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Remissvar	  ang.	  konsekvensutredningen	  avseende	  förslag	  till	  föreskrifter	  till	  ämnesplaner	  
inom	  naturbruksutbildningarna.	  
	  
Från	  Fiskejournalen	  &	  Allt	  om	  Flugfiske,	  Aller	  Media	  AB	  
	  
Vårt	  uppdrag	  som	  sportfiskemedia	  är	  att	  överblicka	  branschen,	  analysera	  den	  och	  se	  vart	  
vindarna	  blåser.	  Vi	  har	  därför	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  myndigheter	  som	  Havs-‐	  och	  
vattenmyndigheten,	  Jordbruksverket,	  Länsstyrelser,	  Tillväxtverket,	  kommuner	  samt	  med	  
olika	  sportfiskeföretag	  och	  branschorganisationer.	  Vi	  har	  också	  ett	  internationellt	  perspektiv	  
där	  vi	  försöker	  placera	  in	  Sverige	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  Därmed	  har	  vi	  också	  täta	  
kontakter	  med	  turistorganisationer	  i	  runtom	  i	  världen.	  	  
	  
Signalerna	  är	  just	  nu	  samstämmiga	  –	  naturturismen	  är	  en	  växande	  bransch,	  i	  Sverige	  och	  i	  
världen.	  Rätt	  skött	  är	  det	  en	  näring	  som	  kan	  bidra	  till	  både	  landsbygdsutveckling	  och	  till	  
hållbart	  förvaltande	  av	  naturresurser.	  Alla	  våra	  kontakter	  tycks	  också	  samstämmiga	  i	  åsikten	  
att	  Sverige	  har	  en	  unik	  potential	  för	  naturturism	  i	  allmänhet	  och	  fisketurism	  i	  synnerhet	  -‐	  om	  
vi	  förvaltar	  våra	  möjligheter	  rätt.	  
	  
Det	  var	  därför	  med	  stor	  förvåning	  vi	  tog	  del	  av	  Skolverkets	  och	  Yrkesprogramutredningens	  
förslag	  om	  nya	  inriktningar	  inom	  naturbruksprogrammet.	  När	  vi	  såg	  att	  begreppet	  
”naturturism”	  var	  helt	  borta	  ur	  förslaget,	  var	  vår	  spontana	  reaktion	  att	  Skolverket	  säkert	  
avser	  att	  Naturturism	  ska	  bli	  en	  egen	  inriktning.	  Djurvård,	  Hästhållning,	  Lantbruk,	  Trädgård,	  
Skogsbruk	  och	  Naturturism	  känns	  som	  sex	  relevanta	  inriktningar,	  där	  man	  kan	  tillvarata	  varje	  
inriktnings	  särart	  och	  dessutom	  anpassa	  ersättningsnivåerna	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Det	  känns	  
som	  den	  mest	  logiska	  utvecklingen,	  med	  tanke	  på	  hur	  samhället	  utvecklas	  och	  det	  behov	  av	  
utbildad	  arbetskraft	  inom	  området	  naturbaserad	  turism	  som	  redan	  finns	  och	  som	  kommer	  
öka	  .	  	  
	  
Att	  bedriva	  naturturism	  på	  ett	  hållbart	  sätt,	  kräver	  kunskaper	  inom	  biologi	  och	  förvaltning.	  
Viltstammar,	  fiskpopulationer,	  landskap	  och	  miljöer	  	  -‐	  ska	  vårdas	  och	  förvaltas	  för	  att	  kunna	  
vara	  attraktiva.	  Det	  kräver	  dessutom	  kunskaper	  inom	  turistfrågor	  och	  en	  känsla	  för	  service.	  	  
Varifrån	  ska	  denna	  kompetens	  komma	  när	  branschen	  växer?	  Elever	  från	  rena	  
turistutbildningar	  saknar	  den	  biologiska	  basen	  och	  elever	  från	  skogsbrukssektorn	  saknar	  
kompetens	  inom	  service	  och	  turism.	  
	  
Sverige	  har	  en	  omfattande	  natur,	  många	  vatten,	  goda	  jakt-‐	  och	  fiskemöjligheter	  samt	  en	  
välutvecklad	  infrastruktur.	  Vi	  har	  en	  god	  chans	  att	  bli	  Europaledande	  på	  området	  
naturturism.	  	  
Skolverkets	  förmåga	  att	  hålla	  sig	  ajour	  med	  samtiden	  och	  att	  kunna	  backa	  upp	  växande	  
framtidsbranscher	  med	  relevanta	  utbildningar,	  är	  en	  viktig	  byggsten	  i	  landets	  utveckling.	  	  
Att	  plocka	  bort	  ”naturturism”	  ur	  naturbruksprogrammet	  bör	  ses	  i	  relation	  till:	  
	  	  
	  



-‐ Besöksnäringen	  växte	  med	  7,1	  procent	  i	  Sverige	  under	  2015.	  
-‐ Enligt	  Tillväxtverkets	  undersökning	  Internationella	  besökare	  i	  Sverige(IBIS)	  angav	  

drygt	  800	  000	  utländska	  besökare	  att	  de	  hade	  fiskat	  under	  sin	  vistelse	  i	  Sverige	  2013.	  
-‐ Var	  tredje	  internationell	  besökare	  gör	  idag	  en	  aktivitet	  i	  svensk	  natur,	  enligt	  

Rapporten	  Wild	  Vision	  2020.	  	  	  
-‐ Regeringen	  gav	  Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten	  i	  uppdrag	  att	  till	  2015	  ta	  fram	  förslag	  

på	  hur	  förvaltningen	  av	  lax	  och	  öring	  i	  svenska	  vatten	  bör	  utvecklas,	  med	  särskilt	  
beaktande	  av	  	  möjligheterna	  att	  utveckla	  fisketurismverksamhet.	  

-‐ I	  den	  budget	  som	  riksdagen	  klubbade	  strax	  innan	  jul	  2015	  har	  regeringen	  aviserat	  en	  
internationell	  marknadsföring	  av	  hållbar	  natur-‐	  och	  ekoturism	  och	  VisitSweden	  
förbereder	  nu	  en	  historisk	  exportsatsning.	  

-‐ Jordbruksverket	  har	  sedan	  2011	  i	  uppdrag	  att	  främja	  utvecklingen	  av	  fritidsfiske	  och	  
fisketurism	  i	  Sverige.	  Bakgrunden	  är	  att	  fritidsfiske	  är	  viktigt	  för	  rekreation,	  
välbefinnande	  och	  hälsa	  och	  att	  fisketurism	  har	  stor	  potential	  för	  
småföretagande	  och	  landsbygdsutveckling	  i	  Sverige.	  	  

-‐ Regeringen	  arbetar	  i	  bred	  dialog	  med	  organisationer	  i	  det	  civila	  samhället	  och	  
myndigheter	  för	  att	  ta	  fram	  ett	  nationellt	  skogsprogram.	  Visionen	  för	  programmet	  är	  
”Skogen	  -‐	  det	  gröna	  guldet	  -‐	  ska	  bidra	  med	  jobb	  och	  hållbar	  tillväxt	  i	  hela	  landet	  samt	  
till	  utvecklingen	  av	  en	  växande	  bioekonomi”.	  

-‐ Turismforskningsinstitutet	  ETOUR	  visar	  i	  sin	  kartläggning	  från	  2014	  att	  37	  procent	  av	  
naturturismföretagen	  anser	  att	  de	  är	  i	  en	  tillväxtfas,	  och	  bara	  8	  procent	  att	  de	  är	  på	  
tillbakagång.	  	  
	  

Till	  slut	  vill	  vi	  från	  vårt	  håll	  också	  poängtera	  den	  positiva	  utvecklingen	  av	  våra	  svenska	  
laxälvar.	  Laxfisketurism	  kan	  vara	  en	  av	  de	  mer	  inkomstbringade	  grenarna	  av	  turism	  generellt.	  
Platser	  i	  världen	  som	  kan	  erbjuda	  ett	  högklassigt	  laxfiske	  och	  bra	  service,	  kan	  lätt	  kosta	  runt	  
100	  000	  kronor	  per	  person	  och	  vecka.	  Just	  för	  att	  det	  är	  en	  bristvara.	  
I	  spåren	  av	  Havs-‐	  och	  vattenmyndighetens	  ansträngningar	  att	  skapa	  en	  god	  laxförvaltning,	  
vågar	  vi	  hysa	  förhoppningar	  om	  en	  ökande	  lax-‐	  och	  fisketurism	  i	  våra	  svenska	  älvdalar.	  	  
Vi	  på	  Fiskejournalen	  och	  Allt	  om	  Flugfiske	  har	  under	  det	  senaste	  året,	  i	  samarbete	  med	  
länsstyrelser,	  turistorganisationer,	  Stiftelsen	  för	  Östersjölaxen	  samt	  i	  nära	  samarbete	  med	  
HMK	  Carl	  XVI	  Gustaf,	  skapat	  seminarier	  och	  diskussionsforum	  för	  hur	  Sverige	  ska	  kunna	  dra	  
nytta	  av	  ökande	  laxbestånd.	  En	  av	  slutsatserna	  är	  att	  ett	  bra	  utbud	  av	  skickliga	  laxguider	  och	  
duktiga	  turistentreprenörer	  är	  avgörande.	  	  
	  
Rätt	  skött	  naturturism	  är	  ett	  modernt	  och	  hållbart	  sätt	  att	  förvalta	  vissa	  delar	  av	  våra	  
naturresurser.	  Det	  kan	  med	  fördel	  bedrivas	  i	  kombination	  med	  traditionella	  näringar	  såsom	  
lantbruk,	  skogsbruk,	  trädgård	  och	  djurskötsel.	  
Kunskap	  och	  bra	  utbildning	  är	  dock	  grunden	  för	  att	  alla	  dessa	  områden	  ska	  kunna	  blomstra..	  	  
	  
	  
Maria	  Ålander,	  jägmästare	  och	  nyhetsredaktör	  Fiskejournalen	  
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