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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, grundades år 1919 och
har sedan dess varit en demokratiskt uppbyggd ideell organisation med uppgift att
värna medlemmarnas intressen i frågor som rör sportfiske baserat på sunda
ekologiska principer. Sportfiskarna arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i
friska och rena vatten med friska fiskbestånd och för att skapa förutsättningar för
att alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder ska ha möjlighet att fiska
på sin fritid.

Sportfiskarna är ett förbund i medvind. Vårt arbete spelar roll. Det ser vi i alla de
vattenmiljöer vi restaurerat och i politiska beslut där hänsyn tagits till våra
synpunkter och värden. Vi ser det i alla de barn och ungdomar som vi introducerat
till fiske och utfört praktisk fiskevård tillsammans med. Vi kan uppvisa 19 år av
obruten ökad omsättning, ökat antal anställda, ökat antal kontor runt om i landet
och inte minst ökat antal medlemmar.

Sportfiskarna ska under 2021, vid sidan av att svara upp mot senare års höga
ambitionsnivå vad gäller praktiskt fiskevårds- och främjandearbete, medlemsservice
samt utrednings- och påverkansarbete, särskilt arbeta med följande större frågor:

• I takt med den växande organisationen ställs högre krav på förbundets centrala
funktioner som IT, medlem, ekonomi och kommunikation. Förbundet har under
2020 genomfört en satsning på Sportfiskarnas ekonomi- och IT-verksamhet och
kommer under 2021 fortsätta arbetet genom att utveckla Sportfiskarnas
medlemsverksamhet och kommunikationsarbete.
• För att stärka arbetet med barn och ungdomars fiske vill vi under 2021 göra en
satsning på utvecklad ledarverksamhet bland Sportfiskarnas anslutna klubbar och
distrikt. Målet är fler ledare som bidrar till fler aktiviteter som i sin tur ger fler barn
och unga som fiskar och som samtidigt är medlemmar i förbundet.
• Fler har hittat ut i naturen och till fiskevattnen under innevarande år. Det är en
positiv effekt av pågående pandemi. Vi konstaterar därtill att sportfiske äntligen
blivit godkänt för friskvårdsbidrag hos Skatteverket. Sportfiskarna vill, mot



bakgrund av det ökade fiskeintresset, under 2021 satsa ännu mer på att
tillgängliggöra fisket så att de som provat väljer att fortsätta och de som ännu inte
tagit sig till ett fiskevatten gör det under kommande år. I satsningen ingår
framtagandet av en ny digital portal för förmedling av fiskekort liksom konkreta
fiskevårds- och tillgänglighetsanpassningar i de vatten där Sportfiskarna själva
förvaltar fisket.


