Nyhetsbrev nr 1:2017 från
Svenska Fiskeregler
Mot ljusare tider
I takt med att dagarna blir allt längre ökar även fiskesuget. Redan den 1 januari
sparkade havsöringspremiären igång nere i söder och fisket har, baserat på de
rapporter vi tagit del av tidvis varit mycket givande.

Ny release av Svenska Fiskeregler
Under februari lanseras en ny
uppdaterad version av Svenska
Fiskeregler. Utvecklingen består i att
applikationen uppdateras med nya
regler, korrigeringar av diverse mindre
buggar samt ändringar för bättre
användarupplevelse.
Vi har även i tidigare nyhetsbrev flaggat
för att hemsidan kommer få ett
ansiktslyft under 2017 genom ett
plattformsbyte. När detta väl sker är
ännu inte bestämt men förändringen
kommer sannolikt inte gå någon förbi.
Framgent kommer vi även påbörja
översättningen av hemsidan till
engelska. Efterfrågan på en engelsk
version är stor och hemsidan är ett
första steg i denna riktning. Du kan läsa
mer om utvecklingen av Svenska
Fiskeregler i kommande nyhetsbrev men
också på hemsidan.
Under 2017 kommer det fortsatt vara
stort fokus på informationsinsatser. Vi
kommer att i så stor utsträckning som
möjlig verka för att allt fler känner till
och använder sig av Svenska
Fiskeregler. Ett bevis på detta är att vi
under januari månad 2017 mer än
fördubblade antalet unika besökare sett
till samma månad föregående år vilket
är mycket glädjande.

Pågående och kommande mässor
Just nu pågår båtmässan på svenska
mässan i Göteborg. Passa på att besöka
monter D06:24 bredvid servicecenter
där Länsstyrelsen i Västra Götaland finns
representerade. I montern riktas särskilt
fokus på information om fiskeregler och
varför det är nödvändigt med reglering
av fisket. I montern hittar du information
om Svenska Fiskeregler samtidigt som
kunnig personal kan svara på allehanda
frågor.
På mässan den 11 februari är det sportfiskedag. Förutom att kunna klämma och
känna på drömbåten kan du då ta del av intressanta föreläsningar och träffa profiler
inom sportfiskebranschen. Mer information om mässan hittas här!
Sportfiskemässan på Elmia i Jönköping
närmar sig med stormsteg. Svenska
Fiskeregler kommer finnas i monter
C:566 som även delas med bland annat
Havs och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket och Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Passa på att
besöka oss och diskutera frågor med
koppling till fiskreglering samt hur vi kan
utveckla Svenska Fiskeregler till det
bättre.
Under mässan kan du delta i en tävling med fina priser. Vad sägs om handgjorda
gäddbeten i högsta klass framtagna enbart för Svenska Fiskeregler! Mer information

om mässan hittas här!
På mässan kommer vi förmodligen även ”fiska” efter representanter till vårt
användarråd där det nu finns vakanta platser. Synpunkter från slutanvändarna är
mycket viktiga för vidareutveckling av Svenska Fiskeregler. Vill du redan nu kunna
påverka åt vilket håll utvecklingen av Svenska Fiskeregler ska gå, passa då på att
svara på vår enkätundersökning som du hittar här! Vi syns på sportfiskemässan

Hur kan vi göra Svenska Fiskeregler
till en bättre sidan?
Har ni funderingar och tankar på hur Svenska Fiskeregler kan bli en bättre sida? Tveka
då inte på att fylla i en enkät i ämnet. Genom att fylla i enkäten så deltar du även i
utlottningen av fina mätdekaler (Svenska Fiskeregler) där du kan mäta din fångst.
Du hittar enkäten här!
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