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Ryssland, fiskemässa Utrecht och Magdeburg, karpfiske, C&R, följ
med till Wels.
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Ekonomiska avmattningen i Ryssland märks alltmer. Hittills i år har Rubeln fallit med 25 %
mot Euron och den ryska löneutvecklingen har nu minskad 11 månader i sträck.
Västvärldens sanktioner efter den ryska inmarschen på Krim och strängare visumregler
försvårar resandet. Lågt oljepris gör inte situationen bättre.
Den växande ryska medelklassen, som de senaste åren ökat sitt intresse för utlandsresor,
känner av tuffare ekonomiska förutsättningar. Även om inte majoriteten av ryska
fiskegäster till Sverige har flyget som huvudresesätt så påverkas volymen resalternativen
blir färre.
SAS meddelade häromveckan ett uppehåll i trafiken Köpenhamn-Moskva från mars 2016.
EasyJet har tagit samma beslut från engelska Gatwick och AirBerlin stoppar linjerna från
Düsseldorf och Berlin till Moskva. Jätten Lufthansa drar ned trafiken från tidigare nio ryska
destinationer till enbart Moskva och S.t Petersburg. Samtidigt som kollapsen i ryska
flygbolaget Transaero Airlines gör att landets näst största flygbolag, tidigare en stark
konkurrent till Aeroflot, upphör från 15 december har prishöjningar på 25 % blivit en direkt
effekt. Också resegiganten Tui-group (ägare bl.a. Fritidsresor) gör nu kraftiga
neddragningar på den Ryska och Ukrainska marknaden.
Det gäller att bilturistande ryssar kan kosta på sig att resa västerut. Och att färjetrafiken
kan fortsätta locka huvuddelen av trafikvolymen för fiskegästerna till mellersta och södra
delarna av Sverige. Anläggningar längre norrut i landet har fortsatt samma tillgänglighet
landvägen via Haparanda. Nyinförda gränsregler påverkar nu hur enkelt det är för ryska
resenärer att resa till Sverige.
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Hengelsport, ledande fiskemässa i
Holland, har arrangerats sedan början
på 2010-talet i Utrecht strax söder om
Amsterdam. I år 160 utställare och
närmare 20 000 besökare under de tre
mässdagarna.
SwedenFishing har tidigare, under
projekttiden, ställt ut på mässan
tillsammans med Svenska
fiskeentreprenörer.Vilket gett värdefulla
kontakter för deltagarna i montern.
De två senaste åren har vi besökt
mässan och haft möten med de
fiskeresearrangörer som ställt ut där. I
år fanns fler arrangörer än något år
tidigare på plats varav nära hälften
säljer resor till utlandet.
Holland har brottats med svag ekonomi
under ett par år men nu märks en tydlig
svängning med stark optimism hos
arrangörerna. Mer om arrangörerna,
deras efterfrågan och planer finns att
läsa om i föreningens reserapport som
medlemmarna kan ta del av.
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Redan någon dag efter mässhelgen
hörde en av arrangörskontakterna av
sig på mailen med en lista på
medlemsanläggningar som var
intressanta.
Bakgrunden var föreningens beslut att
för första gången ställa ut på mässan.
Vi deltog med vår uppfällbara
montervägg i en 2x3 m stor monter.
Medlemmarna marknadsfördes i
särtryck med sina
företagsbeskrivningar. Uppdelat i fyra
set; Sydkusten, Södra Sverige,
Mellersta Sverige och Salmonid.
Företagens beskrivningar med sitt
tydliga bildspråk och information är en
verklig styrka. Särskilt uppskattat var
de anläggningar som har text översatt
till tyska. (Dessutom indexeras den
texten av Google och andra
sökmotorer!)
Mässans format är smidigt med två
dagar, inte den största gästvolymen
men med bra tillfälle att möta
arrangörsledet.
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tal kallas ”karpfiske”. Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på möjligheter och reda ut
begreppet.
När man talar om fiske efter arter ur karpfamiljen blir det lätt att begreppet karpfiske
används. Man tänker då gärna på just fiske efter arten karp, som förvisso finns i södra
Sverige men då ofta i vatten av privat karaktär. Fisket efter karp är ett bra exempel på
specimenfiske; alltså där man försöker fånga en så stor fiske som möjligt av en speciell
art.
Vi behöver därför vidga synsättet och uppmärksamma möjligheterna med det som lite
allmänt kallas "karpfiske". Om vi istället använder termen mete efter vitfisk breddar vi
utbudet betydligt, och innefattar då arter som braxen, sutare, mört, färna, id med flera. Här
finns det många fina vatten i Sverige som i mångt och mycket är helt oexploaterade och
säkerligen möjligheter för flera medlemmar att kunna nischa sig och hitta nya säsonger
och målgrupper.
Vi återkommer till "karp-frågan" i föreningens mässrapport som medlemmarna får del av.

En tydlig trend, som föreningens medlemmar kan ta del av i mässrapporten från
fiskemässan i Magdeburg, gäller utvecklingen av synen på "catch and release" i Tyskland.
I föreningens arbete med kvalitetsfrågor är långsiktigt hållbart fiske en hörnsten, det är det
vi ska leva av och utveckla vårt företagande med. Och att framhålla hållbarhetsfrågorna i
sin information till gäster och samarbetspartners, både hemmavid och även när det gäller
återförsäljare, blir allt viktigare också som marknadsföringsmedel.
"Catch and release" är en fisketerm som ofta används i vardagligt tal och står egentligen
för "att fisk som fångas återsätts". För flertalet fisketurister i svensk natur är en viktig del i
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fångsten när så är möjligt. Något föreningen bejakar. Vi behöver vara uppmärksamma på
skillnader som läggs in i betydelsen av "catch and release" i vardagligt tal. Ett nytt
begrepp som börjat användas är ”Limit your kill” och en av föreningens medlemmar har
satt ned foten och valt dekalen ovan.

Ledande fiskemässa i Österrike med ca 12 000 besökare från Österrike och södra
Bayern. Kännetecknande är att flugfisket har en trogen publik vid mässan! Wels ligger
mellan Salzburg och Wien nära den tyska gränsen.
Föreningen planerar att delta och är du som medlem intresserad att följa med och ha en
egen plats i montern så behöver vi din intresseanmälan! Vi använder sektioner med
bredden 1 m och djupet 2 m där du får plats med din rollup och ett ståbord - du kan välja
flera sektioner om du önskar. Senast den 25 november hör du av dig till
henrik.t@SwedenFishing.com eller henrik.l@SwedenFishing.com så vi kan beräkna
kostnaden. När du sedan får ett klart pris från oss för den yta du intresseanmält dig för
lämnar du klartecken för din medverkan.

Väl mött alla i Sweden Fishing - där vår vision är att Sverige ska bli ledande inom
hållbar fisketurism.
Våra kärnvärden är - Hållbar fisketurism * Engagerat värdskap * Kvalitet/Kompetens
*
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