Fiskeland - en bra start på fiskeresan!
Fiskeland ägs av Dalslands Turist AB och
är den naturliga mötesplatsen för
fisketurism i Dalsland, Sydvästra Värmland,
Akershus och Östfold. Här kan man boka
fiskeguider, hyra stugor och båtar. Här finns
också information om hundratals bra
fiskevatten, fiskekort, bestämmelser,
ramper m.m. Välkomna!

Kvalitetskrav gällande fiskeguider som ingår
och förmedlas via Fiskelands säljkanaler
1. Allmänna och generella krav
- Registrerat företag Fiskeguiden / företaget ska vara registrerad i svenskt eller norskt bolagsregister
samt skattemyndighet. På begäran ska också guiden kunna dokumentera att föreskrivna skatter och
sociala avgifter är betalda.
- Lag och ordning Det är en självklarhet att guiderna följer lagar och bestämmelser, fredningstider
m.m.

2. Fiskeguider som använder båt
De guider som oavsett omfattning använder båt och har betalande gäster ombord ska ha följande
behörigheter och certifikat enligt svenska och norska lagar. OBS kraven skiljer sig en aning beroende
på i vilket land man har verksamhet men är i praktiken likvärdiga.
Enligt Svensk lag:
- Fartygsbefäl Klass 8 Inre Fart
- VHF-certifikat (om vhf-radio används)
- Godkänt läkarintyg för sjöfolk
- Högfartsutbildning. Gäller enbart om båten kan gå snabbare än 35 knop. (Har båten en
fartkapacitet över 45 knop måste ytterligare en besättningsmedlem ha genomgått kursen)

Enligt Norsk lag:
- Begrenset sikkerhetskurs
- Fritidsbåtskippereksamen
- Helseattest fra lege i henhold til kravene for å få fritidsbåtskippereksamen
- FÖRSÄKRINGAR Oavsett land ska de guider som använder BÅT ha de försäkringar som krävs för
verksamheten som personskadeförsäkring (P&I) skada på annans egendom och
båtskadeförsäkring. (Försäkringsbolagen kräver som regel att rätt behörigheter finns för att
försäkringarna ska gälla.)

3. Övrigt gällande fiskeguider
- Catch & Release Vi ser helst att guiderna praktiserar Catch & Release och i övrigt jobbar för ett
hållbart fiske.
- Utnyttja närområdets resurser Vi önskar också att företaget/guiden utnyttjar närområdets tjänster
och produkter i möjligaste mån.
- Kommunikation & Service Guiden ska ha en bra hemsida och ha en hög tillgänglighet via telefon
och e-post. Guiden (eller av guiden anlitade personer) måste kunna kommunicera på engelska.

Bengtsfors Turistbyrå. Tel. 0531-52 63 55 eller epost: turism@bengtsfors.se

