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Ledningen har ordet

Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 Stockholm
Tel 08 – 410 80 600
Fax 08-795 96 73
info@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt och framgångsrikt 
år på flera plan.

En av de mest uppmärksammade händelserna var tonfiskens återkomst på väst-
kusten och den lyckade märkning av 14 tonfiskar som genomfördes. Det var ett 
bra teamwork mellan Sportfiskarna, SLU, WWF och ett stort antal sportfiske-
intresserade som gav ett så framgångsrikt resultat. Det är glädjande att se att 
vi har en positiv trend i våra farvatten för denna så viktiga och spännande art. 
Det är särskilt viktigt att kunna bidra till att öka våra kunskaper om dess biologi. 

Fiske- och vattenvårdsarbetet fortsatte att växa i omfattning och det innefat-
tade allt från byggande av nya gäddfabriker till utrivning av vandringshinder och 
restaurering av grunda kustmiljöer. 

Vår stora satsning på barn och ungdomar samt integrationsverksamhet utöka-
des under året tillsammans med klubbar och skolor. Totalt sett nådde vi 36 000 
barn och ungdomar, betydligt fler än tidigare.

Det intressepolitiska arbetet inriktades främst på att verka för en ny och tidsenlig 
lagstiftning för vatten samt för en miljöanpassning av vattenkraften. Vi har 
deltagit i den offentliga debatten med tidningsartiklar och lade mycket tid på 
personliga möten med både politiker och myndighetsföreträdare för att infor-
mera och påverka. Med stöd av vår samnordiska skarv- och sälpolicy initierade vi 
i slutet av året ett arbete för att få igång en aktiv förvaltning av skarven i Västra 
Götaland och i Stockholms skärgård. 

En annan viktig uppgift har varit att påverka den nationella fiskepolitiken och 
fiskeförvaltningen för ett ökat engagemang för sportfisket och den växande 
sportfiskenäringen.

För att få en uppfattning om medlemmarnas syn på vår verksamhet genomför-
des en medlemsenkät under sensommaren. Till vår glädje var en stor majoritet 
väldigt nöjd med det arbete vi utför och vi uppfattade det också som att vi ligger 
rätt bra till i hur vi prioriterar olika frågor inom förbundet. 

Den sedan flera år positiva trenden när det gäller antalet organiserade medlem-
mar fortsatte och vid slutet av året hade vi drygt 60 000 medlemmar. 

Vi har påbörjat ett visions- och strategiarbete under året. Styrelse, ledning och 
personalen genomförde ett antal workshops – i något fall med inbjudna inspi-
ratörer - med stort engagemang och det råder ingen tvekan om att det finns 
många möjligheter och utmaningar att ta tag i för förbundet i framtiden. Vi kom-
mer nu fortsätta arbetet och involvera fler förtroendevalda och medlemmar i 
förbundet. Målet är att vi under försommaren 2018 ska ha en väl förankrad och 
genomarbetat vision och strategi för förbundet fram till 2023. 

Redaktör: Benny Lindgren
Formgivning: Knuts Conny
Foto omslag: Freewater Pictures
Foto i baksida: Lars Vallin
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I Öresund har det varit trålförbud sedan 1932, därför 
finns här starka bestånd av många fiskarter, exem-
pelvis torsk. Sportfiskarna arbetar för fler trålfria 
områden och för att vi inte ska fånga mer fisk än 
forskarna rekommenderar, så att vi kan återfå ett 
bra fiske i hela havet. Foto: Knuts Conny.
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Sportfisket i samhället

M iljöanpassning av svensk vattenkraft samt en för än-
damålet förnyad vattenlagstiftning har varit Sport-

fiskarnas viktigaste intressepolitiska fråga under 2017. Vi har 
intensifierat arbetet med att få en ny lagstiftning på plats ge-
nom en av de största påverkansinsatserna i förbundets historia.

Sportfiskarna har uppvaktat de politiska partierna, regeringen, 
berörda departement och ansvariga myndigheter med förslag 
och synpunkter på den kommande lagstiftningen. Vi har även 
genomfört olika uppvaktningar och aktiviteter tillsammans 
med de övriga miljöorganisationerna.

Sportfiskarnas erfarenhet av operativt vattenvårdsarbete har 
varit till stor fördel. Vi har baserat våra förslag på praktiska kun-
skaper och erfarenheter och kunnat lyfta fram goda exempel 
på hur man kan miljöanpassa olika vattenverksamheter. Sport-
fiskarna har även uppmärksammat den akuta situation som 
många fiskbestånd befinner sig i på grund av vattenkraftens 
inverkan, exempelvis ålen och den unika Gullspångslaxen.

Motståndet mot en ny vattenlagstiftning har varit starkt, men 
i skrivande stund har ett lagförslag utlovats till riksdagen under 
mars 2018.

Sportfiskarnas internationella arbete har stärkts under de se-
naste åren. En stor anledning till det är att fiskeri- och miljö-
politiken styrs mycket av EU-lagstiftningen och Sportfiskarna 
har träffat både EU-kommissionen och flertalet svenska Eu-
ropaparlamentariker under 2017. Ofta sker det internationella 
arbetet inom ramen för vår europeiska samarbetsorganisation 
European Anglers Alliance (EAA), med kontor i Bryssel. Tack 
vare medlemskapet i EAA har Sportfiskarna större möjlighet att 
påverka i internationella processer och träffa beslutsfattare på 
EU-nivå. Utöver detta har arbetet stärkts med danska, norska 
och finska sportfiskeförbunden genom ett nordiskt samarbe-
te, där det tydligaste exemplet är det gemensamma nordiska 
skarvdokumentet som släpptes i juni 2017. 

Sportfiskarna deltar också i den nationella rådgivande gruppen 
för fritidsfiskefrågor. 

Bland annan nationell samverkan kan nämnas den med övriga 
aktörer inom sportfiskenäringen, som Svensk Sportfiskehandel 
och Sveriges Fisketurismföretagare. 

Sportfiskarna sitter också med i övervakningskommittén för 
Europeiska Havs- och Fiskeriprogrammet.

Sportfiskarna har även uppmärksammat den påverkan som de växande 
skarv- och sälpopulationerna har på svaga fiskbestånd nationellt och 
agerat för utökad skyddsjakt på skarv. Foto: Micael Söderman.



Tonfiskens återkomst till svenska farvatten är en glädjande nyhet. Det vetenskapliga märk-
ningsfisket resulterade i 14 fångade och märkta tonfiskar i vikter kring 300 kilo. Det var första 
gången sedan 1964 som tonfisk fångades på spö i Sverige. Foto: Markus Lundgren.
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remisser var kopplade till den kommande 
vattenlagstiftningen, något Sportfiskar-
na givetvis har lagt extra mycket arbete 
på att besvara. Nya föreskrifter för fiske-
tillsynsmän och fiskeregleringar i Katte-
gatt är andra större remisser av nationell 
karaktär som förbundet lagt arbete på 
under 2017. 

Under året har 200 000 kronor som 
vanligt delats ut från Sportfiskarnas 
Fiskevårdsfond till olika fiskevårdspro-
jekt runt om i landet.

S portfiskarna har över 25 anställda 
biologer som jobbar heltid med 

bland annat våtmarksrestaurering, utriv-
ning av vandringshinder och provfisken. 
Stora resurser läggs även på att påverka 
i viktiga frågor som att förändra vat-
tenlagstiftningen och miljöanpassa vat-
tenkraften, få till ett hållbart fiske i våra 
havsområden och att få våra politiker att 
inse värdet av friska vatten och fungeran-
de ekosystem.

Tonfiskprojektet 

I september 2017 genomfördes det för-
sta tonfiskmärkningsprojektet i svenska 
och danska vatten. Projektet skedde med 
stöd av ICCAT och var ett samarbete mel-
lan Sportfiskarna, SLU Aqua, DTU Aqua 
och WWF. Sportfiskarna organiserade 
den svenska fiskeinsatsen när totalt 18 
stora blåfenade tonfiskar märktes, varav 
14 i Sverige. Detta var första gången se-
dan 1964 som tonfisk spöfångades i Sve-
rige och projektet uppmärksammades i 
sportfiskekretsar över hela världen. 

Sändarna kommer att samla in unik 
information om fiskarnas vandringar i 
Atlanten och för varje märkt tonfisk togs 
dessutom ett DNA-prov. De 14 lyckade 
märkningarna var ett resultat av nio fis-
kedagar, 113 båtdagar, 476 persondagar 
och över 3000 kroktimmar.

Rovfiskprojektet 
och gäddfabriker

Inom Rovfiskprojektet bedriver Sport-
fiskarna genom nio heltidstjänster ett 
omfattande fiskevårdsarbete längs ost-
kusten, bland annat genom de så kallade 
gäddfabrikerna. Målet är att förbättra 
bestånden av rovfisk, främst gädda och 
abborre, samt bidra till en friskare kust-
miljö och en rik biologisk mångfald. Under 
2017 kom äntligen arbetet igång med det 
stora projektet Långsjön i Oxelösund, där 
30 hektar våtmark ska restaureras.

Försurning och kalkning

Ett tungrott arbete som Sportfiskarna 
tvingas bedriva på miljöarbetets bakgård 
är arbetet med att få myndigheterna att 
förstå vikten av en långsiktig och uthållig 
finansiering av kalkningsverksamheten, 
men Sportfiskarna upplever att detta 
fungerar mycket bra. Årligen sprids drygt 
100 000 ton kalk till en kostnad av cirka 

160 miljoner kronor, en insats som upp-
rätthåller oersättliga värden i form av 
fiskarter som lax och öring och deras livs-
miljöer. Nyhetsbrevet pH 6,2 kommer att 
fortsätta och under 2018 ska dessutom 
nykalkningsbehovet ses över. 

Ge fan i våra vatten

Projektet startades 2007 av en grupp rock-
musiker tillsammans med Sportfiskarna 
och över två miljoner kronor har samlats in 
till fiskevård genom bland annat försäljning 
av profilprodukter. Under 2016 och 2017 har 
fonden bland annat stöttat köpet av två 
vattenkraftverk i Gnarpsån i norra Hälsing-
land, där verksamheten ska avvecklas och 
fria vandringsvägar öppnas upp.

Övrig fiskevårdsverksamhet

Bland de större remissärenden som 
Sportfiskarna svarat på under 2017 fanns 
förslagen på åtgärdsprogram för flodpärl-
mussla, ålgräsängar och mal. Flertalet 

Sportfisket 
och fiskevården

Sportfiskarnas nye generalsekreterare Sten Frohm fick en grundlig genomgång i gäddfabrikernas praktik och teori under vårleken 2017. 
Foto: Anton Svedberg.
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S portfiskarna bedriver en omfattan-
de barn- och ungdomsverksamhet 

som befinner sig i en stark tillväxtfas. Un-
der 2017 har förbundet genom ett breddat 
batteri av insatser tagit ut närmare 36 000 
barn och ungdomar på fiske, praktisk fis-
kevård och friluftsliv (jfr 20 000 år 2015). 

En viktig faktor i denna snabbt framåt-
skridande utveckling har varit det ökade 
statliga stödet genom Svenskt Friluftsliv 
till det organiserade friluftslivet. Genom 
detta har förbundet getts möjligheter till 
personella nyrekryteringar och en ökad 
regional närvaro med ungdomsansvariga 
på fyra orter. 

På grund av detta har också ungdoms-
verksamheten kunnat genomgå en på-
taglig breddning där praktisk naturvård 
och satsningar på integration har fått 
en allt större del i verksamheten. Genom 
ett fortsatt brett anslag med fokus på 
prova-på, fiskeglädje, delaktighet, upple-

velser, lärande och miljöengagemang har 
förbundets satsningar också vuxit sig än 
starkare i både svensk skola och offent-
lighet. Förbundets arbete med att stimu-
lera fiske- och naturintresset hos barn 
och ungdom befinner sig sammantaget i 
en tydlig medvind. 

Den viktiga kärnan i denna verksamhet 
stavas alltjämt ideellt engagemang. Den 
dominerande delen av alla barn som får 
uppleva fiske och friluftsliv tillsammans 
med Sportfiskarna gör detta genom våra 
klubbars och distrikts försorg. Runt om i 
landet läggs mängder av ovärderliga tim-
mar för att ge barn- och ungdomar en 
meningsfull och upplevelserik fritid.  

Klassdraget

Förbundets väletablerade portalsats-
ning Klassdraget slog 2017 ännu ett nytt 
deltagarrekord. Hela 13 500 skolbarn fick 

uppleva fiske och friluftsliv på skoltid ge-
nom våra klubbars försorg. Lika många 
fiskespön har deltats ut till barnen för 
kommande fiskeäventyr på deras egen 
fritid. Det tål att nämnas – inget annan 
organisation tar ut fler barn på friluftstid 
under skoltid i Sverige.  Projektet stöds 
sedan flera år av branschorganisationen 
Svensk Sportfiskehandel.

Skolbäcken 

Med det nya projektet Skolbäcken har Sport-
fiskarna under 2017 skapat nära 5 500 elev-
besök kring en uppmärksammad naturvårds-
satsning med barn i centrum. Tillsammans 
med Sportfiskarnas regionalt ungdoms-
ansvariga har barnen byggt lekbäddar 
och risvasar, tillfört sten och död ved, 
planterat träd och gjort egna undersök-
ningar. Allt detta för att göra livet bättre 
för fisken i den aktuella vattenmiljön. En 

fördjupning av projektet längs med Öst-
ersjökusten har finansierats av Postkod-
stiftelsen.   

Mer friluftsliv i skolan

Förbundets tredje profilerade insats gent-
emot svensk skola är samverkansfortbild-
ningen Mer friluftsliv i skolan. Under 2017 
fortbildade förbundet tillsammans med 
Naturskyddsföreningen och Naturskole-
föreningen cirka 400 svenska pedagoger i 
hur de kan arbeta med fiske och friluftsliv 
i den ordinarie undervisningen. 

Fiskelov 

Förbundets stora profilsatsning på barn 
och ungdomars fritid går sedan 2016 un-
der namnet Fiskelov. Under årets skollov 
erbjuder förbundet gratis fiskeaktiviteter 
i och kring regionkontorsorterna. Mer än 
3000 dagsfiskeupplevelser gavs under 
2017 till barn i 15 olika kommuner. 

Integration 

Under 2017 stod förbundet för fler fören-
ande insatser än någonsin tidigare. Den 
nya kvällssatsningen ”Street” – fiske mitt 
inne i city – aktiverade nära 1000 unga 
fiskande i Malmö, Göteborg och Karlstad.  

Barn och ungdom En annan ny satsning var samarbetssats-
ningen ”Upplev friluftsliv” som arrang-
erades i Stockholm och Göteborg.

Genom våra regionkontor och klubbar 
arrangerades också ett omfångsrikt pa-
ket bestående av olika fiskeaktiviteter 
med integrativa förtecken. Totalt beta-
lade förbundet ut cirka 100 000 kr till ar-
rangerande klubbar där fler än 1000 unga 
fick prova på fiske.

Aktivitetsbidrag 

Av förbundets aktivitetsbidrag på 400 000 
kronor satsades närmare 350 000 på våra 
klubbar och distrikts ungdomsaktiviteter. 
Av dessa medel var 100 000 bundna till 
aktiviteter under sport- och höstlov. Totalt 
beräknas fler än 5 000 barn fått uppleva 
fiske och friluftsliv genom de aktiviteter 
bidraget stödde.

Ungdomsledarutbildningar, 
stipendium och ungdomsråd

Arrangerade möjligheter till idéutbyten 
mellan förbundets ideella ungdomsledare 
är en högst angelägen kärnverksamhet.  
En nationell ungdomsledarutbildning 
arrangerades 2017 i Forshaga. En likaså 
fulltecknad regional ungdomsledarutbild-
ning arrangerades i Göteborg. 

Förbundets årliga ungdomsledarstipen-
dium i Torbjörn Åslunds minne delades 
ut tillsammans med Abu Garcia till Leli 
Karlsson från SFK Laxen i Halmstad. 

Det nationella ungdomsråd som bil-
dades 2016 hade en sammankomst un-
der senhösten 2017. Rådet består av sex 
representanter från olika klubbar med 
aktiv ungdomsverksamhet. Syftet är att 
komma med idéer för hur den lokala ung-
domsverksamheten kan utvecklas.

Börja Fiska och Artjakten

Förbundets etablerade samarbetssats-
ningar med branschen har fortsatt under 
2017. Genom samarbetet med Abu Gar-
cia kring satsningen Börja Fiska har cirka 
2 600 barn lånat en gratis fiskeutrustning 
under sommaren. 

Webbfisketävlingen Artjakten arrang-
erades tillsammans med Fiskejournalen 
och Abu Garcia. Mer än 300 barn deltog.

Ungdomsläger 

Under 2017 arrangerades elva stycken na-
tionella läger i samarbeten med klubbar, 
distrikt, gymnasieskolor och företag ur 
branschen. 

Skolbäcken är ett lyckat projekt som syftar till att lära ut hur fiskens miljö kan förbättras med enkla medel, bland annat genom att lägga 
ut sten för lekbäddar. Foto: Magnus Grimstedt.
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Sportfiskarnas 
ekonomi och organisation

F örbundets omsättning fortsätter 
att öka och uppgick under år 2017 

till 47,6 miljoner. Det egna kapitalet upp-
går till 27,8 miljoner kronor, det vill säga 
närmare 60 procent av årsomsättningen. 

Verksamheten bedrivs idag genom hu-
vudkontoret i Stockholm samt regionkon-
tor i Malmö, Göteborg, Luleå, Mälardalen 
och Forshaga samt projektkontor i Visby, 
Kalmar, Nyköping och Gävle. Antalet an-
ställda ökade under året till 48. 

Medlemmar och klubbar

Förbundets 382 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 2017 har 19 nya klubbar anslutit Mer än hälften av förbundets intäkter 

kommer i dagsläget från kortsiktig pro-
jektfinansiering via statliga myndigheter 
(inklusive EU-medel) och privata stiftel-
ser. Dessa medel är i sin helhet öronmärk-
ta för konkreta fiskevårdsinsatser. 

Medlemsavgifterna utgör i dagsläget 
endast 22 procent av den totala omsätt-
ningen. Detta gör verksamheten sårbar 
för konjunktursvängningar genom exem-
pelvis nerdragningar i statens budget. 

En långsiktig utmaning är därför att stär-
ka den egna finansieringen genom i för-
sta hand rekrytering av nya medlemmar 
och därigenom ökade medlemsintäkter. 
Trots den förhållandevis svaga medlems-
finansieringen har förbundet fortsatt i 
samma utsträckning som tidigare år att 
stimulera klubbar och distrikt genom di-
striktsbidrag, aktivitetsbidrag samt an-
sökningar genom fiskevårdsfonden. 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Individuella medlemmar 28 641 26 458 24 426 22 054 20 966 19 667 19 366

Medlem via klubb 7 060 7 351 7 229 7 292 7 532 8 201 8 217

Summa 35 701 33 809 31 455 29 346 28 498 27 868 27 583

      

Unga Sportfiskares Förbund* - - 572 1 173 1 470 1 568 1 771

Summa totalt 35 701 33 809 32 227 30 519 29 968 29 436 29 354

Medlemmar i förbundsklubbar 24 650 24 110 23 785 23 775 23 000 23 000 23 000

Totalt medlemsantal Sportfiskarna 60 351 57 919 56 012 54 294 52 968 52 436 52 354

Förbundsklubbar 240 240 230 230 227 231 233

Medlemsklubbar 142 143 147 147 145 146 146

Summa klubbar 382 383 377 377 372 377 379

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)

Övriga ledamöter

Ewa Dahlgren Falklind, Stenkullen

Dan Källman, Göteborg 

Per Larsson, Kalmar 

Tony Söderblom, Rimbo

Mikael Tuneld, Karlstad

Carina Wallin, Skellefteå

sig till förbundet och de klubbar som under 
2017 lämnade förbundet har i de flesta fall 
helt avvecklat sin verksamhet.

Medlemsantalet i medlemsklubbarna 
2017 backar något mot nivåerna 2016, 
medan medlemsantalet i förbundsklub-
barna ökar. Förbundets kraftiga medlem-
sökning under 2017 har framförallt skett 

bland individuella medlemmar. Att för-
bundet åter igen ökar sitt medlemsantal 
med 4–5 procent är verkligen ett bevis 
på att Sportfiskarna är på rätt väg och 
får allt mer stöd för den så viktiga verk-
samhet som förbundet bedriver, både i 
maktens korridorer och praktiskt genom 
fiskevård och ungdomsverksamhet.
 

När Sportfiskarnas personal 
samlas utvecklas riktlinjerna 
för kommande arbete utifrån 
styrelsens prioriteringar. 
Foto: Sportfiskarna.

Resursfördelning 2017

54% 25% 13% 8%

FISKEVÅRD/
INTRESSEPOLITIK

MEDLEMSKAP &
ORGANISATION

FRÄMJANDE KOMMUNIKATION

Valnämnd

Ove Olsson, Kungälv (sammankallande)

Leif Andersson, Stockholm

Magdalena Filipsson, Köping

Catrine Höglund, Sundsvall

Sture Eriksson, Helsingborg

* Unga Sportfiskares Förbund upplöstes 2016. Medlemmar och föreningar uppgick i Sportfiskarna.

2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning 47 622 200 43 435 922 38 725 164 36 587 654 33 042 532

Eget kapital 27 885 292 28 424 874 26 617 562 26 200 854 24 363 763

Medeltal anställda 48 46 38 37 37

Medlemsintäkter 10 663 468 10 068 961 9 272 929 8 815 362 7 638 789

Medlemsintäktens andel av omsättning 22 % 23 % 24 % 24 % 23 %

Nyckeltal för verksamhet och ekonomi 2013–2017



I september 2017 genomfördes det första tonfiskmärkningsprojektet i 
svenska och danska vatten. Projektet skedde med stöd av ICCAT och var 
ett samarbete mellan Sportfiskarna, SLU Aqua, DTU Aqua och WWF.  
Foto: Markus Lundgren.
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I november 2017 slutade Anssi Lehtevä 
efter många år på posten som tävlingsan-
svarig. Han efterträds av Michael Molander 
som tillträdde tjänsten i januari 2018. 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består i huvudsak 
av en representant för varje aktiv gren 
inom tävlingsfisket. Under 2017 har täv-
lingskommittén genomfört fyra möten. 
Tävlingskommitténs arbete har under 
året bestått av löpande frågor och har 
efter vissa personalförändringar följande 
sammansättning:

Ordförande - Dan Källman

Traditionellt mete  - Lennart Jonsson 

Havsfiske - Mia Hammarlund 

Pimpel - Erik Tikkanen

Flugfiske - Torbjörn Eriksson

Mormyska - Marino Sanvincenti

Trolling - Fredrik Andersson

Gädda - Daniel Gerber

Internationellt mete - Jens Jungmark

Kust och sjö - vakant 

SM-tävlingar 

Förbundet har under 2017 genomfört 
SM-tävlingar i grenarna pimpel, mormys-
ka, gädda, trolling, internationellt mete 
lag och internationellt mete individuellt 
samt traditionellt mete.

Tävling 
2017

När barn och ungdom introduceras i pimpelfiskets konst är issäkerhetsfrågor 
centrala. Budskapet är enkelt: Klä dig varmt och fiska aldrig utan isdubbar. 
Foto: Magnus Grimstedt.

De grenar som inte genomförde SM-täv-
lingar var hav samt kust & sjö. En diskus-
sion förs inom tävlingskommittén om att 
framöver ge grenarna Feeder och Fluga 
SM-status, då grenarna nu funnits i några 
år och intresset växer.

Ismetet är en annan gren där intresset 
växer sig allt starkare, speciellt på ung-
domssidan, och det förkommer tävlingar 
i grenen även om dessa är relativt få och 
små än så länge.

Båtpimpel är också en gren där intres-
set och antalet utövare växer. Det beror 
sannolikt på de milda vintrarna i södra och 
mellersta Sverige under senare år. Kanske 
har denna gren SM status om några år?

Resultat och nyheter från tävlingsfron-
ten redovisas löpande på Sportfiskarnas 
hemsida.

Internationellt
Internationellt utbyte har genomförts. 
Föreningar och aktiva har deltagit på VM 
och EM i grenarna Mormyska, Internatio-
nellt mete/ feeder samt Fluga.

Sanktioneringar
Antalet sanktioneringar har under senare 
år minskat i antal på grund av de milda 
vintrar som drabbat landet. Detta i sin tur 
bidrar till att isfisket, som är förbundets 
största tävlingsgren, också har fått pro-
blem med att genomföra tävlingar.

Ekonomi 
Tävlingsverksamheten har under perioden 
haft en stabil ekonomi med ett litet avbräck 
i form av sanktioneringsintäkter med an-
ledning av de senaste årens milda vintrar.

Fisketävlingar i storstadsmiljö är en ny trend som 
lockar många deltagare. Foto: Anton Svedberg.
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Sociala medier
I de sociala medierna följer fler än 12 000 
personer Sportfiskarnas sida på Face-
book. Sportfiskarnas grupp på Facebook 
har därtill nästan 6 000 medlemmar 
som dagligen nås av uppdateringar. På 
Instagram har Sportfiskarna klättrat till 
över 15 000 följare. 

Sportfiskarna har fortsatt drivit Fiske-
snack.com, Sveriges största sportfiskefo-
rum, där teknisk utveckling skedde under 
året. 

Aktiviteter och media

Under inledningen av 2017 genomfördes 
julgransprojekt i Stockholm, Göteborg och 
Karlstad som ledde till ett flertal inslag i 
TV, radio och tidningar. Sportfiskarna 
medverkade i morgonsofforna hos både 
TV4 och SVT. 

En av årets mer uppmärksammade frågor 
var Sportfiskarnas och SLU:s tonfiskpro-
jekt på västkusten som fick mycket stort 
medialt genomslag. 

Det rapporterades under året även om 
bland annat skarv, Sportfiskarnas mal-
projekt, miljöministerns besök i Sportfis-
karnas gäddfabrik på Gotland i samband 
med Almedalsveckan och Sportfiskarnas 
nya gäddfabrik i Södermanland som in-
vigdes av landshövdingen där.

Frågan om ny vattenlagstiftning debat-
teras vidare under året. I tidningen Land, 
Lantbruk och Skogsland replikerade Sport-
fiskarna och i oktober skrev Sportfiskarna 
en debattartikel i ämnet i Altinget.

Under första helgen i februari 2017 med-
verkade Sportfiskarna på Fiskekryssning-
en. Under Båtmässan i Göteborg i februari 
deltog Sportfiskarna för första gången 
med egen monter under alla mässdagar. 
Sportfiskemässan hölls på Elmia i Jönkö-
ping i mars. Så många som 30 medarbe-
tare arbetade intensivt under helgen.

Tillsammans med Kolsvart AB presente-
rade Sportfiskarna i mitten av november 
ett gäddgodis. Förbundets arbete för att 
hjälpa beståndet i Östersjön synliggörs 
och för varje såld påse får Sportfiskarna 
ersättning. Godiset uppmärksammades 
även medialt.

Svenskt Fiske

Med vår medlemstidning nås alla indivi-
duella medlemmar och anslutna klubbar. 
Svenskt Fiske är idag en etablerad sport-
fisketidskrift med ett brett och unikt 
innehåll och en attraktiv layout. Innehål-
let speglar förbundets 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 lan-
dets största sportfisketidskrift med en 
kontrollerad upplaga på 32 900 exemplar 
per nummer under 2017.

Film

Sportfiskarna kunde under 2017 presen-
tera fyra filmer. Filmen Sveriges mesta 
fisk om abborren hade premiär på Film-
huset i Stockholm i februari. Under året 
nådde filmen fler än 60 000 visningar. Fil-
men Många bäckar små om fiskevårdsar-
bete i strömmande vatten hade premiär 
i november på ett välbesökt Folkets hus 
i Iggesund. Dagen efter lades den ut för 
alla att se och sprida på YouTube. Filmen 
fick ett mycket gott mottagande. Ett fru-
kostseminarium i riksdagen med visning 
av filmen genomfördes.

Två fiskevårdsfilmer släpptes i en plane-
rad serie med inspirationsfilmer om olika 
fiskevårdsåtgärder. Även dessa fick ett 
gott mottagande. 

Nyhetsbrev

Sportfiskarna skickar nu ut ett nyhets-
brev i månaden till medlemmarna med 
aktuell information, fisketips och med-
lemsförmåner. Utskicket har snart 20 
000 mottagare. Sportfiskarna ger även 
ut nyhetsbrevet pH6.2 med nyheter om 
försurning och kalkning. pH6.2 riktar sig 
framför allt till kalkhandläggare på läns-
styrelser och kommuner.

Kommunikation
Sportfiskarna har under 2017 haft stor 
synlighet i olika media, lanserat flera fis-
kefilmer och även intensifierat kommuni-
kationen med medlemmarna.

Webbplats

Förbundets webbplats uppdaterades 
frekvent under 2017. Under de mer inten-
siva perioderna skedde daglig nyhetsrap-
portering. Artiklarna från webbplatsen 
nådde också stor spridning genom andra 
nyhetsförmedlare. En uppdatering sked-
de av värvningsportalen och säkerheten 
på webbplatsen förbättrades under året.

Medlemsundersökning

Under augusti 2017 genomfördes en 
medlemsundersökning som sedan låg till 
grund för Sportfiskarnas fortsatta strate-
giarbete. Undersökning skickades ut till 
alla medlemmar med e-post i medlems-
registret. Fler än 6 500 medlemmar sva-
rade. Undersökningen visade att stödet 
är fortsatt starkt för arbetet med kärnfrå-
gor som praktisk fiskevård, minskad för-
surning, ungdomsverksamhet, miljöan-
passning av vattenkraften och en hårdare 
reglering av skarvbeståndet. Fantastiska 
dryga 98 procent av medlemmarna sva-
rade att de var nöjda, eller mycket nöjda, 
med verksamheten. 

Filmen Många bäckar små om fiskevårdsarbete i strömmande vatten hade premiär i november på ett välbesökt Folkets hus i Iggesund. 
Ett frukostseminarium i riksdagen med visning av filmen genomfördes också, samt en föreläsningsturné till fem orter. 

Boken Fiskevård – för friska fiskbestånd 
i friska vatten släpptes i samband med 
Sportfiskemässan i mars. Redan nu en 
klassisk tungviktare om modern fiskevård.

Under året ökade upplagan för förbundets 
tidning Svenskt Fiske med 1800 exemplar, 
enligt oberoende TS-statistik. Sveriges 
största fisketidning hade under året en 
upplaga på 32 900 exemplar per nummer.

Utbildning

Sportfiskarna arrangerar varje år olika se-
minarier och konferenser om sportfiske 
och olika vattenmiljöfrågor. I samband 
med lanseringen av filmen Sveriges mes-
ta fisk arrangerades ett seminarium på 
Filmhuset om kustabborren där slutsat-
ser från olika studier och fiskevårdspro-
jekt presenterades. 

På Sportfiskarnas olika regionkontor 
hölls ett flertal öppna föreläsningar med 
fiskevårdstema, bland annat om fiske-
vård för havsöring, situationen i Vänern 
och harr i Klarälven. 

Boken Fiskevård – för friska fiskbestånd 
i friska vatten släpptes i samband med 
Sportfiskemässan i mars. Under året 
hölls också arrangemanget Fiskevård på 
turné som delvis knöt an till boken. Fem 
orter besöktes under hösten där öppna 
möten hölls för inspiration och samtal 
om fiskevård. 

Arbete påbörjades under slutet av året 
för att ta fram ett lättillgängligt infor-
mationsmaterial om allemansrätten och 
fiskeregler. Materialet kommer att över-
sättas till vanliga språk och spridas till 
olika intressenter.

Sportfiskarna utbildar även fisketillsyns-
män via våra regionkontor och våra anslut-
na föreningar samverkar på lokal nivå med 
Studiefrämjandet i studiecirkelverksamhet.
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Sportfiskarnas kontor invigdes år 1992 och 
verksamheten har succesivt vuxit i omfatt-
ning. Fiskevattenupplåtelse och fiske- och 
vattenvårdsarbete utgör stommen. Detta 
kompletterats med uppdragstjänster. 

Även ungdomsaktiviteter och andra 
satsningar för att främja sportfisket har 
ökat under senare år. Åtta personer är 
anställda med fiskeribiologisk och ung-
domspedagogisk utbildning.

Regionkontoret Sjölyckan, som ligger 
vid naturreservatet Delsjöområdet i östra 
Göteborg, upplåter fisket i cirka 70 sjöar 
och vattendrag fördelade på fem olika 
fiskekort. Gula kortet omfattar 58 fiske-
vatten i skilda naturmiljöer med utsatt 
regnbåge, öring, gös och karp såväl som 
vilda fiskebestånd och även lax i vissa 
vattendrag. Regnbågsfiske sker i två 
kortområden, bland annat vildmarksom-
rådet Svartedalen. I Säveån kan man fiska 
lax på två kortsträckor.

En förutsättning för fiske i friska vat-
ten är kalkning, som under 2017 omfatta-
de 239 ton i Göterborgsområdet, och som 
spreds från pontonbåt och helikopter. 
Trots att nedfallet av försurande ämnen 
stadigt minskar finns behovet av kalkning 
kvar i flera decennier framåt. 

Fiskevårdsprojekt och uppdrag

Sportfiskarna Region Väst utför fiske- och 
vattenvårdsprojekt i egen regi, men till-
handahåller även olika tjänster som prov-
fisken i sjöar och vattendrag, bottenfau-
naundersökningar, musselinventeringar, 
vattendragskartering och restaurering och 
annat. Uppdragen beställs av myndighe-
ter, kommuner, fiskevårdsområden, före-
tag och enskilda.

Inom regionen kan nämnas både fram-
gångar och bakslag i fiskevården. Det 
var Sportfiskarna som upptäckte utslag-
ningen av en stor del av länets starkaste 

bestånd av flodpärlmussla i Teåkersälven, 
Dalsland. Trots anmälan om miljöbrott 
kunde inte någon bindas till massdöden. 
Sportfiskarna har en ledande position vid 
att återställa bestånd av flodpärlmussla 
med åtgärder som även gynnar musslans 
värdfisk över hela landet. 

Vid Sportfiskarnas årliga kontroll av 
laxparasiten Gyrodactylus salaris konsta-
terades att även Kungsbackaån är smit-
tad. Året innan upptäcktes parasiten i 
närliggande Rolfsån. Nu är samtliga lax-
förande vattendrag i Halland smittade. 

Bland de positiva inslagen i regionen kan 
nämnas att arbetet med att skapa fria 
vandringsvägar från Mölndalsån till Delsjö-
bäcken har påbörjats. Stationär öring före-
kommer redan i Delsjöbäcken. Målet är att 
fisken ska nå ända upp till Delsjöarna där 
regionkontoret Sjölyckan ligger. 

I Säveåns vattensystem har åtgärder 
utförts i Valån och i Kullaån, där ett vand-
ringshinder nu har röjts med fri vand-
ringsväg för Sävelångens storvuxna öring 
att hitta nya lekplatser. Insamlade prover 
från spöfångad lax i Göta älv undersöks 
genetiskt och ligger till grund för förvalt-
ningen av älvens laxstammar. 

I Tidan har förstudier inletts som ett 
led till sportfiske efter strömlevande 
öring vid Ettakströmmarna. Dessa behö-
ver återställas och flera dämmen hindrar 

Glimtar landet runt
Region Väst, Göteborg

idag fri vandring som är en förutsättning 
för ett föryngrande bestånd. Just arbeten 
med fiskevårdsplaner för bland annat fis-
kevårdsområden har ökat i omfattning. 

Arrangemang

Region Väst genomförde omkring 150 ak-
tiviteter för barn och andra grupper under 
året. Skolelever är den största gruppen 
som deltagit i Skolbäcken, Klassdrag, Ab-
borrdagis (utplacering av julgranar som 
risvasar) och insamling av den invasiva 
fiskarten svartmunnad smörbult. Dessa 
arrangemang tillsammans med sedvan-
liga lovfisken, sommarfiskeskolan, täv-
lingar, kulturkalaset och Sportfiskets dag 
har samlat totalt cirka 4 200 deltagare. 
Riktade insatser innebär att andelen tje-
jer är fortsatt stor. 

”Göteborren”, som är en streetfisketäv-
ling i centrala Göteborgs kanaler, lockade 
273 deltagare. Tävlingen och streetfiske-
kvällar följer en trend inom sportfisket 
som visar på möjligheter till roliga fisken 
i urban miljö och som säkert får efterföl-
jare i andra städer. 

I Göteborgs ytterområde Bergsjön ge-
nomfördes integrationsprojekt i samar-
rangemang med andra föreningar för att 
visa på friluftsmöjligheter i invandrartäta 
områden.

Sportfiskarna region Mälardalen delar 
lokaler med förbundets huvudkontor i 
Stockholm, Bromma. 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 mål 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. 

Under året har kontoret bestått av två 
heltidstjänster. 

Sportfiskekortet 

Under 2017 har 44 fiskevatten upplåtits 
via Sportfiskekortet. Regionkontoret ge-
nomförde två fisketillsynsutbildningar 
under 2017.

Det såldes 4100 årsfiskekort samt 1 170 
dagskort på Sportfiskekortet.

Rönningesjön har som andra sjö på 
Sportfiskekortet fått ett maximått (38cm) 
på abborre. Vi hoppas att denna trend 
fortsätter. Fiskevårdande insatser gjordes 
också i sjöarna Orlången, Drevviken, Trehör-
ningen och Largen genom att anlägga flera 
risvasar på olika platser i sjöarna. 

Put and take-fiske 
samt karpfiske 

Karpsjön Kärrsjön är numera en av de bätt-
re sjöarna i Stockholm med hög medelvikt 
på fiskarna. Den är välbesökt; ett mycket 
gott inslag till karpfisket i Stockholm.

Vår regnbågssjö Mellansjön på Värmdö 
har varit mer besökt än på många år. Dub-
belt så mycket fisk har satts ut i den då 
vi stängde ned sjön Kvarnsjön under 2017.

Kräftfiske

2017 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 Källtorps-
sjön samt Judarn i Bromma.

Fiskevård och konsultuppdrag 

Regionkontoret utför fiskevårdsuppdrag 
och driver egna projekt. Under 2017 ge-
nomfördes flera nätprovfisken, elprovfis-
ken och ryssjeprovfisken. 

Julgransprojektet i Stockholms inner-
stad blev en succé med stor medial upp-
märksamhet. 

Erstaviksbäcken restaurerades i en op-
timeringsåtgärd med inriktning havsöring. 

Åtgärdsplaner för södra viken, Hallsfjärden 
samt för fiskvägen i Igelbäcken har skrivits. 

Abborrar från tretton lokaler har fångats 
och skickats iväg på miljögiftsanalyser som 
ska rapporteras genom Stockholm Stad.

Större arrangemang under 2017:

• Skolbäcken - 1  765 deltagare
• Prova på-fiske under Göteborgs kulturkalas – 511 deltagare
• Sportfiskets dag – över 200 deltagare
• Göteborren och streetfiske – 273 deltagare
• Sommarfiskeskolan – 156 deltagare
• Sportlovsfiske, påsklovsfiske och höstlovsfiske – 477 deltagare
• Integrationsinsatser – 171 deltagare

Region Mälardalen, Stockholm

Projektkontor 
Östersjön i Visby
Kontoret i Visby hanterar fiskevård på Gotland 
samt samordnar fiskevården efter ostkusten 
genom ”projektkontor” placerade i Kalmar, Sö-
dermanland och Gävleborg. Vidare sköts Stor-
fiskregistret från Visby.

Fokus under 2017 har varit att arbeta 
vidare med våtmarksprojekt i regionen. 
Kontoret har utökats med en ny medar-
betare som har främsta arbetsområdet 
på Öland. Här satsar Sportfiskarna stort 
och har detaljprojekterat fem olika ob-
jekt. Finansiering har sökts och målet 
är att flera av dessa ska genomföras 
under hösten 2018. Kalmarkontoret har 
jobbat i Blekinge under ett par år och 
under hösten färdigställdes Sportfiskar-
nas första gäddfabrik i Blekinge. Den är 
belägen nära havet vid Vambåsa, väster 
om Karlskrona. Första uppfyllningen 
sker våren 2018 och det ska bli spän-
nande att se de första gäddorna leka i 
den nya gäddfabriken. 

2017 fortsatte arbetet med biotopvård 
i Snärjebäcken norr om Kalmar. Ett 30-
tal ton sten placerades ut på lämpliga 
platser och lokaler elfiskades. Projektet 
fortsätter år 2018 då finansiering har 
säkrats. Flera nya samarbeten har in-
letts med kommuner och organisationer. 
Finansiering har säkrats för 2018 genom 
en del större ansökningar, bland an-
nat Abborre 2.0 som är ett projekt som 
syftar till att göra åtgärder för abborre 
längs med ostkusten.

Projektkontor 
Kalmar 

Små vattendrag kan vara oerhört viktiga för 
havsöringens fortplantning. Att gräva för djupare 
vatten vid mynningar ökar fiskens chanser att hitta 
lekplatser. Foto: Lars Vallin
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Sportfiskarnas regionkontor Värmland 
ligger vid Klarälven i Forshaga och arbe-
tar huvudsakligen med regionala och na-
tionella frågor med fokus på Vänern och 
dess avrinningsområde. Där drivs cam-
pinganläggning och administration av 
fisket för Forshagaforsens fiskevårdsom-
rådesförening (FVOF). Dessutom pågår 
arbete med olika fiskevårds-och främ-
jandeprojekt samt uppdrag inom sport-
fiske- och fiskevård och kontoret sköter 
utsättningar av lax i Vättern. Under året 
har kontoret haft sju anställda varav en 
arbetar 50 procent nationellt med ung-
doms- och främjandeprojekt. 

Ett mindre put and take fiske drivs i 
Karlstad och där arrangeras fiskeaktivite-
ter för barn och ungdomar.

Camp och fiske 

2017 års lax- och öringfiske gav 756 fiskar 
på 1 208 fisketillfällen. Hela 771 uthyr-
ningsnätter bokades på campingen.

Region Värmland, ForshagaProjektkontor Sörmland i Nyköping

Projektkontor Gävleborg

Klarälvens lax- och öringsfiske är 
ett växande resmål för sportfiskare. 
Foto: Simon Jonsson

Kontorets verksamhet var under året bred 
och produktiv. Det fleråriga malprojektet i 
Nyköpingsåns vattensystem var ett av de 
större projekten. Arbetet med våtmarker 
inom regionen fortlöpte, där restaure-
ringen av den 30 hektar stora Långsjön är 
värd att nämna. Praktiska åtgärder med 

Åtgärder med abborre i fokus

Abborren är Sveriges mesta fisk och finns 
i hela landet. Längs Östersjöns kust är 
den en av de vanligaste arterna. Men vi 
kan inte ta den för given. Stora kustom-
råden har de senaste tio åren varit näs-
tan tomma på abborre. Sportfiskarna 
driver därför ett projekt som syftar till 
att identifiera praktiska fiskevårdsåt-
gärder i kustmynnande vattendrag som 
gynnar kustbestånd av abborre. Projekt 
har finansierats av stiftelsen BalticSea 
2020 och har drivits främst i Gävleborgs 
län. Slutrapport finns på Sportfiskarnas 
hemsida och en film finns tillgänglig på 
Youtube (Sveriges mesta fisk). 

Sammanfattningsvis kan man rekom-
mendera att åtgärda vandringshinder och 
om det är möjligt också restaurera kust-
nära sjömiljöer för att gynna abborrbe-
stånden längs ostkusten. 

Samtidigt som detta projekt avslutats 
initierar Sportfiskarna projektet Abborre 
2.0 tillsammans med bland annat Läns-
styrelsen i Uppsala, Gävleborg och Kalmar 
för att fortsätta praktisk fiskevård och 
tillämpad forskning så att det finns bra 
underlag till fortsatt arbete med att res-
taurera viktiga lek- och uppväxtområden.

Restaurering av glosjö 

Marsjöarna, som ligger nära kusten ett 
par mil norr om Gävle, är ett exempel på 
en åtgärd som kan gynna kustens ab-
borrbestånd. Som i många av våra minsta 
vattendrag har vattenytan även i Marsjö-
arna sänkts en gång i tiden. Sportfiskarna 

fokus på strömmande vatten genomför-
des. Flera karteringar med fokus på fiske-
vårdsåtgärder har också genomförts inom 
regionen. Något som banar väg för fort-
satt praktisk verksamhet. 

En person har tillkommit i personalen 
vilket gett möjlighet till utökning av verk-

har nu restaurerat det kraftigt utdikade 
utloppet ur den nedre av Marsjöarna. Det 
kommer att höja vattennivån i sjön och 
omgivande våtmarker och gynna såväl 
abborre som gädda. 

Dammutrivning och restaure-
ring av stora vattendrag 

Hamrångeån är ett omfattande restaure-
ringsprojekt som omfattar avveckling av 
vattendomar, utrivning av dammar, sjö- 
och våtmarksrestaurering samt restaure-
ring av strömsträckor, som Sportfiskarna 
driver tillsammans med Stora Enso, Läns-
styrelsen i Gävleborg och andra. Ett gedi-
get underlag har tagits fram under 2017 
och nu ska ansökan inlämnas till domsto-
len innan det praktiska arbetet tar vid.

samheten. Under året har flera bra sam-
arbeten med kommuner, länsstyrelse, 
vattenvårdsförbund och andra aktörer 
genomförts vilket skapat goda förutsätt-
ningar för framtiden.

Sportfiskarna har även stöttat Hudiks-
valls och Nordanstigs kommun med lik-
nande stora dammutrivningsprojekt, 
bland annat restaureringen av Nianån. 
Filmen ”Många bäckar små” som belyser 
detta finns på Youtube. 

Anläggning av 
stadsnära gäddfabrik 

Järvsta Sjöäng är en stadsnära våtmark 
som började anläggas under 2017 med 
finansiering av Gävle kommun och Läns-
styrelsen i Gävleborg. Arbetet pågår för 
fullt och när det är klart ska en gäddfabrik 
(våtmark) stå klar, tre vandringshinder 
ska vara åtgärdade och i de näraliggande 
bäckarna ska lek- och uppväxtplatser för 
havsöring vara etablerade.

Genom att vårda och värna våra vatten skapar vi ett långsiktigt 
hållbart sportfiske för alla. Foto: Freewater Pictures

Aktiviteter (ett urval)
• Laxfiskehelg
• Harrfiskedag
• Barnfiskedagar, 338 barn har fiskat i vårt regnbågsvatten.
• Fiskevårdskväll i samverkan med Fiskevattenägarna
• Infokvällar om Vänern, (Karlstad och Lidköping)
• Fiskevårdsträff Åmål
• Tillsynskurs, HLR och livräddning

Projektverksamhet 2017 

Under året har kontoret arbetat med 13 oli-
ka fiskevårdsprojekt, både nationella och 
regionala. Dessa har huvudsakligen varit 
för Klarälven och Vänern och inriktning 
har varit lax och öring, gäddyngelinvente-
ring, risvasar, harr, fångstrapportering och 
biotopvård. Finansiering är via fiskevårds-
medel från Länsstyrelsen i Värmland, 
Havs- och Vattenmyndigheten, lokala 
naturvårdsmedel (LONA), Fiskeområde 
Vänern och Jordbruksverket. 

Fiskevårdsuppdrag 

Ett antal större och mindre uppdrag har 
genomförts. Uppdrag har kommit från 
bland annat Sveriges Lantbruksuniver-
sitet (SLU), Länsstyrelsen i Värmland, 
kommuner, Vänerns vattenvårdsförbund, 
Fiskevattenägarna, Laxfond Vänern, fis-
kevårdsområden och SWECO.
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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 1 211 fiskar. Nu 
närmar vi oss 35 000 unika fiskar i data-
basen – 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 framtidsplaneringen.
Sportfiskarna kunde utse en rad svenska 
rekord under året. Följande arter fick nya 

rekord: Indianlax, kanadaröding, karp, 
blålånga, fenknot, håkäring, paddtorsk 
och större kungsfisk.

Fem personer har nu passerat vardera 60 
svenska arter över storfiskvikt. En 
av dessa har också passerat 70 
registrerade storfiskarter. 
Du hittar registret 
på Sportfiskarnas 
hemsida.

Storfiskregistret

Regionkontor syd har flyttat till mer än-
damålsenliga och mer centralt belägna 
lokaler i Malmö.

Regionkontoret har under året 

• hanterat Sportfiskarnas fiskevårds-
fond, Abu Garcias fiskevårdsfond 
samt Göte Borgströms stiftelse. 

• bistått i support och underhåll till 
de båda portalerna Fiskekort.se 
samt vattenorganisationer.se 

• medverkat i ett projekt med inrikt-
ning mot sportfisketurism tillsam-
mans med Trelleborgs kommun.

Region Norr har två anställda och bedri-
ver projektverksamhet inom laxfiske-
förvaltning genom ”Laxförvaltning för 
framtiden” samt nätbaserad fiskekorts-
försäljning och information genom fiske-
kort.se. 

Östersjölaxen 

Efter att bestånden av vildlax i Östersjön 
förstärkts under flera år har vikande lax-
uppgångar och svagare el-fiskeresultat 
under  2017 visat hur bräckligt tillståndet 
fortfarande är för många av våra vild-
laxälvar. Nya virussjukdomar och skad-
lig vattenkraft visar på behovet av att 
Sportfiskarna fortsätter med sitt påver-
kansarbete i Bryssel och i Sverige. 

En minskning av laxkvoten för Öster-
sjölax under 2018 kommer delvis att lindra 
den nuvarande situationen. 

Projekt Laxförvaltning 
för Framtiden (LFF) 

Syftet med projektet är att utveckla en 
älvspecifik förvaltningsmodell för vild 
lax och havsöring och därmed skapa en 
världsklassig upplevelse för sportfiskare 
i Norrbotten. 

Region Syd, Malmö Region Norr, Luleå

Öresund är genom sitt trålfiskeförbud ett 
populärt fiskeområde, där EU för övrigt har 
infört fångstbegränsningar för sportfisket. 
Foto: Knuts Conny

Det internationella arbetet blir allt mer 
viktigt för sportfisket. Det blir en del 
resor till Bryssel för att hantera frågor 
om bland annat lax, torsk och tonfisk. 
I Bryssel finns förutom EU också det 
europeiska sportfiskets organisation 
European Anglers Alliance (EAA), som 
bevakar och påverkar i aktuella sport-
fiskefrågor. Foto: Christina Lindhagen.

Sportfiskarna bevakar laxpolitik inom 
EU och på nationell nivå med målgrup-
per som BALTFISH, DG Mare, BSAC, and 
Salcom. Andra viktiga samarbetspartners 
inom projektet är Östersjölaxälvar i Sam-
verkan, Råneälvens norra kortfiskeområ-
den, Stiftelsen för Östersjölaxen och Eu-
ropean Anglers Alliance

Under 2017 har projektet installerat en ny 
ekoräknare för lax i Råneälven och anord-
nat ett studiebesök för Näringsdeparte-
mentet, Havs- och vattenmyndigheten 
och Jordbruksverket till Norrbotten för 
att på plats se det behov som finns för 
att utveckla sportfisketurism efter lax. 
Region Norr har gjort en informationsfilm 
om hur modern älvspecifik laxförvaltning 
ska utformas och har haft en kontinuerlig 
dialog med beslutsfattare inom EU och 
Sverige om tillstånd för våra laxbestånd 
inklusive laxsjukdomsproblematik.  Även 
en studieresa till Quebec i Kanada med 
syfte att på plats se tillämpning av deras 
ny långsiktiga laxförvaltningsplan har ge-
nomförts. Deltagande på studieresan var 
Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län, Sportfiskarna, besöksnäringsor-
ganisationen Swedish Lapland och Råne-
älvens norra kortfiskeområde.

Inom projektet fortsätter vi att utveckla 
och införliva de senaste elektroniska verk-
tygen, digital fångstrapportering, sociala 
media och säsongsvisa fångstbegräns-
ningar med plomber för att skapa världens 
bästa sportfiske med mål att öka antalet 
återkommande laxar år från år. LFF är ett 
treårigt projektsamarbete mellan Norrbot-
tens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län och Sportfiskarna. 

Fiskekort.se 

Denna digitala plattform för försäljning av 
fiskekort har under året fortsatt att växa 
både till antal anslutna fiskeområden och 
sålda fiskekort och slår rekord även detta 
år. Majoriteten av våra fiskekortsköpare 
använder mobilen för att köpa fiskekort. 
En ny teknisk plattform är på gång för att 
möta framtidens krav på e-handel. Både 
säljande fiskeområden och fiskekortskö-
pare får därmed en bättre tjänst. 

Vi fortsätter att vidareutveckla elektro-
nisk fångstrapportering för att på bästa 
sätt möta framtidens krav på datainsam-
ling runt sportfiskets fångster. Vi bedriver 
ett pilotprojekt runt detta tillsammans 
med Råneälven där fokus ligger på laxför-
valtning och fångstdatainsamling.  
Vattenorganisationer.se 

Samarbetet med Vattenmyndigheten 
fortsätter där Sportfiskarna och Luleå-
kontoret tillsammans med Malmökonto-
ret ansvarar för drift av den gemensamma 
portalen för Sveriges vattenråd– vatten-
organisationer.se

Sedan mitten av 2016 är två regionalt 
ungdomsansvariga anställda inom Sport-
fiskarnas projekt för främjande och in-
tegration på Regionkontor syd. Förutom 
ordinarie schemalagda aktiviteter, Street-
fiske och Skolbäcken, sportlovs-, som-
marlovs- samt höstlovsfiske, har man 
även under året deltagit med barn och 
ungdomsaktiviteter på Malmöfestivalen, 
Malmö Gardenshow samt Bäcken i byn i 
Södra Sandby (Lund).

Övrigt i korthet

• Regionkontoret har under året 
representerats i Segeå vattenråd.

• Möte Malmö fiskeråd
• Möte Med Simrishamns Sportfiske-

klubb för diskussioner om fiske-
vårdsåtgärder i Tommarpsån.

• Möte med Tydinge, Kalvsjöns 
fiskevårdsområde om att ansluta 
området till Sportfiskarna.

• Möte Ringsjön, Höör angående 
fiskevårdsåtgärder i Ringsjön, sats-
ning fisketurism, samt barn- och 
ungdomsaktiviteter.

• Deltagit vid Workshop; Engagemang 
för hållbar samverkan i havsfrågor 
med Malmö kommun.

• Deltagit vid seminarium Biosfärom-
råde Öresund

• Deltagit vid Temadag Vombsjön



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


