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En rekommendation från Sveriges fiskevattenägareförbund
som hjälper till att sätta rätt värde på upplåtelser av
handredskapsfiske, säkrar upp en uthållig förvaltning
och höjer statusen på fiskevattnet.
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Dags att värdera upp fiskekorten

S

veriges fiskevårdsområden utgör basen i ett
välordnat fritidsfiske och för en hållbar ut
veckling av fisketurismen. Fiskevårdsom
rådesföreningar och andra upplåtare erbjuder
fritidsfiske till allmänheten i ett stort antal sjöar
och vattendrag. Dagens fiskekortpriser är gene
rellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det
behov av resurser som behövs för en aktiv och
modern fiskeförvaltning och fiskevård. Upple
velseturismen, där sportfisket är en betydande
del, växer i mycket snabb takt och omsätter
miljardbelopp. Det är nu hög tid att värdera
upp våra fiskevatten och ta skäligt betalt för
fiskekorten. Våra fiskevatten är en fantastisk
landsbygdsresurs. Genom denna riktprislista
vill Sveriges fiskevattenägareförbund ge vägled
ning till relevanta fiskekortspriser som svarar
upp mot resursens stora och verkliga värde.
Riktprislistan behandlar enbart hand
redskapsfiske med personligt fiskekort. De va

rianter av fiskekort som omfattas av rekom
mendationen är dags/dygnskort, veckokort och
årskort. Huvudlistan avser naturvatten d.v.s.
sjöar och vattendrag med traditionella fiskarter
såsom gädda och abborre medan lax- och havs
öringsvatten behandlas i en separat riktprislis
ta. En separat prislista finns också för s.k. put
and take-vatten med kontinuerlig utsättning av
exempelvis regnbåge och öring.
Riktprislistan utgår från ett grundpris
där prissättningen sedan uppgraderas utifrån
fyra tilläggsfaktorer som speglar det upplåtna
fiskevattnets status och attraktionsvärde. Dessa
faktorer tar hänsyn till förekommande fiskar
ter, fiskevattnets kvalitet, aktiv förvaltning och
fiskevård samt graden av service och tillgäng
lighet. Det är värt mer att fiska i ett välförvaltat
fiskevatten än i ett vatten där fiskevårdsinsatser
och service är ringa.

Några viktiga argument för höjda fiskekortspriser
• En anständig prissättning på fiskekorten höjer
statusen och värdet på landsbygdsresursen fis
kevatten. Detta är i sin tur bra för landsbygds
utveckling och ökar respekten för den enskilda
fiskerätten.
• Fiskekortsintäkterna är nödvändiga för att
bekosta det lokala förvaltnings- och fiskevårds
arbetet inom fiskevårdsområdet.
• Det blir allt svårare att mobilisera ideella
krafter, inte minst ungdomar, till föreningarnas
viktiga förvaltningsarbete. För att vidmakthål
la och utveckla upplåtelser och fiskemöjligheter
krävs arvoden och ersättning för nödvändiga
arbetsinsatser.

• Låga fiskekortspriser är dålig marknadsföring
och lockar inga nya fiskekortsköpare och fiske
gäster till fiskevattnet.
• Sportfiskare och fisketurismföretagare vill ha
välskötta fiskevatten och är beredda att betala
för detta.
• Den senaste SCB-studien visade att de sam
mantagna utgifterna för fritidsfisket uppgick till
hela 5,8 miljarder kr. Knappt 5 procent av det
ta belopp utgjordes av fiskekort. Att enbart en
spottstyver av denna ”miljardindustri” kommer
de som i grunden erbjuder råvaran och ansvarar
för upplåtelser, service och lokal fiskevård till
del är inte rimligt.

• Att köpa billiga fiskekort är ingen mänsklig
rättighet.
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Rekommenderade prisnivåer
naturvatten
Grundförutsättningen är upplåtelse av handredskapsfiske inkluderat trollingfiske med ett spö i
sjöar och vattendrag med traditionella, naturliga fiskarter och där gädda och abborre är basarter.
Tillägg till grundpriset görs sedan men hänsyn till de specificerade kvalitetsfaktorerna vilket sam
mantaget ger rekommenderat fiskekortspris i det aktuella fiskevattnet. Om flera vatten ingår i upp
låtelsen och kvaliteten mellan dessa skiftar påtagligt får man helt enkelt göra en sammanvägning
av varje kvalitetsfaktor och hitta en medelnivå för respektive tillägg.

Dags/Dygnskort
Grundpris: 60 kr
Tillägg med hänsyn till särskilt attraktiva
fiskarter
• Någon av arterna gös, öring, röding, harr el
ler karp ingår i upplåtelsen: 20 kr
Tillägg med hänsyn till fiskevattnets kvalitet
• Fisktillgången är god och det är gott om stor
vuxen fisk – gädd- och abborrvatten: 10 kr
• Fisktillgången är god och det är gott om stor
vuxen fisk – särskilt attraktiva arter: 10 kr
Tillägg med hänsyn till god förvaltning
• Föreningen har och arbetar utifrån en förvalt
nings- och utvecklingsplan (fiskevårdsplan): 10 kr

• Föreningen bedriver aktiva fiskevårdsin
satser: 10 kr
Tillägg med hänsyn till god service och tillgänglighet
• Bryggor och båtramper finns, alternativt bå
tar tillhandahålls för uthyrning: 10 kr
• Parkeringsplatser, stigar, vindskydd, informa
tionstavlor och djupkartor etc finns: 10 kr

Veckokort
5 gånger dags/dygnskortspriset

Årskort
10 gånger dags/dygnskortspriset

Priser vid tillämpning av rekommendation för naturvatten
– några exempel
1. Gädd- och abborrvatten med ordinär fisk
tillgång och ordinär storlek på fisken. Förvalt
nings- och utvecklingsplan saknas och ingen
fiskevård bedrivs. Service saknas och tillgäng
ligheten är ordinär.
Dagkort: 60 kr
Veckokort: 300 kr
Årskort: 600 kr
2. Gädd- och abborrvatten med god fisktillgång
och bra storlek på fisken. Förvaltnings- och ut
vecklingsplan finns och aktiv fiskevård bedrivs.
Servicen är utvecklad och tillgängligheten är god.
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Dagkort: 110 kr
Veckokort: 550 kr
Årskort: 1100 kr
3. Öringvatten (alt. gös, karp, röding eller harr)
med god fisktillgång och bra storlek på fisken.
Förvaltnings- och utvecklingsplan finns och
aktiv fiskevård bedrivs. Service saknas och till
gängligheten är ordinär.
Dagkort: 110 kr
Veckokort: 550 kr
Årskort: 1 100 kr
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lax- och havsöringsvatten
Grundförutsättningen är upplåtelse av handredskapsfiske i vattendrag med lax och/eller havsöring
utan kvotering av antal fiskare och zonering av fiskeplatser. Tillägg till grundpriset görs sedan men
hänsyn till de specificerade kvalitetsfaktorerna vilket sammantaget ger rekommenderat fiskekorts
pris i det aktuella vattendraget.

Dags/Dygnskort
Grundpris: 200 kr
Tillägg med hänsyn till fiskevattnets kvalitet
• Fisktillgången är god och det är gott om stor
vuxen fisk: 100 kr
Tillägg med hänsyn till god förvaltning
• Föreningen har och arbetar utifrån en för
valtnings- och utvecklingsplan (fiskevårdsplan): 25 kr
• Föreningen bedriver aktiva fiskevårdsin
satser: 25 kr
Tillägg med hänsyn till god service och tillgänglighet

I vissa lax- och havsöringsvatten tillämpar
man kvotering av antalet fiskare per dag och
zonering av fiskeplatser. Syftet är bland annat
att ytterligare öka trivseln, exklusiviteten och
attraktionsvärdet i fisket. Prissättningen i dessa
vatten ska vara högre än nivån för dagskort i
vår rekommendation men måste skräddarsys
individuellt.

Veckokort
5 gånger dags/dygnskortspris

Årskort
10 gånger dags/dygnskortspris

• Parkeringsplatser, bryggor, stigar, vindskydd,
informationstavlor, servicehus m.m. finns: 50 kr

Priser vid tillämpning av rekommendation för lax- och havsörings
vatten – några exempel
1. Laxfiske och/eller havsöringsfiske med ordi
när fisktillgång. Förvaltnings- och utvecklings
plan saknas och ingen fiskevård bedrivs. Service
saknas och tillgängligheten är ordinär.
Dagkort: 200 kr
Veckokort: 1 000 kr
Säsongskort: 2 000 kr
2. Laxfiske och/eller havsöringsfiske med god
fisktillgång. Förvaltnings- och utvecklingsplan
saknas och ingen fiskevård bedrivs. Service sak
nas och tillgängligheten är ordinär.
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Dagkort: 300 kr
Veckokort: 1 500 kr
Säsongskort: 3 000 kr
3. Laxfiske och/eller havsöringsfiske med god
fisktillgång. Förvaltnings- och utvecklingsplan
finns och aktiv fiskevård bedrivs. Servicen är ut
vecklad och tillgängligheten är god.
Dagkort: 400 kr
Veckokort: 2 000 kr
Säsongskort: 4 000 kr
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put and take vatten
Förutsättningen är upplåtelse av handredskapsfiske i vatten med kontinuerlig utsättning av fångst
färdig fisk exempelvis av regnbåge och/eller öring med storlek kring 1 kg. Tillägg till grundpriset
görs sedan utifrån antal fiskar som får behållas vilket sammantaget ger rekommenderat fiskekorts
pris.

Dagkort
Grundpris: 150 kr
Tillägg baserat på antal fiskar som får tas
upp och behållas: 100 kr per fisk

Priser vid tillämpning av
rekommendation för put and
take vatten – exempel
1. Fiske i put and take vatten med kontinuerlig
utsättning av regnbåge av ordinär storlek. Två
fiskar får tas upp och behållas.
Dagkort: 350 kr

övriga upplåtelser
Föreliggande riktprislista kan av naturliga skäl inte fånga upp alla varianter av fiskekort som
erbjuds ute i landets fiskevårdsområdesföreningar. Vårt grundläggande råd är att sträva efter att
renodla fiskekorten till ett mindre antal varianter. Här ges några övriga rekommendationer om
dessa upplåtelser.

Månadskort, halvårskort m.fl. fiskekort
med udda giltighetsperiod
Prissätt dessa fiskekort med stöd utifrån redovi
sade principer och prisnivåer för dagskort i vår
rekommendation.

lokalt klimat. Detta underlättar en höjning av
de ordinarie fiskekortspriserna som då riktar
sig mot externa besökare och fisketurister. Vilka
som omfattas av rabatten bör vara väl definie
rat, till exempel ”folkbokförda på orten” för att
det inte ska uppstå tolkningstvister.

Familjekort

Kombinerade fiskerättsbevis och årskort

Prissätt dessa fiskekort med stöd utifrån redo
visade principer och prisnivåer för dagskort i
vår rekommendation.
Vitsen med familjekort är att de är rabatte
rade jämfört med ett personligt fiskekort. 50
procent påslag på rekommenderat pris enligt
riktprislistan kan vara rimligt för ett famil
jekort som är giltigt för fyra personer. Alla
personer som omfattas av kortet ska vara
namngivna.

Det förekommer att fiskerättsbevis med eller
utan en årlig avgift kombineras med rätten för
fiskerättsägare att fiska med framförallt hand
redskap inom hela fiskevårdsområdet. Detta
ska inte sammanblandas med ordinarie pris
sättning av årskort utan betraktas som en för
mån för berörda fiskerättsägare.

Ortskort/Bygdekort
Att erbjuda permanent bosatta i bygden kring
fiskevatten ett särskilt rabatterat fiskekort, ett
bygdekort, är en trevlig gest som skapar gott
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Trolling och vertikalfiske
Om trolling med fler än ett spö och/eller verti
kalfiske som inkluderar användning av båtmo
tor, ekolod och GPS ingår i grundupplåtelsen i
ett naturvatten rekommenderas ett tillägg på 50
kr till grundpriset i riktprislistan.
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Kort som ger rätt till ismete och angelfiske
Angelfiske, eller den moderna varianten is
mete, bör upplåtas på separat fiskekort där
tillägg görs utifrån rekommenderat pris enligt
riktprislistan med 10 kr per don/redskap som
får användas vid fisket.

Kort som ger rätt till nätfiske, långrev etc.

mänheten. I så fall sker det inom ramen för
årskort och prissättningen bör då vara 50
procent högre än rekommenderat pris enligt
riktprislistan.

Rabatt till ungdomar
Ungdomars sportfiske ska uppmuntras. Hand
redskapsfisket rekommenderas vara avgifts
fritt för ungdomar under 18 år i målsmans
sällskap.

Det är mindre vanligt att fiske med nät, ryss
jor och långrevar ingår i upplåtelser till all

om sveriges fiskevattenägareförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av
enskilda fiskevatten. Vår värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade
resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Vi arbetar för en
stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde.
Vår kärnverksamhet är näringspolitisk bevakning, service och rådgivning till våra medlemmar.
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