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Föreningen	  Jaktgrossisterna	  i	  Sverige	  är	  en	  branschförening	  för	  företag	  som	  är	  
verksamma	  som	  tillverkare,	  distributörer	  och	  importörer	  av	  jaktprodukter	  till	  den	  svenska	  
marknaden.	  Föreningen	  har	  25	  medlemmar	  och	  står	  för	  en	  mycket	  stor	  del	  av	  
omsättningen	  på	  svenska	  jaktmarknaden.	  www.jaktgrossisterna.se	  
	  
Föreningen	  Svensk	  Sportfiskehandel	  är	  en	  branschförening	  för	  företag	  som	  är	  
verksamma	  som	  tillverkare,	  distributörer	  och	  importörer	  av	  sportfiskeprodukter	  till	  den	  
svenska	  marknaden.	  Föreningen	  har	  11	  medlemmar	  och	  står	  för	  en	  mycket	  stor	  del	  av	  
omsättningen	  på	  den	  svenska	  sportfiskemarknaden.	  www.svensksportfiskehandel.se	  
	  
	  
	  
	  
Den	  naturbaserade	  turismen	  står	  för	  mycket	  stora	  ekonomiska	  värden	  varje	  år	  och	  är	  en	  
viktig	  inkomstkälla,	  inte	  minst	  för	  de	  som	  bor	  i	  glesbygd.	  Sverige	  har	  fiskevatten	  och	  
jaktmarker	  som	  är	  mycket	  attraktiva	  internationellt	  sett	  och	  näringen	  går	  en	  ljus	  framtid	  
till	  mötes.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  tillgodose	  utvecklingen	  inom	  turismen	  är	  det	  av	  största	  vikt	  att	  det	  finns	  
kompetent	  personal	  som	  tar	  hand	  om	  både	  inrikes	  och	  utrikes	  gäster.	  Därför	  har	  vi	  valt	  
att	  stötta	  Forshaga	  Akademin	  under	  ett	  antal	  år	  och	  de	  har	  levererat	  med	  utbildade	  
personer	  som	  direkt	  kunnat	  få	  näring	  i	  en	  växande	  bransch.	  
	  
Vi	  inom	  Svensk	  Sportfiskehandel	  och	  Jaktgrossisterna	  i	  Sverige	  ser	  synnerliga	  skäl	  till	  att	  
det	  finns	  en	  biologisk	  bas	  för	  att	  kunna	  bruka	  naturen	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  när	  man	  
arbetar	  med	  naturbaserad	  turism.	  Därför	  är	  det	  oerhört	  viktigt	  att	  jakt	  och	  
sportfiskeutbildningen	  ingår	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  naturbruksprogrammet.	  
	  
Vi	  ställer	  oss	  starkt	  frågande	  till	  den	  bristfälliga	  konsekvensanalysen	  som	  har	  gjorts.	  
Varför	  har	  inte	  någon	  av	  de	  två	  branschföreningar	  som	  vi	  företräder	  blivit	  tillfrågade?	  	  
	  
Tidsperspektivet	  då	  dessa	  nya	  planer	  skall	  sjösättas	  anser	  vi	  också	  vara	  mycket	  snäva	  då	  
det	  behövs	  mer	  tid	  för	  analyser	  och	  utredningar.	  Vi	  befarar	  även	  att	  detta	  kan	  få	  mycket	  
allvarliga	  konsekvenser	  för	  den	  växande	  näringen	  inom	  naturturism	  då	  potentiell	  
arbetskraft	  minskar	  kraftigt.	  	  



Vi	  ställer	  oss	  också	  frågande	  till	  var	  jakt	  och	  sportfiskeutbildningar	  på	  gymnasienivå	  
skall	  ta	  vägen	  om	  de	  inte	  får	  vara	  kvar	  på	  naturbruksprogrammet.	  Är	  det	  inte	  rimligt	  att	  
man	  skapar	  en	  inriktning	  som	  heter	  naturbaserad	  turism	  på	  Naturbruksprogrammet?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
Jaktgrossisterna	  i	  Sverige	  &	  Svensk	  Sportfiskehandel	  
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