turistisk utveckling och vilka lokala fördelar som finns om det görs 
på rätt sätt. Inre stridigheter om hur resursen skall nyttjas, rädsla för lokala fri-
tidsfiskares reaktioner och åldrande styrelser är andra problem. Styrelser kan 
även bli utbytta på kort varsel med omedelbara konsekvenser för entreprenör. 
Bra avtal saknas ofta. 

LOFO verkar egentligen inte vara något större problem även om den i första hand 
är till för att ta till vara på ägarnas intressen, det finns inga incitament för att göra 
det lättare för turistisk utveckling. En översyn av LOFO och FVO-stadgar hade  
säkert inte skadat. Översynen borde beakta behovet av landsbygdsutveckling  

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HrK-5Slk&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HrK-5Slk&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=12
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baserat på fisketurism, och förtydliga förvaltningsorganisationernas viktiga roll, 
samt stimulera ägarsidan till produktiva samarbeten med entreprenörer. 

Så det viktiga är att kunskap och kompetens behöver stärkas inom de lokala  
förvaltningsorganisationerna. Vems ansvar är detta? Staten borde ta en del av 
ansvaret om man har som mål att verksamheter skall kunna utvecklas och bli 
livskraftiga även på landsbygden. En möjlighet skulle kunna vara att skapa mer 
övergripande förvaltningsområden där kommuner, länsstyrelser och turist- 
organisationer tillsammans med de lokala förvaltningsorganisationerna sätter 
ramarna för utvecklingens inriktning.  

Dessa organisationer skulle kunna kanalisera en del av det statliga ansvaret  
tidigare nämnt. 

Avslutningsvis bör även den förväntade stora ökningen av internationella  
ankomster i Sverige tas hänsyn till, för att inte resurserna skall slitas ned för att 
man inte hinner korrigera regelverk etc. För att behålla ett hållbart kvalitetsfiske 
i Sverige.

4.5  Destinationsutveckling och hållbar  
produktutveckling 

Christina Rådelius (projektledare hållbar turism och naturturism på Tillväxt- 
verket) beskriver avgörande faktorer för utveckling av besöksnäringen med  
fokus på naturbaserad turism samt hur förståelse för olika perspektiv i kom- 
bination med bred samverkan kan bidra till en positiv utveckling för fisketurismen  
i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=N_vlsC1QOKc&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=N_vlsC1QOKc&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=14


16

Sammanfattning 

Tillväxtverket arbetar för en hållbar tillväxt och växande företag i hela landet.  
91 procent av alla turismföretag har mindre än 10 anställda. För att få en inter-
nationellt konkurrenskraftig besöksnäring fokuserar vi på att stärka företagens 
konkurrenskraft, d.v.s. att stärka företagen i deras affärsutveckling. Våra verktyg 
är kunskap, nätverk och finansiering. 

Besöksnäringen är samtidigt en av Sverige största och snabbast växande export-
näringar – utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 134 miljarder 
2017. Besöksnäringen är genom sin platsbundenhet en möjliggörare för utveck-
ling i hela landet samtidigt som företagen inom besöksnäringen är beroende av 
andra aktörer för att utveckla hållbara destinationer.  

För att utveckla fisketurismen tror vi att det behövs en mer kraftfull och koordi-
nerad satsning på destinationsutveckling, med fokus på de företag som ingår i  
destinationen. Fisket är en unik resurs som med turismföretagens hjälp kan  
förädlas så att det bidrar till kommuners och regioners utveckling. Med fler be-
sökare i en kommun kan det utöver arbetstillfällen ge möjlighet till förbättrad  
service som också gagnar kommuninvånarna.  

Men, för att fisket ska bli en resurs för samhällsutvecklingen behöver en ”resa” 
starta. Från att enbart sälja fiskekort behövs en utveckling av stödjande ser-
vice, det behövs guider, redskapsuthyrning, båtar/transporter, boende lokal- 
producerad mat mm – det vill säga hela kedjan vad gäller resa – bo – äta – göra.  
Det här kan ingen enskild aktör göra själv utan här krävs en samverkan mellan 
aktörer med ansvar inom olika politikområden för att möta och hantera de ut-
maningar som näringen står inför. Vi på Tillväxtverket är gärna med och bidrar i 
denna ”resa”. 

4.6 Fishing tourism success factors on Iceland 
Johann David Snorrason at the Icelandic fishing tourism company Angling Club 
Lax-à tells us the story of how their company developed and how Iceland have  
developed into a major fishing tourism destination, as well as analyses and  
shares their success factors.
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Sammanfattning 

The Icelandic laws are the foundation for the possibility to create a high end 
fishing product in Iceland. The laws date back to the settlement of the country. 
Most rivers and lakes are privately owned in the country which makes it easier to  
control access to the fishing. Icelandic laws state that it is mandatory for the  
owners to each river to form an organization to handle the fishing rights and  
control the river.  

The fishing organization then usually decides to auction off the rights to the  
fishing creating revenue for the owners which most often are local farmers. 

Angling outfitters bid for the rights and then organize and sell the fishing in 
packages.  The rivers are divided in to two categories, full service rivers and self- 
catering rivers.  

Self-catering rivers are smaller rivers with two- four rods and come in a pack-
age where only license and a self-catering lodge are included.  Full Service Rivers  
are sold with a luxury lodge, full board and accommodation and guiding in one 
package.   

All the rivers allow few rods per km to increase odds of catch and to provide  
exclusivity.  

The Icelandic model has been a great success with the country as one of the best 
locations in the world for salmon fishing. The total revenue of the business was 
664 million sek in 2018 which was a 160% increase from 2004. The total income 
for the owners of the rights which are mostly farmers was 228 million sek in 2018. 
The value of the rights was estimated 5.5 billion sek in 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-yNb62kvkM&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=o-yNb62kvkM&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=18
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4.7 Panelsamtal 
Tema A: Hur skall det svenska fragmenterade förvaltningssystemet kunna bli 
bättre på att lösa utmaningarna för fisketurismens utveckling?

Christina Rådelius – Tillväxtverket 
Malin Setzer – Länsstyrelsen Jönköping 
Christina Nordin – Jordbruksverket   
Lena Nerhagen – Statens Väg- och Transportforskningsinstitut   
Håkan Carlstrand – Havs- och vattenmyndigheten  
Dan Jonasson – Naturturismföretagarna

https://www.youtube.com/watch?v=uNGTwLuKBfs&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uNGTwLuKBfs&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=13
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Tema B: Hur kan samverkan utvecklas lokalt så att rätt förutsättningar för mer 
förädlade och internationellt konkurrenskraftiga produkter skapas?

Sten Frohm – Sportfiskarna 
Daniel Holmkvist – Vindelälvens Fiskeråd   
Per Jobs – FishYourDream   
Dan Jonasson – Naturturismföretagarna   
Ida-Maria Rigoll – Sveaskog   
Michael Kleemann – Fishing in Sweden

https://www.youtube.com/watch?v=iKKviIVg8c8&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=iKKviIVg8c8&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=15
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4.8 Politikerpanel 
Politiker från regerings- och oppositionspartier resonerar kring behoven och vad 
den politiska nivån kan göra för att fisketurismen skall kunna utvecklas på ett 
bättre sätt. 

Betty Malmberg (M) 
Markus Selin (S) 
Tina Acketoft (L) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Runar Filper (SD) 
Elin Segerlind (V) 
Maria Gardfjell (MP) 
Peter Helander (C)

https://www.youtube.com/watch?v=ILKUZsngLjA&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ILKUZsngLjA&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=16
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5 Förvaltning av lax för ökad 
samhällsnytta 

5.1 Vad kännetecknar framgångsrik laxfisketurism? 
Vilka hinder och utmaningar finns i Sverige 

Mikael Frödin, laxfiskeatlet, opinionsbildare och entreprenör, berättar om vad 
han anser att framgångsrika laxfiskedestinationer gör rätt, reflekterar över  
samhällsnyttan dessa genererar samt belyser utmaningar och problem Sverige 
behöver lösa för att nå framgång.

https://www.youtube.com/watch?v=L08YNvMze-4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=L08YNvMze-4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=17
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5.2 International Year of the Salmon 2019 
Sarah Robinson from the North Atlantic Salmon Conservation Organization 
(NASCO) will inform the audience of the extent of the International Year of the 
Salmon (IYS) activities in the Atlantic and will provide a report on the progress 
towards the production of NASCO’s State of Salmon Report – NASCO’s main  
outreach product for the IYS.

https://www.youtube.com/watch?v=k8jGp6yp6wo&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=k8jGp6yp6wo&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=20
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5.3 Beståndssituation, förvaltning och nyttjande av 
laxbestånden samt om laxens år i Sverige 

Johan Östergren (SLU) beskriver beståndssituationen för Östersjölaxen respek-
tive laxstammarna på västkusten och den biologiska rådgivningen. 

Sammanfattning 

Den vilda laxen i Östersjön har sedan början av 1900-talet minskat i numerär. An-
tal laxstammar har minskat från ca 84, vildlaxälvar till ca 30. Flottledsrensning, 
nedsmutsning från industrin, och fiske är tillsammans med vattenkraften de vik-
tigaste orsakerna till minskningen. Med vattenkraftsutbyggnaden följde kom-
pensationsutsättningar av lax som ökade på 1960-talet och nu står för ca 5 miljo-
ner utsatt lax, att jämföra med ca 3 miljoner vild laxproduktion. Under 1990-talet 
var laxbeståndet också utsatt för bristsjukdomen M74 och samtliga vildlaxstam-
mar hade låg status. Sedan dess har laxbestånden i Östersjön ökat i numerär, 
och idag anses sju av 16 svenska vildlaxbestånd i Östersjön ha nått förvaltnings-
målen. Denna siffra kommer sannolikt att minska de kommande åren eftersom 
laxen generellt har fått sämre hälsa. 

Sedan 2014 har observationer av sjuk vuxen vildlax gjorts i ett flertal älvar. I Vin-
delälven och Ljungan är det som sämst. I dessa vattendrag har också rekryte-
ringen av årsungar av lax kollapsat helt, medan en minskning av rekryteringen 
kan ses i samtliga älvar. Vad gäller biologisk rådgivning för fiske efter lax i Öster-
sjön så är den komplex. Dagens förvaltningsmodell med en (1) laxkvot är inte bra 
då den i princip omöjliggör en beståndsspecifik förvaltning. Det optimala vore 
om man kunde förvalta varje bestånd efter dess bärkraft. På västkusten har även 
där vattenkraft och industri bidragit till en nedgång i laxens numerär. Längs väst-
kusten finns fler laxälvar med vildlax, ca 23 stycken, men de är mindre i storlek 
jämfört med Östersjön. På västkusten har sju laxbestånd god status. En skillnad 

https://www.youtube.com/watch?v=3-2vHVDD-ts&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=3-2vHVDD-ts&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=19
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mot Östersjön är att det inte förekommer fiske i havet eller längs kusten. Därför 
finns bättre möjligheter att för beståndspecifik förvaltning. Råden för de svaga 
västkuståarna är att minska fisket i ån, öka konnektiviteten där dammar finns, 
fortsätta med kalkning samt inte lämna nya tillstånd för yrkesfiske längs kusten.   

Håkan Carlstrand (Havs- och vattenmyndigheten) berättar om hur förvaltningen 
utvecklas internationellt och nationellt samt om svenskt genomförande av Lax-
ens År 2019.

Sammanfattning 

Laxen är en art som ställer stora krav på förvaltningen. Den kräver både inter- 
nationellt, nationellt, regionalt och lokalt samarbete. 

Fiske bedrevs ursprungligen i älvarna men succesivt även i mynnings- och skär-
gårdsområden och från 1960-talet allt mer till havs. Fisket gick alltså från ett fiske 
på enskilda bestånd till ett fiske på blandbestånd. 

Blandbeståndfiske utgör ett särskilt problem för den biologiska rådgivningen och 
förvaltningen eftersom det är mycket svårt att i ett sådant fiske anpassa fång-
sterna till beståndsstatus och de bestånd som fångas i blandbeståndfisket.

Genom internationella överenskommelser som artikel 66 i FN:s Havsrätts- 
konvention (1982) och Konventionen om bevarande av atlantlaxen (1983) har vik-
tiga  steg tagits mot en beståndsanpassad förvaltning. Internationella och natio-
nella beslut har successivt fasat ut blandbeståndfisket i Atlanten och delvis i Öst-
ersjön. Fångst av atlantlax sker idag främst i vattendragen och i Östersjön sker 
fångst av lax främst utmed kusterna och i älvarna. För både bestånden i Atlan-
ten och Östersjön har den totala fångsten minskat och är idag 10 – 20 % av 1990 
års nivå. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-2vHVDD-ts&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=3-2vHVDD-ts&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=19
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Utfasningen av blandbeståndfisket skapar förutsättning för en beståndsspecifik 
förvaltning. I en sådan blir de nationella, regionala och lokala förvaltningen allt 
viktigare i älvarna och i kustområdet närmast älvarna. Exempel på hur en sådan 
förvaltning kan utformas finns t.ex. på Irland.  Havs- och vattenmyndigheten har 
genomfört två större regeringsuppdrag sedan 2015 och lämnat förslag på hur en 
ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning kan utformas och utvecklas.  

Havs- och vattenmyndigheten är nationellt ansvarig myndighet för genom- 
förande av International Year of the Salmon - Laxens År 2019. Myndighetens roll 
är att vara samlande, pådrivande och stödjande. Bidrag på närmare en miljon kr 
kommer att lämnas till organisationer som genomför aktiviteter som riktar sig till 
i första hand allmänheten. Under 2019 planeras ett 20-tal sådana aktiviteter vid 
laxvattendrag runt om i landet. Information om dessa publiceras på HaV:s web 
om Laxens År och på den internationella webben https://yearofthesalmon.org/
events/.

5.4 Åtgärder för Östersjölaxen och  
behoven av en ny laxförvaltning 

Thomas Johansson (generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen) beskri-
ver arbetet som Stiftelsen för Östersjölaxen gör för att rädda Östersjölaxen och  
etablera ett mer samhällsnyttigt nyttjande av denna resurs.

https://yearofthesalmon.org/events/
https://yearofthesalmon.org/events/
https://www.youtube.com/watch?v=bx9gVwQV6aw&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=bx9gVwQV6aw&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=21
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Sammanfattning 

Stiftelsen för Östersjölaxens är en oberoende Stiftelse vars ändamål är att främja 
en långsiktig och hållbar förvaltning av vilda lax och öringbestånd i Östersjön 
och dess vattendrag. Stiftelsen utför själv projekt och åtgärder som främjar fiske-
förvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ger bidrag till 
forskningsprojekt eller och andra organisationer som på olika sätt arbetar med 
åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. 

Över hälften av de ursprungliga bestånden av Östersjölax är idag utrotade. Vat-
tenkraft, förstörda biotoper och inte minst decennier av hårt fiske har påverkat 
de kvarvarande bestånden hårt. Glädjande så har det gjorts en hel del åtgärder 
de senaste 20 åren vad gällande vandringsvägar, flottledsåterställningar och 
det kommersiella fisket i Östersjön har minskat från en kvot på 650 000 laxar år 
1993 till att de senaste åren legat på knappt 96 000 laxar. Detta har gjort att vi så  
sakteliga kunnat börja bygga upp våra bestånd igen.  

De senaste åren har dock nya problem dykt upp med en alarmerande sjuk-
domssituation som slagit hårt mot många enskilda bestånd. Stiftelsen för Öst-
ersjölaxen jobbar aktivt med att begränsa uttaget på framförallt de vilda svaga 
bestånden för att försöka styra den nationella kvoten på lax mot framförallt  
odlade bestånd. De odlade bestånden kommer från de stora utbyggda älvarna där  
länderna runt Östersjön sätter ut 4,3 miljoner laxungar årligen som kompen- 
sation till yrkesfisket. ICES beräknar att den totala vilda produktionen av laxungar 
årligen uppgår till 4 miljoner. Yrkesfiskets fångster idag utgörs till drygt 30 % 
av denna odlade lax. Med hjälp av älvarnas förvaltningsorganisationer så arren- 
deras fiskerätter i anslutning till vildlaxälvarna upp och avtal med yrkesfisket 
görs för att styra fisket. 

Östersjölaxen behöver en beståndsspecifik förvaltning där varje enskilt bestånd 
beskattas utifrån just sina förutsättningar. En rättvis förvaltning där hänsyn i för-
sta hand tas till att bestånden kan bli starka och livskraftiga och där ett even- 
tuellt överskott fördelas till kustfisket och sportfisket baserat på de samhälls- 
ekonomiska förutsättningarna i området. 

Hjälp Stiftelsen för Östersjölaxen i detta arbete genom att bli LaxSkyddare. 
https://laxskyddare.se/

https://laxskyddare.se/
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5.5 Panelsamtal 
Hur kan förvaltningen förändras för att etablera ett mer hållbart nyttjande av lax 
för ökad samhällsnytta?

Glenn Douglas – Sportfiskarna 
Thomas Johansson – Stiftelsen för Östersjölaxen 
Daniel Melin – Jordbruksverket 
Dan Blomqvist – Länsstyrelsen Norrbotten 
Ida-Maria Rigoll – Sveaskog 
Håkan Carlstrand – Havs- och vattenmyndigheten

https://www.youtube.com/watch?v=KaLfHpfoAh0&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KaLfHpfoAh0&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=23&t=0s
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6 Miljöanpassningen av vattenkraften 

6.1 Ny lagstiftning Vattenmiljö och Vattenkraft. 
Vad sker nu inom vattenförvaltningen och 
den nationella planen för miljöanpassning av 
vattenkraften 

Johan Kling (Havs- och Vattenmyndigheten) ger en bakgrund till och beskrivning 
av de beslut som fattats gällande miljöanpassningen av vattenkraften, den nya 
lagstiftningen samt planerna för kommande miljöanpassningsåtgärder. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQnYjIQcNg4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=24&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vQnYjIQcNg4&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=24&t=3s
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6.2 Möjligheter eller hinder? 
Vattenmiljöintressenternas perspektiv på 
miljöanpassningsprocessen 

Anders Karlsson (Sportfiskarna) redogör översiktligt för de negativa effekterna av 
dammar och kraftverk på vattenmiljöerna samt belyser de möjligheter och brister 
som nuvarande beslut och inriktning på miljöanpassningen innebär.

https://www.youtube.com/watch?v=seeRnGcW87U&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=seeRnGcW87U&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=24
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6.3 Vattenkraftens miljöanpassning, bra exempel på 
svenskt beslutsfattande? 

Lena Nerhagen, Ek. Dr. i nationalekonomi, fördjupar frågan genom att applicera 
resultaten i ”Tänk efter före – En ESO-rapport om samhällsekonomiska konse-
kvensanalyser” på processen med miljöanpassningen av vattenkraften i Sverige.

Sammanfattning 

År 2015 påbörjades flera forskningsprojekt som tog sin utgångspunkt i OECD’s  
observation om brister i hur Sverige arbetar med konsekvensanalyser vid in- 
förandet av nya regleringar. Exempelvis konstaterar OECD att Sveriges fokus är  
regelförenklingar för företag, i stället för bredare konsekvensanalyser som påvisar 
konsekvenser i många dimensioner för samhället. Denna forskning har nu resul-
terat i flera publikationer, bland annat rapporten ”Tänka efter före! En ESO-rap-
port om samhällsekonomiska konsekvensanalyser” författad av Sara Forsstedt*. 
I denna rapport beskrivs bland annat brister i hur Sverige arbetar med kon- 
sekvensanalyser relaterat till förhandlingar som föregår införandet av EU direk-
tiv. Exemplen som används i rapporten är implementeringen av ramdirektiven 
för vatten och luft. Exemplen baseras på underlag framtagna av undertecknad 
där exemplet vattendirektivet och vattenkraften i Sverige var i fokus för denna  
presentation.  

En orsak till att Sverige inte arbetar med systematiska konsekvensutredningar 
liknande de som används internationellt är vår tradition av statliga utredningar. 
I presentationen beskrivs hur sådana genomfördes efter det att direktivet trätt i 
kraft. Vidare beskrivs med citat hur den samverkan som skett om vattenkraftens 
miljöanpassning inte varit förutsättningslös eftersom utgångpunkten exempel-
vis varit att utrivning av småskalig vattenkraft inte varit föremål för diskussion. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwLnZaurmbY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zwLnZaurmbY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=26&t=0s
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I presentationen jämförs också vad EU säger i sin vägledning gällande samhälls-
ekonomisk analys med de utvärderingskriterier som 2018 föreslagits av HaV.  
De senare tar sin utgångspunkt i naturvärden medan EU’s anvisningar anger  
bedömningar för hela samhället baserat på metoder för att beräkna samhälls- 
ekonomisk nytta.  

En lärdom från denna forskning är att otydligheter i politiska mål kan skapa  
polarisering och konflikter. Det är för att undvika sådana oönskade konsekven-
ser som det internationella arbetet med att utveckla arbetet med konsekvensan-
alyser pågår. Syftet är att i ett tidigt skede ge en allsidig beskrivning av besluts- 
problemet, vilket bidrar till att tydliggöra eventuella konflikter och behov av  
avvägningar mellan olika samhällsmål som underlag för politiska beslut. Men 
för att sådana ska tas fram i Sverige måste beslut fattas på politisk nivå om hur  
departement, riksdagens utskott, statliga utredningar och myndigheter ska  
arbeta med konsekvensanalyser, både före beslut men även efter, i uppföljningar.  

*Rapporten kan laddas ner från https://eso.expertgrupp.se/wp-content/
uploads/2017/06/2018_5-T%C3%A4nk-efter-f%C3%B6re.pdf

6.4 Good examples: Dam removals and 
environmental adaptions of hydropower 
generates increased value for society 

Pao Fernández Garrido from Dam Removal Europe showcases successful dam  
removal projects and adaptions as well as describes the socioeconomic benefits 
that angling and angling tourism generate at such destinations.

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/06/2018_5-T%C3%A4nk-efter-f%C3%B6re.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/06/2018_5-T%C3%A4nk-efter-f%C3%B6re.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_N_9rsHWk&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_N_9rsHWk&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=26
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Sammanfattning 

Since the 90’s a few countries have increased this activity. USA has already remo-
ved at least 1,300 dams. What almost nobody knows is that in Europe there have 
been over 4,500 barriers demolished already. France and Sweden have remo-
ved (man-removed or naturally removed) 2,300 and 1,600 barriers, respectively.  
Finland over 450 barriers removed, Spain 250, Wales and England over 150, etc.   

Why? Why are barriers being removed? Before disclosing these numbers, you 
must always start at the very beginning and explain the actual rivers’ situation. 
Until 2018, the only numbers you could find were from the European Environ-
mental Agency, where they state there are approx. 7,000 big dams in Europe, and 
from the International Commission on Large Dams (ICOLD) inventory, where they 
have recorded around 59,000 large dams in the world. However, those numbers 
are from reality. Thanks to AMBER project (Horizon2020) now we know that only 
in continental Europe, there are approximately 1 million barriers in our rivers, 
and thousands of these barriers are not even being used neither maintained and 
repaired. France alone has 70,000 dams and weirs, Sweden over 10,000 barriers, 
Spain over 21,000 dams and weirs, Wales and England over 22,000… 

We have been using and managing our rivers in a very poor and irresponsible 
way, as if they were pipes, sewers and canals. Nevertheless, thanks to the Water  
Framework Directive and other national laws, there are several European 
countries that are carrying out amazing projects that very few people know about.  

This is one of the aims of Dam Removal Europe (DRE) and what was presented 
during Fishkeforum2019. DRE is putting together and sharing all these spect-
acular projects which are bringing back rivers’ good health, water quality and  
native migratory fish populations, reducing dam collapse risks, improving river-
users safety, reviving commercial and recreational fisheries and creating new  
local economies. 



33

6.5 Panelsamtal 
Vilka möjligheter ger energiöverenskommelsen och miljöanpassningen av vat-
tenkraften? Finns anledning att vara självkritisk till processen och besluten?

https://www.youtube.com/watch?v=sagRO0_peaY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=sagRO0_peaY&list=PLYgMLijhvImIWKJ1_zSpvyv3cs7tL2ArU&index=27
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