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Riktprislistan för fiskekort

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

► Naturvatten

► Lax- och havsöringsvatten

► Put & Take vatten

► Övriga upplåtelser



Dags/Dygnskort Grundpris: 60 kr 

Tillägg med hänsyn till särskilt attraktiva fisk arter 
• Någon av arterna gös, öring, röding, harr eller karp ingår i upplåtelsen: 20 kr 

Tillägg med hänsyn till fiskevattnets kvalitet 
• Fisktillgången är god och det är gott om storvuxen fisk – gädd och abborrvatten: 10 kr 
• Fisktillgången är god och det är gott om storvuxen fisk – särskilt attraktiva arter: 10 kr 

Tillägg med hänsyn till god förvaltning 
• Föreningen har och arbetar utifrån en förvaltnings och utvecklingsplan (fiskevårdsplan): 10 kr
• Föreningen bedriver aktiva fiskevårdsinsatser: 10 kr 

Tillägg med hänsyn till god service och tillgänglighet 
• Bryggor och båtramper finns, alternativt båtar tillhandahålls för uthyrning: 10 kr 
• Parkeringsplatser, stigar, vindskydd, informationstavlor och djupkartor etc finns: 10 kr

Veckokort 5 gånger dags/dygnskortspriset

Årskort 10 gånger dags/dygnskortspriset

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 sammantaget ger rekommenderat fiskekortspris i det aktuella fiskevattnet. Om flera vatten
ingår i upplåtelsen och kvaliteten mellan dessa skiftar påtagligt får man helt enkelt göra en
sammanvägning av varje kvalitetsfaktor och hitta en medelnivå för respektive tillägg.

Naturvatten
Rekommenderade prisnivåer



Uppföljning prisutveckling sedan 2016 

252 föreningar – drygt 42 % av förbundets 
medlemsföreningar

Medel       Högsta       Lägsta

► Dygn/dagskort    64 kr (57) +12% 150 kr       20 kr

► Veckokort        191 kr (162)+18% 500 kr       50 kr (25)

► Årskort           377 kr (324)+16% 1000 kr(700)50 kr(100)

(Totalt 117 st (46%) höjt något kortpris → 82 st höjt dagskort, 69 höjt veckokort, 
100 höjt årskort) 

☺ Enbart naturvatten och upplåtelser handredskapsfiske (ej trolling,  
angel, vertikalfiske). Lax och havsöringsvatten samt put & take sjöar 
ingår inte.



Dagkortspris - länsfördelning
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Veckokortspris - länsfördelning
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Årskortspris - länsfördelning
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Andel höjda kortpriser - länsfördelning
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Låga fiskekortspriser

En utmärkt strategi att sänka värdet på våra enskilda 
fiskevatten

≈

Absolut något för dig som vill att förespråkare för införandet 
av en statlig allmän fiskevårdsavgift eller ett ”nationellt 

fiskekort” ska få vatten på sin kvarn.
≈

Bra recept för att lämna över initiativet kring våra enskilda 
fiskevatten till andra krafter.

Hur vill vi ha det ?
→

Latmaskalternativet



► En anständig prissättning på fiskekorten höjer statusen och värdet på landsbygdsresursen fiskevatten.  
Detta är i sin tur bra för landsbygdsutveckling och ökar respekten för den enskilda fiskerätten. 

► Fiskekortsintäkterna är nödvändiga för att bekosta det lokala förvaltnings och fiskevårdsarbetet inom 
fiskevårdsområdet.

► Det blir allt svårare att mobilisera ideella krafter, inte minst ungdomar, till föreningarnas viktiga 
förvaltningsarbete. För att vidmakthålla och utveckla upplåtelser och fiskemöjligheter krävs arvoden och 
ersättning för nödvändiga arbetsinsatser.  

► Att köpa billiga fiskekort är ingen mänsklig rättighet. 

► Låga fiskekortspriser är dålig marknadsföring och lockar inga nya fiskekortsköpare och fiskegäster till 
fiskevattnet.

► Sportfiskare och fisketurismföretagare vill ha välskötta fiskevatten och är beredda att betala för 
detta.

► Den senaste SCB-studien visade att de sammantagna utgifterna för fritidsfisket uppgick till hela 5,8 
miljarder kr. Knappt 5 procent av detta 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. Varför subventionerar vi landsbygdsresursen fiskevatten ???

Eller………… 
ska vi vakna upp ta till oss alla 

självklara och logiska argument för 
höjda kortpriser ?


