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Fiskedrömmen blir sann i Jämtland Härjedalen 
Jordbruksverket har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram en strategi för att fördubbla fisketurismen i Sverige. 
Branschen tros kunna skapa mängder av arbetstillfällen och bevara sysselsättning och service på 
landsbygden. Föreningen Drömfiske Jämtland Härjedalen har ambitionen att ta täten i den utvecklingen. 

Genom att samla flera av de ledande fiskedestinationerna i länet så vill vi stärka vår position i både Sverige och 
övriga Skandinavien. Vi inleder nu en storsatsning för att visa upp vilka fantastiska resurser vi har i våra 
gemensamma vatten, med hopp om att både locka hit fler turister och få fler länsbor att utnyttja våra egna vatten. 

Drömfiske Jämtland Härjedalen lanserar nu nästa steg i vår digitala satsning, i form av en ny hemsida 
www.dromfiske.com som utvecklats i samarbete med starka aktörer inom branschen.  

Vi kommer även att finnas representerade på den stora Sportfiskemässan i Jönköping 29-31 mars, med hopp om att 
öka fisketurismen i länet redan sommaren 2019. 

Gunnar Heibring, ordförande i Drömfiske 
Jämtland Härjedalen, får nu vara med och 
sjösätta en satsning som han tror kan bli viktig 
för länets besöksnäring. 

– Fisketurismen spelar redan en viktig roll på 
landsbygden i länet. I Hotagsbygden, där jag 
själv bor, är den faktiskt avgörande för att flera 
företag ska kunna överleva. Fisket har en enorm 
potential, och få områden i världen har bättre 
förutsättningar än oss för att ta täten i den 
utvecklingen, säger Gunnar Heibring. 

På Drömfiske Jämtland Härjedalens nya 
hemsida www.dromfiske.com hittar du alla 
fiskecamper, serviceföretag och fiskevårdsområden som är med i föreningen, samt allt du behöver veta inför din 
fisketur i de aktuella områdena. En stor förhoppning är att pimpelfisket ska locka ännu fler besökare till länets 
fjällvärld. 

– Vi har enormt mycket fina pimpelvatten i länet, och framför allt borde fler passa på att fiska efter den eftertraktade 
rödingen, som är lättare att fånga på vintern än sommaren. Men även sommarfisket kan öka otroligt mycket mer, utan 
att det blir trångt eller att fiskbestånden tar skada, berättar Gunnar Heibring. 

Gunnar Heibring, ordförande i Drömfiske Jämtland Härjedalen

https://dromfiske.com/
https://sportfiskemassan.se/exhibitor/dromfiske-jamtland-harjedalen/
https://dromfiske.com/


Kontakt för mer information kring Drömfiske Jämtland Härjedalens satsning: 
Gunnar Heibring, ordförande. Mobil: 070 296 59 87 // info@dromfiske.com  

Sven-Ola Öhlund, vice ordförande, fd Länsfiskekonsulent. Mobil: 070 508 05 60 

Maritha Grelsson, webbredaktör. Mobil: 070 298 82 18 // marithagrelsson@gmail.com   

Pernilla Öberg, webbmaster. Mobil: 076 83 63 508 // pernilla@lakehousemedia.se  

Fakta om Drömfiske Jämtland Härjedalen 
Drömfiske Jämtland Härjedalen innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/
beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. De guider, boendeanläggningar och 
annan kringservice som ingår i Drömfiske JH har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din 
fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.  

Ladda ner Drömfiske JH's logotyp > www.dromfiske.com/logo 

Ladda ner vår informationsfolder > 

Hitta fler bilder > 
 

Nästa generations storfiskare. Hugo Persson fiskar röding i 
Jormvattnet. Foto Anders Lundin

Pimpelfiske på ett av Drömfiske Jämtland  
Härjedalens många fina fiskevatten. Foto Anders Lundin

Lyckat pimpelfiske, den eftertraktade rödingen.  
Foto Anders Lundin

Strapatser i Funäsdalen. Foto Jon Wagenius
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