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• Fritidsfiske inkluderar allt fiske som inte sker med stöd av tilldelad 
rätt att fiska, dvs allt fiske förutom licensierat yrkesfiske 

• Omfattar främst fiske för fångst till egna hushållet, rekreation och 
turism 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är statistikansvarig för 
fritidsfiske och genomför årliga undersökningar av fritidsfiskets 
omfattning i Sverige 

• Fritidsfiske ger många människor möjlighet till rekreation och 
friluftsliv, samt bidrar även till turism, företagande och 
glesbygdsutveckling. 

Vad är fritidsfiske?

SJÖMATSKONSUMTION?



• 1,4 miljoner svenskar (16 – 80 år) fiskar årligen i 
svenska va;en (2/3 män) 

• 12 miljoner fiskedagar/år (90+ % handredskap; 
70 % sötva;en) 

• UtgiKer inklusive investeringar 9 miljarder kr/år

Lilla skalan?

HaV (2018)



• Total fångst: 18 400 ton/år

• Behållen fångst: 9 600 ton (≈ 50 % catch-and-release)

Sötvatten: 5 300 ton (abborre [26%], gädda [26%], öring [13%])

Kust/hav: 4 300 ton (makrill [23%], torsk [20%], abborre [14%])

Fritidsfiskets fångster?

SJÖMATSKONSUMTION?

≈ 10 % av svensk sjömatskonsumtion sker via 

fritidsfisket och då främst som färsk fisk (ej fryst)

HaV (2018)



• Vill/bör vi öka produk1onen inom fri1dsfisket?

• Öka konsum1on? ≈ 50% av fångsten släpps 1llbaka och deDa är 
en s1gande trend

• Hållbart fri1dsfiske = ?

Hur öka produk+on och konsum+on av 
sjömat i Sverige på e9 hållbart sä9?



FRITIDSFISKE (spö)

FRITIDSFISKE (nät)YRKESFISKE

BIOLOGISK MÅNGFALD









Bakgrund – fallstudie fritidsfiske 
efter havsöring på Gotland

• Omfattande fritidsfiske av många olika typer av fiskare

• Inga studier på fisketryck (antal fiskare, fångster, mm)

• Begränsad förvaltning och reglering – ’open access’

• Behov av ekonomiska investeringar i fiske- och vattenvård

• Inga studier av fiskets samhällsekonomiska värde

• Inga studier av skillnader i hållbarhet (resursuttag) eller 
ekonomiskt värde per resursenhet mellan olika typer av fisken 
(sportfiske [lokalt/turism], fritidsfiske med nät och yrkesfiske)

(Blicharska & Rönnbäck, 2018)



• Högt fisketryck: 3000 spor3iskare; fångst 30,000 havsöringar/år

• Lågt u@ag av fisk: 85 % av fångsten släpps Fllbaka (C&R)

• Mycket högt ekonomiskt värde: 7000 - 18,000 kr/fisk

• Totala omkostnader ≈ 40 miljoner kr/år

• Y@erligare betalningsvilja ≈ 10 miljoner kr/år

• Samhällsekonomisk opFmering: 
spor3iske >> friFdsfiske med nät (1/25) >> yrkesfiske (1/170)

• ResursopFmering/hållbarhet: 
flugfiske >> spinnfiske >> nä3iske >> yrkesfiske

Resultat – sportfiske (lokalt + 
turism) efter havsöring på Gotland

(Blicharska & Rönnbäck, 2018)



Tack!


