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SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Skolverkets regeringsredovisning 

2015:1247 vilken är kopplad till rubricerad gymnasieutredning. I rapporten rekommenderar 

Skolverket att det inte skapas en egen inriktning för naturturismen. 

 

Vi är mycket förvånade över att Skolverket avråder från att starta en ny inriktning mot 

naturturism och avstyrker med skärpa Skolverkets rekommendation. 

 

Naturturismen, i vilken fisketurismen är en viktig del, är en starkt växande näringsgren på 

landsbygden med stor potential. En växande modern landsbygdsnäring, som för övrigt 

regeringen har tydliga intensioner att vilja stärka, behöver självfallet en god 

kunskapsförsörjning. Det finns behov hos arbetslivet av naturturismutbildning och det finns 

dessutom ett klart intresse hos ungdomar att genomgå denna utbildning. Det är för oss 

självklart och naturligt att Naturbruksprogrammet ska erbjuda en egen inriktning för 

naturturismen.  

  

Sveriges fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och 

förvaltare av enskilda fiskevatten. Fiskerätten i Sveriges inlandsvatten och i de inre 

kustområdena är enskild och i huvudsak knuten till jord- och skogsbruksfastigheter. Vårt 

förbund är den enda organisationen som bevakar fiskerätten, fiskevården och fiskevattnens 

utveckling ur ett långsiktigt ägarperspektiv och som kopplar ihop äganderätten med en 

ansvarsfull fiskeförvaltning och hållbar näringsverksamhet.  

 

Vår medlemskår utgörs av 600 fiskevårdsområdesföreningar och samfällighetsföreningar 

(drygt 100 000 fiskerättsägare), över 90 bolag, organisationer och enskilda näringsidkare 

och drygt 50 kommuner. Vi organiserar ett stort antal företag inom fiskerinäringen (enligt 

preliminär kartläggning mer än 650 företag). I medlemsleden finns många kust- och 

insjöfiskare, vattenbrukare och framförallt ett stort antal fiske- och landsbygds-

turismföretagare vilka bedriver näringsverksamhet utifrån fastighetens enskilda fiskevatten 

och dess fisk- och kräftresurser. Dessutom är medlemmarnas upplåtelser av fiskemöjligheter 

till extern näringsverksamhet via arrenden till yrkesfiske, kräftfiske, vattenbruk och 

fisketurism omfattande.  
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Fiskevattnet är landsbygdsfastigheternas tredje areella resurs efter skogen och 

odlingsmarken. Fisketurismens potential är mycket stor och starkt kopplad till övrig 

landsbygdsutveckling. 
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