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I den nationella strategin för utveckling av fritidsfisket i framtiden så har 
Havs- och Vattenmyndigheten prioriterat ett antal punkter där: 

• Tillgängliggörande - fler ska hitta ut i naturen och till våra vatten 
• Tillsyn och kontroll 
• Webbaserade informationssystem 
• Samverkan 
• Lokal förvaltning 

Här finns flera utmaningar och dessbättre så finns det lösningar. 

Inledning



De fiskevårdande organisationerna ute i landet kämpar med en stigande 
medelålder, har svårt att rekytera folk till sina styrelser och på sikt så kan 
det påverka hela sportfiskeindustrin och arbetet för att värna våra vatten.  

Idag bedriver många FvO (förvaltningsorganisationer) sin verksamhet 
“manuellt”. Dokument lagras i pärmar, bokföringen är spartansk och 
hanteras manuellt vilket gör att posten som ordförande, sekreterare 
och kassör är särskilt betungande. 

De enskilda organisationerna har svårt att locka till sig yngre krafter 
och hela den administrativa delen av verksamheten bedrivs 
otidsenligt. 

Många FvO saknar en bra digital närvaro, har ingen hemsida och även 
om de säljer fiskekort så är det en högst begränsad del av 
verksamheten. För en utomstående är det mycket svårt att veta var 
vattnet finns, vilka regler som gäller och var du köper fiskekort os.v. 

Bakgrund



Digitalisera de administrativa delarna av verksamheten: 

• Bokföring 
• Protokoll 
• Kallelser 
• Dokumentation 

Öka tillgängligheten för fiskevatten: 

• Hemsida 
• Butik för fiskekortsförsäljning 
• Fångstrapportering 
• Kartor 
• Fiskekortskontroll 

Åtgärder



Projektet erbjuder ett paket, ett digitalt paket för FvO med delar så 
att verksamheten, alla dokument, bokföring mm. kan digitaliseras, och 
förenklas så att ett FVO i huvudsak kan fokusera på att ta hand om 
sitt/sina vatten - inte sitta fast i bokföring, protokoll, dagordningar 
mm. 

Projektet erbjuder också stöd och support för FvO och dess 
medlemmar för hur verksamheten kan förenklas, utvecklas och göras 
effektivare, enklare och  hur sportfisket kan bli mer tillgängligt. 

Plan



Följande tekniska lösningar kan vi idag erbjuda: 

• Bokföring - via Value & Friends med låga avgifter 
• Hemsida 
• Fångstrapportering 
• Fiskekortskontroll med QR-koder 
• Nätbutiker 
• Laxportal 
• Molnlösning 

Dessa digitala tjänster utvecklas och underhålls av erbjuds 
Östersjälaxälvar i Samverkan med Winterkvist Design AB som 
teknikleverantör. 

Winterkvist Design AB har mer än 15 års erfarenhet av att bygga 
hemsidor/nätbutiker avsedda för fiskekortsförsäljning.

Hur?



Ingår för alla: 

• Support via epost - Helpdesk. Detta är en digital hjälpfunktion - FvO 
kan ställa frågor om tekniska spörsmål, avtal mm via -epost och får ett 
snabbt svar (via e-post) eller bli uppringd. I den händelse det kan 
behövas så kan support även ges via Teams/Zoom eller liknande 
tjänst. 

• Hjälp med avtal - betalleverantör. Vi har ett centralt avtal med 
Swedbank som FvO kan ansluta sig till. Vi hjälper till med genomgång 
och underskrift av avtal.  

• Fångstrapportering 
• Fiskekortskontroll med QR-koder 
• Säkerhetskopiering av butik/hemsida 
• Uppdatering av ingående delar, plugin, huvudsystem 
• Plats på laxportalen.se - marknadsföring 
• Möjlighet att dela framtida utvecklingskostnader med andra FvO 
• Samverkan med andra FvO (digital forumlösning) 
• Nyhetsbrev 

I paketen ingår



Fördelar med en egen butik för att sälja fiskekort: 

• Varje FvO äger och kontrollerar sin egen butik. 
• Alla pengar, alla intäkter från försäljningen går direkt in på FvOs konto 
• Inbyggt i lösningen finns en enkel, lättanvänd möjlighet att exportera 

ut kassarapporter, statistik med mera vilket underlättar kassörens 
arbete, bokföring och bokslutsarbetet. 

• Knutet till laxportalen.se finns en supporttjänst - det finns någon som 
kan svara på frågor, ge hjälp och stöd både vad gäller tekniken, avtal 
och önskemål om framtida funktioner/önskemål. 

• Laxportalen drivs av FvO - För FvO 

Fiskekort



I laxportalen kommer flera unika funktioner att ingå. Skräddarsydda. 

Sälja kvoterade kort och begäsningar: 

• Antalet kort som en kund får köpa vid samma tillfälle 
• Antalet kort/plomber som en kund får köpa under en säsong 
• Begänsa tillgänglighet till tid på året (automatiskt) 
• Antalet kort som finns tillgängliga under en viss period 
• Kräva obligatorisk fångstrapportering med kopplade påminnelser 
• Fiskaren får automatiska påminnelser 
• Lämnas ingen fångstrapport så kan kundens kontot låsas 
• Visning av data direkt från SMHIs Vattenwebb 
• Skräddarsydda fångstrapporter 
• Exportfunktioner, kassarapporter, fångstrapporter mm.  

Unika funktioner



Fiskekort

Överblick och kontroll 

Bilden ovan är ett exempel på hur tydligt försäljningen mm. visas i 
butikerna  



Fångstrapportering
Lokalt anpassad 

Fångstrapporteringen (klar och i drift hos Kågeälven sedan flera år 
tillbaka) kan anpassas efter varje respektive vatten. Statistik, exporter 
kan också plockas ut efter behov. Nedan ett exempel från Kågeälven - 
en fångstrapport med möjligt att skicka med bilder vilket lockar till 
besökare och som drar trafik till hemsidan. 



Betallösning
Avtal med Swedbank 

Laxportalen har ett mycket fördelaktigt ett avtal med Swedbank för 
kortbetalningar och Swish. Ett avtal som är mycket förmånligt vad 
gäller omfattning, kostnader och flexibilitet. 

Detta avtal kan enskilda FvO enkelt ansluta sig till.  
Installation och tester görs sedan av laxportalen.  



Lilla paketet - en komplett butik 

• Komplett webbutik för att sälja fiskekort och andra produkter/tjänster 
• Bokningsfunktion för fiskekort 
• Fångstrapport 
• QR-kod/fiskekortskontroll-lösning 
• Påminnelser att lämna fångstrapport 

Mellanpaketet - en komplett butik 

• Utökade rapportfunktioner, kassarapporter 
• Exportfunktion för fångstrapporter 
• Väderrapport - aktuellt väder med 3 dagars prognos 
• Vattenflöde  - från SMHIs vattenwebb 
• Kartfunktion 
• Senaste fångade fisken 

I paketen ingår



Pris för lilla paketet - en komplett butik 

• Startkostnad - 7200 kronor inklusive moms 
• Hosting - 99 kronor i månaden 

Pris för mellanpaketet - en komplett butik med utökade rapporter 

• Startkostnad - 7200 kronor inklusive moms 
• Hosting - 199 kronor i månaden 

Hemsidor och ytterligare funktioner får respektive FvO begära offert för. 

Kostnader - FvO



Detta betalar. Ni som FvO: 
• Startkostnad - 7200 kronor inklusive moms 

Detta är engångskostnad för att bygga er butik. 

Därefter tillkommer: 

En månadsavgift för att butiken ska finnas tillgänglig på nätet. Den är 
antingen på 99 kronor per månad eller 199 kronor månad beroende på 
storlek på butik som ni har valt. Den kostnaden debiteras, faktureras, en 
gång per år = en enda faktura. 

Swedbank och Östersjölaxälvar tar sedan ut en transaktionskostnad per 
försäljning (köp). Den dras av direkt och automatiskt. Den varierar mellan 
8-10 procent bereonde på vilket kort som sportfiskaren betalar med. I 
snitt handlar det om 8 procent för varje gjort köp.  

Kostnader - FvO



Idag finns följande vatten med, eller har visat intresse för att vara med: 

• Kågeälvens Nedre FvO 
• Bureälven 
• Råneälven 
• Vindeln-Grannäs 
• Tärnaby FVO 
• Vindelälven - över 20 FvO 
• Rickleån 

Start



Detta behövs för att bygga er fiskekortsbutik och för att göra allt klart: 

• 5-10 bra bilder som visar ert vatten 
• Ett styrelseprotokoll som anger vem som är firmatecknare för er 

organisation 
• Ett Bankgiro/postgiro 
• Uppgift om kontaktperson hos er - vanligen kassör 

DETTA BEHÖVER VI AV DIG



Vi bygger din fiskekortsbutik efter dina/era önskemål 

• Vi ser till att alla avtal tecknas - det går vi igenom tillsammans 
• Vi ser till att butiken kommer på plats, liksom e-postadress för frågor 

och ordrar 
• Vi ser ut att utbilda någon/några hos er så att ni kan plocka ut 

kassarapporter mm. 
• Ni har sedan butiken startas upp och lanserats sedana alltid tillgång 

till vår supporttjänst (helpdesk@laxportalen.se) 

VI HJÄLPER TILL MED
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