
Intresseorganisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten

Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande 
och för att landsbygdsresursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt och öka i 

värde

Sveriges Fiskevattenägareförbund



En landsbygdsresurs värd att 
bevaka och utveckla !

Fiskevattnet är landsbygdens och fastigheternas tredje resurs 
efter skogen och odlingsmarken.

Fiskerätten i Sveriges inlandsvatten 
och i de inre kustområdena är 
enskild och är i huvudsak knuten till 
jord- och skogsbruksfastigheter. 



Medlemmar

► 590 Fiskevårdsområdesföreningar (ca 100 000 fiskerättsägare) 

► 52 Kommuner 

► 95 Bolag, organisationer och enskilda näringsidkare 

► Ca 37 Stödjande medlemmar

Samt 13 st associerade länsförbund

Fiskerinäring: kust- och insjöfiskare, vattenbrukare och 
fisketurismföretagare med enskild fiskerätt som plattform.

Eget nyttjande: livskvalitet, husbehov och rekreation.

Upplåtelser: allmänhetens fritidsfiske och näringsverksamhet.



Mycket fisketurismnäring i förbundet !

En pågående medlemsinventering pekar på  :

● Egen näringsverksamhet yrkesfiske = 67 st
● Egen näringsverksamhet kräftfiske = 243 st
● Egen näringsverksamhet fisketurism = 140 st
● Egen näringsverksamhet kombinerad fiske/landsbygdsturism = 210 st
● Egen näringsverksamhet vattenbruk = 19 st
● Samverkan med externa fisketurismföretag = 313 st

● Extern näringsverksamhet via arrende yrkesfiske = 40 st
● Extern näringsverksamhet via arrende kräftfiske = 59 st
● Extern näringsverksamhet via arrende fisketurism = 27 st
● Extern näringsverksamhet via arrende komb.fiske/landsbygdsturism = 11 st
● Extern näringsverksamhet via arrende vattenbruk = 2 st



Näringsutveckling

Fisketurismens potential är mycket stor och starkt kopplad 
till övrig landsbygdsutveckling..

Framtidsnäringar och resursförvaltning

► Fisketurismutveckling

► Lokal förvaltnings- och utvecklingsplanering 

Kräver  Lokal förvaltning och acceptans

Kräver  Information – rådgivning - utbildning

Kräver  Näringspolitisk goda villkor

Vår utgångspunkt är en ägardriven utveckling av fisketurismen med
fastighetens enskilda fiskevatten som bas och där lokal förankring och nära
samverkan med fiskevårdsområden och markägare är självklar. Landets
fiskevårdsområden är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av
fisketurismen och för att erbjuda ett välordnat fritidsfiske.

Sveriges Fiskevattenägareförbund är en mycket central organisation inom 
svensk fisketurism



Våra Fiskevatten
Förbundets medlemsorgan

Landets enda facktidskrift för förvaltning och utveckling av fiskevatten.
Tidningen speglar biologiska, juridiska och ekonomiska frågeställningar och
innehåller reportage med både goda exempel och exempel på brister i lagar,
regler och förutsättningar för utvecklingen av landsbygdsbaserade fiske- och

upplevelsenäringar.



Vägledningsmaterial 

Att införa kontrollavgiften – Så här går det till ! är ett trevligt och lättillgängligt vägledningsmaterial om 
fiskevårdsområdets kontrollavgift. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om hur 
kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett par fiskevårdsområdesföreningar.  

Att bilda fiskevårdsområde – Så här går det till ! är ett modernt vägledningsmaterial för bildande av 
fiskevårdsområden. I materialet återfinns också inspiration i form av reportage om verksamheten inom 
några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. Materialet kan även tjäna som stöd och allmän förkovran vid 
behov av stadgeändringar, sammanslagningar och andra förändringar i befintliga fiskevårdsområden

Vägledningsmaterialen finns tillgängligt på Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida.



Fånga Fiskeresursen

Studiebok i lokal fiskevattenutveckling 
och småskalig fisketurism

Verktyg för strukturerad och uthålligt 
ägardriven fisketurismutveckling

Bekräfta dina vatten

Handbok i förvaltning av 
sötvattenskräftor  

Populärvetenskaplig bok om förvaltning 
och utveckling av kräftfisket. 

Studieböcker 



Koncept lokal Förvaltnings- och 
Utvecklingsplan

En genomtänkt förvaltningsplan skapar en långsiktig strategi för 
det lokala fiskevårdsarbetet och utvecklingen av fiskevattnet 

som resurs för ägarna och landsbygden



Utvecklingsmodell 
Småskalig fisketurism

Företagen deltar i ett 
utvecklingsprogram i fisketurism som 
omfattar produktutveckling, utbildning, 
nätverksutveckling och marknadsföring

Verksamheten utgår från ägardriven
fisketurismutveckling där en god lokal 
förankring och nära kommunikation med 
övriga resursinnehavare är grundpelare 
i utvecklingsarbetet.

Ca 150 st landsbygdsföretag deltagit i 
utvecklingsprogram

Merparten (> 90 %) skogs- och 
lantbruksföretag med enskild fiskerätt 

Brett partnerskap :

- Fiskevattenägareförbund
- LRF
- Hushållningssällskap
- Södra
- Länsstyrelser
- Länsturismorganisationer
- Det Naturliga Fisket



Hinder för småskalig gårdsbaserad 
fisketurism

Strandskyddet

Fisketurism som ny landsbygdsnäring behöver samma lagstadgade 
möjligheter till undantag som traditionell fiskerinäring

Sjönära boende på gården
Servicebyggnader (sjöbodar och bryggor)

Betraktas som och verka under samma villkor som övriga areella näringar



Hinder för småskalig fisketurism

Avsaknad av lokal förvaltning  
kusten/skärgården och i de stora sjöarna

Fisketurism som förankrad och uthållig 
landsbygdsnäring kräver lokal 

förvaltning, fiskevård och incitament 
för lokalt engagemang.  

Krav på fungerande förvaltningsmodell

 Stimulera lokal förvaltning, ansvar och 
engagemang för fiskevården, med 
möjlighet till fisketillsyn, ransonering, 
fångstatistik m.m.

 Bibehålla tillgänglighet för allmänhetens 
fiske och samtidigt få ut information 
till de fiskande.

 Skapa resurser för fiskevård och 
fisketillsyn.


