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Jag är inte bara fotbollsnörd utan också Romälskare. Ett faktum som får mina närstående att 

ironisera över variationen i mina semesterutflykter. Det handlar alltså inte om drycken utan 

staden vid Tibern. Sedan kan man ju alltid kombinera livets goda och självfallet är AC Roma med 

nyligen pensionerade trotjänaren Francesco Totti min favorit i Serie A – Italienska ligan. 

 

I våras hade jag vid mitt årliga Rombesök förmånen att lotsa en från min tid på länsstyrelsen 

numera pensionerad kollega och vän genom den eviga staden. Vi delar samma grundvärderingar om 

tillvaron och är båda fostrade in i fisket i en tid där nyttjandet av resursen var obestridd, men 

där förstås en god fiskevård var ett bärande fundament för nyttjande. Under vår vandring 

utmed via Appia Antiqua, långt ut på Campagnan, reflekterar vi över den nya tiden där kantringen 

mot ett renodlat bevarandeperspektiv är påtaglig och tillsammans med en utbredd okunskap om 

villkoren för landsbygdens näringar i rask takt håller på att fasa ut den småskaliga 

fiskerinäringen. Väl framme vid vandringens mål, akvedukterna, fascineras vi av en både vacker 

och oerhört avancerad byggnadskonst som gjorde livet i den antika miljonstaden, och i 

förlängningen utbredningen av imperiet möjlig. Aqua Regia ”Vattnets Drottning” var epitet på en 

stad som genomflödades av friskt vatten, vilket var en grundförutsättning för bygget av Rom 

även om byggnadstiden tog längre tid än en dag. 
 

 

Hemmavid bygger vi ihärdigt vidare på ett allt starkare förbund som nästa år firar 50 års 

jubileum. Att vatten är själva stommen i bygget torde det inte råda någon tvekan om. I vår 

medlemskår har vi många byggare av god lokal fiskeförvaltning. En av dessa medlemmar kommer 

att premieras som Årets Fvof vid förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i höst. En bra 

start på firandet av förbundets jubileum är att bevista konferensen.    
 

Nya medlemmar 
 

Under senvåren har ytterligare fyra föreningar, två kommuner och fyra enskilda näringsidkare 

anslutit till förbundet. Vi välkomnar Stora Sävsjö Fvof (Halland), Nöresjöns Fvof (Södra 

Älvsborg), Finnsjön m.fl. sjöar Fvof (Uppsala) och Racksätters Byallmänning (Örebro) samt 

enskilda näringsidkarna Gunnar Lans (Jönköping), Alf Linder (Västmanland), Bergeforsens 

laxodling (Västernorrland) och Apache AB (Dalarna). Nya kommunmedlemmar är Ale kommun 

(Västra Sverige) och Sundsvalls kommun (Västernorrland).   
 

Förbundsstämman i Stockholm 
        

Årets förbundsstämma hölls den 23 maj i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins lokaler i 

Stockholm. Ett fyrtiotal ombud, styrelsefunktionärer och övriga gäster från Skåne i söder till 

Västerbotten i norr deltog på stämman.   

 

Stämman gästades av Magnus Andersson från Näringsdepartementet, lantmätare Håkan 

Söderberg och iFiskes Thomas Abrahamsson. Magnus Andersson informerade om aktuella 

fiskefrågor medan Håkan Söderberg i sitt anförande klargjorde fiskerättens hantering vid olika 

lantmäteriförrättningar och Thomas Abrahamsson öppnade ögonen för alla mervärden som följer 

vid digital fiskekortförsäljning. Även Jesper Broberg, förbundsdirektör vid HS Förbund, höll en 

presentation där han beskrev de olika Hushållningssällskapens brett omspännande verksamhet.     
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Stämmoförhandlingarna fördes i genomgående positiv anda. Håkan Söderberg, från Korsberga i 

Jönköpings län, och Lars Emilsson, från Forshaga i Värmlands län, valdes in som nya ledamöter i 

styrelsen. Stämman behandlade två motioner. Dalakretsen yrkade om att Sveriges 

Fiskevattenägareförbund verkar för att fisket efter signalkräfta får fortgå enligt nuvarande 

regler inkluderat att flyttning, förstärkning och omplantering i och till vatten med legalt 

inplanterad signalkräfta ska vara tillåtet. Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund yrkade om 

att förbundet diskuterar den tekniska utvecklingen inom fritidsfisket och dess eventuella 

följder för våra fiskevatten. Stämman biföll båda motionerna. 

  

Signalkräftan och hanteringsprogrammet 
        

Processen kring hanteringsprogrammet för signalkräfta är nu i gång på allvar. Vid möte med 

referensgruppen för insjökräftor den 31 maj informerade HaV om tidsplanen för 

hanteringsprogrammet. Ett förslag till hanteringsprogram kommer att gå ut på remiss i slutet av 

september/början av oktober. Hanteringsprogrammet ska sedan vara Miljödepartementet 

tillhanda i slutet av november. Näringsdepartementet kommer också att vara inblandat i 

beredningen. Om det är mycket remissynpunkter kan det även bli frågan om en remissrunda från 

departementen. Regeringen kommer sedan att fastställa hanteringsprogrammet och detta ska 

vara EU kommissionen tillhanda senast den 4 februari 2018. 
 

Vid mötet presenterades en försenad och inte helt färdig riskanalys. Riskanalysen innehöll 

fortfarande många felaktigheter och bristfälliga beskrivningar av signalkräftan som 

landsbygdsresurs. Förbundet lämnade skriftliga rättelser av de allvarligaste felaktigheterna på 

plats. Slutversionen av riskanalysen utlovades att tillställas referensgruppen efter den 17 juni då 

den ska vara levererad från konsulten till HaV. Riskanalysen ska i vissa avseenden ligga som grund 

för de slutliga åtgärderna i hanteringsprogrammet. 
 

HaV hade emellertid redan kommit igång med arbetet med själva hanteringsprogrammet som 

alltså blir det skarpa dokumentet. Man hade lagt ut produktionen av hanteringsprogrammets 

faktadel på konsultföretaget Ekologigruppen medan övriga delar beträffande åtgärder för att 

leva upp till EUförordningens artiklar kommer att tas fram av HaVs utredare.  
 

Vid mötet redovisade HaV ett första utkast till åtgärder för att minska risken för ytterligare 

spridning av signalkräfta och vilka kan komma att bli aktuella i hanteringsprogrammet. Flertalet 

av åtgärderna handlade om restriktioner som i stort sett redan finns idag och dessa hade vi inga 

större synpunkter på. Det fanns emellertid förslag om att det ska behövas tillstånd att sälja 

okokta signalkräftor vid fiske med stöd av enskild fiskerätt samt att privatpersoner inte ska få 

köpa okokta signalkräftor. Avsikten med tillståndskravet var, menade HaV, att fiskerättsägare 

ska ha möjlighet att sälja sin fångst på samma villkor som yrkesfiskare med fiskelicens. Vi 

påpekade att detta är begränsningar som vi inte kan gå med på och beskrev konsekvenserna av 

förslagen för den småskaliga gårdsförsäljningen på landsbygden där grannar m.fl. i närområdet 

är huvudsakliga kunder till primärproducerande fiskerättsägare. Vi förordade istället att man 

som säljare får ett ansvar att informera köparen om gällande lagstiftning och riskerna med att 

signalkräftorna hamnar på annan plats än de är avsedda för, det vill säga i kokgrytan. Vi erbjöd 

oss aktivt verka för detta genom att ta fram ett relevant informationsmaterial och förmedla 

detta ut till våra medlemmar. Intrycket var att HaV tog till sig dessa synpunkter i den fortsatta 

processen med hanteringsprogrammet. 
 

Utkastet innehöll också förslag till bestämmelser kring transport av levande signalkräftor där 

det generellt skulle gälla att okokt signalkräfta inte får hållas och transporteras annat än i 

samband med fiske, transport för kokning och destruktion. Dessutom skulle Sverige delas in i tre 

zoner anpassade efter regionala förutsättningar:  

 



  
● Norrland, nordvästra Svealand, Öland och Gotland med förbud mot transport av okokt 

signalkräfta (exakt gränsdragning för nordvästra Svealand kunde inte redovisas i dagsläget, 

utan här ska den färdiga riskanalysen visa vägen). 

● Övriga Svealand och nordöstra Götaland med krav på att bilda skyddsområden för flodkräfta 

(med transportförbud för signalkräfta in i dessa områden) 

● Övriga Götaland med möjlighet att bilda skyddsområden (med transportförbud för 

signalkräfta in i dessa områden). 
 

Att skydda sammanhängande flodkräftaregioner hade vi förstås inga invändningar emot. Något 

vi däremot kommer vara extra observant på i den fortsatta förslagsutformningen är 

gränsdragningen för transporter i den nordliga zonen då det finns en hel del legala 

signalkräftabestånd i södra och mellersta Dalarna. 
 

Sedan snart ett år tillbaka råder totalt utsättningsförbud för signalkräfta med direkt stöd av 

EUs förordning om invasiva främmande arter. HaV medgav emellertid på nytt vid mötet att det 

inte uttryckligen framgår i förordningen att även förstärkningsutsättningar i legala bestånd 

omfattas men gör denna tolkning utifrån att ”gynnande” av arten inte är tillåtet. De svenska 

utsättningsföreskrifterna kan ändras först då den svenska förordningen om invasiva främmande 

arter är på plats. HaV stängde inte dörren för någon form av dispens för 

förstärkningsutsättningar i särskilda fall. 
 

Förbundet kommer att uppvakta HaV innan det slutliga förslaget till hanteringsprogram är klart 

för remiss. Mötet planeras till slutet av augusti och syftar till att ytterligare förklara och 

tydliggöra kräftnäringen på landsbygden och framföra synpunkter på aktuella gränser och 

åtgärder och vilka konsekvenser dessa kan innebära.   

 

Möte med Lantmäteriet 
 

Förra året påbörjade vi en dialog med Lantmäteriet vilken påkallades av starka synpunkter från 

medlemmar runt om i landet om fiskerättens hantering vid förrättningar och bristande samråd 

med berörda fiskerättsägare och fiskevårdsområden. Vi kom överens om att ha regelbundna 

avstämningsmöten. I mitten av maj hade vi första uppföljningsmötet vilket var extra angeläget 

efter det att Lantmäteriet skar ned sin uppdragsverksamhet vid årsskiftet. Mötet förlades till 

Växjö och där vi träffade verksamhetsutvecklarna Björn Bodin och Gunnar Ersbo vilka båda 

tillhör myndighetens ledningsstöd. 
 

Vid mötet bekräftade Lantmäteriet att man ej längre tar på sig uppdrag åt privatpersoner, bolag 

och föreningar rörande fiskerättsutredningar och uppdatering av fiskerättsförteckningar. 

Dessa uppdrag hänvisas till marknadens aktörer. I mån av resurser och kompetens kommer 

Lantmäteriet emellertid ta på sig förrättningsuppdrag kring bildande och omstrukturering av 

fiskevårdsområden om man förordnas av Länsstyrelsen. Skälet till den avvecklade 

uppdragsverksamheten var myndighetens ansträngda situation med mycket stor brist på 

förrättningslantmätare och där allt fokus nu läggs på kärnverksamheten och att korta ned 

myndighetens mycket långa handläggningstider. 
 

I den uppkomna situationen förklarade vi att marknadens aktörer är för få och inte kan täcka 

det behov som finns samt att Lantmäteriet måste underlätta för andra aktörer att ombesörja 

uppdrag kring fiskerättsutredningar och uppdateringar av fiskerättsförteckningar. 

Lantmäteriet hade inga direkta lösningar, exempelvis fanns inga resurser till att förse fler 

kontor med allmänhetens dator, men lovade att undersöka möjligheten för vårt förbund att 

genom avtal få en egen ingång till allmänhetens dator. 

 

 



Diskussionen om bristande information vid förrättningar landade bland annat i ett förslag från 

vår sida att det läggs till i lantmätarens förrättningsmall att samråd alltid görs med delägare i 

samfälligheten vid delning av fiske och att fiskevårdsområdet i förekommande fall ska hållas 

informerade. Lantmäteriet tog med sig förslaget till vidare övervägande. 
 

När det gäller förrättningar som inte upplevdes stämma med FBLs bestämmelser om skadlig 

delning av fiske önskade Lantmäteriet specifik information och erfarenheter från förbundet om 

vart i landet problemen finns så att man kan sätta in kompetenshöjande insatser. 
 

Vi lyfte återigen behovet av och erbjöd oss att i samarbete med Lantmäteriet producera ett 

vägledningsmaterial för lantmätare kring bl.a. lämplighetsprövning och delning av fiske. 

Lantmäteriet menade att ett vägledningsmaterial är bra men att man i nuläget varken hade 

personella eller ekonomiska resurser att stödja produktionen av ett vägledningsmaterial.    
 

Sammanfattningsvis fördes mötet trots allt i positiv anda, protokollfördes av Lantmäteriet och 

vi kom överens om att fortsätta med kontinuerliga avstämningsmöten där ett nytt möte kan vara 

aktuellt redan i höst. Konsekvenserna kring Lantmäteriets kompetensutarmning och nedskurna 

uppdragsverksamhet är emellertid ett accelererande samhällsproblem då det är flera 

organisationer och verksamheter på landsbygden, bl.a. viltvårdsförbund och vägsamfälligheter 

som drabbas av nedskärningen. Förbundet kommer därför att verka för att lyfta problematiken 

för bostadsminister Peter Eriksson i höst och i första hand som en uppvaktning i samverkan med 

andra berörda organisationer. 

Inspel till utredning om svensk besöksnäring 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har skickat in skriftliga synpunkter till den pågående 

utredningen om svensk besöksnäring. I skrivelsen lyfter vi två avgörande faktorer som begränsar 

förutsättningarna att utveckla fisketurism kring landsbygdens enskilda fiskevatten som 

produktionsmedel. Den ena faktorn är strandskyddet och dess utformning. Den andra är 

avsaknaden av lokal förvaltning utmed kusten, skärgården och de stora sjöarna. Vi utvecklar 

dessa båda begränsande faktorer och föreslår lösningar vilka skulle skapa förutsättningar för en 

harmonisk utveckling av fisketurism som bedrivs utifrån landsbygdens enskilda fiskevatten. 

Motsvarande budskap har vi tidigare också fört fram både till den parlamentariska 

landsbygdskommittén och till strandskyddsdelegationen.   
 

Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt (N 2016:4) 

tillsattes av regeringen i slutet 2016 och ska ge underlag för att stärka besöksnäringen som 

export- och jobbmotor. Utredningen ska bland annat kartlägga näringens behov, utmaningar och 

hinder inom en rad områden. Man har emotsett inspel från näringen att ta med sig i det vidare 

utredningsarbetet. Utredningen ska slutredovisas senast den 1 december 2017.  
 

Remiss – förvaltningsplan för Vättern 

 

Vätternvårdsförbundet har under våren remitterat ett förslag till förvaltningsplan för fisk och 

fiske i Vättern 2017 – 2022.   
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig övervägande positivt om förslaget där vi 

framhåller att det är ett mycket välstrukturerat och pedagogiskt planeringsdokument som 

Vätternvårdsförbundets samförvaltningsutskott har låtit arbeta fram. Dokumentet ger en tydlig 

beskrivning av fiskets kategorier och den fiskerättsliga plattformen i förvaltningen, vilket 

förstås är nödvändigt då Vättern omfattar både allmän och enskilt vatten. Förvaltningsplanens 

vision, övergripande mål och inte minst de separata målen för arterna är genomtänkta och bra.  

 

      



 

Åtgärdsförslagen som redovisas i planen är mycket ambitiösa och vi ställer oss generellt sett 

bakom de lagda förslagen. Särskilt lovvärt är att planen förordar en särskild avgift för 

fritidsfiske med stöd av frifiskerättigheter och de medel som en sådan inbringar behövs 

uppenbarligen för att genomföra det ambitiösa åtgärdsprogrammet.  
 

En reflektion över planens intentioner och den förvaltningsstruktur som bär upp den är att det i 

mångt och mycket liknar den form av lokal förvaltning som vi förordar bör implementeras även i 

övriga stora sjöar och på enskilt vatten i kust- och skärgårdsområdet. 

 

Samrådsmöte strategiska förvaltningsfrågor för fisket 
 

I början av juni höll HaV sitt årliga, breda samrådsmöte om aktuella och strategiska frågor för 

fiskförvaltning. Myndigheten redogjorde för aktuella regeringsuppdrag, pågående arbete med 

landningsskyldighet, spårbarhet, fördelning av fiskemöjligheter och arbetet med strategi för 

ekosystembaserad förvaltning. Flertalet frågor berör alltså allmänt vatten i kust och hav och det 

yrkesfiske som bedrivs inom dessa vattenområden. 
 

På mötet presenterade Joakim Hjelm vid SLU den biologiska rådgivningen för Östersjön och 

Kattegatt avseende beståndsstatusen hos olika arter och vilka uttag som bedöms vara hållbara. 

HaV redovisade även den reglering av fiske som är föreslagen att införas för fem marint skyddade 

områden i Halland. Även nya regler för hummerfisket på västkusten är ute på remiss där bland 

annat en nedskärning av allmänhetens hummerfiske föreslås. Det gavs även en kort rapportering 

om det pågående arbetet med havsplaner där samrådsprocessen startas upp i början av 2018. Ett 

besked från regeringen till HaV var att havsplanerna, trots att de bara är vägledande, kommer att 

få genomslag i kommande förvaltning. Beträffande EUs gemensamma fiskeripolitik beskrevs 

strömningen vara att mer involvera fritidsfiskets fångster i kvoter samt att det ska bli möjligt 

att även anta tekniska regler för fritidsfisket om detta har betydande inverkan i en viss region.   

 

Ny gösrapport 
 

Länsstyrelsen i Jönköping län har kartlagt länets gösförekomster med syfte att få en bättre bild 

av gösbeståndens status. Resultat redovisas i rapporten ”Gösvatten i Jönköpings län” (2017:10) 

vilken också utreder vad som är avgörande för att introduktion av gös ska lyckas i denna del av 

landet, samt vilka konsekvenser en introduktion av gös kan ha på en sjös ekosystem. Rapporten kan 

laddas ned från länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen/jonkoping där den återfinns under 

rubrik publikationer.   

 

Informationsskrift om vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet  
 

Vid en utlysning av medel för nationella informationsinsatser i våras beviljades Sveriges 

Fiskevattenägareförbund medel från HaV för att ta fram en informations- och inspirationsskrift 

som populärt och pedagogiskt beskriver den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters 

och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god miljöstatus i landets sjöar och vattendrag.   
 

Vi har nu påbörjat arbetet med informationsskriften där Lars Krögerström står för produktionen. 

Skriften kommer att förklara strukturen, arbetsmetoden och målsättningen med svenskt 

vattenförvaltningsarbete, alltifrån myndigheternas övergripande roll ned till Vattenrådens lokala 

och regionala verksamhet. Materialet ska klargöra roller och inspirera till ökad samverkan mellan 
 

 

  

 

http://www.lansstyrelsen/jonkoping


 

Vattenråden och fiskevårdsområdena. Skriften kommer också i reportageform att lyfta fram goda 

exempel på Vattenråd med bra samarbete med fiskevårdsområden vilket kombineras med exempel 

på framgångsrika konkreta åtgärder. Informationsskriften kommer att vara klar och distribueras i 

början av 2018.   

 

Dags för anmälan till den nationella fiskevattenägarekonferensen  
 

Inbjudan och program för förbundets nationella fiskevattenägarekonferens den 22 – 23 

november på Arbetets Museum i Norrköping har nu gått ut och konferensen är öppen för 

anmälan. Anmälan görs via Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida www.vattenagarna.se där 

programmet kan laddas ned och där det finns en länk till ett anmälningsformulär. 
 

Titeln för fiskevattenägarekonferensen är Fiskerättens värde och utvecklingspotential. 

Konferensen kommer att innehålla olika temablock som är relevanta och användbara för 

fiskevårdsområdesföreningar och övriga ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten. Dessa 

temablock är fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, 

förvaltning av fiskevatten, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. Varje 

block innehåller ett flertal anföranden och där vi har lyckats engagera många intressanta 

föreläsare och experter.  
 

I samband med konferensen kommer vi även att premiera Årets Fvof (se nedan). Vi ser fram mot 

en intressant konferens där inte minst landets fiskerättsägare, myndigheter och kommuner får 

möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter under trevliga former. Se därför till att du eller 

din förening är representerad och deltar på konferensen. 

 

Årets fiskevårdsområdesförening 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har beslutat att instifta priset Årets Fvof vilket kommer att 

delas ut för första gången i samband med höstens nationella fiskevattenägarekonferens. Förutom 

äran är prissumman 10 000 kr vilken får användas för förvaltnings- och fiskevårdsåtgärder inom 

föreningen. Dessutom erhålls ett diplom och kostnadsfritt deltagande för en person på höstens 

konferens. Vår ambition är sedan att dela ut priset vart annat år i samband med av förbundet 

anordnad fiskevattenägarekonferens eller annan nationell aktivitet.  
 

Kandidatföreningar med motivering nomineras främst av Sveriges Fiskevattenägareförbunds 

länsförbund och distrikt och ska vara inkomna senast den 29 september. En urvalskommitté utser 

sedan förslag till pristagare som tillställs förbundets styrelse för beslut i slutet av oktober. 

Följande kriterier ligger som grund för bedömningen av årets Fvof : 
 

  

● Föreningen bedriver ett modernt, aktivt och uthålligt förvaltnings- och fiskevårdsarbete utifrån  

   en långsiktig och strukturerad fiskevårdsplan. 
 
 

● Föreningen verkar aktivt med att erbjuda en bra service, gott värdskap och god tillgänglighet  

   för olika kategorier fritidsfiskare.    
 
 

● Föreningen arbetar konstruktivt för att främja lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism  

   och utvecklingen av övrig uthållig fiskerelaterad näringsverksamhet i och omkring fiskevårds- 

   områdets fiskevatten. 
 
 

● Föreningen strävar aktivt efter en väl fördelad köns- och ålderssammansättning hos styrelse- 

   ledamöter och övriga föreningsfunktionärer.  

 

  

 

http://www.vattenagarna.se/


 

  

  
 

  

 

Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens  
 

Planeringen av Sveriges fiskevattenägareförbunds nationella konferens fortgår. Det är nu spikat 

att konferensen hålls den 22 – 23 november på Arbetets Museum i Norrköping. Arbetets 

Museum ligger omslutet av vatten på Laxholmen mitt i det gamla vackra och unika 

industrilandskapet i Motala Ström. 
 

Titeln för fiskevattenägarekonferens är Fiskerättens värde och utvecklingspotential. 

Konferensen kommer att innehålla olika temablock som är relevanta och användbara för 

fiskevårdsområdesföreningar och övriga ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten. Dessa 

temablock är fiskerättens värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, 

förvaltning av fiskevatten, fisketillsyn och fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. 
 

Detaljplaneringen av programmet pågår nu för fullt och inbjudan till konferensen med 

anmälningsuppgifter kommer att gå ut senare i vår. Vi ser fram mot en intressant konferens där 

dessutom landets fiskerättsägare får möjlighet att träffas under trevliga former. Vi hoppas på 

en god uppslutning både från våra medlemsföreningar och övriga medlemmar. Notera redan nu 

konferensdagarna i almanackan.   

 

 Riksförbundsstämman 2017 

 

Årets riksförbundsstämma hålls i form av arbetsstämma tisdagen den 23 maj i Kungliga Skogs- 

och lantbruksakademins (KSLA) lokaler i Stockholm.  

 

Till sist  
 

Själva sinnebilden av svensk sommar är att en tidig morgon stäva ut mot abborrgrundet och väl 

framme hiva ut betet just som dagens första solstrålar sprakar fram över den blanka 

vattenytan. ”Det är sommaren för mig” kan man även i mogen ålder nynna när det klassiska 

röd/vita flötet, och vilket vi äldre gentlemän självklart använder, distinkt försvinner ned i 

djupet. Den första sprallande ”randiga rovriddaren” på durken ska givetvis celebreras med en 

stärkande kopp morgonkaffe. Abborren är semesterfisken framför andra och den tillredda 

fångsten borgar även för en härlig sommarmåltid. Fånga dagen, ladda maskburken, fyll termosen 

och styr kosan mot abborrgrundet. Slut sedan cirkeln genom att laga till och andäktigt avnjuta 

den stekta hela abborren i ljummen sommarkväll. 
 

Stekt hel abborre 
Ingredienser (4 portioner)    
 

1 – 1 ¼ kg hel abborre    Till panering:   

2 tsk salt   vetemjöl och ströbröd 

1 krm vitpeppar     

2 – 3 msk smör eller olja    

 
Gör så här : 
 

Fjälla eller flå och rensa fisken. Salta in- och utvändigt. Vänd fisken i vetemjöl blandat med lite 

ströbröd. Bryn smöret eller hetta upp oljan i en stekpanna. Stek fisken på båda sidor på ganska 

svag värme tills ytan blir brun och fisken genomstekt d.v.s. när fiskköttet är vitt och 

ogenomskinligt. Stektid ca 5 – 7 minuter. Lägg upp fisken på varmt fat. Servera med kokt potatis 

och spenat samt citronklyftor eller med remouladsås. 
 

 

Sommarhälsningar !  
 

Thomas Lennartsson 
 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-708324 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

Hemsida. www.vattenagarna.se 
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