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Fiske på naturens villkor 

Hultaforsbon Sassi Wemmer på Marknadsplats 7-Härad har utvecklat 
sportfiske på naturens villkor.  

Nu representerar han Sverige vid en 
Östersjökonferens om områdets ekonomiska och 
sociala utveckling.  

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) 
har bjudit in åtta representativa projekt som tidigare 
haft finansiering med olika EU-stöd för att berätta 
om hur projekten använt EU-stödet, vilket mervärde 
som skapades, hur projekten lever vidare efteråt, 
hur man har jobbat med utåtriktade aktiviteter etc.  

Sassi Wemmer kommer att prata under rubriken 
”Från idé till färdigt företag” och berätta om hur 
man går tillväga med sådana EU-finansierade 
projekt. Ett hinder på vägen är till exempel att man 
inte får starta företag så länge projektfinansieringen 
pågår. 
– Man tappar lite fart på så sätt, säger Sassi 
Wemmer.  

Ekonomisk förening  

 
Sassi Wemmer från Marknadsplats 7-Härad har arbetat fram ett koncept 
kring sportfiske och natur.

Foto: Anne Engström

FAKTA 

Konferensen The Baltic Sea Strategy - 
Regions and Cohesion Policy in Action” 
hålls 11-12 juni i Visby på Gotland. 300 
beslutsfattare från hela Europa träffas 
för ett möte kring Östersjöns framtida 
ekonomiska och sociala utveckling. 
Temat är Östersjöstrategin, som 
kommer att presenteras under det 
svenska EU-ordförandeskapet i höst.  

Åtta projekt som fått EU-stöd har 
bjudits in. Marknadsplats 7-Härad är 
Sveriges representant. Marknadsplats 
7-Härad arbetade som ett projekt 
december 2003-slutet av 2007 med 
EU-stöd. Dagen efter att stödet 
upphörde bildades den ekonomiska 
föreningen Marknadsplats 7-Härad som 
i dag ägs av 17 medlemmar med 
verksamheter över hela Sjuhärad. Ett 
eget marknadsförings- och 
försäljningsbolag har bildats som även 
samverkar med återförsäljare i 
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Men dagen efter att projektet var slut bildades en 
ekonomisk förening.  

Marknadsplats 7-Härad är en ekonomisk förening i regionen Sjuhärad som arbetar med 
turism för unika och exklusiva sportfiske- och naturupplevelser. Den bildades i slutet av 
2007, men projektet startade i december 2003 som en idé i en ölkällare i Lübeck i Tyskland. 
– Jag och en bekant från Tyskland fick idén när vi var i Lübeck på konferens, säger Sassi 
Wemmer. Under projekttiden tog vi fram underlag för sportfiskeupplevelser i Sjuhärad och 
sedan tittade vi på naturskyddsaspekten och ekonomiska förutsättningar.  

Olika produkter  
Valet blev sedan att bilda en ekonomisk förening. Det är en företagsform där alla får tycka 
till och påverka, men man slipper kontantinsatsen som krävs för ett aktiebolag. Samtidigt 
startade Sassi Wemmer ett eget företag, ”Sassis resor” som är Marknadsplats 7-Härads 
marknadsförings- och säljbolag. 
– Alla delägare har eget företag och erbjuder olika produkter, säger Sassi Wemmer. Jag 
sätter ihop paket, vi kommer överens om ett utpris till kunderna och sedan tar jag 20 
procent.  

Nästa år lanseras en ny produkt, nämligen överlevnadsaktiviteter. Det testades i vintras och 
föll väl ut.  

Sassi Wemmer säger att många gnäller över EU:s administration. 
– Men jag håller inte med, är man van att arbeta i projekt och har ordning på sina papper är 
det inga problem.  

 

 

Tyskland, Polen och Schweiz.  

Anne Engström 
anne.engstrom@bt.se 
Telefon: 033-20 60 51

Vad är det här?       Translate:          
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