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M an kan med fog påstå att 2015 
var året då sportfisket fick ett 

brett genomslag i allt från media och 
reklam till det allmänna medvetandet. 
Sportfisket har förekommit i såväl rekla-
minslag för kända bilmärken som inslag 
om kända personers fritidsintressen och 
engagemang. Sportfisket har i bredare 
kretsar gått från att uppfattas som ett 
smalt intresse till den breda företeelse 
det i själva verket är.

Att sportfisket verkligen är ett av de 
största intressena visas med tydlighet 
av den senaste uppföljningen av fritids- 
och sportfisket som presenterades av 
SCB tillsammans med Havs- och vat-
tenmyndigheten och Jordbruksverket. Av 
den framgår att mellan 1,5 och 2 miljoner 
svenskar sportfiskar årligen. Av dessa har 
mellan 0,4 och 0,5 miljoner sportfiske 
som sitt huvudsakliga intresse. Sist men 
inte minst: Sportfisket omsätter årligen 
cirka fem miljarder kronor. Sportfisket är 
en näring - den nya fiskenäringen!

Detta faktum återspeglas tyvärr inte 
ännu inom fiskeripolitiken. Där råder 
fortfarande en traditionell och bakåt-
strävande syn i de få fall sportfisket ens 
berörs. Inom EU:s gemensamma fiske-
politik uppfattas sportfisket som en kon-
kurrent om resurserna till fiskeindustrin. 
I den nationella fiskepolitiken, som i hög 
grad styrs av EU:s fiskepolitik, betraktas 
sportfisket fortfarande mest som en fri-
tidssyssla utan någon egentlig ekono-
misk betydelse. Den rådande ordningen 
är att sportfisket får nyttja det som 
eventuellt blir över när den traditionella 
fiskerinäringen tagit sitt. Att sportfisket 
hanteras på detta sätt säger sannolikt 
mer om politiken än om sportfisket. Men 
oavsett vilket så är det ett hinder för en 
sund utveckling av sportfisket som måste 
undanröjas. Och det är vi själva som får se 
till att det blir gjort!
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Därför pågår ett omfattande arbete för 
att påverka EU:s gemensamma fiskepo-
litik i en mer sportfiskevänlig riktning. 
Detta arbete sker främst via European 
Anglers Alliance, EAA, där Sportfiskarna 
ingår. EAA verkar mot EU:s olika institu-
tioner och i samverkan med de europe-
iska redskapstillverkarnas branschorga-
nisation EFTTA driver vi ett lobbykontor i 
Bryssel. Synkront med EAA:s arbete har 
Sportfiskarna genomfört uppvaktningar 
av såväl EU-parlamentariker som av EU-
kommissionen i viktiga frågor med kopp-
ling till den förda fiske- och miljöpoliti-
ken. Sportfiskets närvaro har resulterat i 
en ökad medvetenhet och förståelse för 
sportfisket, inte minst i EU-parlamen-
tet. Men det har också resulterat i att 
EU-kommissionen i ökande grad samrå-
der med oss om fiskereglering och för-
valtning. I september stod Sportfiskarna 
för övrigt som värd för EAA:s General 
Assembly, som avhölls i Malmö i mycket 
positiv anda.

På hemmaplan har vi vid flera tillfällen 
uppvaktat regeringen med budskapet 
att sportfisket inte enbart är ett trevligt 
fritidsnöje utan även utgör den nya fiske-
näringen. 

• Vi har tryckt på sportfiskets bety-
delse såväl för rekreation som för 
sysselsättning och utveckling på 
landsbygden. 

• Vi har krävt en hållbar fiskeförvalt-
ning med nationella mål för fisket 
och en ny fiskevårdslag som främjar 
utvecklingen av sportfisket. 

• Vi har lyft fram det omfattande fis-
ke- och vattenvårdsarbete som ge-
nomförs av våra medlemmar och vi 
har visat den omfattande ungdoms-
verksamheten. 

• Vi har särskilt framfört behovet av 
en ny vattenlagstiftning och att mil-

jöanpassa vattenkraften. 
• Vi har drivit på för ökade anslag till 

fiske- och vattenvård och för att 
säkra kalkningsverksamheten. 

• Vi har pekat på behovet av ökade 
satsningar på barn och ungdom. 

• Förutom regeringen har vi haft 
löpande kontakter med riksdags-
ledamöter, centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner runt 
om i landet. 

• Vi har i sedvanlig ordning bevakat 
sportfiskets och vattenvårdens in-
tressen genom att följa och bevaka 
beslutsprocesser, delta i samråd 
samt att svara på remisser. 

• Vi har även agerat som sakägare i 
miljömål där det gällt att slå vakt 
om viktiga värden för fiske- och 
vattenvården. 

• Sportfiskarna har i vissa frågor, ex-
empelvis vattenkraften, agerat på 
samtliga nivåer inom förvaltningen; 
från EU-kommissionen ända ner till 
berörd kommun.

Vilka är då resultaten? Vi kan konstatera 
att medvetenheten om sportfisket och 
dess betydelse har fått ökat genomslag. 
Allt oftare lyfts sportfisket fram som en 
viktig resurs och en framtida utvecklings-
bransch. Vårt vattenvårdsarbete fram-
hålls som ett föredömligt exempel av re-
geringen och likaså arbetet med barn och 
ungdom. Regeringen har ökat anslaget 
för Havs- och vattenmiljöarbetet med 45 
miljoner kronor och anslaget för kalkning 
är säkrat tack vare vår bevakning liksom 
medel till det fortsatta arbetet med kust-
nära våtmarker Regeringen har anslagit 
20 extra miljoner till friluftslivet varav 2,5 
miljoner går till en särskild ungdomssats-
ning inom sportfisket. Havs- och vatten-
myndigheten ska införa en beståndsvis 
laxförvaltning i Östersjön i enlighet med 
Sportfiskarnas förslag. Sportfiskarna har 

medverkat i diskussioner på högsta nivå 
om hur vattenkraften ska kunna miljöan-
passas och kunnat bidra med inspel bland 
annat med utgångspunkt från vårt ope-
rativa vattenvårdsarbete. För att nämna 
några exempel. Sakta men säkert går ut-
vecklingen för viktiga frågor i rätt riktning, 
även om mycket återstår att påverka.

Ledningen har ordet

Joakim Ollén
Förbundsordförande 

Anders Karlsson
Generalsekreterare  
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Sportfisket i samhället

A lltsedan kongressen år 2002 har 
förbundet haft en uttalad strategi 

att söka samverkan med andra aktörer 
i samhället för att få gehör för gemen-
samma frågor. En av de viktigaste upp-
gifterna har varit att synliggöra värdet av 
sportfisket i vid bemärkelse för att skapa 
förståelse och stöd för vår verksamhet.

Ett viktigt forum för detta har fortsatt 
varit att medverka aktivt i paraplyor-
ganisationen Svenskt Friluftsliv. Ett 
av huvudmålen är att åstadkomma ett 
”Friluftslyft” och öka anslaget till fri-
luftsorganisationerna från dagens 28 
miljoner till minst 50 miljoner kronor 
per år. Arbetet har bland annat omfattat 
uppvaktningar av regering och riksdag. 
Arbetet har resulterat i ett ökat anslag 
på 20 miljoner kronor till 2016, varav ca 
2,5 miljoner går till särskilda satsningar 
inom sportfisket.

Sportfiskarna har också för egen del 
uppvaktat såväl regeringen som riks-
dagsledamöter och myndigheter. Vi 
har fört samtal med landsbygdsminis-
tern och miljöministern om bland annat 
sportfisket och sportfiskenäringen, vårt 
ungdomsarbete samt inte minst om be-
hovet av ökade satsningar på fiske- och 
vattenvård. Miljöministern gjorde även 
ett studiebesök vid den av Sportfiskarna 
anlagda gäddvåtmarken vid Kyrksjön i 
Botkyrka. Där imponerades ministern av 
mängden fisk och biologisk mångfald 
som formligen strömmade ur denna våt-
mark. Sportfiskarna har även träffat och 
informerat riksdagspolitiker samt inlett 
ett samarbete med Riksdagens Jakt- och 
Fiskeklubb beträffande information och 
aktiviteter kring sportfiske. Vi träffar 
även regelbundet ledningen för HaV samt 
för Jordbruksverket.

I de för förbundet så centrala frågorna 
om vattenkraften och vattenvården har 
vi haft en mycket god samverkan med 
Världsnaturfonden WWF, Naturskydds-
föreningen och Älvräddarna. Vi har utar-
betat gemensamma ståndpunkter för hur 
svensk vattenkraft ska prövas och miljö-
anpassas. Vi har fortsatt att verka för en 
ny vattenlagstiftning. Tillsammans har vi 
bland annat gett ut rapporten ”Rikedomar 
runt vatten” samt drivit kampanjen ”Ja till 
ny vattenlagstiftning”. Sportfiskarna har 
tillsammans med nämnda organisationer 
deltagit i högnivåsamtal om miljöanpass-
ning av vattenkraften på inbjudan av 
generaldirektörerna för Energimyndighe-
ten och Havs- och vattenmyndigheten. I 
dessa samtal har vi drivit en gemensam 
linje om att vattenkraften bland annat 
ska ha moderna miljöanpassade villkor 
och tidsbegränsade tillstånd. Resultatet 
av samtalen har tillsänts regeringen. Vi 
har även gemensamt skrivit flera debatt-
artiklar samt uppvaktat riksdagspolitiker 
och medverkat i Almedalen. Sportfis-
karna har bland annat tillsammans med 
Älvräddarna agerat i principiellt viktiga 
miljömål som exempelvis utbyggnaden 
av Långforsen i Långan. Sportfiskarna har 

även fört samtal med EU-kommissionen 
om genomförandet av vattendirektivet 
samt om hur den svenska vattenkraften 
ska kunna miljöanpassas.

Förbundet har under 2015 svarat på ett 
tjugotal nationella remisser från reger-
ing och myndigheter. Vi har även lämnat 
in formella yttranden till miljödomstolen 
eller miljööverdomstolen i ärenden som 
rör olika former av vattenverksamhet, 
till exempel vattenkraftverk, muddring 
eller fiskodling. Vi har aktivt deltagit i 
domstolsförhandlingar vid flera tillfäl-
len, bland annat i frågan om Långforsens 
kraftverk i Långan, Jämtland. Utöver 
detta har vi också via våra regionkontor, 
distrikt och klubbar lämnat in ett stort 
antal remissvar på regional och lokal nivå.

Det nära och positiva samarbete vi har 
med många länsstyrelser har under året 
utökats med alltfler kommuner, men 
också så kallade fiskeområden. Det är 
framför allt inom den praktiska fiske- 
och vattenvården som denna samver-
kan ökar, men också vad gäller praktiska 
främjande åtgärder. 

VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS 2015

• Förtroenderådet för Världsnaturfonden WWF

• Styrelsen för Internationella Fiskesekretariatet, FISH

• Styrelsen för Stiftelsen för Östersjölaxen

• Styrelsen för ABU Garcias och Göte Borgströms 

fiskevårdsfonder

• Svenskt Friluftsliv

• Kommunförbundet i Norrbotten: Projekt Lax-

fiske, framtidens besöksnäring.

• Sveaskog: Ungdomsverksamhet

• Sportfiskemässan

• Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 

fiskekommitté

• Stiftelsen Baltic 2020: Våtmarker för rovfisk

• Upplandsstiftelsen: Våtmarker för rovfisk 

• Göteborgs kommun: Förvaltning och upplåtelse 

av storstadsnära fiskevatten

• Stockholms kommun: Förvaltning och upplåtelse 

av storstadsnära fiskevatten

• Vattenmyndigheten

• Kalix älv ekonomisk förening

• Piteälv ekonomisk förening

• Östersjölaxälvar i samverkan

• European Anglers Alliance - EAA

• Styrelsen för rådgivande fiskekommittén för 

Östersjön (BSAC)

• SALCOM

• Vindelälvens fiskeråd



SPORTFISKET I SAMHÄLLET 

• Sportfiske är en av de viktigaste fritidssysselsättningarna i Sverige. Det kan 

utövas av alla oavsett kön, ålder, hudfärg eller religiös åskådning. Sportfis-

ket är socialt inkluderande.

• Runt två miljoner människor sportfiskar någon gång varje år. 

• Ekonomin runt sportfisket och fisketurismen bedöms enligt SCB uppgå till  

5 miljarder kronor.

• Enligt tillgänglig statistik uppgår sportfiskets fångster till 11 000 ton. Det 

innebär att enbart fångsterna utgör ett värde för utövarna på 1,5 miljarder 

kronor per år. 

• Värdet av fiskekort, redskap och ekonomin runt fisketurismen beräknas 

uppgå till två miljarder kronor.

• Enligt Jordbruksverket bedöms sportfisket efter lax i Sverige omsätta mellan 

330 och 500 miljoner kronor per år.

• Antalet företag med koppling till sportfiske ökar stadigt och skapar arbets-

tillfällen som inte flyttar ut ur landet - ofta i glesbygd.

Under 2015 slog Sportfiskarnas ung-
domsverksamhet nya rekord. Samman-
lagt deltog fler än 20 000 barn och ung-
domar i olika aktiviteter som exempelvis 
Klassdraget, Börja fiska, Rapala Cup, 
Höstlovsfiske, Tjejfiske, fiskeläger och 
fiskeskolor. Dessa aktiviteter genomförs i 
stor utsträckning i samverkan med lokala 
aktörer som exempelvis kommuner, sko-
lor, ungdomsgårdar och fiskeklubbar.

Förbundet deltar närmast varje vecka i 
konferenser och olika hearingar som hålls 
av andra intresseorganisationer respekti-
ve myndigheter.  Vi deltar allt oftare som 
inledningstalare när det gäller praktisk 
fiske- och vattenvård, liksom när det gäl-
ler samhällsdebatter om vattenkraft, för-
surning eller andra fiskevårdsrelaterade 
frågor. Vi arrangerar också ett ökande an-
tal egna konferenser både i egen regi och 
i samarbete med andra. 

I ett internationellt perspektiv har frå-
gor som berör EU:s gemensamma fiske-
politik och då framförallt frågor som rör 
fiske och förvaltning i Östersjön varit av 
fortsatt stor betydelse. Som exempel kan 
nämnas förvaltningen av Östersjöns lax- 
och torskbestånd. Sportfiskarna har på 
olika sätt agerat direkt eller indirekt för 
att tillvarata sportfiskets och fiskevår-
dens intressen. Sportfiskarna företräder 
European Anglers Alliance, EAA, i EU:s 
rådgivande nämnd för Östersjön, BSAC. 
Sportfiskarna företräder för övrigt EAA i 
motsvarande nämnd för Nordsjön, NSAC. 
Sportfiskarna står som en av flera orga-
nisationer bakom det Internationella Fis-
kesekretariatet FISH som verkar för ett 
hållbart fiske i Östersjön. Sportfiskarna 
har även på egen hand uppvaktat reger-
ingen och medverkat i samrådsorganet 
Baltfish möten om frågor rörande fiske-
förvaltningen i Östersjön.



Sportfiskarnas gäddfabriker har både vunnit 
naturvårdspris, synts flera gånger i den nationella 
nyhetsbevakningen samt hyllats av den svenska 
miljöministern.
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S portfiskarna har över 20 anställda biologer som jobbar heltid 
med bland annat våtmarksrestaurering, utrivning av vandrings-

hinder och provfisken. Stora resurser läggs även på att påverka i viktiga 
frågor som att förändra vattenlagstiftningen och miljöanpassa vatten-
kraften, stoppa utfiskningen av våra hav och att få våra politiker att 
inse värdet av friska vatten och fungerande ekosystem. 

Rovfiskprojektet och gäddfabriker

Inom Rovfiskprojektet bedriver Sportfiskarna ett omfattande fiske-
vårdsarbete längs ostkusten, bland annat genom de så kallade gädd-
fabrikerna. Målet är att förbättra bestånden av rovfiskar, främst gädda 
och abborre, samt bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk 
mångfald. Under 2015 har den mediala uppmärksamheten varit större 
än någonsin och Sportfiskarnas gäddfabriker har både vunnit natur-
vårdspris, synts flera gånger i den nationella nyhetsbevakningen samt 
hyllats av den svenska miljöministern i både TV och på Sveriges största 
naturvårdskonferens. 

Ett litet orosmoln är förändringar i den nya programperioden för EU:s 
strukturfonder, som kan innebära svårigheter för ideella organisationer 
att finansiera sin projektverksamhet. Sportfiskarna ser mycket allvar-
ligt på problematiken som riskerar att slå hårt mot det redan nu kraf-
tigt eftersatta åtgärdsarbetet inom svensk vattenvård. Det är därför 
extra viktigt att regeringens kommande satsning på biologisk mång-
fald innefattar anslag till praktiska vattenvårdsåtgärder.

Vattendirektivet och vattenkraft

Sportfiskarna har med stort engagemang fortsatt arbetet med att 
driva på för en bättre lagstiftning för våra vattenmiljöer. Arbetet sker 
ofta i samarbete med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden 
WWF och Älvräddarna, inte minst genom rapporten ”Rikedomar runt 
rinnande vatten” som släpptes 2015. Ett stort motstånd finns tyvärr 
mot att miljöanpassa vattenkraften och Sportfiskarnas insats med att 
delta i domstolsförhandlingar och att skriva överklaganden för att för-
hindra skadlig exploatering av vattenmiljöer tar stora resurser. Arbetet 
är dock oerhört viktigt för våra vattenmiljöer och fiskbestånd, som har 
fått betala ett högt pris för industrialiseringen av Sverige.

Internationellt arbete

Sportfiskarnas internationella arbete har stärkts och en stor anledning 
till det är att fiskeri- och miljöpolitiken styrs mycket av EU-lagstift-
ningen. Ofta sker det internationella arbetet inom ramen för vår euro-
peiska samarbetsorganisation European Anglers Alliance (EAA), med 

Sportfisket 
och fiskevården
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Övrig fiskevårdsverksamhet

Längs västkusten har ett omfattande in-
formations- och fiskevårdsarbete med fo-
kus på havsöring bedrivits under flera år. 
Från Sportfiskarnas Värmlandskontor har 
projektet FångstDataBanken fortsatt att 
samla in fångstdata från Vänern. Insam-
lade data används till forskning som kan 
utveckla fiskbestånden, fiskevården, mil-
jön och sportfisket i Vänern och Klarälven.

Bland de större remissärenden som 
Sportfiskarna svarat på under 2015 finns 
förslagen på förvaltningsplan och åt-
gärdsprogram för Sveriges fem vatten-
distrikt, kopplat till EU:s vattendirektiv. 
Förslag till åtgärdsprogram för havsmil-
jön och regeringsuppdraget om förvalt-
ning av lax och havsöring är andra re-
misser som Sportfiskarna har lagt extra 
mycket arbete på att besvara.

Under året har 200 000 kronor delats ut 
från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond till 
olika fiskevårdsprojekt runt om i landet.

kontor i Bryssel. Sportfiskarna var 2015 
värdar när EAA samlades för sin årliga 
kongress. Tack vare medlemskapet i EAA 
har Sportfiskarna större möjlighet att på-
verka i internationella processer och träf-
fa beslutsfattare på EU-nivå. Sportfis-
karna har besökt Bryssel tre gånger under 
2015 där vi bland annat träffat svenska 
EU-parlamentariker och EU-kommissi-
onen för att diskutera hållbart fiske och 
miljöanpassning av vattenkraften. Utöver 
detta har arbetet stärkts med danska, 
norska och finska sportfiskeförbunden 
genom ett nordiskt samarbete, som kom-
mer att fördjupas under 2016.

Försurning och kalkning

Ett tungrott arbete som Sportfiskarna 
tvingas bedriva på miljöarbetets bakgård 
är arbetet med att få till en långsiktig 
och uthållig finansiering av kalknings-
verksamheten, som upprätthåller oer-
sättliga värden i form av fiskarter som 
lax och öring och deras livsmiljöer. Även 
om finansieringen är fortsatt osäker fick 
vi under 2015 ett kvitto på att Sportfis-
karnas mångåriga lobbyarbete i frågan 
har inneburit att anslagen för kalkningen 
har hållits uppe. Nyhetsbrevet ”pH 6,2” 
kommer att fortsätta och under 2015 var 

Sportfiskarna inbjudna som föreläsare 
både nationellt och internationellt.

Östersjölaxen

Arbetet med att skydda vildlaxen i Öst-
ersjön fortsätter och inte minst tack vare 
att yrkesfisket reglerats till havs ser si-
tuationen ljusare ut än på länge på flera 
håll, även om många svaga bestånd i små 
laxälvar fortsatt hotas av vandringshinder 
och vattenkraftsutbyggnad. Sportfiskar-
nas engagemang i Stiftelsen för Östersjö-
laxen fortsätter också, där finansieringen 
bland annat används för att lösa ut fasta 
laxfisken i flertalet mynningar utanför 
norrländska laxälvar.

Ge fan i våra vatten

Projektet startades 2007 av en grupp 
rockmusiker tillsammans med Sportfis-
karna och närmare två miljoner kronor 
har nu samlats in till fiskevård genom 
bland annat försäljning av profilproduk-
ter. Under 2015 har medel betalats ut till 
bland annat utrivning av ett vattenkraft-
verk i Nianån i Hudiksvall, utrivning av en 
damm i uppländska Sävaån samt inlösen 
av laxfiskerätter vid Kalixälvens mynning.

Sportfiskarnas mångåriga lobbyarbete i frågan om 
kalkning har inneburit att anslagen har hållits uppe.
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S portfiskarna bedriver en omfat-
tande barn- och ungdomsverk-

samhet. Under 2015 tog förbundet ut 
över 20 000 unga på fiske genom en lång 
rad olika ungdomssatsningar. 

Målbilden handlar om att ge barn och 
unga möjligheten att få prova fiske och 
att i nästa led kunna ge dem möjligheten 
att fördjupa sitt fiskeintresse. En sådan 
ambition sträcker sig över skoltid, fritid 
och lovtid. I detta arbete med att sprida 
fiskeglädje återfinns också mer över-
gripande strävanden gentemot värden 
som folkhälsa, miljöengagemang och 
personlig social utveckling – alla centrala 
samhälleliga mervärden som väntar i er-
farenheten av ett rikt friluftsliv och en 
meningsfull fritid.    

Kärnan i verksamheten är alla de klubbar 
och distrikt som varje år aktivt engagerar 
sig för att fler unga ska få prova på och 
lära sig mer om fiske. På tjänstemannani-
vå håller två ungdomsansvariga samman 
förbundets olika projekt och samarbets-
satsningar. I detta arbete ingår också stöd 
och möjligheter till utbildning för våra för-
eningars ungdomsledare.   

Klassdraget 

Klassdraget har i flera år varit en central 
satsning i förbundets arbete gentemot 
svensk skola. Totalt har mer än 80 000 
barn fått prova på fiske sedan 2007. Un-
der 2015 sattes ett nytt förbundsrekord 
då hela 10 000 barn fick prova på fiske och 

friluftsliv på skoltid genom våra förening-
ars försorg. Lika många spön har delats ut 
till deltagande eleverna efter aktiviteter-
na. Projektet finansieras via pengar från 
Svenskt Friluftsliv. Svensk Sportfiskehan-
del är sedan flera år en samarbetspartner 
vad gäller sponsring av fiskeutrustningen. 

Mer friluftsliv i skolan

Förbundets ungdomsansvariga har un-
der året varit med och fortbildat cirka 400 
svenska grundskolepedagoger på tio orter 
runt om i Sverige inom ramen för projektet 
”Mer friluftsliv i skolan”. Fortbildningen sker 
i samarbete med Naturskyddsföreningen 
och Naturskoleföreningen. Målsättningen 
är att ge pedagogerna verktyg för att kunna 

Barn och ungdom

Sportfiskarna har under året varit med och fortbildat cirka 400 svenska grundskolepedagoger 
på tio orter runt om i Sverige inom ramen för projektet ”Mer friluftsliv i skolan”.
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väva in fiske och praktiskt friluftsliv i under-
visning och friluftsdagar.  

Aktivitetsbidraget

Av förbundets årliga aktivitetsbidrag på 
300 000 delades 220 000 kronor ut till 
riktade ungdomsaktiviteter.  Totalt med-
verkade mer än 4 500 barn och ungdomar 
i de öppna prova-på-aktiviteter som ar-
rangerades av våra klubbar och distrikt 
från Svedala i söder till Haparanda i norr. 

Ungdomsledarutbildningar

Under året anordnade förbundet två 
ungdomsledarutbildningar för totalt 40 
intresserade ungdomsledare från våra 
föreningar. Den ena gick av stapeln i Göte-
borg och den andra i Sundsveden utanför 
Öregrund. Ett brett program kring fiske, 
fiskevård, tävling, ledarskap, utomhuspe-
dagogik och hjärt-lungräddning erbjöds 
deltagarna.

Höstlovsfiske

Under året slog förbundet deltagarrekord 
för sitt höstlovsfiske. Totalt deltog up-
pemot 1 000 deltagare, huvudsakligen 
barn- och ungdomar på öppna prova-
på-aktiviteter på tio olika orter i Sverige. 
Aktiviteterna anordnades av förbundets 
klubbar, distrikt och regionkontor.

Nationella ungdomsläger

Tillsammans med olika samarbetspart-
ners – klubbar, distrikt, företag, sportfis-
kegymnasier och fiskeguider – genomför-
des under året 15 olika fiskeläger runt om 
i landet. De flesta läger anordnas under 
lovtid, företrädesvis under sommar och 
höst. Sveaskog stödjer sedan flera år för-
bundets lägerverksamhet ekonomiskt.

Börja fiska

Tillsammans med Abu Garcia, Sveaskog 
och landets sportfiskebutiker bedrev för-
bundet under 2015 det årliga samarbets-
projektet Börja Fiska. Cirka 4 000 barn 
nappade under sommarlovet på projektets 
erbjudande om att låna en gratis fiskeut-
rustning. Utöver utrustningen medföljer 
även en påse med ett smart infomaterial. 

Rapala cup

Under året inledde förbundet ett samar-
bete kring Fiskejournalens och Normarks 
artfisketävling ”Rapala cup”, för barn 
upp till 16 år. Barnen anmäler olika arter 
på webben genom att skicka in bilder till 
tävlingsportalen på Fiskejournalens hem-
sida. Tävlingen pågick under juni–sep-
tember och därefter utsågs en segrare. 
Totalt deltog närmare 400 intresserade 
barn och ungdomar. 

I all utbildning i Sportfiskarnas regi 
är säkerhetstänkandet centralt.
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Sportfiskarnas 
ekonomi och organisation

Ekonomi

Förbundets omsättning fortsätter att öka 
och uppgick under året till 38,7 miljoner. 
Det egna kapitalet uppgår till 26,6 miljoner 
kronor och ligger därmed något under den 
långsiktiga målnivå på 75 procent av en 
årsomsättning som slogs fast av kongres-
sen år 2008. 

Verksamheten bedrivs idag genom huvud-
kontoret i Stockholm, regionkontor i Mal-
mö, Göteborg, Luleå och Forshaga samt 
projektkontor i Visby och Gävle. Antalet 
fast anställda ökade under året till 38. 

Mer än hälften av förbundets intäkter 
kommer i dagsläget från kortsiktig pro-
jektfinansiering via statliga myndigheter 
(inklusive EU-medel) och privata stiftelser. 
Sådana medel är i sin helhet öronmärkta 
för konkreta fiskevårdsinsatser. Medlems-
avgifterna utgör i dagsläget endast 24 
procent av den totala omsättningen. Detta 
gör verksamheten sårbar för konjunktur-
svängningar genom exempelvis nerdrag-
ningar i statens budget. 

En långsiktig utmaning är därför att stärka 
den egna finansieringen genom i första 
hand rekrytering av nya medlemmar och 
därigenom ökade medlemsintäkter. Trots 
den förhållandevis svaga medlemsfinan-
sieringen har förbundet fortsatt i samma 
utsträckning som tidigare år att stimulera 
klubbar och distrikt genom distriktsbidrag, 
aktivitetsbidrag samt ansökningar genom 
fiskevårdsfonden. 

Delar av Sportfiskarnas lagupp-
ställning på Sportfiskemässan 
2015 i Jönköping.

2015 2014 2013 2012 2011
Omsättning 38 725 164 36 587 654 33 042 532 31 898 766 30 878 553

Eget kapital 26 617 562 26 200 854 24 363 763 24 381 750 24 020 020

Medeltal anställda 38 37 37 35 28

Medlemsintäkter 9 272 929 8 815 362 7 638 789 7 846 875 7 419 522

Medlemsintäktens andel av omsättning 24 % 24 % 23 % 25 % 24 %

Nyckeltal verksamhet och ekonomi 2011-2015
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Medlemsutveckling

Förbundets 377 klubbar är fördelade på 
26 distrikt och de utgör den demokratiska 
och ideella grunden för förbundet. Det är 
också här som den praktiska verksamhe-
ten bedrivs under hela året. Våra klubbar 
och distrikt bedriver fiskevård, sportfiske-
skolor för barn och ungdomar, förvaltar och 
upplåter vatten och självklart tävlas det. 
Under år 2015 har åtta nya klubbar anslutit 

2015 2014 2013 2012 2011

Individuella medlemmar 24 426 22 054 20 966 19 667 19 366

Medlem via klubb 7 229 7 292 7 532 8 201 8 217

Summa 31 455 29 346 28 498 27 868 27 583

      

Medlem i Unga Sportfiskares Förbund 572 1 173 1 470 1 568 1 771

Summa totalt 32 227 30 519 29 968 29 436 29 354

Medlemmar i förbundsklubbar 23 785 23 775 23 000 23 000 23 000

Totalt medlemsantal Sportfiskarna 56 012 54 294 52 968 52 436 52 354

Antal förbundsklubbar 230 230 227 231 233

Antal medlemsklubbar 147 147 145 146 146

Summa  antal klubbar 377 377 372 377 379

Antal klubbar i Unga Sportfiskares Förbund 9 10 16 29 22
 

Medlemsutveckling (31/12 respektive år)

Styrelse
Joakim Ollén, Malmö och Mörrum (ordförande)
Michael Kanold, Årjäng (vice ordförande)
Håkan Weberyd, Bromma
Anders Eklöv, Lund
Tony Söderblom, Rimbo
Mikael Tuneld, Karlstad
Carina Wallin, Byske
Ewa Dahlgren Falklind, Stenkullen

Personal

Medarbetare huvudkontoret i Stockholm
Generalsekreterare, Anders Karlsson
Ekonomichef,  Ullabritt Engberg  
Kanslichef HK och chef främjande, Jesper Taube
Kommunikationschef, Andreas Ollinen
Tävling, Anssi Lehtevä 
Formgivare,  Knuts Conny 
Kommunikatör, Bengt Olsson  
Medlems- och föreningsansvarig, Henrik Helde  
EU-samordnare, Christina Lindhagen 
Föreningsjurist, Torkel Blomqvist

Ekonomi och administration, Berit Einebrant 
Medlemsadministration, Siv Jansson 
Projektledare rovfisk, Nils Ljunggren 
Projektledare rovfisk, Micael Söderman
Projektledare rovfisk, Lars Ljunggren (Gävle) 
Projektledare rovfisk, Olof Engstedt  (Kalmar)
Projektledare rovfisk, Rickard Gustafsson
Svenskt Fiske, Benny Lindgren (Göteborg)
IT, Anders Bergman

Unga Sportfiskares Förbund, Zabina Lundstedt
Unga Sportfiskares Förbund, Pelle Andersson

Medarbetare Region Norr, Luleå
Fiskekort.se, Mikael Dalman
Projektledare, Glenn Douglas

Medarbetare Region Mälardalen
Regionchef, Linda Svensson
Fiskevård, Tobias Fränstam
Administrativ samordnare, Victor Söderberg
Fiskevårdare, John Kärki

Medarbetare Region Väst
Regionchef, Per-Erik Jacobsen
Tf. fiskevårdschef, Markus Lundgren
Nationellt ungdomsansvarig , Hans Lindqwist
Västerhavskonsulent, Niclas Åberg
Nationellt ungdomsansvarig , Oscar Trowald
Konsulent, Jack Olsson
Biolog, Niklas Wengström
Biolog, Elin Ruist

Medarbetare Region Syd
Fiskekort.se, Per Göran Jönsson 

Medarbetare Värmland
Platschef, Peter Belin
Projektledare, Simon Jonsson

Visby projektkontor
Projektledare, Lars Vallin
Storfiskregistrerare, Nicka Hellenberg
Koordinator för rovfiskprojekten, Joel Norlin

sig till förbundet och de klubbar som under 
2015 har lämnat förbundet har i de flesta 
fall helt avvecklat sin verksamhet.

Medlemsantalet i medlemsklubbarna 2015 
står kvar på samma nivå som 2014. För-
bundets kraftiga medlemsökning under 
2015 har skett bland individuella medlem-
mar, både seniorer och juniorer. Att för-

bundet åter igen ökar sitt medlemsantal, 
och detta med råge, är verkligen ett bevis 
på att Sportfiskarna är på rätt väg och får 
allt mer stöd för den så viktiga verksamhet 
som förbundet bedriver, både i maktens 
korridorer och praktiskt genom fiskevård 
och ungdomsverksamhet.



Om bäcken flyter fram på ett naturligt sätt trivs öringen och vattendraget 
mår bra. Sportfiskarna har under året restaurerat många bäckar och åar.
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Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består i huvudsak av 
en representant för varje aktiv gren inom 
tävlingsfisket, dock inte grenen Feeder 
samt grenen Abborre, som ännu så länge 
är en relativt ny gren utan någon större 
nationell spridning. 

Under perioden har tävlingskommittén 
genomfört fyra möten, varav två fysiska 
och två telefonmöten, enligt tidigare be-
slutad mötesplan. 

Tävlingskommitténs arbete har under 
året bestått av löpande frågor samt 
hantering av de från tävlingsmötet 2014 
beslutade motionerna. Tävlingskommit-
tén har även på uppdrag av styrelsen ett 
antal löpande punkter vilka skall utredas 
närmare och presenteras vid tävlingsmö-
tet 2016.

 
SM-tävlingar

Förbundet har under 2015 genomfört SM 
tävlingar i grenarna Pimpel, Mormyska, 
Hav, Gädda, Trolling, Internationellt mete 
lag och Internationellt mete individuellt.
De grenar som inte genomförde SM-
tävlingar var Fluga och Kust & sjö samt 
Traditionellt mete. Orsak till att SM i 
traditionellt mete inte genomfördes får 
tillskrivas det faktum att någon arrang-
ör inte gick att finna. För 2016 och 2017 
finns dock redan arrangörer i grenen. SM 
i gädda är grenen som expanderar på ett 
mycket positivt sett och goda förhopp-
ningar finns att grenen även fortsätt-
ningsvis växer i antal utövare och på sikt 
även i antalet kvalificeringstävlingar. En 
diskussion förs inom tävlingskommittén 
om att framöver ge grenarna Feeder och 

Fluga SM-status, då grenarna nu funnits i 
några år och intresset växer.

Internationellt

Internationellt så har föreningar och ak-
tiva deltagit på VM och EM i grenarna 
Mormyska, Internationellt mete/ feeder 
samt Fluga.

Vi har även haft aktiva som deltagit på 
Nordiska mästerskapen i Pimpel, som 
2015 genomfördes i Sveg.

Ekonomi

Tävlingsverksamheten har under perio-
den haft en stabil ekonomi med ett litet 
avbräck i form av sanktioneringsintäkter 
med anledning av de senaste årens milda 
vintrar.

Sanktioneringar

Antalet sanktioneringar har under de 
senaste åren minskat i antal sannolik på 
grund av de milda vintrarna som drab-
bat landet. Detta i sin tur bidrar till att 
isfisket, som är förbundets största täv-
lingsgren, också har fått problem med 
att genomföra tävlingar. Se tabell för 
distriktsvis fördelning av antalet sanktio-
neringar under 2015. 

Övrigt nytt 

Under 2015 har ett antal gäddfisketäv-
lingar anslutit sig till förbundet genom att 
kräva medlemskap för de tävlande som 
ett led i att bidra till utvecklingen av pre-
datorfisket i landet.

Tävling 
2015

Stockholm 59

Uppsala 2

Södermanland 32

Östergötland 20

Jönköping 13

Kronoberg 5

Kalmar 13

Gotland 0

Blekinge 5

Skåne 12

Halland 1

Sportfiskarna-Väst 10

Södra-Älvsborg 5

Norra-Älvsborg 17

Dalsland 0

Skaraborg 14

Värmland 22

Örebro 14

Västmanland 14

Dalarna 14

Gästrikland 4

Hälsingland 12

Västernorrland 28

Jämtland 4

Västerbotten 12

Norrbotten 3

Summa 335

Antalet godkända 
tävlingssanktioneringar 2015: 
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08ABBORREN Street - en av Sportfiskarnas nya 
tävlingsformer som lockar många deltagare.
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tog Sportfiskarna även över Fiskesnack.
com, Sveriges största sportfiskeforum, vil-
ket nu gör förbundet till en av de största 
digitala aktörerna inom sportfisket. 

Press och media

Under hela året har Sportfiskarnas verk-
samhet synliggjorts i många olika media 
på nationell och lokal nivå. Ett axplock vi-
sar bland annat att Sportfiskarna vid tre 
tillfällen medverkat i inslag i Rapport, varit 
på förstasidan på DN med abborrfisket i 
Stockholm och i TV4 Nyheterna med ett 
inslag om miljöministern Åsa Romsons 
besök vid gäddfabriken i Snäckstavik. 
Vidare har SR Ekot, SR P4 Norrbotten, 
SR P4 Värmland och SR P4 Stockholm 
sänt inslag om Sportfiskarnas insatser 
för vattenmiljön och fiskbestånden. Stor 
spridning fick även nyheten om Sportfis-
karnas, Älvräddarnas, WWF:s och Natur-
skyddsföreningens gemensamma rap-
port om att miljöanpassad vattenkraft 
och satsning på fisketurism skulle skapa 
tusentals nya jobb. Detta rapporterades i 
bland annat SR Ekot, TT, DN och DI. I fe-
bruari publicerade SvD Sportfiskarnas och 
Älvräddarnas debattartikel ”Kulturmiljön 
gisslan för ekonomiska intressen”.

Svenskt Fiske

Med vår medlemstidning nås medlem-
mar och anslutna klubbar. Svenskt Fiske 
är idag en etablerad sportfisketidskrift 
med ett brett och unikt innehåll och en 
attraktiv layout. Innehållet speglar för-
bundets verksamhet med tyngdpunkt på 
information om fiskevård, intressefrågor, 
lokal verksamhet samt aktuella artiklar om 
svenskt och nordiskt sportfiske. Tidningen 
utkommer med fem nummer om året. 
Svenskt Fiske är enligt den oberoende TS-
statistiken landets största sportfisketid-
skrift. År 2014 uppgick upplagan till 28 300 
exemplar per nummer, vilket var en ökning 
med 1 200 exemplar per nummer jämfört 
med året innan. År 2015 ökade upplagan 
ytterligare enligt TS och uppgick till 29 900 
exemplar per nummer.

Film

2015 slog Sportfiskarnas filmproduktion 
igenom stort med bland annat filmer 
som Nyfiken pimpel, En miljon gäddor, 
Silverskatten och fiskefilmer om ab-
borre och regnbåge. Filmerna kan ses på 
Sportfiskarnas YouTube-kanal. Exempel-
vis ”En miljon gäddor” har hittills drygt 
50 000 visningar.

Nyhetsbrev

Sportfiskarna skickar nu ut ett nyhets-
brev i månaden till medlemmarna med 
aktuell information, fisketips och med-
lemsförmåner. Sportfiskarna ger även 
ut nyhetsbrevet pH6.2 med nyheter om 
försurning och kalkning. pH6.2 riktar sig 
framförallt till kalkhandläggare på läns-
styrelser och kommuner.

Kommunikation
Med utökade resurser i form av en särskild 
kommunikationsavdelning har Sportfis-
karna under 2015 markant ökat synlighe-
ten i olika media, lanserat flera fiskefilmer 
och även intensifierat kommunikationen 
med medlemmarna.

Hemsidan

Under juni 2015 lanserades Sportfiskar-
nas nya hemsida. Sportfiskarna.se är 
idag lättnavigerad, mobilanpassad och 
har som tidigare ett aktuellt nyhetsflöde, 
samt ett omfattande nyhetsarkiv. Nytt är 
bland annat ingångar till sociala medier 
och ett bildspel på startsidan med se-
naste registrerade storfiskarna från Stor-
fiskregistret. De regionala sidorna Fiske 
i Göteborg och Fiske i Stockholm är som 
tidigare välbesökta och viktiga för att ge 
service till sportfiskare. Information om 
fiskekorten Gula kortet och Sportfiske-
kortet finns nu online.

Sociala medier

Sportfiskarnas aktiviteter och synlighet 
har kraftigt ökat på sociala medier: för-
bundet har idag konton på Facebook, Ins-
tagram och YouTube.  I december nåddes 
exempelvis närmare 300 000 personer av 
Facebook-inlägget ”Släng inte granen i so-
pen – vi vill kasta den i sjön”. Under 2015 

Sportfiskarna har numera 
en egen kanal på YouTube.
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Medlemsvärvning

Vid årsskiftet 2015/2016 nådde Sportfiskarna 
de högsta medlemssiffrorna på många år: för-
bundet organiserar nu mer än 56 000 sport-
fiskare. Detta uppnåddes genom breda och 
målmedvetna värvningskampanjer under hela 
året. Sportfiskarna värvade bland annat drygt 
600 nya medlemmar på Sportfiskemässan. 

Utbildning

Sportfiskarna arrangerar varje år olika semina-
rier och konferenser om sportfiske och olika vat-
tenmiljöfrågor. Under 2015 stod Sportfiskarna 
bland annat som värd för en internationell kon-
ferens om fiskevård på Värmdö. Sportfiskarna 
utbildar även fisketillsynsmän och våra anslutna 
föreningar samverkar på lokal nivå med Studie-
främjandet i studiecirkelverksamhet.

Sportfiskarna på DN:s förstasida: 
Stockholm ska bli fiskets huvudstad.

Filmen En miljon gäddor var 
en av filmnyheterna år 2015.
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Sportfiskarnas regionkontor Sjölyckan 
upplåter fisket i cirka 70 sjöar och vat-
tendrag i Göteborgsområdet genom fem 
olika fiskekort, bland annat Gula Kortet 
med 58 vatten samlat i ett enda fiske-
kort. Sportfiskarna är huvudman för kalk-
ningen i Göteborg och några angränsande 
områden. Kalkningen år 2015 omfattade 
238 ton som spreds från båt och heli-
kopter. Kalkningsplanen revideras varje 
år och kalkmängderna minskar något. 
Sportfiskarnas regionkontor medverkar 
också i vattenråden för Göta älv, Säveån, 
Mölndalsån, Lygnern, Kungsbackaån, Bo-
huskusten och Kattegatt. 

Fiskevårdsprojekt och uppdrag

Regionkontoret har en omfattande upp-
drags- och projektverksamhet i västra 
och södra Sverige och utför provfisken i 
vattendrag och sjöar, biotopkarteringar, 
bottenfaunaundersökningar, närsalts-
modelleringar, musselinventeringar, fis-
kevårdsplaner, bottenscanning och utriv-
ningar av vandringshinder. Omfattande 
restaureringsarbeten har utförts i Res-
tebäcken, Solbergsån, Slereboån, Viskan 
samt biflöden till Säveån.

Elfisken sker på ett hundratal platser i 
västra Sverige. Syftet med elfiskeunder-
sökningar kan vara kontroll av kalknings-
åtgärder, beståndsuppskattningar och 
kontroll av fiskevårdsåtgärder. Elfisken 
används även för att samla in laxungar till 
övervakningen av laxparasiten Gyrodac-
tylus salaris på västkusten. Tyvärr påvi-
sade Sportfiskarnas provfisken smitta i 
Rolfsån med sin unika laxstam. Insamling 
av ål, havsöring och abborre har också 
skett som övervakning av bestånd och 
miljögifter i fiskens vävnad.

Säveån i Lerum karterades och därmed 
kan miljöer för laxarnas uppväxtområden 
bedömas som underlag för beräkningar 
av antalet laxsmolt som ån kan produ-
cera. I november besökte vår fiskevårds-

Glimtar landet runt
Region Väst, Göteborg

intresserade kung Carl XVI Gustaf Sä-
veån och informerade sig bland annat om 
Sportfiskarnas verksamhet. 

Arrangemang

Många större evenemang har hållits för 
allmänheten och med inriktning mot ung-
domar. Ungefär en tredjedel av deltagarna 
har varit tjejer. Två tjänster arbetar heltid 
med ungdomsarbete på Sjölyckan där 
Sportfiskarnas bas för ungdomsarbete 
finns sedan 2013. Ungdomsarbetet har 
utvecklats i en positiv riktning med ett 
ökande antal juniorer på fiskeaktiviteterna 
regionalt. Sportfiskarna har också startat 
en tjejfiskeskola med ett 15-tal unga tjejer 
på regelbunden basis på regionkontoret.

I fiskeskolorna läggs grunden 
för framtidens fiskare.

Större arrangemang under 2015:

• Prova på-fiske Göteborgs kulturkalas – ca 800 deltagare
• Sportfiskets dag – över 400 deltagare
• Vallgravsmetet – ca 200 deltagare varav drygt 80 juniorer
• Sommarfiskeskolan – ca 150 deltagare
• Sportlovsfiske, påsklovsfiske och höstlovsfiske – cirka 400 deltagare
• Många specialarrangemang med skola och integration
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Sportfiskarna region Mälardalen delar 
lokaler med förbundets huvudkontor i 
Bromma, Stockholm. Målet med verk-
samheten är att öka fiskemöjligheterna 
genom att upplåta flera vatten på ett och 
samma fiskekort.  Underlättandet består 
också av att ha liknande regler på samt-
liga vatten och att tillgängliggöra vattnen 
genom båtuthyrning, fiskeplatser och 
arrangemang för de som är nyfikna på 
fiske. Andra målet är att bedriva aktiv fis-
kevård runt om i Mälardalen. Dammutriv-
ningar, biotopvård, byggnation av fiskvä-
gar, tröskling samt en hel del provfisken 
för att följa upp åtgärder och fiskpopula-
tionernas status har också genomförts. 

Fiskevattenupplåtelse

Under 2015 har 44 fiskevatten upplåtits 
via Sportfiskekortet. Några av arrendena 
har förhandlats om under året, och ett 
nytt arrende har förhandlats fram. Två 
nya vatten i Nacka kommun kommer från 
och med 2016 att ingå i Sportfiskekortet.

Regionkontoret genomförde två fisketill-
synsutbildningar under 2015 och har ut-
bildat 38 nya fisketillsyningsmän. 

Totalt har 646 rapporterade tillsynsrun-
dor gjorts, men det är långt ifrån alla 
tillsynsrundor som rapporteras. Av 105 
förordnade tillsynsmän på Sportfiske-
kortet är det ungefär 30 procent som har 
rapporterat. Av de rapporter vi har fått in 
har de flesta som blivit kontrollerade haft 
giltigt fiskekort. 

Maximått på abborre har införts på sjön 
Yngern. Måttet på 38 cm innebär att alla 
större än så ska återutsättas. Regeln pla-
nerar att införas på flera av Sportfiske-
kortets vatten.

Fiskevårdande insatser gjordes också i 
sjön Orlången genom att anlägga flera 
risvasar på olika platser i sjön. I Rönning-
esjön, Täby, gjordes utsättning av gös 
för att stärka den befintliga populatio-
nen. Även där planeras att anlägga risva-
sar under 2016 för att hjälpa gösynglen 
till överlevnad. 

Kräftfiske

2015 var ett mycket positivt år för kräf-
torna i Stockholmssjöarna. Från de rap-
porter som kommit in har fångsten varit 
mycket god. Provfisken genomfördes på 
Judarn och i Källtorpssjön och gav mycket 
goda resultat. Flera sjöar som tidigare va-
rit stängda för fiske kan nu åter öppnas. 

Regnbågsfisket

Region Mälardalen har tre vatten där det 
planteras ut främst regnbåge och ibland 
även röding till vinterfisket. Sjön Trekan-
ten ingår i Sportfiskekortet. Mellansjön 
och Kvarnsjön på Värmdö säljs det sepa-
rata fiskekort till. Där sätts det också ut 
mer fisk och båtar går att hyra.  Belägg-
ningen har varit något lägre under 2015, 
vilket beror på att vi hade en kortare ispe-
riod än vanligt. 

Region Mälardalen, Stockholm

Ung fiskelycka!



Maximått på abborre har införts 
på sjön Yngern för att stärka 
abborrbeståndet.
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Fiskevård och konsultuppdrag

Regionkontoret utför fiskevårdsuppdrag 
och driver egna projekt. Under 2015 revs 
två dammar, en i Vitsån och en i Sävaån. 

En vägtrumma i Nacka kommun byt-
tes ut för att bli passerbar för fisk. Flera 
trösklingar vid olika vandringshinder ge-
nomfördes med gott resultat. En fiskväg i 
form av ett omlöp anlades vid ett dämme 
vid Hjälstaviken, Enköpings kommun. 
Uppdraget upphandlades av Länsstyrel-
sen i Uppsala. 

Övriga aktiviteter

• Flera ismetesaktiviteter genomfördes på Drevviken och på Orlången i samarbete 
med Huddinge kommun.

• Arrangemang med att prova på mete genomfördes under våren i sjön Flaten. 
• I Källtorpssjön anordnas en dag med möjlighet att prova på fiskekajaker. 
• En pimpelpremiär hölls ute på Värmdösjöarna. 
• Regionkontoret har deltagit på flertal av de anslutna klubbarnas årsmöten samt 

på två distriktsmöten (Södermanland och Uppsala).

Projektplaner för flera nya vandringshin-
der som bör byggas bort har också gjorts 
under 2015. Bland annat en för Lejondals-
bäcken i Upplands Bro kommun. 

Flera provfisken har genomförts med ryssja, 
nät eller el. Uppdragsgivare har varit läns-
styrelserna i Stockholm och Södermanland 
samt flera kommuner i Stockholms län. 

En grävskopa är ofta fiskevårdens viktigaste 
maskin när vattendrag ska återställas efter sekler 
av misshushållning.
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Sportfiskarnas regionkontor Värmland 
ligger vid Klarälven i Forshaga. Där drivs 
campinganläggning och administra-
tion av fisket för Forshagaforsens FVOF. 
Dessutom pågår flera olika fiskevårds-
projekt och uppdrag samt sportfiske- och 
fiskevårdsfrågor i regionen med fokus på 
Vänern och Klarälven. 

Från 2015 har kontoret hand om utsätt-
ningar av lax i Vättern. Ett mindre regn-
bågsfiske drivs också i Karlstad. Under 
året har sju personer arbetat i verksam-
heten, varav två heltidsanställda, en på 
halvtid och övriga som inhyrd personal, 
arbetspraktik eller timanställning.

Camp och fiske

Vi har haft strax under 1 000 uthyr-
ningsnätter på camp och stugor. 2015 
års lax- och öringfiske gav 500 fiskar på 
1121 fisketillfällen. 

Projektverksamhet 2015
• Fångstdataprojekt för Vänern. 
• Fångstdatabanken, applikation för fångster i sportfiske i nationella vatten.
• LONA-projekt för att öka tillgänglighet, kunskap och fiskevård för vatten i Karlstad. 
• Gäddlekområden i Klarälven, inventeringsprojekt. 
• Undersökningar om förekomst av lax- och öringlek i Klarälvens nedre delar 

och biflöden.

Fiskevårdsuppdrag
• Elfisken för Länsstyrelsen i Värmland.
• Elfiske för fiskevårdsområden.
• Kurser i fisketillsyn.

Aktiviteter (ett urval)
• Laxfiskekurs.
• Laxfiskedag för funktionshindrade.
• Flugfiskekurser, endagars introkurser.
• Gratis fiske för barn en dag per vecka under sommaren.
• Föredrag och information om kontorets verksamhet vid 20 tillfällen.
• Fiske för barn lockade över 400 barn under året inklusive Klassdraget.

Region Värmland, Forshaga

Sportfiskarna sköter om laxfisket 
i Klarälven vid Forshaga. 
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Det är ett fortsatt stort intresse för att 
jaga både nya och mer välkända arter. 
Sveriges sportfiskare har under året bi-
dragit till Storfiskregistrets digra kun-
skapsbas med ytterligare 1 700 fiskar 
– en ökning med 200 fiskar jämfört med 
året innan. Nu närmar vi oss 32 000 unika 
fiskar i databasen – information som är 
användbara på många sätt – inte bara 
för den som vill lära sig mer för att bli en 
bättre fiskare. Ett tätare samarbete med 
olika sorters forskning tillhör framtids-
planeringen.

Bland 2015 års 1 700 anmälda och god-
kända fiskar fanns några fångster som 

stack ut lite extra. Sportfiskarna kunde 
utse svenska rekord på arterna blå gaf-
felmakrill, blåkäft, brunsnultra, braxen, 
färna, id och karp. Den blå gaffelmakrillen 
är en helt ny art i registret, vilket visar att 
en krok i vattnet alltid kan betyda spän-
nande överraskningar. 

De mest idoga artjägarna fortsätter att 
uträtta stordåd. Tre personer har till ex-
empel passerat vardera 60 svenska arter 
över storfiskvikt. Det blir ett spännande 
storfiskår även 2016. 

Storfiskregistret

Regionkontoret har under året hante-
rat Sportfiskarnas fiskevårdsfond, Abu 
Garcias fiskevårdsfond samt Göte Borg-
ströms stiftelse. 

Kontoret tog initiativet till bildandet av 
Malmö fiskeråd och ingår även själv i rådet.

Regionkontoret har bistått i support och 
underhåll till de båda portalerna, Fiske-
kort.se samt vattenorganisationer.se .

Övrigt i korthet

• Medverkan i Segeå vattenråd.
• Projektet ”Grundläggande Regional 

Fiskeinformation” avslutades under 
året. Regionkontoret planerar för en 
fortsättning i ett nytt projekt.

• Höstlovsfiske tillsammans med 
Sportfiskarnas skånedistrikt. 

• Deltagande i Skånska Jakt -& Fiske-
mässan på Bosjökloster tillsam-
mans med Skånedistriktet.

• Arrangemang av ett fiskevårdsse-
minarium vid Kävlingeån.

• Tillsammans med representant från 
Malmö Sportfiskeklubb lämnades 
synpunkter till Malmö stad för ett 
hänsynstagande till sportfisket 
inför en exploatering av Nyhamnen 
i Malmö.

• Samverkan med Studiefrämjandet i 
projektet ”Green Team”.

• Deltagande på Malmöfestivalen 
med ”Prova på fiske” tillsammans 
med representant från Sportfiske-
klubben Spinnaren, samt represen-
tanter från Regionkontor Väst.

• Kontoret har lagt fram ett förslag 
på hur man vill arbeta med en 
utredning om sportfisket i Malmö, 
åt Malmö stad. 

• Regionkontoret deltog också på ett 
seminarium i Danmark arrangerat 
av Fishing Zealand, samt vid  ett 
vattenvårdsseminarium vid Rönneå.

Region Syd, Malmö

En fin rödspätta fångad i Öresund. 
Bilden är hämtad ut Storfiskregistret.
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Region norr bedriver projektverksamhet 
inom laxfiskeförvaltning och nätbaserad 
fiskekortsförsäljning samt information 
genom www.fiskekort.se. Kontoret an-
svarar även för vattenmyndigheternas 
hemsida vattenorganisationer.se, bal-
ticsalmonfund.org samt laxportalen.se.
Laxprojektet ”Laxfiske, framtidens be-
söksnäring” har bedrivits av Luleåkonto-
ret i samverkan med Kommunförbundet 
Norrbotten. Projektet avslutades våren 
2015 och vi planerar nu att fortsätta med 
arbete inriktat både på påverkan av lax-
fiskepolitik inom EU och Sverige, men 
också utformningen av framtidens lax-
förvaltning i de svenska älvarna. 

Under året har kontoret bidragit till in-
stallering av ett nytt laxräkningssystem i 
Ängesån, införandet av laxplombssystem 
inom Råneälv och Stiftelsen för Östersjö-

Region Norr, Luleå

Via vårt kontor i Luleå bevakar vi bland annat lax- och 
havsöringsfisket i Norrlandsälvarna samt fjällfiskefrågor.

laxens verksamhet.  Fiskekort.se utvecklas 
och växer kontinuerligt. Fokus under 2015 
har varit förbättrad digital fångstrapporte-
ring samt gälplombssystem.

Östersjölaxen

Laxåret 2015 var en blandning av både 
starka upp- och nedgångar i de olika äl-
varna. Detta visar med all tydlighet att vi 
inte pratar om ”Östersjölax” utan om en 
samling olika älvar - alla med olika laxbe-
stånd. Det understryker behovet av att få 
slut på blandbeståndsfisket vid hav och 
kust och nödvändigheten av att införa en 
älvspecifik förvaltning i Sverige. 

Flera skogsälvar har haft bättre insteg av 
lax 2015 och fångster har även ökat i min-
dre älvar som Lögdeälv. Vad som håller 

tillbaka utvecklingen i merparten av våra 
älvar är fortfarande yrkesfiskefångster 
på nivåer över forskarnas rekommenda-
tioner och vattenkraft utan fungerande 
fisktrappor och smoltavledare. 

Sportfiskarna hoppas att regeringsupp-
draget för framtidens lax- och öringsfis-
ke kommer att mynna ut i ett införande 
av älvspecifik förvaltning, där sportfis-
kets värde för den regionala utveckling-
en kommer att väga betydligt tyngre än 
bara hur många kilo matfisk en älv kan 
producera. På många sätt kan 2016 blir 
ett avgörande år för framtidens laxfiske 
och dess för den regionala utvecklingen 
i Sverige. 



Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd 
ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i 
friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare 
som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Läs mer om vår verksamhet på 

www.sportfiskarna.se


