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Sammanfattning 
 
Jag emotsätter mig Skolverkets åsidosättande av Forshagaakademins gymnasieutbildningar 
med inriktning mot Jakt- och Fisketurism. Skolverkets bristfälliga hantering av förarbete och 
dialog samt den alltför snäva tidsramen för verkställighet visar på såväl bristande 
verklighetskontakt samt avsaknad av en demokratisk process. 
 
Motiveringar 
 
Undertecknad har medverkat till Forshagaakademins skolverksamhet från dess start för 
knappt 20 år sedan. Vid många tillfällen har vi i Yrkesrådet träffat Skolverkets tjänstemän och 
mottagit såväl ris som ros. Riset har skolan successivt förvandlat till ros och Skolverket har 
vid flera tillfället lovordat utbildningens upplägg och resultat. 
 
Skolverkets remiss avseende nya inriktningar inom naturbruksprogrammet tar 
överhuvudtaget inte hänsyn till Forshagaakademins verksamhet utan föreslår i praktiken att 
den och andra liknande verksamheter ska bort.  
 
Enligt regeringens delbetänkande (SOU 2015:29) finns i och för sig ett utrymme för skolan att 
verka inom ramen för skog som är en av fyra nationella inriktningar. Men jag ifrågasätter hur 
utredarna tänkt när man tog bort vatten från den tidigare inriktningen skog och vatten. 
Sveriges geografi torde väl få de flesta att inse att vattenbruk och nyttjande av våra kuster och 
tiotusentals sjöar och vattendrag för rekreation och naturupplevelser är ett utmärkt 
komplement till landets skogstillgångar. Forshagaakademin har tagit fasta på detta och skapat 
mycket populära och lyckosamma gymnasieutbildningar inom jakt- och fisketurism. Skolan 
erbjuder även en KY-utbildning inom jakt- och sportfisketurism. 
 
Sverige är ett populärt och exotiskt turistland med en ständigt ökande turism som riktar sig 
mot aktiva naturupplevelser som jakt och fiske, vandring, klättring och liknande. Med ett 
penndrag anser utredarna och Skolverket att sådana utbildningar inte har en naturlig plats i 
vårt land. Skolverket bör tillvarata de goda erfarenheterna av Forshagaakademins 20-åriga 
gymnasieutbildningar inom jakt- och fisketurism och se till att den och andra liknande 
utbildningar får en naturlig plats i Skolverkets inriktningsmall; eller att skapa en sådan om 
ingen naturlig placering kan ges. 
 



Med all respekt för vår yrkesfiskande kår som får sin plats i naturbrukets inriktning i och med 
vattenbruk, så vill jag påpeka att det nationalekonomiska värdet av Sveriges sportfisketurism 
är långt mycket större än vad yrkesfisket genererar.  
 
Förslag 
 
Skolverkets förslag baserat på Delbetänkadet har stora brister i sin konsekvensanalys.  Till 
stor del beror detta på att direkta och indirekta parter inom de i och för sig perifera 
utbildningarna inte beretts tillfälle att förklara och argumentera för sin verksamhet.  
Att då dessutom påskynda ärendet ytterligare genom att förändringarna föreslås att träda i 
kraft före höstterminen 2016 är orimligt. 
 
Jag föreslår att de berörda utbildningsinstanserna får en rimlig chans att diskutera förslaget 
med Skolverket och att införandet därmed flyttas fram till att gälla fr.o.m. höstterminen 2017. 
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