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Förord 
 
Turismen anses av många som en näringsgren med stor potential att öka i ekonomisk 
betydelse i norra Sverige. Norra Sveriges grundförutsättningar med gles befolkning och 
vidstäckta skogs- och fjällområden gör att naturturism är en av de turismgrenar som troligen 
har störst möjlighet att växa i omfattning. Naturturismen kan aldrig bli massturism, vilket 
ställer lite annorlunda krav på turismföretagen som tillhandhåller naturturistiska produkter. 
Istället för att öka antalet besökare måste dessa företag fokusera på ett mindre antal besökare 
med specialintressen som är beredda att betala lite mer för sina upplevelser. Detta gör att om 
naturturismen ska få någon betydande påverkan på ekonomi och sysselsättning måste 
företagen rikta sina produkter mot målgrupper som både har vilja och möjlighet att betala 
relativt stora summor för att få upplevelser inom sina specialintressen. Två tydliga exempel på 
sådana målgrupper är jägare och sportfiskare. 
 
Denna rapport redogör för en studie med fokus på jakt- och fisketurismen i norra Sverige som 
i detta fall inkluderar Västerbottens- och Norrbottens län. Studien sammanfattar nuvarande 
kunskapsläge inom jakt- och fisketurism men inriktar sig främst mot att identifiera de faktorer 
som hindrar turismföretagen i deras utveckling samt de möjligheter som befintliga och nya 
företag har för att växa. Detta fokus är valt eftersom studien är en förstudie som syftar till att 
ligga till grund för andra planerade utvecklings/forskningsprojekt som förhoppningsvis 
kommer hjälpa jakt- och fisketurismen att utvecklas i norra Sverige.  
 
Studien utgör ett delprojekt i ett större projekt som syftar till att etablera ett centrum för 
turism och upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av EU:s 
strukturfonder Mål 1 samt med RTP-medel från Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
 
Luleå, oktober 2008 
Thomas Zobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Jakt- och fisketurismen är två turismgrenar som av många anses ha goda 
utvecklingsmöjligheter i norra Sverige och som därför på sikt kan ge betydande effekter på 
sysselsättning och ekonomi. Trots den förväntade ekonomisk potentialen i jakt- och 
fisketurismen är omfattningen av dessa turismgrenar för närvarande låg, vilket troligtvis är ett 
tecken på att det finns olika faktorer som hindrar jakt- och fisketurismföretagen i deras 
utveckling. Målet med denna studie är att identifiera dessa faktorer samt även de möjligheter 
som finns för utveckling av hållbar jakt- och fisketurism. Studiens geografiska fokus är 
Västerbotten och Norrbotten. Studien är en syntesstudie som baseras på existerande studier 
inom jakt- och fisketurism med relevans för norra Sverige.  
 
Servicenivån hos befintliga jakt- och fisketurismföretagare i norra Sverige är generellt sett 
låg. Omfattande utvecklingsinsatser måste till för att företagen ska kunna kvalificera sig för 
en internationell marknad. När det gäller jaktturismen skiljer sig den generellt från andra 
turismgrenar genom att det ofta inte är efterfrågan utan jaktmarkernas produktionsnivå av vilt 
som styr hur många kunder företagen kan ta emot. Därför blir det svårt för 
jaktturismföretagarna att öka sin omsättning genom att ta emot fler kunder. Istället bör det 
göras genom att öka servicenivån och därmed attrahera mer penningstarka internationella 
kunder. Även fisketurismen begränsas till stor del av mängden fisk i de nyttjade vattnen, även 
om vissa arter som är attraktiva för fisketurister, t.ex. gäddan, medger ett ökat nyttjande. Även 
här gäller således att en ökad omsättning framförallt bör komma från en högre servicenivå och 
en högre andel internationella kunder. En stor del av befintlig jakt- och fisketurism i norra 
Sverige bedrivs i fjällen på statens mark ovan odlingsgränsen där fisket och småviltsjakten i 
princip är fritt för alla sedan 1993. Den fria småviltsjakten och det fria fisket i dessa områden 
är det största hindret för utveckling av jakt- och fisketurismen i dessa områden eftersom 
företagarna inte har exklusiv tillgång till viltet och fisken och därmed inte kan garantera 
kvaliteten på sina produkter. Jakt- och fisketurismen kan troligen fortsätta att öka i omfattning 
även inom rådande förvaltningssystem i fjällen men även i skogslandet och vid kusten. 
Utvecklingen kommer dock att vara starkt begränsad av nuvarande förvaltning. Om samhället 
vill ha en betydande tillväxt inom dessa turismgrenar måste förvaltningssystemet ändras på ett 
sådant sätt att turismföretagen i högre grad än i dag får exklusiv tillgång till vissa marker och 
vatten. Om sådana förändringar genomförs bör man dock vara medveten om att avsättning av 
jaktmarker eller fiskevatten exklusivt till turismentreprenörer kan ha negativ påverkan på hur 
attraktivt området är för inflyttning eftersom jakt och fiske spelar en viktig roll för människor 
främst som rekreation.  
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Inledning 
 
Turismen är idag en av de snabbaste växande näringsgrenarna i världen. Det mesta tyder 
också på att turismen är en näring som får stor växtkraft i framtiden globalt och även i 
Sverige. Svensk turism och framförallt naturturism har förutsättningar att utvecklas till en 
både expansiv och lönsam industri med effekter på sysselsättning och ekonomi. Den 
internationella efterfrågan på relativt sätt orörd natur kommer att fortsätta öka, vilket troligen 
kommer att ge Sverige och framförallt de nordligaste delarna av landet stora 
konkurrensfördelar i framtiden. För att naturturismen ska kunna ge betydande intäkter och 
bidra till sysselsättningen i betydligt större utsträckning än vad den gör idag måste fokus på 
utvecklingen inom naturturismen ligga på de turismgrenar som är förknippade med köpstarka 
kunder. Två tydliga exempel på sådana turismgrenar är jakt- och fisketurismen. Dessa båda 
turismgrenar anses av många ha goda utvecklingsmöjligheter i norra Sverige främst i 
fjällkommunerna men även längre ut mot kusten.   
 
Fisketurism 
Fisketurismen har en lång historia i Sverige framförallt i de norra delarna av landet. Redan 
under 1800-talets senare hälft förekom organiserad fisketurism i bl.a. Jämtland. Det var främst 
engelska turister som attraherades av fisket efter stor öring i de norrländska sjöarna och 
vattendragen. Exploateringen av vattenkraften medförde emellertid att förutsättningarna för 
den tidiga fisketurismen efter hand ödelades, eftersom flertalet av de unika storöringbestånden 
slogs ut av vattenregleringen som vattenkraften medförde (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 
2005). Trots att förvaltningen av de rinnande vattendraget numer mest är inriktad på 
energiutvinning började fisketurismen att utvecklas allt mer var i slutet av 60- och i början av 
70-talet. I takt med ett ökat välstånd i Sverige och i övriga västvärlden har, under de senaste 
decennierna, fisket utvecklats från ett renodlat husbehovsfiske, till en fritidssysselsättning och 
en allt viktigare fisketurismnäring som av många bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter 
(Kivijärvi & Stenmark, 2002). Den höga potentialen när det gäller fisketurism är enkel att 
konstatera eftersom det enbart i Europa bedöms finnas minst 30 miljoner aktiva sportfiskare, 
varav ca 10 procent även gör internationella resor för att fiska (Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket, 2005).  
 
Det samhällsekonomiska värdet av fisketurismen i Sverige är okänt, men värdet av branschen 
i nuvarande omfattning är troligen relativt lågt. Detta redovisar Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket i en gemensam rapport från ett regeringsuppdrag år 2005 (Naturvårdsverket & 
Fiskeriverket, 2005). Enligt de båda statliga verken är tillströmningen av företagare inom 
branschen låg. De konstaterar dock att det finns potential till att höja det samhällsekonomiska 
värdet och att detta skulle vara positivt ur regionalpolitisk synvinkel. Att det 
samhällsekonomiska värdet kommer att öka konstateras också av forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) i en studie av ekologiskt anpassad fisketurism vid Kaitumälven i 
Norrbotten (Eriksson et al., 2004). Enligt forskarna finns stora förväntningar på att antalet 
besökande fiskare i Norrbotten skall öka, vilket i sin tur ger regionalekonomiska effekter. En 
förutsättning för en sådan ökning är dock att fiskets kvalitet upprätthålls och förbättras. Som 
den viktigaste kvalitetsfaktorn ser de chansen att få fisk samt en hög medelvikt på fångsten.  
 

Jaktturism 
Precis som fisketurismen anses jaktturismen generellt ha goda utvecklingsmöjligheter 
eftersom denna turismgren ökat i omfattning de senaste åren (Turismdelegationen, 2004). 
Svenska jägare reser allt längre inom landet men även utomlands för att jaga. Samtidigt har 
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det blivit alltmer attraktivt för utländska jägare att besöka Sverige. Man kan dock anta att 
utvecklingen av jaktturismen hämmas av potentialen för konflikter i samband med jakt 
speciellt på staten mark ovan odlingsgränsen (Zachrisson, 2004).  Konfliktpotentialen när det 
gäller jakt verkar uppfattas som större än för fiske i dessa områden. Detta beror troligen på att 
fisket inte stör annan verksamhet (t.ex. renskötsel) på samma sätt som jakt där hundar 
används. Fisket är också en mer stationär aktivitet där man inte rör sig över lika stora områden 
som när jakt bedrivs. Att fiskare inte heller bär vapen innebär också mindre säkerhetsmässiga 
problem (Zachrisson, 2004) 
 
Hållbar turism och hållbar resursförvaltning 
All näringsverksamhet måste i framtiden utövas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart sätt med tanke på de miljöproblem som världen står inför. Detta gäller givetvis även 
all turistiskt verksamhet. Inom turismsektorn är dock hållbarhetsbegreppet inget nytt, utan 
sektorn har tvärtom varit en av föregångarna genom skapandet av turistiska produkter 
inriktade mot ekoturism som innehåller alla tre aspekterna av hållbarhet med betoning på 
minimering av miljöpåverkan och lokal utveckling. Inom jakt- och fisketurism är 
hållbarhetstanken central eftersom en hållbar resursförvaltning av resurserna vilt- och fisk är 
en förutsättning för långsiktig överlevnad och framgång för turismföretagen. Betydelsen av att 
turismföretagen tillämpar en hållbar resursförvaltning kan tydliggöras genom exemplet med 
sportfisket efter blåfenad tonfisk i Öresund i mitten på 1900-talet även om det i detta fall inte 
var turismföretagare själva som påverkade fiskbeståndet mest utan yrkesfisket. Den blåfenade 
tonfisken gjorde tidigare omfattande näringsvandringar från sydligare havsområden upp till 
våra vatten för att söka föda (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). Den fisk som kom till 
svenska vatten var mycket storväxt, flera hundra kg i vissa fall, och därför mycket attraktiv 
som resurs ur ett fisketuristiskt perspektiv. Under 1900-talet utvecklades ett omfattande 
sportfiske i Öresund där fångsterna kunde uppgå till några hundratal tonfiskar årligen. Fisket 
fick ett stort internationellt rykte. Det visade sig dock snart att uttaget av tonfisk var alltför 
stort och från början av 1950-talet började dock beståndet minska och sportfisket upphörde 
1964 då den sista tonfisken fångades. Beståndet av tonfisk antas ha minskat ytterligare sedan 
dess och troligen har det decimerats med 90 % de senaste 25 åren. 
 
Syfte, mål och metod 
 
Att det finns stor ekonomisk potential i jakt- och fisketurismen står utom all tvivel, men 
varför är omfattningen av branschen för närvarande så låg? Kanske finns faktorer av olika 
slag som hindrar fisketurismentreprenörerna i deras utveckling eller är det så att 
entreprenörerna är dåliga på att ta vara på de möjligheter som finns. Målet med denna studie 
är att identifiera dessa hinder och möjligheter som finns för utveckling av hållbar jakt- och 
fisketurism. Studiens geografiska fokus är Västerbotten och Norrbotten men för att sätta 
situationen i dessa båda län i perspektiv kommer även situationen i hela landet samt 
internationellt att behandlas översiktligt. Syftet med studiens genomförande är att ta fram ett 
material som beskriver nulägessituation för jakt- och fisketurismen i Västerbotten och 
Norrbotten län inklusive en bedömning av utvecklingspotentialen för dessa båda turismgrenar. 
Studiens resultat, som redovisas i denna rapport samt senare även i en vetenskaplig artikel, 
kommer att utgöra utgångspunkt för ansökningar om utvecklings-/forskningsprojekt från 
strukturfonderna Mål 2 Norra Norrland samt Mål 3 Interreg IV A Nord.  
 
Eftersom syftet och målet med studien bedömdes kunna uppfyllas genom en genomgång av 
befintliga studier inom jakt- och fisketurism har nytt empiriskt material inte samlats in. 
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Studien är därför att betrakta som en syntesstudie. I vissa fall har dock resultaten i de 
befintliga studierna analyserats på nytt och studien kan därför i viss mån även betraktas som 
en metastudie, dvs en studie som bearbetar redan befintliga data men som får fram nya 
resultat och drar nya slutsatser. Studien har fått tonvikt på fisketurism. Detta ingick inte i 
syftet vid studiens start utan är ett resultat av att litteratursökningen visar att betydligt fler 
studier behandlar fisketurism i Norra Sverige än studier som koncentrerar sig på jaktturism.     
 
Konflikter mellan användare av resursen vilt och fisk 
 
Framgångsrik jakt- och fisketurism baseras på naturresurser i form av stabila populationer av 
olika arter av vilt och fisk. Nästan alltid råder dock hård konkurrens om att bruka dessa 
populationer mellan olika användargrupper. Denna konkurrenssituation är troligen det största 
hindret för vidare utveckling av jakt- och fisketurism i norra Sverige, eftersom jakt- och 
fisketurismföretagarna oftast är beroende av att ensamma kunna förvalta vilt- eller 
fiskpopulationerna, d v s ha exklusiv tillgång till resursen, för att på så sätt kunna upprätthålla 
en hög kvalitet i sin verksamhet.  
 
När det gäller fisket är konkurrens mellan yrkesfiskare och fritidsfiskare inklusive 
fisketurismföretagare kanske det man först tänker på. Ett tydligt exempel på det är laxen som i 
stor skala fiskas i Östersjön med nät och säljs till konsument, trots att dess värde är 
mångdubbelt större om den fiskas av fisketurister med spö i älvar och åar där den går upp för 
att leka (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). Ett annat exempel är öring och röding som 
även de fiskas med nät i fjällsjöar trots att fiskerättsinnehavaren sannolikt skulle kunna tjäna 
betydligt mer på upplåtelser till fisketurismföretag. Stora samhällsekonomiska vinster finns 
troligtvis att hämta i en omdirigering av fisket av arter, som är attraktiva för sportfisket 
(Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). 
 
Även inom gruppen fritidsfiskare är konkurrens om resurserna vanligt. Fritidsfiskarna kan 
grovt delas in i följande tre undergrupper: 
 

• fritidsfiskare med handredskap (sportfiskare),  
• fritidsfiskare med mängdfångande redskap samt 
• producenter av fiskedagar (fisketurismentreprenörer)  

 
Den första gruppen består både av turister och av lokalbefolkning. Genom att det finns olika 
typer av fiskare även inom de olika grupperna kan konsumtionen av fiskedagar skilja sig åt. 
De olika typerna kan bland annat ha skillnader i preferenser vad gäller ”produkten”, dvs. en 
fiskedag. De tre grupperna kan därför beroende av situation, helt, delvis eller inte alls vara 
konkurrenter om resursen. En del av sportfiskarna kan till exempel vilja konsumera fiskedagar 
utan en producent, medan andra vill ha en fiskedag i form av en utvecklad produkt. Denna 
situation skapar konkurrens både mellan konsumentgrupperna och producentgruppen och 
mellan de olika typerna av fiskare inom konsumentgrupperna (konsument med eller utan 
färdig produkt).  
 
När det gäller jakten finns inte någon konkurrenssituation som motsvarar yrkesfisket och 
fritidsfisket på samma sätt. Dock existerar samma konkurrens mellan jägare som konsumerar 
jaktdagar utan en producent av jaktdagar och de jägare som konsumerar jaktdagar som 
tillhandhålls av någon jaktturismentreprenör. Denna konkurrenssituation ledar inte sällan till 
bittra konflikter mellan användargrupperna.  
 



 

 4

Särskilt i fjällen verkar konflikterna mellan de olika användargrupperna vara vanligt 
förekommande. I en stor enkätundersökning genomförd inom forskningsprogrammet 
FjällMistra i mars 2004 undersöktes attityder gällande vilt, jakt, fiske och förvaltning av vilt 
och fiske i fjällen (Ericsson et al., 2005). Enkäter skickades ut till 11 418 personer i hela 
Sverige. I Norrbotten och Västerbotten var svarsfrekvensen 63 % respektive 66 % vilket får 
betraktas som högt. De höga svarsfrekvenserna vittnar om stort engagemang kring dessa 
frågor. Undersökningen visade att många av de svenska hushållen har medlemmar som är 
jägare eller fiskare. I Norrbotten och Västerbotten svarade 37 % respektive 29 % att de i 
hushållet har någon som är jägare och 66 % respektive 59 % att någon i hushållet är fiskare 
(Jämtland 72 %, Västerbotten 59 % och Norrbotten 66 %). Det bör noteras att andelen jägare 
och fiskare är betydligt högre ju närmare fjällkedjan man kommer. Resultaten visar att jakt 
och fiske är en betydelsefull verksamhet för hushållen i norrlandskommunerna. Jakten och 
fisket är viktig ur rekreationssynpunkt men är likaså av betydelse får hushållens ekonomi. 
 
FjällMistraprojektet visade vidare att ungefär halva den svenska befolkningen instämmer helt 
eller delvis i påståendet att en satsning på jakt- och fisketurism kan generera fler 
arbetstillfällen. För norrlandslänen är tilltron till möjligheterna att skapa jobb inom dessa 
turistnäringar ännu större (67 % instämmer helt eller delvis i Norrbotten, 60 % i 
Västerbotten). Undersökningen visar emellertid på ett svagt stöd för upplåtelser av exklusiva 
jakt- och fiskerättigheter till entreprenörer för att kunna utveckla sin verksamhet. För Sverige 
i sin helhet stödjer cirka 20 % förslag att upplåta exklusiva nyttjanderättigheter till lokala 
entreprenörer. I Norrbotten (28 %) och Västerbotten (22 %) är stödet något större än för 
landet i övrigt, men stödet får anses vara lågt med tanke på hur positiva befolkningen i de tre 
länen är när det gäller jakt- och fisketurismens möjligheter att skapa arbetstillfällen. Det svaga 
stödet för upplåtelser av exklusiva jakt- och fiskerättigheter till entreprenörer är ett tydligt 
hinder för utvecklingen av jakt- och fisketurismen eftersom det blir svårt att få legitimitet för 
sådana upplåtelsebeslut. Det bör dock noteras att situationen är något ljusare för 
entreprenörerna i vissa inlandskommuner där omkring 45 % av befolkningen instämmer i 
förslaget att upplåta exklusiva rättigheter till mark och vatten för att utveckla jakt- och 
fisketurism. 
 
Jaktturism 
 
Jaktturism i Sverige 
Kunskapen om den svenska jaktturismens omfattning och ekonomiska betydelse har länge 
varit okänt och är det delvis fortfarande. För att få en ökad kunskap om möjligheter, hinder 
och om det företagande som genereras av jaktturism genomförde Turistdelegationen en 
översiktlig inventering av jaktturismnäringen i Sverige åren 2003-2004 (Turistdelegationen, 
2004). Denna studie är den enda studie som hittills har fokuserat på att studera 
jaktturismnäringen från ett nationellt perspektiv. Därför baseras all information om denna 
näring som följer i detta avsnitt på Turistdelegationens kartläggning.    
 
I turistdelegationens studie definierades ett jaktturismföretag som ett företag som säljer 
paketerad jakt åt jaktturister. Det betyder att för att ett företag skall betraktas som ett 
jaktturismföretag i måste de sälja jakt, boende, mat eller guidning eller en kombination av 
detta åt jaktturister. Denna definition används genomgående även i denna rapport. Om man 
använder denna definition visar inventeringen, att det år 2003 fanns omkring 260 
jaktturismföretag i Sverige. Hur mycket jaktturismnäringen omsätter är dock okänt. Hälften 
av företagen återfinns i de tre nordligaste länen. Nära 60 företag finns i Norrbottens län och 
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drygt 40 i Västerbottens län. I de båda länen är företagen främst etablerade i länens inlands- 
och fjällområde. De jaktturismföretag som identifierats tillhör någon av följande kategorier av 
företag: 
 

• Företag som säljer jakt, jaktpaket och jaktarrangemang 
• Företag som fungerar mer eller mindre som mäklare, de som förmedlar eller agerar 

som försäljare åt andra företag 
• Företag som specialiserat sig på till exempel guidning, eftersök eller försäljning av 

jaktvapen och annan utrustning för jakt. 
• Företag som anordnar jaktarrangemang på egendomar de äger, men som inte säljer 

dessa ”öppet” åt jägare utan i huvudsak använder jakten som representation åt sina 
kunder. 

• Företag (ofta lantbruk) som istället för att arrendera ut sin jaktmark, säljer ett antal 
jakter per år och ibland även boende åt jaktturister, som de inte sällan får kontakt med 
genom annonser i jakttidningar. 

 
Jaktturismföretagen arbetar sällan enbart med jaktverksamhet. Det vanligaste är istället att 
jaktverksamheten är en förhållandevis liten del av den totala verksamheten i företagen. 
Omkring hälften av företagen tycks ha övrig verksamhet riktad mot andra turistkategorier, 
främst fisketurister. En tredjedel av företagen är inriktade på jord- och skogsbruk och en 
femtedel förefaller vara inriktade på konferens- och utbildningsverksamhet.   
 
Företagen i norra Sverige är mestadels fokuserade på älgjakt, jakt på skogsfågel som tjäder, 
orre och ripa samt jakt på hare. Företagen i Mälarregionen och sydligaste Sverige säljer mest 
jakt på kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin samt jakt på and, gås och fasan. Med 
utgångspunkt från markernas vilt arrangerar varje företag sina unika jaktpaket, men paketen 
förändras ofta utifrån kundernas önskemål. Företagen säljer därför sällan färdiga produkter 
utan är flexibla och anpassar sig efter kundernas preferenser. 
 
Företagen styr inte själva över när de kan sälja sina jaktprodukter eftersom vilka perioder de 
olika viltarterna får jagas regleras genom svensk jaktlagstiftning. Jakt på vildlevande djurarter 
sker huvudsakligen under perioden augusti- februari, vilket är en relativt lång period sett ur ett 
turistiskt perspektiv. Eftersom jaktturismföretagens verksamhet styrs av de perioder som olika 
arter får jagas utgörs arbetstillfällena inom näringen främst av säsongsarbeten. 
 
Jaktturism i Västerbotten 

Någon kartläggning av jaktturismföretag i Norrbotten har inte hittats. Dock har 
Hushållningssällskapet genomfört en studie som identifierat och kartlagt jaktturismnäringen i 
Västerbotten år 2003 (Alatalo, 2003). De viktigaste resultaten från denna studie återges i detta 
avsnitt. 
 
Hushållningssällskapet använder ungefär samma definition på jaktturismföretag som 
Turistdelegationen. Drygt 40 jaktturismföretag i Västerbottens län rymdes inom denna 
definition år 2003. Hur mycket jaktturismföretagen i Västerbotten totalt omsätter är okänt. 
Företagen är främst etablerade i Västerbottens läns inlands- och fjällområde, där länets största 
skogsområden är belägna. Något anmärkningsvärt är att hälften av företagen är etablerade i 
länets sydvästra delar, i synnerhet i fjällkommunen Dorotea. 
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Få jaktturismföretag i Västerbotten bedriver enbart jaktverksamhet. Det är egentligen bara 
fyra av de 42 företagen som bedriver verksamhet uteslutande mot jaktturister. Övriga företag 
bedriver även verksamhet för andra typer av turister, främst fisketurister. Drygt hälften eller 
25 företag tillhör även fisketurismnäringen. Det betyder att jaktturismnäringen och 
fisketurismnäringen i relativt stor utsträckning består av samma turismföretag. 
 
 I Västerbotten finns turismföretag vars verksamhet i huvudsak utgår från någon form av 
anläggning, och kan därför klassificeras som anläggningsföretag. Andra företag är uppbyggda 
med utgångspunkt från olika typer av arrangemang. Dessa företag förfogar ofta över egna 
anläggningar, men det är företagets arrangörsroll som utgör tyngdpunkten i verksamheten. 
Dessa kan kallas arrangörsföretag eller aktivitetsföretag. På marknaden finns också ett antal 
företag som kan kategoriseras som guideföretag då deras verksamhet främst är inriktad på 
guidning av turister. En dryg tredjedel av företagen (15 företag) är aktivitetsföretag. En 
tredjedel (13 företag), kan benämnas anläggningsföretag och en knapp tredjedel (11 företag) 
är både anläggning och aktivitetsföretag. Endast tre av företagen är främst inriktade på att 
guida jaktturister. 
 
De västerbottniska jaktturismföretagen tillhandahåller främst jakt på ripa, tjäder och orre samt 
hare, men många marknadsför också älgjakt. I Västerbottensfjällen ovan odlingsgränsen har 
särskilt ripjakt kommit att bli mycket populär bland jägare. Detta märks tydligt i företagens 
marknadsföring och detta faktum förefaller ha medverkat till att den turistiska produkten är 
relativt likartad över länet.  
 
Jakt på statens mark ovan odlingsgränsen 
Sedan 1993 är statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjället tillgänglig för svensk 
liksom utländsk allmänhet som vill jaga småvilt. För att få jaga måste man köpa statens 
jaktkort. Småviltsjakten i fjällen har sedan reformen 1993 ökat i omfattning. Ökningen består 
främst i en ökning av utländska jägare. År 2003 uppgick andelen utländska jägare, som främst 
kom från Norge och Italien, till drygt 60 procent (Alatalo, 2003). Lite olika regler gäller för 
svenska, nordiska och övriga utländska jägare, vilket ger möjlighet till utveckling av 
jaktturism. Dessutom varierar dessa regler mellan fjällänen (Zachrisson, 2004). Skillnaderna i 
jaktreglerna gäller även bl. a. priser, kvotering, fredningszoner, baglimit samt avlysning för 
renskötsel. Detta skapar mycket irritation bland jägarna och är en källa för missförstånd 
(Alatalo, 2003).  
 
Den fria småviltsjakten har ända sedan införandet varit mycket omdiskuterad bl. a. därför att 
det är svårt att ha kontroll över populationerna av ripa om alla har tillgång till dem. Systemet 
med fri småviltjakt har ifrågasatts av turismentreprenörer och samebyar, som vill kunna 
begränsa den fria tillgången för att kunna satsa på exklusiva former av jaktturism som man 
menar kan ge betydande lokal intäkter (Zachrisson, 2004). Länsstyrelsen i Jämtlands län 
upplever ett visst tryck på mer exklusiva lösningar, särskilt från samer och fjällnära 
samhällen. Länsstyrelsen har dock intagit en ganska restriktiv hållning och utgår från 
Jordbruksverkets föreskrifter när det gäller jakten. Enligt länsstyrelsen anger föreskrifterna att 
underupplåtelser av jakträtt endast medges i undantagsfall och då endast till 
jaktvårdsföreningar eller, inom störningskänsliga renskötselområden, till samebymedlemmar 
eller sammanslutningar av samebymedlemmar. Särskilda områden avsedda enbart för 
underupplåtelser får inte heller avsättas. I Västerbotten ser tror man att ickerenskötande 
entreprenörer kanske till och med är nödvändiga om jaktturismen ska utvecklas, eftersom det 
krävs mycket av en turistvärd i form av språkkunskaper, att man ska vara serviceinriktad och 
besitta specialistkunskaper om det man erbjuder. I Norrbotten är länsstyrelsen betydligt mer 
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restriktiv. Här ser man inte att möjligheterna för särlösningar är särskilt stora utan man avser 
att förvalta markerna i enlighet med de författningar som gäller. Länsstyrelsen anser inte att 
trycket på exklusiva lösningar är särskilt högt och har inga planer på att införa några 
försöksverksamheter. Länen förefaller på väg att välja olika modeller när det gäller 
exklusivitet. Västerbotten vill satsa på detta, både som ett komplement till renskötseln och för 
andra entreprenörer, för att utveckla området. Jämtland försöker skapa möjligheter för 
samebyarna att få en bättre kontroll över småviltsjakten i syfte att gynna rennäringen. 
Norrbotten däremot avvisar särlösningar helt och hållet (Zachrisson, 2004). 
 
Till skillnad från småviltjakten är älgjakten på statens mark ovan odlingsgränsen inte fri utan 
jakten är reserverad för ortsbor i princip och jaktlagen har ensamrätt till jakt inom sitt område 
(Zachrisson, 2004). Jakt efter älg sker på licens som meddelas av länsstyrelsen och licenser 
medges till samebymedlemmar, privata markägare och ortsbor. Samebymedlemmar har rätt 
att jaga älg på renbetesfjällen och all mark väster om odlingsgränsen, medan markägare 
endast har rätt att jaga på sina egna marker. Ortsbor utnyttjar den jakträtt som tillkommer 
staten på de statligt förvaltade markerna. Samebyarnas licenser omfattar byns året runt-marker 
vilka kan utgöras av både privat och statlig mark. Eftersom också markägarna har jaktlicenser 
på den privata marken, liksom ortsbor på renbetesfjällen samt på den statligt förvaltade 
marken ovan odlingsgränsen, är vissa jaktområden gemensamma. Detta fenomen brukar ofta 
kallas ”dubbelregistrering” och kan i vissa fall vara en källa för konflikter.  
 
Rovdjursjakt 
Jaktturism baserad på jakt på rovdjur existerar inte i Sverige idag och därför berörs den endast 
mycket kort i denna rapport. I Västerbotten och Norrbotten finns exempelvis varg och 
brunbjörn som är av stort intresse för internationella jaktturister. Idag reser jägare från hela 
världen, inklusive Sverige, till Kanada, Ryssland och Alaska för att jaga björn och varg. Att 
skjuta en björn kan kosta uppåt 150 000 SEK (Rovdjurscentrat De 5 Stora, 2007). De stora 
summorna vissa jägare är beredda att betala för att jakt björn och andra rovdjur leder till att 
rovdjursjakten har en stor ekonomisk potential som jaktturismprodukt. Vargstammen är dock 
mycket svag i Sverige och vargen är därför fredad. Idag jagas varg i Sverige endast i extrema 
undantagsfall, som så kallad skyddsjakt. En viss jakt på björn sker för att begränsa 
tillväxttakten på den svenska björnstammen. En sådan jakt har bedrivits sedan 1981 och kallas 
även den för skyddsjakt. Denna jakt är dock en ren licens- eller kvotjakt, som bedrivs efter att 
Naturvårdsverket först årligen beslutat om hur många björnar som får fällas och fördelat detta 
mellan länen där björnen finns. Ur ett teoretiskt perspektiv skulle man kunna tänka sig att 
licensjakt som måste bedrivas för att reglera björnstammen åtminstone delvis skulle kunna 
omformas till kommersiell verksamhet genom att jaktturismentreprenörer får förfoga över en 
viss kvot av avskjutningen. Resonemanget är dock högst teoretiskt. Jakt på rovdjur är 
förknippat med mycket konflikter, t ex mellan jägare och djurrättsaktivister, och därför är jakt 
på rovdjur och särskilt kommersiell sådan en känslig fråga.  
 
Målgrupper inom jaktturism 
Beskrivningen av jaktturismföretagens målgrupper i detta avsnitt är mestadels taget från den 
studie som Turistdelegationen genomförde år 2003 (Turistdelegationen, 2004). 
Jaktturismföretagens kunder är i dagsläget främst svenskar. Endast en liten andel av jägarna är 
utländska. I Norrbotten är inslaget av finska jägare stort p.g.a. närheten till Finland och på 
samma vis är de danska jägarna en stor grupp bland besökande jägare i sydligaste Sverige. I 
övrigt besöks företagen av en liten andel utländska jägare främst från Holland, Tyskland, 
Italien, USA och Storbritannien. Överlag, föreföll det vara så att de turismentreprenörer som 
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intervjuats i Turistdelegationens studie prioriterar svenska jägare. I studien föreslås att en av 
anledningarna till detta kan vara att det krävs mer av jaktarrangören om de tar emot utländska 
gäster eftersom utländska jägare generellt anses vara en mer krävande besöksgrupp. 
Exempelvis kan det vara problematiskt ur säkerhetssynpunkt att ta hand om utländska jägare. 
Språkförbistring och besökarnas vana vid en annan säkerhetsnivå skulle kunna påverka 
säkerhetsnivån negativt. Generellt tror de turismentreprenörer som tillfrågats i 
Turistdelegationens studie att det skulle vara stort intresse bland internationella jägare för de 
svenska jaktturismprodukterna om de bara fick komma. 
 
De svenska jaktarrangemangen verkar besökas av flertalet kategorier av jägare. Det verkar 
dock finnas en viss skillnad mellan vilka kategorier av jägare som föredrar vissa jakttyper. 
Unga jägare väljer ofta billigare jaktarrangemang, toppjakt på skogsfågel attraherar i 
synnerhet äldre jägare. Högre tjänstemän och företagare är överrepresenterade bland dem som 
bedriver pyrsch- och drevjakt på klövvilt och fasanjakt. Arbetare är överrepresenterade bland 
de som bedriver småviltsjakt. Få kvinnor besöker också de företag som ingick i 
Turistdelegationens studie. En stor del av jaktturismföretagens kunder, ca 70-80 procent, är 
återkommande jägare. Företagen i norra Sverige har företrädesvis privata kunder. Företagen i 
Mälarregionen har mer företagskunder än privata kunder och verksamheterna i sydligaste 
Sverige har fler privata kunder än företagskunder. 
 
Något som skiljer jaktturismnäringen från många andra branscher är att hur många jaktpaket 
företagen säljer beror inte på efterfrågan utan på jaktmarkens produktionsnivå av vilt. 
Efterfrågan är alltså större än utbudet och utbudet styrs av ekosystemen och inte av företagen 
själva. De jaktturismföretagare som tillfrågades i Turistdelegationens studie hävdade dock att 
de inom ramen för sin marks produktionsnivå, skulle kunna sälja fler paket än vad de säljer 
idag, men sex av nio uppgav ändå att de var nöjda med den nivå de har på försäljningen. De 
flesta tycker att de hade billiga priser och trodde att de skulle kunna ta mer betalt av sina 
jägare. Även de jaktturismföretagare som ansåg att de hade förhållandevis höga priser, var 
övertygade om att de skulle kunna höja sina priser. Intervjupersonerna hade dock inga planer 
på att höja priserna p.g.a. farhågor om att de då kanske skulle förlora sina gamla kunder. 
Företagarna var eniga om att de hellre ville ha kvar sina gamla kunder och ta mindre betalt än 
att få nya bättre betalande kunder. Eftersom efterfrågan är större än utbudet behöver 
jaktturismföretagen generellt sett inte avsätta några stora summor för att marknadsföra sina 
produkter. De flesta marknadsför sig genom en hemsida eller annonserar i en jakttidning en 
gång per säsong. Den marknadsföringen är i de flesta fall tillräckligt för att få tillräckligt med 
kunder. 
 
Fisketurism 
 
Fisketurism i Sverige 
Sportfiske är den enskilt största anledningen till naturbaserad turism från utlandet till Sverige 
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005).  Det stora intresset ger en fingervisning om 
potentialen i den svenska fisketurismnäringen. Någon vedertagen definition på vad som är ett 
fisketurismföretag finns egentligen inte. I en studie genomförd år 2002 definieras ett 
fisketurismföretag som ett upplevelseproducerande företag med inriktning på sportfiske, dvs 
en relativt snäv definition (Jonsson, 2003). I studien identifierades totalt 334 
fisketurismföretagare verksamma i Sverige. Av dessa återfanns 159 företag i Norrland, 89 i 
Svealand och 92 i Götaland. Jämtland, Västerbotten och Norrbotten hade flest 
fisketurismföretagare. Tre andra län som har relativt många företag är de län där våra tre 
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största städer Stockholm, Göteborg och Malmö ligger. Närheten till kunderna verkar således 
ha en positiv effekt på verksamhetens ekonomi. I en senare studie av Fiskeriverket används en 
vidare definition av fisketurism eller fritidsfiskebaserad verksamhet som Fiskeriverket väljer 
att kalla det (Fiskeriverket, 2008). Här väljer man att inkludera även intilliggande 
verksamheter som exempelvis mat och logi, försäljning av fiskeutrustning, uthyrning av båtar 
och kursverksamhet. Enligt denna studie finns ca 1300 företag som bedriver 
fritidsfiskebaserad verksamhet i landet.    
 
Generellt befinner sig branschen i ett tidigt utvecklingsskede, vilket medför att de flesta 
företag befinner sig på en förhållandevis låg nivå. Dock verkar både branschorganet Sveriges 
Fisketurismföretagare och de statliga verken Naturvårdsverket och Fiskeriverket överens om 
att förutsättningarna är goda för vidare utveckling av fisketurismen i landet i framtiden 
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005; Jonsson, 2003)  
 
Mycket få entreprenörer har sin utkomst enbart från fisketurism. De flesta har flera 
verksamhetsområden i sina företag. Som beskrivits tidigare är det vanligt med kombinationen 
jakt och fisketurism. En orsak till detta är att fisket är säsongsbundet (Jonsson, 2003). En 
annan bidragande orsak till att de flesta entreprenörer som arbetar med fisketurism 
kombinerar olika verksamheter, är att många befinner sig i en utvecklingsfas. Att bygga upp 
och etablera en fisketuristisk produkt är normalt en process som tar flera år i anspråk. Det är 
då lämpligt att ge sig in i en sådan process med andra verksamheter som bas (Jonsson, 2003). 
 
Att ha tillgång till en attraktiv boendeanläggning är viktigt för fisketurismföretagarna. 
Boendet är inte bara en viktig del i deras produkt, utan i många fall själva platsen som kan 
hantera och initiera inkomstbringande service och därmed också merförsäljning. Fyra av fem 
fisketurismföretag erbjuder boende i egna anläggningar, 45% erbjuder boende i både egna och 
andras anläggningar och 15% erbjuder bara boende i andras anläggningar. Ett fåtal av 
företagen erbjuder inget boende alls (Jonsson, 2003). 
 
Om den snävare definitionen på fisketurism används omsätter de svenska 
fisketurismföretagen ca 670 miljoner kr, men fisketurismverksamheten hos företagen omsätter 
knappt 200 miljoner kr (Jonsson, 2003). Motsvarande siffror för den fritidsfiskebaserade 
verksamheten, som Fiskeriverket väljer att kalla det, är 2,1 Miljarder kronor varav 490 
miljoner kronor beräknas komma från den fritidsfiskebaserade verksamheten (Fiskeriverket, 
2008). Företagen sysselsatte totalt drygt 6600 personer som jobbade heltid, deltid eller 
säsongsbundet, vilket motsvarade över 800 helårsarbeten.    
 
Småskalighet är något som starkt kännetecknar dessa entreprenörer. Denna småskalighet 
resulterar ofta i att företagen försöker arbeta med underleverantörer istället för med egen 
anställd personal.  Många av företagen är enmans- eller fåmansföretag som vanligtvis inte 
omsätter några stora summor.  
 
Fisketurism i Norrbotten 
Hushållningssällskapet i Norrbotten län har gjort en inventering av antalet företag med 
sportfiske i sin produkt (Kivijärvi och Stenmark, 2002). Enligt undersökningen hade ca 75 
företag i Norrbotten någon form av sportfiskeprodukt vid tiden för undersökningen. Totalt 
sysselsatte dessa företag ca 240 personer varav 130 var anställda året runt. Den beräknade 
omsättningen för de intervjuade företagen låg på ca 50-60 miljoner kronor per år. Typen av 
fisketurismverksamhet i Norrbotten fördelar sig enligt tabellen nedan: 
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Tabell 1 Fördelning mellan olika typer av fisketurismverksamheter i Norrbotten   
Typ av fisketurismverksamhet Andel (%) 
Camping/stugby 20 
Fiskecamp 19 
Fiskeguideverksamhet 13 
Arrangörer av fiskeresor 12 
Servering 8 
Båtuthyrning 6 
Flygverksamhet 5 
Hotell 4 
Övriga 13 

 
       
Av sportfiskebesökarna till fisketurismföretagen i Norrbotten är ca 68 % män och 32 % 
kvinnor. Sju av tio fiskare kommer från Sverige och således kommer tre av tio från utlandet. 
Av de svenska besökarna kommer ungefär en tiondel från den lokala hemmamarknaden (20 
mils radie). Sportfiskarna från utlandet kommer främst från Finland, Norge, Danmark, 
Tyskland, Holland och Storbritannien. Fisketuristerna utgjorde ca 60 % av det totala antalet 
besökare. Några andra relevanta fakta om fisketurismnäringen i Norrbotten redovisas i 
punktform nedan: 
 

• Den största delen av fisketurismföretagen (64 %) har sommaren som sin viktigaste 
högsäsong, därefter kommer våren/vårvintern med 22 % och hösten med 13%. 

• 34 % av företagen har eget arrendevatten (bl. a. fiskecamperna Miekak och 
Råstojaure) 

• Ett flertal olika kategorier av fisketurister besöker företagen i Norrbotten. Under 
sommaren är det vanligt att specialister och sällskaps-/kamratgrupper kommer och en 
stor del av dem utgörs av flugfiskare. Under hösten är det främst företagsgrupper och 
under vårens pimpelfiske består besökarna av familjer, sällskaps-/kamratgrupper och 
företagsgrupper. 

• Älvar är den vanligaste typen av vattendrag som besökarna erbjuds att fiske i (37 %). I 
andra hand kommer sjöar (28 %) och sedan är det jämnt mellan åar/bäckar och tjärnar 
med 17% vardera. 

• De mest eftertraktade fiskarterna varierar över Norrbottens län. I Arjeplogsfjällen är 
rödingen den mest eftertraktade fiskarten men öringen är även den populär. I 
Jokkmokk-, Gällivare-, Kiruna- och Pajalaområdena är harren den mest populära 
fiskarten men även här är öringen populär. I Torneälven och södra delarna av 
Kalixälven är laxen den mest populäraste fiskarten, men även harr och öring används 
som bas för verksamheterna. I dagsläget används inte gäddan i så stor utsträckningen 
men arten börjar bli alltmer populär. 

 
Enligt en studie om fisketurismnäringen i Norrbotten som Länsstyrelsen i Norrbottens 
genomfört finns en rad olika hinder när det gäller att utveckla sportfisketurismen som hållbar 
näring i Norrbotten (Andersson, 2003). Det största hindret är troligen bristen på kunskap om 
vad som krävs för att attrahera en mer betalningsvillig kundkrets. För att öka intäkterna hos 
länets entreprenörer behöver företagen attrahera men också klara av en mer betalningsvillig 
och servicekrävande kundgrupp. Lönsamheten kan ökas genom att utveckla och sälja mer 
kompletta produktpaket där mat, boende och guidning ingår. Enligt länsstyrelsens studie är 
det idag få företag som kan svara upp till kraven från den internationella marknaden.  
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Fisketurism i Västerbotten 
Hushållningssällskapet i Västerbotten har under en rad år följt utvecklingen av 
fisketurismnäringen i länet. Deras bevakning av näringen sammanfattas i en rapport som 
publicerades år 2007 (Lindelöv Berntson, 2007). Enligt rapporten fanns 95 fisketurismföretag 
i Västerbottens län år 2006. Den totala omsättningen visade sig haft en stadig utveckling 
uppåt. År 2000 var den 55 miljoner kronor, 2003 närmare 100 miljoner och år 2006 var den 
uppe i nästan 125 miljoner kronor. Precis som i andra delar av landet kombinerar dock 
fisketurismföretagen ofta olika typer av verksamheter. Fisketurismens andel av den totala 
omsättningen under åren 2000 till 2006 motsvarar i genomsnitt cirka 20 %. Företag i inlandet 
svarade för närmare 75 % av den totala omsättningen för fisketurismen i Västerbotten 2006.   
 
Fisketurismföretagen kan, som nämnts tidigare, delas in i olika verksamhetskategorier. Typen 
av fisketurismverksamhet i Västerbotten fördelar sig enligt tabellen nedan: 
 
 
Tabell 2 Fördelning mellan olika typer av fisketurismverksamheter i Västerbotten   

Typ av fisketurismverksamhet Andel (%) 
Anläggningsföretag 40 
Kombination av boende och 
upplevelser 

20 

Upplevelseföreteg 16 
Övriga 14 

  
 
En jämförelse över åren 2000 till 2006 visar att guideföretagen och upplevelseföretagen hade 
blivit tre gånger fler. Anläggningsföretagen och anläggnings- och upplevelse/aktivitetsföretag 
hade ökat med 75 % under samma period. Antalet årsarbeten inom fisketurismen i 
Västerbotten var år 2006 uppe i 204 årsarbeten jämfört med 74 årsarbeten år 2003, vilket 
nästan innebär en tredubbling under en treårsperiod. Den allra största delen av årsarbetena 
återfanns i inlandet (ca 90-95 %). I undersökningen uppgav 58 % av företagarna att de inte 
tog ut skälig lön för sitt arbete.  
 
Det fanns år 2006 25 företag som sade sig ha tillgång till eget naturligt arrendevatten i 
Västerbotten. 
  
Fisketurism på statens mark ovan odlingsgränsen 
De svenska fjällvattnen hyser för sportfiskare attraktiva fiskarter som röding, harr och öring 
men är samtidigt lågproduktiva och känsliga för överfiske. Fisket i statens vatten i fjällen 
förvaltas och upplåts av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. I 
Norrbottens och Västerbottens län upplåts vatten till såväl sportfiske som husbehovsfiske, 
medan vattnen i Jämtland upplåts så gott som enbart till sportfiske. Särskilda upplåtelser av 
vatten för turistföretagare förekommer i begränsad omfattning. Dessa upplåtelser sker med 
hänsyn till renskötseln. Fisket förvaltas och upplåts enligt bestämmelserna i 
rennäringslagstiftningen, samt i enlighet med den upplåtelsereform som beslutades av 
riksdagen 1993 (prop. 1992/93:32). Beslutet innebär i princip att alla vatten skall upplåtas där 
inte någon betydande olägenhet uppkommer för rennäringen. Upplåtelserna skall i första hand 
rikta sig till ortsbor och allmänhet. Fisketurismföretagarens behov av fiskevatten med 
exklusivt tillträde till fisket ges lägre prioritet. Underupplåtelser får endast förekomma i 
mycket begränsad omfattning.  
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I samtliga län utfärdas dock särskilda upplåtelser till turistföretag i varierande omfattning. 
Dessa upplåtelser sker i huvudsak i vatten som inte upplåts till allmänheten p.g.a. hänsyn till 
renskötseln eller av hänsyn till miljön. Fisket i sådana områden är begränsat och förenat med 
särskilda krav, bl.a. att fisket skall ske under ledning av guide. Ett grundvillkor är att 
verksamheten skall vara förenlig med renskötseln. Tillståndsgivningen kan variera beroende 
på skilda förutsättningar i de olika länen.  
 
I Jämtlands län lämnas tillstånd för underupplåtelser till medlemmar i samebyar som bedriver 
fisketuristisk verksamhet. I Västerbottens län lämnas tillstånd för fisketurismentreprenörer att 
sälja fiskekort för vissa vatten under en begränsad tid och i angiven omfattning. Det gäller i 
huvudsak vatten som av hänsynsskäl inte upplåts i allmänna former. Ett grundkrav är att 
aktiviteten är förenlig med renskötseln. Tillstånden är förenade med villkor som reglerar hur 
fisket skall bedrivas samt ställer krav på hänsyn till renskötseln och miljön. I Norrbotten har 
man gjort en del försök med alternativa underupplåtelser, t ex i Kalixälven där ett företag, 
Lappeasuando, fått fiskerätt på tre kilometer av älven och det samiska företaget Vägvisaren 
har fått en underupplåtelse på ett samiskt husbehovsvatten. På dessa vatten får endast de fiska 
som har någon form av tillåtelse från företaget. 
 
Länsfiskekonsulenterna i de tre nordligaste länen uppfattar alla att det finns behov av att 
justera regelverket i viss utsträckning och att ”tänja” på en del bestämmelser. Man menar att 
lagstiftningen huvudsakligen syftar till att gynna allmänhetens rekreationsfiske och begränsa 
störningarna för renskötseln, vilket innebär att man upplever att det är svårt att finna stöd för 
satsningar på turistnäringen (Zachrisson, 2004). De två nordligaste länens 
fiskevårdskonsulenter är eniga om att det är olyckligt att lagstiftningen för marken ovan 
odlingsgränsen och på renbetesfjällen inte möjliggör egentliga satsningar på en utveckling av 
turismen i områdena. (Zachrisson, 2004) 
 
Internationell fisketurism 
Den internationella fisketurismen är naturligtvis mycket varierande och mångfacetterad och 
omöjlig att sammansatta kort och koncist. Inget försök görs därför i denna rapport. Istället 
återges här några korta sammanfattningar av företagsbeskrivningar från en studie om 
utländskt fisketurism genomförd av Hushållningssällskapet år 2002 (Alatalo, 2002). Samtliga 
företag som beskrivs är framgångsrika och verkar i områden med liknande naturliga 
förutsättningar som fisketurismföretag i Västerbotten och Norrbotten.  
 
Norge – Sjøåsen Hotel: Sjøåsen Hotel är beläget i norra delen av Norge ca 150 km norr om 
Trondheim. Hotellet ligger där Årgårdsälven mynnar ut i havet och lockar turister från hela 
världen med erbjudanden om lax- och öringsfiske. Verksamheten startades upp 1987. 
Hotellets ägare ägde redan sedan tidigare fiskerätten i en älvsträcka på 3,5 km i Årgårdsälven. 
Älven är känd som Norges mest produktiva älv med mindre lax mellan ett och fem kg. Endast 
de gäster som köpt fiskepaket med helpension får fiska i hotellets fiskesträcka. Paketen kostar 
mellan 9000 och 18000 SEK, beroende på när på året man är där. Endast flugfiske är tillåtet 
och varje fiskare får ta med sig fem fiskar per dag. Endast 10-12 fiskare tillåts att fiska per 
dag. Hotellets personal för fångststatistik, temperatur- och nederbördsmätningar för egen del 
och som service till gästerna. Hotellet har 40 bäddar, café, bar, restaurang och möteslokaler 
men även sköljrum, torkrum, frysrum och rökeri för att gästerna skall kunna ta tillvara sina 
fångster. De flesta fisketuristerna kommer från södra Norge, Sverige, Spanien, Marocko och 
USA, men alla europeiska länder finns representerade bland besökarna. Hotellet är öppet hela 
året och besöks också av turister som inte fiskar. Hotellet anlitas även av lokalbefolkning till 
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olika tillställningar. Hotellet säljer även jaktpaket. Sjøåsen Hotel sysselsätter sammanlagt ett 
tiotal personer, motsvarande omkring 7 årsarbeten.  
 
Nordvästra Irland - Pontoon Bridge Hotel: Pontoon Bridge Hotel ligger väl avskilt på en 
halvö mellan sjöarna Lough Conn och Lough Cullin på nordvästra Irland. Företaget har lång 
erfarenhet av fisketurism. Redan 1987 började de med kurser i flugfiske och "fiskeskola". 
Idag säljer hotellet bl.a. fiske, boende, mat, fiskeredskap, guidning och konferenser. De 
arrangerar fiskepaket efter önskemål. Hotellet som har alla faciliteter är även utrustat med en 
enhet där gästerna kan ta tillvara på och förvara sina fiskefångster. Konferenspaket där fiske 
ingår är populära produkter. Fiskesäsongen pågår från januari till och med september månads 
utgång och besökarna kommer främst från Storbritannien, Irland, Schweiz, Holland och 
Tyskland. Hotellet har inget eget fiskevatten, men säljer licenser åt fiskeföreningar och 
privata fiskerättsägare i närbelägna sjöar och vattendrag. Gäster är främst intresserade av lax-, 
örings- och gäddfiske i River Moy och sjöarna Lough Conn och Lough Cullin. Ett fiskepaket 
med fiske, boende och mat kostar mellan 8 000 och 12 000 SEK per vecka. Fisket i de mest 
eftertraktade delarna av River Moy kostar mellan 800 och 1700 SEK per dygn. Gäster måste 
lösa en statlig fiskelicens och följa de fiskeregler som den centrala fiskerimyndigheten på 
Irland (The Central Fisheries Board) fastslagit samt de lokala bestämmelser som kan finnas 
för det enskilda fiskevattnet. Reglerna som The Central Fisheries Board infört för hela Irland 
innebär bl. a. att fisket bara får bedrivas med olika sorters handredskap, att fiskarna endast får 
ta med sig en till fyra fiskar per dag beroende på när under säsongen man fiskar samt att 
fångsterna måste redovisas till den som säljer fiskekortet. Hotellet besöks inte enbart av 
fisketurister. De gäster som inte fiskar motsvarar ungefär 30 procent av gästerna. Dessa 
besöker anläggningen bl a för kurser i matlagning och måleri som hotellet erbjuder. 
Hotellanläggningen sysselsätter omkring 60 personer. Omräknat i årsarbeten motsvarar detta 
ungefär 35 årsarbeten. 
 
Skottland - Tulchan Sporting Estate Ltd: Fisketurismföretaget Tulchan Sporting Estate Ltd 
har varit verksamt sedan 1993. Företaget äger fiskerätten på en sträcka av ca 13 km av River 
Spey som är känt som Europas finaste flugfiskevatten efter lax.  Företaget har specialiserat sig 
på att sälja fiskepaket, men säljer även jaktpaket och den säd jordbruket producerar. I 
fiskepaketen ingår flugfiske efter lax, boende, mat och guidning. Lodgen är utrustad med både 
fiske- och jaktredskap som gästerna vid behov kan nyttja. Boende erbjuds både i lodgen och i 
närbelägna stugor. Gästerna är av blandad nationalitet och inget land är överrepresenterat 
bland fisketuristerna. Boende på lodgen med full pension kostar omkring 4400 SEK per dygn. 
Fisket är starkt reglerat. Den 13 km långa sträckan har indelats i 4 pooler. Endast 6 fiskare per 
dag tillåts att fiska i varje pool. Fisket kostar drygt 3000 kronor per dygn. Företaget tillämpar 
inga fångstregleringar, men är noga med att informera sina gäster om en fiskares ”lämpliga” 
uppträdande. Den nästan obligatoriska guidningen borgar för att fiskarna följer den anvisade 
etiken och de exklusiva rastplatserna längs vattendragets stränder som skall användas för vila 
och avkoppling bidrar automatiskt till att dämpa fångstbegäret enligt en företrädare för 
företaget. Guide kostar ca 600 SEK per dag. Företaget har 35 personer anställda året runt och 
ytterligare 11 personer under högsäsong, något som motsvarar nära 40 årsarbeten. 
 
Island - Angling Club Lax-a: Angling Club Lax-a säljer fiskepaket till många platser på 
Island. Företaget säljer även fiskepaket till Grönland, Skottland och Argentina. I de 
paketarrangemang företaget säljer ingår olika kombinationer av fiske, boende, mat, 
transporter och guidning. Företaget säljer fiskeprodukter både i sötvatten och till havs, men 
gästerna efterfrågar främst flugfiske efter lax och öring i isländska vattendrag. Boende erbjuds 
i hotell, lodger och stugor. Gästerna kan köpa allt från lunchpaket till helpension där de väljer 
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att bo. Om någon vill ha transporter eller hyra bil ordnas det av företaget. Under högsäsong, 
juni t.o.m. september, har företaget mellan 50 och 60 guider anställda. I företagets butik i 
Reykjavik kan turisterna både hyra och köpa fiskeredskap. När verksamheten startade 
verksamhet 1986, hade det ett arrendevatten men har idag sammanlagt 22 stycken. Fiske 
erbjuds bl. a. i East Ranga River och West Ranga River som klassas som Islands förnämsta 
laxälvar. Allt fiske är reglerat. Alla fiskare måste exempelvis föra fångststatistik eftersom det 
krävs av de isländska myndigheterna. Andra regler gäller tidpunkten för fisket. Man får fiska 
på morgonen och på kvällen men mitt på dagen är fiske inte tillåtet. I vissa vatten får man 
bara ta upp fisk som väger mer än 1,8 kg (4 Pound) och i andra måste den fisk som landas 
väga mer än 5,4 kg (12 Pound). På liknande sätt varierar hur många fiskar varje fiskare får ta 
med sig från vattendraget. I vissa får fiskaren ta med sig två fiskar, i andra upp till sex fiskar. 
Fiske i East Ranga River en bra vecka och boende i East Ranga Lodge med fullpension, guide 
(som är obligatorisk) samt transfer till och från flygplats kostar omkring 43 000 kronor. 
Förutom fiskepaket säljer företaget paket där jakt, safari med 4-hjuling eller skoter, 
forsränning, glacierklättring, vandring, fågelskådning, valsafari och ridning ingår. Företagets 
kunder är till 80 procent är européer. De kommer främst från Spanien, Italien, Tyskland, 
Schweiz och England. Övriga kommer från USA och Kanada. Verksamheten sysselsätter 
omkring 130 personer, 10 personer året runt och 100 – 120 har säsongsanställningar på 
ungefär 4 månader. Sysselsättningstillfällena kan beräknas motsvara omkring 50 årsarbeten. 
 
De fyra företag som beskrivs ovan samt andra utländska företag som beskrivs i 
Hushållningssällskapets rapport samt i en studie av Länsstyrelsen i Norrbotten (Andersson, 
2003) uppvisar en del gemensamma drag som troligen bidragit till att de blivit framgångsrika 
inom fisketurismnäringen. Företagen kan oftast erbjuda sina kunder ett högklassigt boende på 
hotell eller lodger som företagen själva äger. Men de kan också erbjuda andra typer av boende 
av lägre standard för att tillmötesgå gästernas önskemål. De flesta anläggningarna kan servera 
sina gäster färdiga måltider av hög standard men möjlighet till självhushållning finns också 
ofta. Kunderna är ofta stamgäster som återkommer varje år. Anläggningarna har oftast eget 
fiskevatten där de ensamt förfogar över fiskerätten, och har de inte det använder de vatten där 
fisket tydligt är reglerat och kontrollerat. Alla anläggningar besöks av personer från en mängd 
olika nationer, men besöken av egna landsmän är också viktiga för företagen. 
 
I Hushållningssällskapets studie tillfrågades representanter för företagen om vilka faktorer de 
anser vara avgörande för ett fisketuristiskt upplevelseproducerande företag. De nämner bl. a. 
följande: 
 

• Det absolut viktigaste är att kunna erbjuda ett riktigt bra fiske med goda fångstchanser. 
För att detta skall kunna bli möjligt menar de intervjuade företagen att man behöver 
kunna förfoga över ett ”eget” vatten, eller förfoga över en kvot i ett redan ”välvårdat” 
vatten 

• En hög och flexibel servicenivå för gästerna där personalens sociala och språkliga 
kompetens är centrala ingredienser. 

• Att ha en ”egen” profil. 
• Att ha ett bra nätverk av samarbetspartners 
• Att vara ärlig i sin marknadsföring 

 
Liknande framgångsfaktorer hos internationella framgångsrika fisketuristföretag har funnits i 
en studie av laxfisketurismen vid Kalix älv som genomförts av kulturgeografiska institutionen 
vid Umeå universitet (Andersson et al., 2004). I studien jämförs förutsättningarna för 
fisketurism vid River Tweed i Skottland, där ett av världens mest framgångsrika 
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fisketurismföretagande baserat på lax bedrivs, och i Kalix älv. Författarna drar slutsatsen att 
för att nå samma framgång som vid River tweed så behövs, utöver ett starkare fiskbestånd, en 
ökad samordning av fiskerättsägare, entreprenörer och yrkesfiskare. Regionen måste även 
framstå som en välordnad ”laxregion” utåt. Ett mer exklusivt fiske måste kunna erbjudas 
genom att vissa sträckor avsätts till detta. Man behöver även investera i högre kvalitet när det 
gäller boende, mat och service. Slutligen krävs också entreprenörer som har en vilja att 
utveckla sin verksamhet.     
 
Målgrupper inom fisketurism 
Fiskeriverket publicerade tillsammans med Turistdelegationen år 1999 en rapport som 
fokuserade på förutsättningar och möjligheter för svensk fisketurism (Wendt et al., 1999. 
Inom ramen för arbetet bakom rapporten genomfördes studier av sju europeiska länders 
marknader för att bl. a. kartlägga deras storlek, kundernas preferenser, samt sälj- och 
distributionskanaler. De marknader som undersöktes var Finland, Danmark, Nederländerna, 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.  Undersökningen visade att det fanns ca 13 
miljoner sportfiskare i dessa länder som gjorde resor varje år för att sportfiska. Anledningen 
till att resa var främst att få uppleva ett bättre fiske än hemma med samma arter, eller fiske på 
mer exotiska arter. Studien visade att kunderna föredrar destinationer som kunde erbjuda fiske 
på naturliga bestånd i en orörd och ursprunglig natur. Två målgrupper visade sig vara de mest 
intressanta för svenska fisketurismföretag; fiskare med fokus på flugfiske efter öring, harr och 
lax och fiskare med fokus på fiske efter gädda.  
 
Studien från 1999 visade att målgrupperna inom fisketurism är relativt lätta att identifiera och 
kommunicera med till skillnad från vissa andra turismgrenar. Enkelheten beror på att fiskare i 
likhet med andra grupper med specialintressen använder särskilda media och kanaler som 
informationskällor (Wendt et al., 1999). Studien får medhåll av andra studier som visar att 
information och marknadsföring sällan är något stort problem, utan det räcker ofta med 
hemsidor och annonser i tidskrifter som handlar om sportfiske (Alatalo, 2002). 
 
Hinder, möjligheter och förutsättningar identifierade av fisketurismföretagare 

Möjligheter 

De svenska fisketurismföretagarna verkar generellt tro på en fortsatt positiv utveckling av 
fiskturismen och på att den verksamhet de representerar skall fortsätta att utvecklas positivt 
(Jonsson, 2003; Paulrud & Waldo, 2008). Ungefär hälften (51 %) av de svenska företag som 
betecknas som fritidsfiskebaserad verksamhet av Fiskeriverket tror att deras omsättning 
kommer att öka de närmaste tre åren, medan sju procent  tror att omsättningen kommer att 
minska (Paulrud & Waldo, 2008). Den positiva synen bland företagarna själva gäller även 
fisketurismföretagare i andra europeiska länder med liknande naturliga försättningar som 
Sverige(Alatalo, 2002). Företagarna i Norge, Storbritannien, Irland och Island´är särskilt 
positiva till det ökade intresset för flugfiske som har påvisats under senare år. En stor andel av 
flugfiskarna är unga och många fisketurismföretagare hoppas att dessa kommer att finnas 
länge på marknaden som potentiella köpare av fisketurismprodukter. Flugfiskegruppen 
betraktas också av företagarna som en förhållandevis köpstark grupp. De karaktäriserar 
flugfiskarna som beresta, med bra ekonomi och bra utbildning och tycker allmänt att det är en 
fisketuristkategori de gärna ser mer av.  
 
Företagarna i Västerbotten delar den positiva syn på fisketurismen som företagare över hela 
landet generellt har (Lindelöv Berntson, 2006). Av fisketurismföretagen i Västerbottens 
inland ser 75 % positivt på framtiden för sitt företag. Motsvarande siffra för företagen på 
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kusten är 65 %. Företagarna vid kusten är dock mer oroade över rovfiske och ser generellt sett 
fler hinder än sina kollegor i inlandet. Generellt sett menar företagen i Västerbotten att de har 
idéer för produktutveckling och ser fler möjligheter än hinder. De ville satsa på 
marknadsföring och nya kundgrupper samt bilda nätverk med andra turismföretagare, allt med 
syfte att förlänga säsongen för att på så sätt öka lönsamheten.  
 
Även i Norrbotten tror de etablerade fisketurismföretagarna på en positiv utveckling 
(Stenmark och Kivijärvi, 2002). Nästan nio av tio företag anser att det finns 
utvecklingspotential för sportfisketurismen i Norrbotten. De nämner bl. a. fjällfisket, 
flugfisketurism i Lainioälv, gäddfiske, rödingfiske med fluga, brunöringsfiske och laxfisket 
som områden med utvecklingspotential. Det finns dock de som har svårt att se 
utvecklingsmöjligheter pga. hinder såsom exempelvis nätfiske, myndigheternas ointresse och 
brist på resurser, för många fiskecamper och för dålig lönsamhet. Företagen i Norrbotten 
anser att logi- och fiskeguideföretagen har den bästa utvecklingspotentialen. De tror vidare att 
flugfisket har den i särklass bästa utvecklingspotentialen tillsammans med vinterfisket. När 
det gäller fiskarter med utvecklingspotential skiljer sig åsikterna åt i olika delar av länet, 
mycket beroende på vilka artbestånd som är tillgängliga. I Torneälven och Kalixälven är det 
laxen som anses ha den största utvecklingsmöjligheten. I skogsregionen och i den norra 
fjällvärlden anses harren och öringen ha goda utvecklingsmöjligheter. I Arjeplogsregionen är 
det rödingen och öringen som är viktigast. I nästan hela Norrbotten anses fisket efter gädda ha 
goda utvecklingsmöjligheter.  
 
I både Västerbotten och Norrbotten är de etablerade fisketurismföretagarna överens om att 
fisketurismen måste utvecklas genom att säsongen förlängs för att inte bara omfatta 
sommarhalvåret (Stenmark och Kivijärvi, 2002; Lindelöv Berntson, 2006). Flera tillfrågade 
företag anser att de behöver förlänga säsongen för att öka lönsamheten. De tror på en 
blandning av produkter med paketlösningar för såväl sommar- som vinterturism. Företagarna 
verkar också vara överens om att de måste bli mindre beroende av den specifika gruppen 
fisketurister och med dem tillgången på fisk. De anser exempelvis att det ökade intresset för 
natur- och kulturturism bör tas tillvara. Produkter som tilltalar hela familjer verkade också 
vara angeläget att satsa på. Tillfrågade företag talar också om att förfina de produkter de redan 
tillhandahåller. Företagarna tyckte att det var viktigt att hitta rätt kunder som förstår att 
uppskatta kvalitet och exklusivitet, och som är villiga att betala för det. Att bilda nätverk och 
sälja paket tillsammans är något som företagen tror på. Att höja standarden eller att bygga ut 
boendet var ytterligare en möjlighet som många av företagen planerade att göra eller redan 
hade börjat verkställa.  
 
Hinder 

De etablerade fisketurismföretagarna i Norrbotten och Västerbotten är förhållandevis positiva 
till fisketurismens utveckling framöver men de ser också ett antal hinder som i olika 
omfattning begränsar denna utveckling. En sådan allvarlig begränsning är att de nyttjade 
vattnen innehåller för lite fisk (Lindelöv Berntson, 2006). Många företagare tror dessutom att 
fiskbestånden att kan bli ytterliga decimerade pga. exempelvis påverkan från gruvdrift och 
den globala uppvärmningen.      
 
Ett annat betydande hinder som många fisketurismföretagare nämner är krångliga lagar, 
förordningar och regler (Lindelöv Berntson, 2006). I Västerbotten tycker många företag att 
det tar alldeles för lång tid att få bygglov. Man tycker också att det fattats förhastade beslut 
när det gäller helikopter- och skoterförbud. Många företagare uppger att de avstått satsningar 
på att laga och servera mat för att de tyckte att reglerna kring livsmedelhantering är för 
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komplicerade. Några företagare nämner också hur handläggningsprocessen kring 
tillståndsgivning av fiskevårdande insatser är lång och krånglig och hur detta avsevärt 
bromsar och förhindrar dem att göra nödvändiga åtgärder för att stimulera fisket. Utöver rent 
byråkratiska bekymmer menar många av fisketurismföretagarna i Västerbotten att samarbetet 
inom fisketurismbranschen kan bli bättre. Företagarna ville ha ett ökat samarbete med 
Länsstyrelsen för att tillsammans ta tillvara på naturresursen fisk på ett bättre sätt. Man anser 
också att samarbetet mellan företagarna själva och kommunerna kan bli bättre. Här bör det 
dock noteras att fisketurismföretagarna i olika kommuner har olika uppfattningar när det 
gäller samarbetet med respektive kommun.  
 
I Västerbotten ser också många företagare att bristen på fungerande kommunikationer till 
länet är ett hinder för utveckling av fisketurismen (Lindelöv Berntson, 2006). Missnöje med 
vägstandarden på vissa håll är också vanligt bland företagarna. 
 
Ett ytterligare hinder som flera av deltidsföretagarna i Västerbotten ser är tiden och ekonomin 
att våga satsa fullt ut på sitt företagande (Lindelöv Berntson, 2006). Företagarna nämnder 
också de oregelbundna arbetstiderna och långa arbetsdagar under säsong som något som 
hindrade företagaren från att satsa fullt ut på verksamheten. De arbetsförhållanden som 
företagarna i Västerbotten nämner är dock inte unikt på något sätt inom fisketurismen. Flera 
europeiska fisketurismföretagare uppger att de och övrig anställd personal under säsong 
arbetar omkring 12-15 timmar per dygn och ibland mer pga. att de alltid måste vara tillgänglig 
för sina kunder (Alatalo, 2002). Företagarna uppger att de stundtals har haft det mycket 
arbetsamt, i synnerhet när de byggde upp sina verksamheter, men att det inte finns inga 
genvägar för att bygga upp förtroendet hos kunderna. 
 
Den kartläggning av fisketurismen i Sverige som genomfördes år 2002 visar på ett relativt 
omfattande utbildningsbehov hos svenska fisketurismföretagare (Jonsson, 2003). Tabell 3 ger 
en översikt över det utbildningsbehov som företagarna själva identifierat.  
 
 
Tabell 3 Utbildningsbehov hos svenska fisketurismföretagare (100 intervjuade respondenter) (Jonsson, 2003) 

Kompetensområde Andel respondenter (%) 
Marknadskännedom 30 
Produkt- och serviceutveckling 25 
Språk 55 
Paketering/reseproduktion 22 
Markndsföring/försäljning 53 
Fiskevård/fiskebiologi 38 
IT 29 
Annat 8 

 
 
Kartläggningen visar att ökad språkkunnighet samt bättre kompetens inom marknadsföring 
och försäljning är de mest frekventa svaren. Betydligt mindre svarsfrekvens har 
marknadskännedom, produkt- och serviceutveckling samt paketering/reseproduktion. De 
norrbottniska företagen uppvisar också ett liknande utbildningsbehov (Stenmark och 
Kivijärvi, 2002). Tre av fyra företag i Norrbotten anser sig ha ett tydligt utbildningsbehov 
inom områdena språk (engelska, tyska, franska och finska), fiskeguidning för utländska 
gäster, reseproduktion, försäljning, IT, affärsutveckling, matlagning, fiskebiologi, fiskevård 
och -bevakning, marknadsföring, data och kulturguidning, flugfisketeknik och fiskeguidning. 
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Utöver ovan beskrivna hinder för utveckling av fisketurismen identifierade av företagare i 
Västerbotten och Norrbotten påverkas de dock troligen även av andra faktorer som uppgivits 
av fisketurismföretagare i andra europeiska länder i en studie av Hushållningssällskapet i 
Västerbotten (Alatalo, 2002). De europeiska företagarna menar att de påverkas av faktorer 
som är svåra att påverka såsom naturliga fluktuationer i fiskbestånden och förändringar i 
världsekonomin. Naturliga fluktuationer i fiskbestånden är ett faktum som företagarna måste 
acceptera. Dessa fluktuationer är främst orsakade av varierande klimat- och 
väderleksförhållanden. Företagarna uppger att fisketuristerna normalt har förståelse för sämre 
fiske orsakat av väderförhållanden under en säsong, men om fisket är dåligt två år i rad kan 
det vara svårt för företagarna att motivera gästerna att återkomma. Förändringar i 
världsekonomin och händelser som påverkar världsekonomin negativt påverkar också 
fisketurismen negativt, påpekade flera företagsrepresentanter i Hushållningssällskapets studie. 
Inflation och arbetslöshet i gästernas hemländer är exempel på förhållanden som även de 
negativt påverkar tillströmningen av fisketurister.  
 
Förutsättningar 

De framgångsrika europeiska fisketurismföretag som medverkade i Hushållningssällskapets 
studie år 2002 gav sin syn på vilka förutsättningar fisketurismföretagen bör ha för att kunna 
utvecklas och bli framgångsrika. Dessa förutsättningar återges här eftersom samma 
förutsättningar mest troligt är relevanta för företag i norra Sverige .   
 
Det första företagen nämner är att det är en grundförsättning att kunna erbjuda gästerna ett bra 
fiske med goda fångstchanser. För att kunna erbjuda gästerna ett bra fiske med goda 
fångstchanser menar företagen att anläggningen måste ha tillgång till ett vårdat vatten, dvs. ett 
vatten där fiskebestånden mår bra beroende bland annat på biotopvård, reglering och 
ransonering av fisket. Fisket måste bedrivas med utgångspunkt från det enskilda vattnets 
speciella produktionskapacitet och vara långsiktigt hållbart. Att införa regler om hur stora och 
hur många fiskar varje fiskare får fånga varje dag, vilka redskap som får användas och hur 
många fiskare som under en dag får fiska i samma vatten är helt nödvändigt. Det är viktigt att 
guider, med god lokalkännedom och utvecklad kunskap om fisketeknik, finns tillgängliga för 
gästerna. Vidare menar företagen att fångsten måste bokföras om gästerna ska kunna erbjudas 
ett bra fiske med goda fångstchanser. Ett utvecklat system för bokföring av fångststatistik är 
bra för alla parter, både för gästande fisketurister och för fisketurismföretagen. Ett väl 
fungerande system för kontinuerlig bokföring av fångststatistik är grundläggande och borgar 
för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen, anser de. Ett flertal av företagen i 
Hushållningssällskapets studie har tillgång till ett eget arrendevatten och de kan därför ha bra 
kontroll på kvaliteten på fisket. Några av företagen menar dock att det egentligen inte är ett 
eget arrendevatten som är det mest betydelsefulla utan det är att ha tillgång till ett vårdat 
vatten.  
 
Ett bra fiske är en grundförutsättning för framgångsrik fisketurismverksamhet men lika viktigt 
för att få bra lönsamhet är att hålla en hög servicenivå anser företagen i 
Hushållningssällskapets studie. Det beror främst på att inkomsterna av själva fisket är 
generellt sett små i förhållande till inkomsterna av logi, mat och guidning. Företagen anser att 
verksamheten inte får vara statisk utan ständigt måste kunna ändras efter kundernas önskemål. 
Att uppmärksamma den enskilda gästen och hela tiden göra förbättringar för att tillfredställa 
denna är viktigt. Verksamheten får dock inte förändras på sådant sätt att den speciella profilen 
förändras, eftersom det är den som får gästerna att komma tillbaka, menade företagen. 
Profilen kan vara ett särskilt fiske, men det kan också vara det övriga gästerna erbjuds under 
sin vistelse vid anläggningen.  Företagen är generellt av den uppfattningen att upplevelserna 
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vid sidan av fisket fått en ökande betydelse. Platser på anläggningarna måste också göras 
tillgängliga där fiskarna så att de och personalen kan mötas för samvaro och samtal. Av denna 
anledning är personalens sociala kompetens samt språkkunskaper i främst engelska och tyska 
viktigt, menar flera företag. 
 
De europeiska företagen menar vidare att för att tillfullo uppfylla gästernas önskemål är det 
viktig att ha ett fungerande samarbete med andra företagare som vid behov kan komplettera 
den egna verksamheten. Fisketuristerna kan i vissa fall efterfråga sådant som en verksamhet 
inte har möjlighet att erbjuda, men med ett utvecklat nätverk går det att ordna det 
arrangemang gästerna önskar sig. Marknadsföring är också en viktig faktor som företagen 
nämner. De påpekar dock att marknadsföring är svårt. Företagen marknadsför sig främst i 
sportfisketidskrifter och på Internet som de tycker särskilt bra om. De menade att den 
informationen de ger på webben kan nås av otroligt många, framför allt av nya kunder. 
Internet är också bra därför att informationen där ständigt kan aktualiseras utan stor kostnad 
och arbetsinsats.  
 
En annan viktig förutsättning för framgångsrik fisketurism som identifierats av 
fisketurismföretagare i Västerbotten är att verksamheterna har lokalt stöd och förståelse 
(Lindelöv Berntson, 2006). Företagen menar att den lokala befolkningen i stort förstår vikten 
av fisketurismen och inte håller för mycket på sitt rekreationsfiske. De västerbottniska 
företagens uppfattning bekräftas av företag i hela landet i Sveriges fisketurismföretagares 
studie från 2003. Studien visar att företagen är enliga om att de har lokalbefolkningens 
förtroende. De tror också att lokalbefolkningen är mycket medvetna om storleken på de 
ekonomiska effekter som skapas av den fisketuristiska verksamheten. De tillägger att de inte 
på något sätt har problem att få sökande till de arbetstillfällen de erbjuder. 
 
Okunskap i samhället gällande fisketurism 
Ett viktigt hinder för fisketurismens utveckling är den låga kunskap samt de kulturellt 
betingade attityder som finns i samhället när det gäller fiske, fisketurism och nyttjande av den 
resurs som fisken utgör (Jonsson, 2003). Vanligt förekommande är att människor som deltar i 
diskussioner kring utveckling av fisketurism omedvetet sätter likhetstecken mellan 
fisketurism och deras eget rekreativa fiske. Dessa personer förmår inte se näringsperspektivet 
utan ramlar ner i rekreationsperspektivet, vilket är förödande för utvecklingen (Jonsson, 
2003). Några exempel på personer med stor påverkan på möjligheterna till utveckling av 
fisketurismen är lokala och regionala men även centrala politiker och beslutsfattare. Insatser 
som kan bidra till att öka deras kunskap och deras attityder till fisketurism en troligen en 
avgörande faktor i en fisketuristisk utveckling.  
 
Bilden av låg kunskap om fisketurismen delas av Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Enligt 
dem har den fysiska miljöns betydelse för samhällsutvecklingen och betydelsen av att 
naturresurserna utnyttjas på ett uthålligt sätt har framhållits länge men inte alltid omsatts i 
handling (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). De anser att den sektorinriktade 
planeringen och förvaltningen måste kompletteras med en sektorövergripande ansats, i vilken 
miljöfrågor och olika nyttjandefrågor integreras på ett bättre sätt än för närvarande. 
Fisketurismen är i detta sammanhang en näringsgren som inom ramen för ett vidgat 
samhällsperspektiv måste tas med i planering och förvaltning av mark- och 
vattenanvändningen, t.ex. i den kommunala översiktsplaneringen.  
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Strandskyddets påverkan på fisketurismutveckling 
Enligt svensk miljölagstiftning råder strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag upp 
till 100 meter från strandlinjen uppåt land och utåt vattnet. Inom strandskyddsområdet råder 
förbud mot uppförande av nya byggnader och anläggningar, grävningsarbeten, muddringar 
samt andra åtgärder som kan ha betydande negativ påverkan på djur och växter. Förbudet 
gäller dock inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, skogsbruket, fisket och renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål. För 
närvarande betraktas serviceanläggningar för fisketuristisk verksamhet (kastbryggor, 
uthyrningsstugor, etc.) oftast inte som skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna. 
Det har i några fall lett till att fisketuristisk etablering inte kommit till stånd (Naturvårdsverket 
och Fiskeriverket, 2005). På senare tid har strandskyddsbestämmelserna förändrats vilket 
inneburit att bestämmelserna i vissa områden skärps medan bestämmelserna i 
glesbygdsområden till vissa delar mildras. Västerbotten och Norrbotten tillhör de områden där 
bestämmelserna mildrats vilket kan komma att gynna fisketurismen i länen.  
 
Rådighet över nyttjade vatten 
Graden av rådighet1 över hur ett vatten nyttjas är den kanske viktigaste faktorn som reglerar 
hur hög kvalitet på fiskresursen en entreprenör kan erbjuda sina kunder. Detta blir då också en 
viktig faktor för hur hög attraktionskraft en fisketurismföretagares produkter har på 
marknaden. Rådigheten har två dimensioner (Jonsson, 2003). Om rådighet finns över vattnet 
kan trycket på vattnet och uttaget av fisk långsiktigt styras på ett sådant sätt att kvaliteten på 
fiskresursen höjs. Gästerna kan också styras i terrängen på ett sätt så att slitaget på 
naturmiljön vid sidan av vattnet minimeras. Dessutom kan kvaliteten i fiskeupplevelsen ökas 
genom att undvika trängsel av fiskare. 
 
Svenska fisketurismföretags rådighet över nyttjade vatten 

Fisketurism kan bedrivas i fyra olika typer av vatten: egna vatten, arrenderade vatten, annans 
vatten eller i vatten där det fria fisket gäller. Egna vatten är vatten som ligger på av 
fisketurismföretagaren ägda fastigheter. Arrenderade vatten är alla typer av vatten som av en 
ägare eller flera upplåts exklusivt till företagaren. I dessa två kategorier är rådigheten och 
därmed kontrollen fullständig för företagaren. Annans vatten är vatten på andras fastigheter 
där en företagare bedriver verksamhet, men upplåtelsen inte är exklusiv. I dessa fall upplåts 
vattnet genom att fiskekortsavgift betalas av de fiskande. Vatten där det fria fisket gäller 
betecknar de vatten längs kusten och i de fem stora sjöarna som omfattas av det fria 
handredskapsfisket. Här kan således vem som helst fiska kostnadsfritt.  
 
 I Sveriges fisketurismföretagares kartläggning år 2002 tillfrågades 100 fisketurismföretagare 
om i vilka vatten de bedriver sin verksamhet. Kartläggningen visade att 24 bedriver 
verksamhet i egna vatten, 29 i arrenderade vatten, 70 i annans vatten och 24 i vatten som 
omfattas av det fria fisket (Jonsson, 2003). Resultaten visar dock inte omfattningen på fisket 
som bedrivs i de olika typerna av vatten utan enbart förekomsten av fiske. Trots det är 
skillnader så stora att man ändå kan konstatera att en stor del av företagarnas fiske bedrivs på 
vatten som de inte har någon rådighet över. 
 
 

                                                 
1 Rådighet är ett samlingsbegrepp som används här för att beskriva inflytande över, kontroll av samt tillgång till 
de vatten som nyttjas för fisketurism. 
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Möjligheter för fisketurism i vatten med allmän fiskerätt 

I en stor del av de vatten som fisketurismföretagarna nyttjar för sin verksamhet har de alltså 
ingen kontroll över fiskresurserna utan fiskevården sköts istället av andra fiskerättsägare. 
Fiskevården i många av dessa fiskevatten är eftersatt och inte genomförd på ett sådant sätt att 
fisket där är attraktivt för turister. I många vatten är inte heller fisket särskilt reglerat och fiske 
med nät och spö förekommer därför ofta i samma vatten. Det innebär att de fiskare som köper 
produkter av fisketurismföretag kan möta andra fiskare som fiskar med mängdfångande 
redskap när de utövar sitt fiske. Om ett företag enbart är hänvisade till att bedriva sin 
verksamhet i denna typ av vatten är möjligheterna små för företaget att tillhandahålla någon 
högre kvalitet på sina fisketuristiska produkter (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005) 
 
Utöver detta anser Naturvårdsverket & Fiskeriverket att det idag endast finns ett ringa 
resursutrymme i vatten med allmän fiskerätt (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). Om 
fisketurismen ska kunna ges ett större utrymme än idag måste resursen fördelas annorlunda 
menar de statliga verken vidare. Sötvatten med enskild fiskerätt ovanför det första 
vandringshindret från kusten förvaltas oftast samfällt eller i form av fiskevårdsområden. Trots 
att det ofta finns stora möjligheter att förvalta fisket för ett optimalt utbyte av mängd fisk eller 
stor fisk, menar de statliga verken att det visat sig svårt att nå dithän. Man menar att orsaken 
till detta ofta är kunskapsbrist, antingen genom att etablerad kunskap inte nått ut, eller genom 
att etablerad kunskap saknas. Trots förvaltningshindret menar man att det ändå finns potential 
för en ökad fisketurism i dessa vatten. Den är störst i sjöar utanför fjällregionen där bestånden 
av gädda och abborre ofta är lågt nyttjade. Sjöar med laxfiskar är ofta betydligt mer nyttjade 
av olika användare, men även här skulle fiskereglering kunna möjliggöra bättre tillgång på 
fisk och högre beståndskvalitet. En sådan reglering kan dock med gällande lagstiftning endast 
införas av fiskerättsägarna själva. När det gäller vatten i fjällen menar de statliga verken att 
fisketrycket endast kan öka måttligt, och då endast om förändrade fiskeregler införs med 
syftet att öka det ekonomiska utbytet. Potentiella åtgärder skulle kunna vara ökade 
minimimått, maximerat fångstuttag och mer selektivt fiske. 
 
Möjligheter för fisketurism i egna vatten eller arrendevatten 

Företag med egna vatten eller tillgång till arrenderade vatten har enligt Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket i motsats till företag som bedriver sin verksamhet i allmänna vatten, långtgående 
möjligheter att skapa ett attraktivt fiske för turister (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). 
De företag som har exklusiv fiskerätt kan införa de regleringar av fisket som är mest 
fördelaktigt för verksamheten. Om fiskemetoden catch-and-release tillämpas i dessa vatten 
blir uttaget av fisk mycket liten. Enligt de statliga verken gör den goda vården av egna 
arrendevatten att dessa företag i större utsträckning än andra företag gästas av utländska 
besökare, vilket i sin tur gör att man ta bättre betalt för sina produkter. Särskilt attraktiva är de 
företag som har tillgång till egna eller arrenderar strömmande vatten.  
 
En variant som inte är lika fördelaktig för fisketurismföretagen som att ha egna vatten eller 
ensam arrendera vatten men ändå är bättre än bedriva verksamhet i allmänna vatten är att 
företag köper kvoter eller fiskedagar av fiskerättsägare. Detta är än så länge relativt ovanligt i 
Sverige men relativt vanligt i länder där fisketurismen är att betrakta som mer utvecklad än 
vad den är i Sverige. Dessa företag kan exempelvis arrendera några dagar per vecka av en 
fiskerättsägare. Under dessa dagar har företaget ensamrätt till fisket vilket betyder att 
fiskerättsägaren inte får sälja fiskekort till någon annan då. De företag som tillämpar denna 
lösning i sin verksamhet har inte samma möjlighet att planera sin verksamhet, men i gengäld 
behöver de inte sköta fiskevården. 



 

 22

Möjligheter till ökad rådighet över vatten 

Rätten att fiska i insjövatten är förbehållen fiskerättsägaren. Det är alltid markägaren som 
också äger rätten att fiska. Markägare kan vara privatpersoner, bolag, kyrkan, kommunen eller 
staten. Fiskerätten är ofta gemensam för fastigheter där fiskevattnet är beläget. Dessa 
fiskerättsägare bildar ofta fiskevårdsområden enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. 
Fiskerätten upplåts ofta av fiskerättsägaren genom försäljning av fiskekort. Kortavgiften 
används främst till att finansiera fiskevård. Generellt verkar fiskerättsägare inte vara benägna 
att upplåta eller arrendera ut sin fiskerätt till fisketurismföretagare, även om de själva inte 
nyttjar fiskevattnen i särskilt stor utsträckning (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). De 
inkomster de kan få från arrendena bedöms inte kompensera de intrång, störningar eller 
besvär som kan tänkas uppkomma om de arrenderar ut sitt vatten. Det blir dock allt vanligare 
att fiskevårdsområden reglerar fiske med mängdfångade redskap hårt. Vid dessa vatten blir 
därför fisket mer attraktivt för dem som fiskar med handredskap och därmed också mer 
intressant för fisketurismföretag. Dessa fiskevårdsområden är också de som är mest benägna 
att arrendera ut sitt vatten eller delar av det till entreprenörer alternativt upprätta 
samarbetsavtal med entreprenörer, som de tror genom sin verksamhet kan skapa 
arbetstillfällen till bygden (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005).  
 
Många företagare med egna arrendevatten arbetar för att utöka sina arrenden, men de verkar 
ofta misslyckas med sina ansträngningar (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). Dessutom 
ökar nu risken för att fisketurismföretagare blir av med sina arrenden. Ett exempel på detta är 
de arrenden som skogsbolag tidigare upprättat åt fisketurismföretagare. I dag letar 
skogsbolagen mer än förr efter kompletterande verksamheter till sitt eget skogsbruk p.g.a. 
lönsamhetssvårigheter, och i det arbetet har fisketurism blivit intressant. Flera skogsbolag har 
de senaste åren börjat marknadsföra fisketuristiska produkter på sina vatten. 
 
Studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå visar att lönsamheten för en 
fisketurismföretagare kraftigt skulle kunna ökas om företagaren får bättre rådighet över de 
vatten företaget nyttjar. En studie om ekologiskt anpassad turistnäring i Kaitumälven som 
genomförts vid SLU visar på betydelsen av olika förvaltningsstrategier (Paulrud, 2004). 
Resultaten från studien visar bl.a. att bättre rådighet och därigenom bättre förvaltning kan höja 
betalningsviljan hos en sportfiskare per fiskedag med mer än 1300 kr. Resultaten från studien 
visar även att besöksfrekvensen ökar vid bättre förvaltning.  
 
Över- och underutnyttjade arter 

Många av de fiskbestånd som är intressanta för ett fisketuristiskt företagande är idag av dålig 
status, både vad gäller numerären och storleksstrukturen. De enda bestånd man idag kan anta 
klara av ett ökat nyttjande genom sportfiske är abborre och gädda i inlandsvattnen och i 
Bottenviken-Bottenhavet (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005).  
 
Utnyttjandet av lax och öring varierar betydligt mellan olika kuststräckor från Skagerrak till 
Bottenviken. Det yrkesmässiga kustfiskets fångst av lax är mycket begränsat i Skagerrak och 
Egentliga Östersjön, medan den är betydligt större i Bottenviken, där kustfisket och 
fisketurismnäringen konkurrerar om resursen. Yrkesfisket efter lax i Östersjön är dock av 
sådan omfattning att inte tillräckligt många individer vandrar upp i älvarna för att 
fisketuristisk verksamhet baserad på lax skulle kunna öka i någon större omfattning så som 
situationen ser ut idag (Andersson, 2003). Bestånden av både vilda och odlade bestånd av lax 
kan dock antas öka de närmaste åren främst pga. urfasningen av drivgarnsfisket men också av 
det minska intresset från yrkesfisket pga. nya dioxinbestämmelser i Östersjön 



 

 23

(Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005) Detta bör skapa bättre förutsättningar än idag för 
nyttjande av laxbestånden för fisketuristisk verksamhet i norra Sverige. Havsöringbestånden 
längs norrlandskusten är mycket svaga och omfattande åtgärder behövs för att dessa bestånd 
ska bli intressanta ur ett fisketuristiskt perspektiv (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005).  
 
När det gäller gädda och abborre finns goda bestånd i både Norrbotten och Västerbotten 
samtidigt som nyttjandet är lågt eller måttligt. Samtidigt är framförallt gäddan en av de mest 
attraktiva arterna för internationell fisketurism. Här borde det därför finnas potential för ett 
utökat nyttjade av gäddan inom fisketurismen som främst riktar sig till internationella kunder 
(Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2005). Gäddan har dessutom den fördelen att det råder 
betydligt mindre konkurrens om denna resurs jämfört med t.ex. laxartad fisk. 
 
Jakt- och fisketurism i samisk regi 
 
Möjligheter till samisk jakt- och fisketurism 
År 1993 blev jakt och fiske i Sveriges fjällområden tillåtet och öppet i princip för alla 
intresserade. Länsstyrelsen kan dock undanta vatten från upplåtelse för att tillgodose 
samebymedlemmarnas behov av fiskevatten. Samebyn, eller dess medlemmar, har emellertid 
inte rätt att upplåta sina jakt- och fiskerätter. Det kan enligt gällande lagstiftning endast 
regeringen eller utsedd myndighet göra. I de samiska undantagsvattnena skulle samebyarna 
kunna bedriva fisketuristisk verksamhet. Dock är det enligt rennäringslagen förbjudet för 
samebyar att bedriva annan verksamhet än renskötsel. Därför kan samebyarna inte bedriva 
jakt- och fisketurism i egen regi. Sådan verksamhet får istället bedrivas antingen inom ramen 
för en jakt- och fiskeförening eller i regi av enskilda samebymedlemmar. En jakt- och 
fiskeförening är en sammanslutning av medlemmar i en sameby vars huvudsakliga mål kan 
vara att bedriva jakt- och fisketurism. Verksamheten kan då bedrivas genom så kallade 
underupplåtelser där föreningen eller samebymedlemmarna får ensamrätt till jakten eller 
fisket inom ett visst område. Underupplåtelser i detta sammanhang är dock relativt sällsynt. 
Mer vanligt är verksamheter som uthyrning av stugor, båtar och jakt- eller fiskeguidning 
(Sandström, 2004). En enskild samebymedlem som vill bedriva jakt- och fisketurism inom 
samebyns område måste ha ett formellt tillstånd från länsstyrelsen för sin verksamhet. I 
praktiken måste dock medlemmen även ha tillåtelse av samebyn eftersom länsstyrelserna som 
regel hör med berörd sameby innan tillstånd ges (Sandström, 2004). 
 
En kartläggning genomförd inom ramen för Fjällmistraprogrammet visar att samebyarna har 
olika inställningar till om jakt- och fisketurism överhuvudtaget ska kunna bedrivas av 
enskilda inom samebyarnas områden (Sandström, 2004). En sameby, som tidigare har haft 
dålig erfarenhet av enskildas verksamhet eftersom renskötseln ansågs ha påverkats negativs, 
menar att det är nödvändigt att turistverksamhet inom byn bedrivs i kollektiv form för att på 
så sätt undvika missbruk och överutnyttjande av resursen. Kartläggningen visar dock att de 
flesta samebyar menar att det inte utgör något större problem om enskilda samebymedlemmar 
arrangerar jakt- och fiske inom samebyns område. Man menar att de enskilda medlemmarna 
är väl bekanta med renskötseln och att störningar därför kan undvikas. En sameby menar att 
det enbart är bra att näringslivet breddas så att alla inte är helt beroende av renskötseln för sin 
försörjning. 
 
Omfattning av samisk jakt- och fisketurism 
Av de 33 samebyar som kartlagts i Fjällmistrastudien finns det jakt- och fiskeföreningar i 17 
stycken. Av dessa uppges emellertid sju vara vilande sedan 1993 då beslutet om den fria 
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småviltjakten och fisket infördes (Sandström, 2004). Enligt samma studie förekommer jakt- 
och fisketurism som bedrivs i enskild regi i 13 av de 33 byarna. I Norrbotten bedrivs turism i 
enskild regi i sex av femton fjällsamebyar, i Jämtland i fyra av tolv byar och i Västerbotten i 
tre av de sex fjällsamebyarna. Det rör sig dock inte om någon omfattande verksamhet. De 33 
samebyarna tillfrågades också hur de ser på utvecklingen i framtiden för jakt- och fisketurism 
inom samebyn. Endast åtta av de 33 kartlagda svarade att de planerade att utveckla någon 
form av jakt- och fisketurism inom en snar framtid. Mer än en tredjedel av samebyarna sade 
sig inte ha några sådana planer. De övriga menar att en eventuell turistsatsning i hög grad 
beror på om förutsättningarna för småviltjakten förändras.  
 
Även om jakt- och fisketurism förekommer relativt frekvent i samebyarna kan det inte 
förväntas att denna näring ökar i någon större omfattning inom en nära framtid. Det framstår 
med all tydlighet i Fjällmistrastudien att samebyarna anser att renskötseln är den huvudsakliga 
sysselsättningen inom samebyarna. All annan verksamhet som riskerar att störa renskötseln 
får troligen mycket svårt att växa. Jakt- och fisketursim ses som ett komplement till 
renskötseln som kan komma ifråga om man inte fullt ut klarar att försörja sig på renskötseln. 
 
Uttalade hinder för samisk jakt- och fisketurism 
Inom Fjällmistrastudien tillfrågades ordförandena i samebyarna vilka hinder de såg för 
utveckling av jakt- och fisketurism inom samebyn. Utöver småviltjakten som i princip alla 
nämner ser man ett antal mer pragmatiskt inriktade faktorer som kan hindra utvecklingen. Nio 
samebyar uppger att det är svårt att bedriva turistverksamhet eftersom det tidsmässigt krockar 
med renskötseln. Åtta samebyar uppger att man förmodligen skulle bedriva någon form av 
turistverksamhet om det bara fanns någon som vill och har tid att bygga upp sådan 
verksamhet inom byarna. Fem av byarna menar att det saknas infrastruktur (vägar, flygplatser, 
stugor, båtar etc.) för att det ska vara möjligt att bedriva turism. Tre byar pekar på att 
turismverksamhet i deras område skulle innebära ytterligare intrång i en miljö som redan nu 
är hårt belastad. Tre ordförande tror inte att det är möjligt att få tillsäckligt bra lönsamhet i 
jakt- och fisketurism för att det ska vara lönt att satsa på detta. Några pekar också på att det 
inte finns någon tradition att bedriva turism inom samebyarna, att man måste vara en speciell 
människa för att kunna hålla på med turister eller att den mark som samebyn förfogar över 
utgör skyddade områden vilket förhindrar byn från att nyttja markerna för annan kommersiell 
verksamhet än renskötsel.  
 
Jakt- och fisketurism i skyddade områden 
 
Skyddade områden och turism 
Fem procent av världens yta, utspridd i 130 länder, ingår i 7000 officiellt ”skyddade 
områden”, dvs. naturreservat, nationalparker och liknande (Kemp, 1993; Oviedo et al, 1999). 
Dessa områden är högintressanta från ett turistiskt perspektiv både internationellt och i 
Sverige. I Sverige har det sedan den första nationalparkslagstiftningen trädde i kraft 1909 
bildats 28 nationalparker och drygt 2552 naturreservat i Sverige (Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket, 2005). Det kan vara värt att notera att drygt 90 procent av den idag existerande 
nationalparksytan ligger i fjällområdet i Norrbottens län. Eftersom de skyddade områdena i 
Norrbotten håller mycket goda fisk- och viltpopulationer är områdena intressanta att nyttja för 
jakt- och fisketuristisk verksamhet. 
 
Möjligheterna till att bedriva jakt- och fisketurism begränsas dock av de restriktioner som 
finns i nationalparksförordningen, nationalparkernas skötselplaner och reservatsföreskrifter. I 
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de flesta nationalparker och i många naturreservat är det förbjudet att utan länsstyrelsens 
tillstånd bedriva kommersiell verksamhet eller annan verksamhet med samma innebörd. 
Vidare gäller i nationalparkerna att jakt generellt är förbjuden utom i specificerade undantag 
som beskrivs i föreskrifterna till de olika parkerna. Enligt nationalparksföreskrifterna har 
samebyarna rätt att jaga älg i Padjelanta samt småvilt i samtliga parker. Byarna har dock inte 
rätt att jaga älg i nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet och Muddus. I nationalparkerna är 
även fiske generellt förbjudet utom i särskilt upplåtna fiskekortsvatten där handredskapsfiske 
är tillåtet. Medlemmar i samebyarna har dock rätt att fiska för husbehov i samtliga parker och 
reservat. De relativt hårda restriktionerna i nationalparkerna härstammar troligen från den 
tiden då nationalparker började bildas. Från början byggde hela idén med att inrätta 
nationalparker på att det bästa sättet att skydda naturen är att begränsa människors tillträde 
och nyttjande, att naturen och speciellt ”vildmarken” bör skyddas från all mänsklig aktivitet 
(Usher, 1998). 
 
Naturvårdsverket har dock insett att kommersiell verksamhet inte behöver ha negativ 
påverkan i nationalparkerna och därför börjat se över föreskrifterna i samtliga befintliga 
nationalparker. Enligt Naturvårdsverket råder det nu samstämmighet kring att föreskriften om 
kommersiellt nyttjande kommer att ändras (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005). 
Naturvårdsverket anser att det inte är den kommersiella verksamheten i sig som är ett 
problem. I stället bör sådana verksamheter regleras som utgör ett hot mot de värden som skall 
skyddas (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005) 
 
Turismverksamhet i skyddade områden idag  
Redan idag besöker varje år mellan fem och sju tusen fjällvandrare världsarvet Laponia, som 
består av nationalparkerna Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet och Muddus samt naturreservaten 
Sjaunja och Stubba. Längs markerade vandringsleder i, och strax utanför, Laponia 
tillhandahåller Naturvårdsverket respektive STF övernattningsstugor. Restriktionerna för 
anläggningar och kommersiell verksamhet i Laponias nationalparker och naturreservat, 
begränsar idag övriga initiativ. Ett fåtal övernattningsstugor i privat samisk regi ligger i precis 
anslutning till Laponiagränsen. Ett flertal boendeanläggningar finns också just utanför, och 
vid de naturliga infarterna till, Laponia. Med undantag av Naturvårdsverkets och STF:s stugor 
och anläggningar, som dock utgör mer än hälften av den samlade kapaciteten, drivs 
anläggningarna i lokal regi. Ett mindre antal drivs av samer. (Mijá ednam, 1999) 
 
Idag bedrivs fisketuristiskt företagande i flera av våra nationalparker i fjällen. I bl.a. 
Padjelanta svarar medlemmar i samebyar för driften av stuglägren, fiske med fiskekort och för 
erforderliga transporter inom nationalparken. I Fulufjällets nationalpark äger 
Naturvårdsverket en fiskecamp vid Rösjöarna, Rösjöns fiskecamp, som förvaltas av 
länsstyrelsen i Dalarna.  
 
Samernas intentioner gällande jakt- och fisketurism i skyddade områden 
I framtiden vill samebyarna utveckla sin turismverksamhet inom Laponia. Det finns också ett 
intresse för att ta på sig förvaltnings- och skötseluppgifter i skyddade områden, inklusive 
Laponia (Mijá ednam, 1999). Byarna vill också ha möjlighet att ha en formell roll, en 
samordnande eller till och med kontrollerande funktion, när det gäller t.ex. turismverksamhet. 
Även om samebyarna är positiva till utveckling av turism generellt och fisketurism specifikt 
inom Laponia är de dock tydliga med att rennäringen även fortsättningsvis ska vara samisk 
huvudnäring och att turismen utvecklas till ett komplement (Mijá ednam, 1999). 
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Naturvårdsverkets ståndpunkt gällande jakt- och fisketurism i skyddade områden 
Naturvårdsverket anser att en ekologiskt hållbar turism i skyddade områden är positivt för 
naturvården genom att den ökar miljömedvetandet hos besökare och därmed stärker 
naturvårdsarbetet. Vidare anser man att sådan turism även är positiv för samhället i övrigt, 
eftersom en ökad omfattning av sådan turism i skyddade områden kan gynna den lokala 
ekonomin och bidra till en både socialt och ekonomiskt hållbar utveckling (Naturvårdsverket 
och Fiskeriverket, 2005). Man poängterar dock att turismen som bedrivs i skyddade områden 
skall bedrivas på ett hållbart sätt i lämplig omfattning, utan att komma i konflikt med 
bevarandemålen för det skyddade området.  
 
Förutsättningar för turismverksamhet i skyddade områden - ekoturism 
För att säkerställa att turismen i skyddande områden bedrivs på ett hållbart sätt detta menar 
Naturvårdsverket att turistiskt företagande, tex fisketurism, i skyddade områden skall vara 
ekoturismmärkt i enlighet med något kvalitetssäkringssystem t.ex. Naturens Bästa 
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005). Naturvårdsverket får medhåll av de samebyar 
som verkar inom Laponia. Samebyarnas utgångspunkt för turism i Laponia är att den måste 
vara ekologiskt hållbar (Mijá ednam, 1999). Vidare anser man att turismen inte heller får 
påverka andra samiska näringar eller den samiska kulturen på ett negativt sätt. Det innebär, 
enligt byarna, att turismen måste utvecklas och bedrivas med varsamhet, kunskap och respekt 
för områdets natur och kultur. Samebyarna har därför tidigare föreslagit att WWF:s principer 
för ekoturism tas som utgångspunkt för turistaktiviteter i Laponia. Dessa principer slår bl.a. 
fast att den ekologiska och sociala bärkraften ska vara styrande, att kompetenta guider och 
hög kvalitet på informationen är avgörande eftersom ekoturism är kunskapsturism, att den 
lokala ekonomin ska gynnas, att resenären ska påverkas till en respektfull attityd och att 
ekoturism ska bidra till naturskydd och lokal utveckling (Mijá ednam, 1999). 
 
Diskussion och slutsatser 
 
Turismföretagarnas servicenivå 
De kartläggningar av jakt- och fisketurismen som genomförts både nationellt och i norra 
Sverige visar tydligt att servicenivån hos befintliga jakt- och fisketurismföretagare är generellt 
sett låg i jämförelse med företag i andra länder med samma naturliga förutsättningar. 
Framförallt fisketurismen uppvisar i dag en stor variation i kvalitet där de flesta aktiva företag 
erbjuder produkter med låg servicegrad och där omfattande utvecklingsinsatser måste till för 
att de ska kunna kvalificera sig för en internationell marknad. Det finns endast ett fåtal 
anläggningar som är etablerade på den internationella marknaden och där en stor del och i 
vissa fall majoriteten av kunderna är från länder utanför Norden. Den låga servicenivån leder 
till att en stor andel av besökarna utgörs av svenska fiskare som ofta nöjer sig med en lägre 
servicenivå och inte heller är beredda att betala särskilt mycket mer för en högre servicenivå. 
Utländska fiskare har i regel högre krav på boendekomfort och annan service men är också 
vana vid att spendera betydligt mer på sina fiskeupplevelser än de svenska sportfiskarna. De 
utländska gästernas högre krav medför möjligheter till merförsäljning och ökad lönsamhet. Ett 
fisketuristiskt företags förmåga att kunna ta emot utländska gäster medför även ökade 
möjligheter på hemmamarknaden eftersom en högre servicenivå även ger möjlighet att 
attrahera konferensgrupper (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2005). 
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Jaktturismens utvecklingspotential 
Jaktturismen skiljer sig generellt från andra turismgrenar genom att det inte är efterfrågan utan 
jaktmarkernas produktionsnivå av vilt som styr hur många kunder företagen kan ta emot. De 
studier av jaktturismen som gjorts visar att många företag menar att de sällan har osålda 
jaktpaket. Eftersom efterfrågan många gånger är större än utbudet har jaktturismföretagen inte 
några större problem med marknadsföring av sina produkter. Marknadsföringen underlättas 
även av att företagen har en relativt sett stor andel återkommande kunder samt att 
kundgruppen är homogen och lätt att nå via annonser i jakttidskrifter eller via Internet.  
Svårigheter med marknadsföring är annars ett stort hinder inom turismbranschen, men här har 
alltså jaktturismen en fördel i jämförelse med många andra turismgrenar. 
 
Det är självfallet positivt att många jaktturismföretag säljer i princip allt de erbjuder men det 
innebär samtidigt att potentialen kanske inte är så stor för en betydande tillväxt inom 
jaktturismen, åtminstone inte om man räknar i antalet besökare. Istället skulle företagen 
behöva öka sin servicenivå och attrahera mer penningstarka internationella kunder för att på 
så sätt öka sin omsättning. Det verkar dock som företagen tvekar att öka servicenivån och 
priserna eftersom de är rädda att förlora sina gamla kunder.  
 
En tydligt begränsande faktor för utvecklingen av jaktturismen i norra Sverige är den fria 
småviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Speciellt samebyarna ser inga om helst 
utvecklingsmöjligheter för jaktturism inom deras områden så länge nuvarande bestämmelser 
gäller. Det skiljer sig lite mellan länen när det gäller hur restriktivt man tolkar bestämmelserna 
vilket gör att det är lite lättare i vissa kommuner att utveckla jaktturistisk verksamhet baserad 
på småvilt men skillnaderna är inte stora. Den fria småviltjakten kan på kort sikt möjligen 
vara positiv för ett fåtal företag, t ex. helikopterföretag, men eftersom bestämmelserna i 
princip omöjliggör för turismföretagare att ha exklusiv tillgång till den resurs de baserar sin 
verksamhet på kommer troligen jaktturismen baserad på småvilt i fjällen inte att kunna 
utvecklas i någon betydande omfattning så länge nuvarande bestämmelser gäller.    
 
Fisketurismens utvecklingspotential 
De studier med fokus på fisketurismens utveckling som genomförs visar att det från flera håll 
finns en tro på att omfattningen av fisketurismen kommer att öka i framtiden. 
Hushållningsällskapet i Västerbotten anser att fisketurismnäringen i Västerbottens län 
uppfyller ett antal kriterier som gör att den betraktas som en näring att räkna med under 
överskådlig tid framåt (Lindelöv Berntson, 2007). Man menar att antalet företag, den 
ekonomiska omsättningen och årsarbetena har årligen ökat sedan år 2000, men ändå bedrivs 
verksamheten i endast någon eller några få procent av länets totala fiskevattenresurs. 
Hushållningsällskapet i Västerbotten får medhåll av Sveriges Fisketurismföretagare som anser 
att Sverige har kanske bättre naturliga förutsättningar än något annat europeiskt land att på 
sikt nå en topposition som fiskedestination i Europa (Jonsson, 2003). Dock menar man att 
man i Sverige inte tagit tillvara de naturliga förutsättningarna på ett bra sätt och att svensk 
fisketurism generellt i stor utsträckning saknar tillräckligt attraktiva produkter som attraherar 
köpstarka internationella sportfiskare. Även Naturvårdsverket och Fiskeriverket verkar tro att 
fisketurismen har potential att utvecklas positivt men de statliga verken är betydligt mer 
försiktiga i sina slutsatser om fisketurismens utvecklingspotential (Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket, 2005). Man anser att många fiskpopulationer helt enkelt inte tål ett högre 
fisketryck och därför inte tillåter att fler fiskare nyttjar vattnen. Det tydligaste exemplet på det 
är de laxartade fiskarna som lax, öring, harr och röding. Man menar istället att potentialen 
ligger i de arter där fisketrycket är relativt lågt, t. ex. när det gäller gäddan. Det är troligen så 
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att just fiske efter gädda har varit en underskattad produkt hos fisketurismföretagare i 
Västerbotten och Norrbotten.  
 
Något som inte bör glömmas bort vid en diskussion om fisketurismens framtid är 
nödvändigheten av att kombinera den fisketuristiska verksamheten med andra produkter eller 
affärsområden eftersom fiskesäsongen är tämligen begränsad i tid. Detta bekymmer är dock 
inte unikt för fisketurismen utan gäller i allra högsta grad även jaktturismen och andra former 
av naturturism. Vid utveckling av all fiske- och jaktturism är det därför viktigt att beakta 
behovet av att komplettera verksamheten med andra verksamhetsgrenar. 
 
Behov av kvalitetssystem 
För att utjämna kvalitetsskillnaderna och generellt höja standarden på fisketurismföretagens 
produkter föreslår Sveriges Fisketurismföretagare etablering av någon form av 
kvalitetssäkringssystem. De får medhåll av de flesta fisketurismföretag i Norrbotten. Hela 84 
% av de norrbottniska företagen anser att det är nödvändigt med någon form av 
kvalitetsmärkning/certifiering av de turistiska sportfiskeföretagen (Stenmark och Kivijärvi, 
2002). Även Naturvårdsverket och Fiskeriverket anser det viktigt att fisketuristiska företag 
finner vägen till kvalitetsgranskning av sina produkter (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 
2005). Ett lämpligt val av kvalitetssystem skulle kunna vara Ekoturismföreningens 
kvalitetsmärkning Naturens Bästa. En sådan ekoturismmärkning skulle inte bara ge 
förutsättningar för kvalitetsförbättringar av verksamheten utan troligen även ge företagen 
möjlighet att expandera sin verksamhet inom skyddade områden i framtiden.     
 
Det kan mycket väl vara så att någon form av verksamhetssystem som syftar till att förbättra 
kvaliteten på de fisketuristiska företagen och deras produkter är behövligt för svenska 
fisketurismföretag inklusive företagen i norra Sverige. Dock kan ett sådant system inte ensamt 
höja nivån på företagen till hög internationell klass oavsett vilket typ av system man väljer. 
För att göra detta behövs också relativt stora investeringar i form av t.ex. kompetenshöjning 
av personal, fiskevård samt förbättrad standard på anläggningar.  
 
Förvaltning av vilt och fisk 

Jaktturismföretagen i norra Sverige tillhandahåller främst småviltjakt samt jakt på älg. Särskilt 
ripjakt ingår i stor omfattning i företagens produktutbud eftersom det visat sig att just denna 
jaktform efterfrågas av besökande jägare (Alatalo, 2003). Ripjakt är alltså en relativt vanlig 
jaktprodukt trots att den fria småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen gör det 
omöjligt för jaktturismföretag att få exklusivitet till resursen ripa. Eftersom företagarna inte 
får exklusiv tillgång till de utnyttjade jaktmarkerna är det dock inte troligt att jaktturism 
baserad på ripjakt kan fortsätta att öka särskilt mycket i omfattning. Inte förrän 
förvaltningssystemet förändras radikalt kan utveckling av jaktturism baserad på ripjakt ta fart 
på allvar.   
 
Även när det gäller fiske i statens vatten ovan odlingsgränsen syftar lagstiftningen främst till 
att gynna allmänhetens rekreation och begränsa störningarna för renskötseln, vilket innebär att 
det är svårt att finna stöd för satsningar på turistnäringen (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 
2005). Intresset för fisket hos allmänheten är dock relativt sett mindre än för småviltjakten så 
det finns viss potential att etablera fisketuristisk verksamhet i dessa områden. Trots 
begränsade möjligheter att påverka fiskeförhållandena kan man konstatera att det finns 
förhållandevis många fisketurismföretag som marknadsför fisketurismprodukter baserade på 
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ett fiske i statens vatten ovan odlingsgränsen. Om dessa företag fick möjlighet till ökad 
rådighet över de vatten de nyttjar skulle denna näring troligen växa snabbt.  
 
Det råder ingen tvekan om att rådande förvaltning av fisk och vilt som är ett det stort hinder 
för utveckling av jakt- och fisketurism är norra Sverige. Om samhället vill ha en betydande 
tillväxt inom dessa turismgrenar måste förvaltningssystemet ändras på ett sådant sätt att 
turismföretagen får exklusiv tillgång till vissa marker och vatten. För att detta ska kunna ske 
behöver myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå i samhället få en 
ökad kunskap om jakt- och fisketurismen och få inse potentialen i denna näringsverksamhet. 
 
Effekter av utveckling av jakt- och fisketurism 
Nästan all litteratur som ligger till grund för denna rapport utgår från att samhället gynnas av 
att jakt- och fisketurismen växer i ekonomisk betydelse. Men är detta så självklart? Vi vet att 
jakt och fiske traditionellt spelar en viktig roll för människor, speciellt i norra Sveriges inland. 
Tidigare forskning har till exempel visat att möjligheterna till jakt och fiske är en viktig faktor 
vid valet av bostadsort (Ericsson et al., 2005). Man bör därför vara medveten om att 
avsättning av jaktmarker eller fiskevatten exklusivt till turismentreprenörer kan ha negativ 
påverkan på hur attraktivt orten eller området är för inflyttning.  
 
Fisketuristföretagens behov av ökad rådighet över de vatten de nyttjar står även i vissa fall i 
konflikt med yrkesfiskets behov. Därför kan en förändrad förvaltning av fiskevatten i riktning 
mot ökat fokus mot fisketurism få negativa konsekvenser för yrkesfisket. Speciellt är det 
troligt att konflikter uppstår mellan fisketurismen och det småskaliga kust- och insjöfisket 
som samhället tidigare haft målsättning att gynna enligt regeringens proposition 2003/04:51.   
 
Avslutande kommentar 
Naturturismen i norra Sverige har förutsättningar att utvecklas till en både expansiv och 
lönsam industri med effekter på sysselsättning och ekonomi. För att naturturismen ska få 
någon betydande effekt på den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen måste de delar 
av naturturismen lyftas fram som har möjlighet att attrahera de mest köpstarka 
kundgrupperna. Detta beror på att naturturism aldrig kan bli någon massturism eftersom den 
måste få verka i relativt sätt orörd natur. Två tydliga exempel på turismgrenar som kan 
attrahera köpstarka besökare är jakt- och fisketurismen. Det finns också anledning att tro att 
dessa turismgrenar kan, när de nått en betydligt högre servicenivå än idag, agera draglok för 
andra typer av turism. Dock är det viktigt att inte ha en övertro på jakt- och fisketurismens 
ekonomiska möjligheter. Man får inte glömma bort att jaktturismen alltid kommer att vara 
begränsad av viltpopulationerna och för närvarande starkt hindras av den fria småviltsjakten. 
Fisketurismen i sin tur lider även den av de nuvarande reglerna för fisket på statens mark ovan 
odlingsgränsen men i kanske ännu högra grad av fiskbestånd i dåligt skick. Dessa 
förutsättningar kan givetvis förbättras men kommer troligen att ta lång tid.    
 
Eftersom jakt- och fisketurismen kan anses ha stor potential borde dessa turismgrenar tillhöra 
den typ av turism som man fokuserar på i utvecklings/forskningsprojekt som syftar till att 
utveckla turismen i norra Sverige. Sådan forskning kräver kompetens från ett flertal 
universitetsämnen, t.ex. statsvetenskap, rättsvetenskap, marknadsföring, entreprenörskap, 
miljöledning och kvalitetsteknik. Ett område som bör prioriteras i kommande projekt är 
påverkan av förvaltningen av vilt och fisk på utvecklingen av jakt- och fisketurism. Även 
kvalitetssystem för jakt- och fisketurism är ett område som är viktigt att belysa i det skede 
jakt- och fisketurismen nu befinner sig i.   
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