
Sportfiskarnas effektrapport, hösten 2016 
 

Det här är Sportfiskarna 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en demokratiskt uppbyggd ideell 

organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med 

friska fiskbestånd och Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet 

under vattenytan. Förbundet organiserar ca 56 000 sportfiskare, 400 föreningar och leds av en 

förbundsstyrelse som väljs vartannat år vid det högsta beslutande organet kongressen. Förbundet 

har ca 40 anställda på åtta orter i landet och finansierar verksamheten med hjälp av 

medlemsintäkter, projektbidrag och konsultintäkter. Sportfiskarna är medlem i 

paraplyorganisationerna Svenskt Friluftsliv och European Anglers Alliance. 

 

Det här vill vi och så här arbetar vi 
Förbundets övergripande mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för 

alla (förbundsstadgarnas ändamålsparagraf, § 2). 

  

För att nå målet om ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla arbetar Sportfiskarna 

utifrån tre huvudsakliga områden: Fiskevård och förvaltning, Främjande och Påverkan. 

 

Fiskevård och förvaltning 

Sportfiskarna ska: 

 Värna och vårda vattnen 

 Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 

 Sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 

 Värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering 

 Initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård 

 

Främjande 

Sportfiskarna ska vidare utifrån ett främjandeperspektiv: 

 Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse hos ungdom 

 

Påverkan 

Som det organiserade sportfiskets röst utåt ska förbundet: 

 Skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård 

 

Så här går det 
Fiskevård och förvaltning 

 Sportfiskarna har drivit och försvarat miljö- och fiskevårdsintresset i mängder av olika 

miljömål runt om i landet, t ex mot fortsatt vattenkraftexploatering, mot skadlig muddring 

eller andra miljöfarliga verksamheter med påverkan på vattenmiljöer och fiskbestånd. 

Sportfiskarna svarar också på ett stort antal nationella och lokala remisser. 

 Takten i Sportfiskarnas praktiska åtgärdsarbete har ökat ytterligare. Restaurering av 

lekområden för olika fiskarter, utrivning av vandringshinder och återintroducering av 



flodpärlmussla kopplat till fiskevårdsåtgärder är bara några exempel på projekt som drivs på 

Sportfiskarnas olika regionkontor. 

 Vi har fått till stånd utökade fiske- och vattenvårdsinsatser och insatser av nydanande 

karaktär, t ex att skapa gäddfabriker i kustnära våtmarker och att utveckla metoder för 

fiskevård riktad mot abborre.  

 Vi har ökat insatsen för Östersjöns lax och havsöring genom engagemanget i Stiftelsen för 

Östersjölaxen, vilket bl a lett till ett minskat fiske utanför älvar med svaga bestånd. 

 Likaså har vi fått till stånd en utökad förvaltning och ökade upplåtelser av fiske till 

allmänheten genom avtal med kommuner och andra vattenägare. 

 Sportfiskarna fortsätter med utvecklandet av mobil fångstrapportering för sportfiske, vilket 

förser förvaltare och forskning med viktiga data. 

 Policydokument som innehåller en kunskapssammanställning och förbundets ståndpunkter 

har tagits fram för bland annat hantering av fisk för återutsättning samt säl och skarv. 

 

Främjande 

 Medlemsrekrytering genomsyrar stora delar av verksamheten. Vi lägger stort fokus på att 

kommunicera våra budskap och på att synas och finnas vid fiskevattnen. Glädjande nog växer 

också förbundet sett till antalet medlemmar. Förbundet kan senare år uppvisa en 

medlemstillväxt om ca 5 procent årligen. Det gör vår röst starkare. Vi behåller antalet 

föreningar och växer särskilt starkt bland ungdomar. 

 Vi driver fler satsningar än på länge med syfte att få fler unga att fiska. Bland dessa kan 

nämnas Klassdraget, Skolbäcken, Artjakten och Börja Fiska. Vi ser att deltagarantalet per 

satsning är högt och att många väljer att förnya medlemskapet kommande år.  

 Vi har senare år tredubblat antalet tjänster vigda åt ungdomsfrågor på förbundet. Det 

innebär att vi kan driva fler egna satsningar och samtidigt fungera som katalysatorer för 

anslutna föreningars ungdomsverksamhet. 

 

Påverkan 

 Sportfiskarna har bidragit till att synliggöra sportfisket i såväl traditionell media som i sociala 

medier vilket har bidragit till sportfiskets ökande popularitet. 

 Förbundet har informerat politiker och beslutsfattare om sportfiskets betydelse som näring 

och betydelse som en av landets viktigaste fritidssysselsättningar. Insikten om sportfiskets 

betydelse har ökat i samhället. 

 Vi har verkat för ökade anslag till fiske- och vattenvård genom uppvaktning av företrädare för 

regering och departement, centrala myndigheter samt länsstyrelser. Detta har resulterat i 

fortsatt ökade anslagsnivåer samt att anslagen till kalkning bibehållits. 

 Tillsammans med vår europeiska sportfiskeunion European Anglers Alliance och den 

europeiska redskapsbranschens intresseorganisation EFTTA drivs ett lobbykontor i Bryssel. 

Denna plattform är väldigt viktig för att kunna påverka EU-parlamentet och EU-

kommissionen i viktiga frågor som hållbart fiske och miljöanpassning av vattenkraften. 

 Sportfiskarna har verkat för en mer hållbar fiskeförvaltning. Detta har lett fram till kraftiga 

begränsningar av havs- och kustfisket efter lax i Östersjön samt bidragit till införande av 

beståndsvis förvaltning av lax. Förvaltning och reglering av havsöringsfisket längs landets 

kuster har förbättrats. Torskens kris i Östersjön har uppmärksammats. 


