Sportfiskarnas effektrapport, hösten 2021
Det här är Sportfiskarna
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en demokratiskt uppbyggd ideell
organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med
friska fiskbestånd och Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet
under vattenytan. Förbundet organiserar ca 66 000 sportfiskare och fiskevårdare, 400 föreningar och
leds av en förbundsstyrelse som väljs vartannat år vid det högsta beslutande organet kongressen.
Förbundet har drygt 60 anställda på elva orter i landet och finansierar verksamheten genom
medlemsintäkter, statsbidrag, projektbidrag och konsultintäkter. Sportfiskarna är medlem i
paraplyorganisationerna Svenskt Friluftsliv och European Anglers Alliance.

Det här vill vi och så här arbetar vi
Förbundets övergripande mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för
alla (förbundsstadgarnas ändamålsparagraf, § 2).
För att nå målet om ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla arbetar Sportfiskarna
utifrån tre huvudsakliga områden: Fiskevård och förvaltning, Främjande och Påverkan.
Fiskevård och förvaltning
Sportfiskarna ska:
• Värna och vårda vattnen
• Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
• Sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet
• Värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering
• Initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård
Främjande
Sportfiskarna ska vidare utifrån ett främjandeperspektiv:
• Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse hos ungdom
• Organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling
Påverkan
Som det organiserade sportfiskets röst utåt ska förbundet:
• Skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård

Så här går det
Fiskevård och förvaltning
• Sportfiskarna har drivit och försvarat miljö- och fiskevårdsintresset i mängder av olika
miljömål runt om i landet, t ex mot fortsatt vattenkraftexploatering, mot skadlig muddring
eller andra miljöfarliga verksamheter med påverkan på vattenmiljöer och fiskbestånd.
Sportfiskarna svarar också på ett stort antal nationella och lokala remisser.
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Takten i Sportfiskarnas praktiska åtgärdsarbete har varit fortsatt hög. Restaurering av lekoch uppväxtområden för olika fiskarter, utrivning av vandringshinder, restaurering av
våtmarker och återintroduktion av fiskarter kopplat till fiskevårdsåtgärder är några konkreta
exempel på projekt som drivs på Sportfiskarnas olika kontor. Arbetet har utökats till att
omfatta fler områden, inte minst genom etableringen av ett kontor i Jämtland, en satsning
som lett till ett omfattande åtgärdsarbete under året.
Likaså har vi arbetat för en utökad förvaltning och ökade upplåtelser av fiske till allmänheten
genom avtal med kommuner och andra vattenägare. Glädjande kan vi konstatera en ökad
fiskekortsförsäljning i de vatten vi upplåter. Många människor har under pandemin valt att
tillbringa mer tid i naturen med ett spö i handen!
Vi har lanserat en ny version av fiskekortsportalen fiskekort.se. Med den nya tjänsten är det
enklare än någonsin att köpa fiskekort och vi noterar en ökning i antalet förmedlade
fiskekort.
Sportfiskets påverkan på miljö och fiskbestånd är en viktig fråga och vi driver projekt med
inriktning på att öka hållbarheten inom sportfiske och sportfisketurism.
Sportfiskarna fortsätter tillhandahålla mobil fångstrapportering för sportfiske, vilket förser
förvaltare och forskning med viktiga data. Vi samverkar även med forskare kring utveckling
av framtida former för fångstrapportering.
Sportfiskarna har ambitionen att vara en kunskapsorganisation och vi har det gångna året
ökat samverkan med forskningen och deltar i flera projekt med forskningsinriktning.

Främjande
• Medlemsrekrytering genomsyrar stora delar av verksamheten. Vi lägger mycket arbete på att
kommunicera våra budskap och på att synas och finnas vid fiskevattnen. Glädjande nog växer
också förbundet sett till antalet medlemmar. Förbundet kan senare år uppvisa en
medlemstillväxt om i snitt ca 4 procent. Det gör vår röst starkare. Vi behåller antalet anslutna
föreningar och växer särskilt starkt bland enskilda medlemmar.
• Vi driver flera satsningar med syfte att få fler unga att fiska och att öka kunskaperna om livet
under vattenytan. Bland dessa kan nämnas Klassdraget, Skolbäcken, Fiskelov och Börja Fiska.
Verksamheten bidrar till såväl medlems- som samhällsnytta och förbundet har trots Coronapandemin lyckats upprätthålla stora delar av barn- och ungdomsverksamheten.
• Den praktiska tävlingsverksamheten har under senaste året påverkats negativt av pandemin
med många inställda tävlingar, något som inte påverkar förbundets långsiktiga uppgift att
organisera svenskt tävlingsfiske och bidra till dess utveckling.
Påverkan
• Sportfiskarna har synliggjort sportfisket och fiskevården via omfattande information i egna
och externa informationskanaler vilket bidragit till ökad kännedom om förbundets syfte och
verksamhet. Det mediala genomslaget har varit extra stort i år.
• Sportfiskarna har tillsammans med organisationerna inom Svenskt Friluftsliv genomfört
Friluftslivets år och verkat för ett ökat anslag till friluftslivets organisationer. Regeringen har
föreslagit att anslaget ska fördubblas.
• Sportfiskarna har verkat för att vattendirektivets mål ska uppfyllas samt att
miljöanpassningen av vattenkraften ska påbörjas. Det har utarbetats en nationell
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prövningsplan och förberedelserna för omprövningarna pågår för fullt. Sportfiskarna följer
och utvärderar processen.
Sportfiskarna har verkat för en ny sammanhållen fiskeriförvaltning och nu finns en sådan på
plats.
Sportfiskarna har drivit en mycket lyckad kampanj mot det storskaliga industrifisket av
strömming i Östersjön. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att
föreslå åtgärder mot fortsatt överfiske. Sportfiskarna har även varit pådrivande för
beståndsvis förvaltning av lax vilket också är på väg att genomföras.
Sportfiskarna har tillsammans med övriga europeiska sportfiskeorganisationer inom
paraplyorganisationen EAA verkat för en mer hållbar och sportfiskeinriktad gemensam
fiskeripolitik inom EU.

