Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism
Laholms kommun ska vara en av Sveriges mest attraktiva platser för fritidsfiske och fisketurism.
Övergripande mål
År 2020 har Laholm ett fritidsfiske med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som
på landsbygden.
Fisketurismen har minst fördubblats och bidrar till sysselsättning och ökad omsättning i
besöksnäringen.
Havet, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfiskets och
fisketurismens behov.
Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och
ekosystemen.
Laholms kommun ligger topp 10 i Jordbruksverkets rankning av årets fritidsfiskekommun i
Sverige.

Vår strategi
Organisering
Laholms kommun ska bidra till att utveckla förutsättningarna för fritidsfiske och fisketurism,
såväl i staden som på landsbygden och utmed kusten.
Kunskapsförsörjning
Laholms kommun ska svara för att information om fiskets förutsättningar och möjligheter finns
tillgänglig och uppdaterad. Det kan röra sig om fiskeregler, kartor, digital information och var
fiskemöjligheterna finns.
Att det anordnas fritidsfiskedagar för att uppmuntra och sprida kunskap om fritidsfisket.
Tillgänglighet
Laholms kommun ska bidra till fysisk tillgänglighet för fritidsfisket i den tätortsnära miljön
genom att:
 Gångbanor, vägar eller stigar längs vattendrag medger fritidsfiske
 Fisket inom det tätortsnära området är upplåtet för fritidsfiske
 Fritidsfiskeplatser kan nås med såväl buss som med cykel
 Anpassade fiskeplatser och/eller fiskeplattformar finns som kan nås av personer med
funktionsnedsättning
 Det finns upplåtna båtramper där fiske från båt är tillåtet.
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Intresse
Laholms kommun bidrar till att aktiviteter för att främja och bredda intresset för fritidsfisket
genomförs och utvecklas.
Fisketurism
Laholms kommun stimulerar näringslivsutveckling och företagande inom fisketurism genom att:
 Prioritera målgruppen fisketurister i marknadsföringen av Laholms kommun som
besöksdestination
 Bidra med kunskap om målgruppen fisketurister till besöksnäringen
 Bidra till produktutveckling och paketering av erbjudanden riktade till målgruppen
fisketurister, tillsammans med besöksnäringen.
Underlag
- Årets fritidsfiskekommun 2015, Jordbruksverket
- Svenskt Fritidsfiske och Fisketurism 2020, Jordbruksverket och Havs och
Vattenmyndigheten

