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Motion 1 
Motionär: Kristian Pedersen 

Medlemsnummer: 212403 

Rubrik 

Flytta ut trålgränsen på västkusten till 12 sjömil - utan inflyttningszoner, där inte heller något 

snörpvads- eller ringnotsfiske får bedrivas. 

Bakgrund 

För ett antal år sedan tillät man trålfiske i Vänern, det visade sig förödande för fiskbestånden och 

avslutades snabbt. Idag har vi ett givande yrkesfiske och sportfiske i Vänern som nyttjar vad sjön kan 

producera. Kustzonen på Kattegatt och Skagerak är jämförbar med Vänern i storlek. Där har frånsett 

havskräftan bestånden helt slagits ut och det går inte att bedriva ett lönsamt yrkesfiske på 

"trålåkrarna" ännu mindre ett sportfiske efter torsk och andra havsfiskearter förutom makrill under 

några sommarmånader. 

Mål med motionen 

Trålfisket måste upphöra så det återigen kan bli en levande kustbygd med ett lönsamt småfiske. 

Förslag till beslut 
Detta skall vara den viktigaste frågan för förbundet att driva - tills målet är uppnått. 
 
 

Förbundsstyrelsens svar på motion 1 
Förbundsstyrelsen delar synen på den allvarliga beståndssituationen i västerhavet och att den 

huvudsakliga orsaken till att fiskbestånden inte återhämtar sig är det omfattande trålfisket från flera 

nationers fiskefartyg. Den senaste tiden har förbundet tillsatt stora resurser för att arbeta med 

västerhavsfrågorna. I det arbetet ingår förbundets tydliga krav på att flytta ut trålgränsen i Skagerrak 

och Kattegatt till 12 sjömil från baslinjen.  

Förslag till behandling 
Förbundsstyrelsen anser därmed motion 1 besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen. 
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Motion 2 
Motionär: Sportfiskarna Blekinge 

Medlemsnummer: 1032 

Rubrik 

Stöd från Region Syd med Sportfiskefrågor i Blekinge 

Bakgrund 

Det sker flera fiskevårdsåtgärder samt Sportfiskeevent i Blekinge Län. Vi som sitter i Blekingedistriktet 

gör alla arbeten ideellt och träffas endast på månadsbasis. Vi känner att förbundet inte engagerar sig i 

Blekinge och om det sker åtgärder genom förbundet så har inte distriktet/klubbar/medlemmar 

kontaktats. 

Mål med motionen 

Målet med motionen är att personal anställda på förbundet planerar och lägger arbetstid som är 

öronmärkt till Sportfiskefrågor i Blekinge Län i samråd med Blekingedistriktet. 

Förslag till beslut 

Blekingedistriktet yrkar på att kongressen beslutar att förbundet med Region Syd; Planerar och lägger 

arbetstid på anställda för att arbeta med Sportfiskefrågor i Blekingedistriktet.  

Omfattning bestäms på årsbasis enligt samråd mellan Region syd samt Blekingedistriktet. 

 

Förbundsstyrelsens svar på motion 2 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är positivt och önskvärt med ett nära samarbete mellan 

den operativa verksamheten och engagerade medlemmar i distrikt och föreningar. Det förekommer 

idag på många håll när det gäller fiskevårdande insatser och barn- och ungdomsverksamhet. Genom 

den nationellt tävlingsansvarige stödjer och utvecklar förbundet tävlingsverksamhet och nyligen har 

det också tagits ett initiativ till stödja utvecklingen av föreningarna genom en omfattande 

utbildningskampanj.   

Sportfiskarnas verksamhet är sedan 2018 indelad i fem regioner som täcker hela landet geografiskt. 

Verksamheten inom regionerna varierar i hög grad och det finns stora områden där förbundet ännu 

inte är representerade med egen verksamhet. Av den anledningen initierades en satsning för tre år 

sedan inom region Nord där nu ett nytt kontor i Ås i Jämtland är etablerat och bemanningen på 

befintliga kontor i Gävle och Luleå har ökat. Även inom övriga regioner har verksamheten och 

bemanningen succesivt ökats under de senaste åren vilket inneburit att allt fler viktiga fiskevårdande 

åtgärder och allt fler barn och ungdomar kunnat nås ofta i samarbete med klubbar och distrikt. Den 

långsiktiga ambitionen är att denna utveckling ska fortsätta men det förutsätter också att det går att 

säkerställa en långsiktig finansiering. 

 

Förslag till behandling 
Förbundsstyrelsen anser därmed motion 2 besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen. 
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Motion 3 
Motionär: Sportfiskarna Väst 

Medlemsnummer: 1050 

Rubrik 

Sportfiskarnas demokratiska struktur 

Bakgrund 

Sportfiskarna befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede med stark tillväxt när det gäller ekonomi, 

medlemmar, personal och regional närvaro. Organisationen är en attraktiv arbetsgivare som lockar 

lämplig kompetens landet runt. 

Förslag till beslut 

Sportfiskarna Väst föreslår att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

organisationsutredning. Utredningen ges mandat att göra en översyn av organisationens 

demokratiska struktur och utvecklingsmöjligheter. Fokus ska vara att belysa hur representation för 

skilda medlemskategorier är utformade och eventuellt kan utvecklas.  

Översynen bör innehålla en analys av den demokratiska strukturen i förbundet. Här ingår en översyn 

av befintliga medlemskategorier: 

• individuella medlemmar 

• medlemsklubbar 

• förbundsklubbar 

• distrikt (eller andra regionala organ) 

• fiskevårdsområden 

• supportmedlemskap eller sponsormedlemskap. 

Vi föreslår att utredningen lämnar förslag till kongressen 2024 om lämpliga mått och steg att ta för att 

utveckla organisationen. 

 

Förbundsstyrelsens svar på motion 3 

Förbundsstyrelsen arbetar fortlöpande med de utvecklingsfrågor som naturligt finns i en organisation 

med snabb tillväxt. Styrelsen delar motionärens syn på behovet av en samlad organisationsutredning 

som behandlar helheten kring så väl medlemskap som ideell organisation. Historien har visat att 

organisationsförändringar kan medföra stora konsekvenser för ett förbund. Förbundsstyrelsen anser 

att den föreslagna tidplanen, med förslag till beslut vid kongressen 2024, borgar för ett grundligt utfört 

arbete som kommer att leda till ett tydligt beslutsunderlag för förbundets fortsatta arbete. 

 

Förslag till behandling 
Förbundsstyrelsen anser därmed motion 3 besvarad och föreslår kongressen att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens svar på motion 4 - 13 
Motionerna 4 – 13 rör tävlingsregler och tävlingsbestämmelser och förbundsstyrelsen anser att beslut 
ska tas av de som har den bästa sakkunskapen, det vill säga de aktiva i tävlingsverksamheten. Enligt 
förbundets stadgar § 19 kan kongressen hänskjuta motioner av denna karaktär till tävlingsmötet för 
beslut. 
 

Förbundsstyrelsens förslag till behandling av motion 4 - 13 
Förbundsstyrelsen anser därmed motionerna 4 - 13 besvarade och föreslår kongressen att hänskjuta 

motionerna till tävlingsmötet för beslut. 
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Motion 4 
Motionär: Norsjö Sportfiskeklubb 

Medlemsnummer: 2019 

Rubrik 

Upphäv beslut om U23 i pimpel. Låt alla juniorer kvala till 100 % samt även unga seniorer t.o.m. 22 års 

ålder. 

Bakgrund 

Beslutet om U23 som fattades vid tävlingsmötet november 2021 gör att 6 extra medaljer skall delas ut. 

Ur en arrangörs synpunkt är detta lika med två nya klasser. Ju fler medaljer som delas ut, desto 

mindre värde får de. Dessutom är vi tveksamma om en nybliven senior känner sig uppmuntrad av att 

få en medalj om man kommit näst sist i seniorklassen och motsatt om man råkar vara jätteduktig som 

21 åring: Varför ska man då få två medaljer? 

U23 medför även konstigheter i regelverket när YHJ bara kvalar till 50% och ÄHJ till bara 30 %. 

(Damjuniorerna kvalar redan till 100%) 

Det innebär att bara var tredje 19-åring kvalar men när man har fyllt 20 år kvalar helt plötsligt alla. 

Genom att dessutom låta alla som deltar på ett DM kvala t.o.m. 22 års ålder ges juniorerna tre år att 

”arbeta sig in i” seniorklassen för fortsatt tävlande. 

Mål med motionen 

Målet med motionen är att fler juniorer ska lockas att delta i SM i pimpel samt att övergången till 

deltagande i seniorklassen skall göras lättare. 

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi på att kongressen bifaller denna motion och: 

a) avskaffar U23 med utdelande av medaljer. 

 

b) 100% av juniorerna i alla klasser kvalar från DM till nästa års SM samt att alla unga seniorer 

(dam- och herr-)upp till 22 års ålder kvalar.  
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Motion 5 
Motionär: Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 15358 

 

Rubrik 

Deltagarålder i SM inom klassen U23 i grenen pimpel. 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver deltagarålder på 20–23 år för att tillåtas delta på SM i pimpel. Samtidigt säger 

regelverket att äldre herrjunior får deltaga i klassen ÄHJ det året han fyller 20 år, detta innebär att det 

blir klasskollision för de som är 20 år. 

Mål med motionen 

Att få rätt deltagarålder för varje klass. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att klassen U23 i SM ändras till att gälla för de som är 21-23 år. 
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Motion 6 
Motionär: Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 15358 

Rubrik 

Kvalificering till SM inom klassen U23 i grenen pimpel 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver att personen tillåts delta i klassen U23 utan kvalificeringskrav 

Motivering till rubriken 

Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen U23 pimpel skall delta i 

hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att delta i SM. 
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Motion 7 
Namn på motionären: Kenneth Danielsson  

Medlemsnummer: 15358 

 

Rubrik 

Kvalificering till SM inom klassen Yngre herrjunior i grenen pimpel. 

 

Bakgrund  

Regelverket föreskriver att 50% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

Mål med motionen 

Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen yngre herrjunior pimpel 

skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att 

delta i SM. 
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Motion 8 

Namn på motionären: Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 15358 

 

Rubrik 

Kvalificering till SM inom klassen Yngre herrjunior i grenen traditionellt mete. 

 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver att 50% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

 

Mål med motionen 

Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen yngre herrjunior 

traditionellt mete skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att 

vara kvalificerad att delta i SM. 
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Motion 9 

Namn på motionären: Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 15358 

 

Rubrik 

Kvalificering till SM inom klassen Äldre herrjunior i grenen pimpel. 

 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver att 30% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

 

Mål med motionen 

Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen Äldre Herrjunior pimpel 

skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att vara kvalificerad att 

delta i SM.  
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Motion 10 

Namn på motionären: Kenneth Danielsson 

Medlemsnummer: 15358 

 

Rubrik 

Kvalificering till SM inom klassen Äldre herrjunior i grenen traditionellt mete. 

 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver att 30% av deltagare på DM/DM serie är kvalificerade att delta på SM. 

Motivering till rubriken 

Att få likvärdighet i kvalificering till SM och inte favorisera någon grupp. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kongressen beslutar att det införs krav om att deltagare i klassen Äldre Herrjunior 

traditionellt mete skall delta i hel DM tävling samt kunna påvisa att denne har fisk att väga in för att 

vara kvalificerad att delta i SM.  
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Motion 11 
Motionär: Sportfiskarna Värmland 

Medlemsnummer: 1644 

Rubrik 

Borra ett hål och använda detta innan nästa hål borras gäller både handvevborr och borrskruvdragare 

i grenen pimpel. 

Bakgrund 

Regelverket föreskriver idag inte hur många hål man får borra innan de används. 

Mål med motionen 

Att få likvärdighet med hålborrningen mellan användare av handvevborr och borrskruvdragare. 

Förslag till beslut 

Vi yrkar att kongressen beslutar att endast ett hål får borras och skall användas innan nästa hål 

borras, detta skall gälla både handvevborr och borrskruvdragare i grenen pimpel.  
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Motion 12 
Namn på motionären: Sportfiskarna Värmland 

Medlemsnummer: 1644 

 

Rubrik 

Justering av klassindelning gällande SM och därmed landslagsuttagning - Pimpel. 

 

Bakgrund 

I dag överensstämmer inte Sveriges klassindelning med de klasser som gäller i NM vilket innebär att 

segertrion i respektive klass INTE är självskrivna till det svenska landslaget. 

 

Mål med motionen 

Att segertrion i respektive klass på SM ska erbjudas plats till NM. 

För kännedom avgörs SM i pimpel året innan NM. 

 

Förslag till beslut 

Därför yrkar vi att kongressen beslutar att vi justerar åldersspannet på SM att vara enl. förslaget: 

 

Förslag klassindelning Svenska Mästerskapen: 

Yngre Herr / Dam Junior  Upp t.o.m. det år man fyller 14 år. 

Äldre Herr / Dam Junior  Fr.o.m det år man fyller 15 år, t.o.m. det år man fyller 18 år. 

Herr / Dam Senior  Fr.o.m. det år man fyller 19 år, t.o.m. det år man fyller 53 år. 

Yngre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m det år man fyller 54 år, t.o.m. det år man fyller 68 år. 

Äldre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 69 år och uppåt. 

Detta skulle innebära att samtliga i respektive klass har möjligheten att ta sig till NM Pimpel som går 

året efter att SM Pimpel genomförs, och inte riskerar att falla ur p.g.a. de olikheter i åldersspannet som 

är i dag. 

 

För kännedom: 

Klassindelning Nordiska Mästerskapen är: 

Herr / Dam Junior  T.o.m det år man fyller 19 år. det kalenderår NM avgörs. 

Herr / Dam Senior.  Fr.o.m. det år man fyller 20 år t.o.m. det år man fyller 54 år det år NM avgörs. 

Yngre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 55 år, t.o.m. det år man fyller 69 år, det år NM avgörs. 

Äldre Herr / Dam Veteran  Fr.o.m. det år man fyller 70 år och uppåt, det år NM avgörs. 
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Motion 13 

Namn på motionären: Arne Berglund 

Medlemsnummer: 215673 

 

Rubrik 

Tillåta mört vid pimpel DM och SM 

 

Bakgrund 

Riksdagens miljömål nummer 4: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Sportfiskarnas bidrag till att uppfylla Riksdagens miljömål nummer 4 är att:  

• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 

• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 

• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering 

Motivering till rubriken 

Grundat på mörtens biologi, går det ut över en sjös abborrbestånd. Mörten är en generalist vad gäller 

näringsupptag, den nyttiggör sig alla tillgängliga näringsämnen och är specialist på djurplanktorn. 

Fruktbarheten är mycket hög med sina 200.000 romkorn/kg honfisk. 

Abborren har inte mer än hälften av mörtens fruktbarhet. Men abborren är den starkare 

bottendjurätaren av de två arterna. Biomassan av mört och abborre är därför omvänt proportionell. Det 

vill säga att ett starkt mörtbestånd trycker ned abborrbeståndet och tvärt om. Ett ensidigt uttag av 

abborre gör att sjön hamnar i en ond cirkel. Tar mörten över styr den sjön genom att beta så hårt på 

djurplankton att deras betning på växtplankton minskar. Därmed kan växtplankton öka i antal och 

vattnet blir grumligare. Tar abborren över blir det tusenbröder. 

Utdrag ur ”Fisknyckeln” 

Mörten kan förväxlas med id, färna, stäm och sarv. Ingen utav dessa arter har dock röda ögon. 

Förslag till beslut 

Därför yrkar jag att tävlingsledarmötet beslutar att tävlingsreglerna pimpel ändras till 

”Mört och abborre godkänns om fiskerättsägaren och arrangören i samråd ej beslutar annat” 
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