
Premiär för fiske av havets guld
I morse klockan 7 gick startskottet för årets hummerpremiär. Det svenska hummerfisket lockar alltfler turister till Bohuslän,
såväl svenska som utländska besökare som vill vara med och fiska havets guld. I samband med hummerpremiären drar
Västsvenska Turistrådet igång en kampanj för att locka ännu fler besökare, bland annat genom en tävling där man uppmanas att
ta en ”shellfie”.

Längs hela Bohusläns kust gick fiskare i morse ut med sina båtar och lade i hummertinor i havet. Imorgon bitti vittjas de och klockan 6.30
auktioneras årets första humrar ut på Göteborgs fiskauktion. Rekordpriset för ett kilo hummer sattes 2012 och då betalade en fiskhandlare
102 000 kr, i fjol låg det på 28 000 kr. Hummersäsongen löper från första måndagen efter den 20 september fram till sista april. Men det är inte
bara yrkesfiskare som är på jakt efter havets guld.

– Vi märker ett allt större intresse för våra upplevelseresor. Numer vill man inte bara äta och njuta av hummer, allt fler vill också delta i själva
fisket, säger Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad och kommunikation vid Västsvenska Turistrådet.

Stor internationell uppmärksamhet
Det är de saltstänkta klipporna, skärgården, de pittoreska fiskelägena och de fantastiska skaldjuren som lockar alltfler turister till Bohuslän.
Genom att erbjuda olika paketresor där turisterna får vara aktiva, fiska skaldjur tillsammans med lokala fiskare, äta gott och bo på charmiga
hotell har Bohuslän ökat sin turism, både av svenska och utländska resenärer.

– I Bohuslän kan du fiska alltifrån ostron, hummer och havskräftor till räkor och musslor. Där är vi unika i Sverige, säger Ann-Charlotte
Carlsson.

Bohuslän har fått stor uppmärksamhet de senaste åren i internationell media. Bland annat har Bohuslän blivit utsett till världens sjunde
vackraste vildmarksområde av CNN. Landskapet har också blivit omskrivet i Times, Lonely Planet Traveller magazine och National Geographic
traveller.

Shellfie #saltalivet
För att ytterligare öka intresset för Bohuslän och uppmärksamma hummerpremiären drar Västsvenska Turistrådet igång en kampanj som
bland annat innehåller en selfie-tävling på Facebook och Instagram, en ”shellfie” helt enkelt. Under #saltalivet lägger man upp en bild på sig
själv och sitt favoritskaldjur.

–  Det är ett kul sätt att sätta fokus på våra skaldjur och vårt vackra landskap, säger Ann-Charlotte Carlsson.

Tävlingen pågår mellan den 26 september och den 31 oktober. Förstapris är en ”Skaldjurssafari med storstadspuls”, det vill säga en weekend
för två med övernattning i både Fjällbacka och Göteborg.

Hummerfakta:
Svenska humrar finns utmed kusterna i Skagerak, Kattegatt och norra Öresund. Hummern kan ofta upplevas som svart men har flera
färgpigment, främst rött och blått. Vid kokning blir den röd. En svensk hummer skiljer sig från en amerikansk bland annat genom att den har
tydligare färger och större klor. För att fångas måste hummern ha en ryggsköld på minst 8 centimeter. Sedan 2011 är det inte längre tillåtet för
privatfiskare att sälja hummer.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad och kommunikation vid Västsvenska Turistrådet
Tel: +46 (0)31 81 83 59
Mobil: +46 (0)730 212114

Läs mer på: bohuslan.com

Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara
utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter
och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen. 


