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Förord 

Denna studie har genomförts av Pontus Grahn, Vatten- och fiskeenheten/Vattenmyndigheten 

Bottenviken och Magnus Johansson, Miljöanalysenheten, med bistånd av praktikanten Julee 

Thang Hnin. Bidrag i form av analys och text har lämnats av Dan Blomqvist, Vatten- och 

fiskeenheten. Samtliga vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.  

 

Författarna vill också rikta ett särskilt tack till Anna Landberg, Markku Kilpala och Lisbeth 

Alakangas för hjälp med dataåtkomst och granskning, liksom inte minst till de företagare som 

deltagit i och varit avgörande för studiens genomförande.    

Studien har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten.  

Omslagsfoto: Erik Rehäll & Daniel Holmqvist 
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Bakgrund 

Havs- och vattenmyndigheten ställde i mitten av 2016 frågan till Länsstyrelsen i Norrbottens län 

om vilka effekter på arbetsmarknaden som genereras av det så kallade 1:12 anslaget. Länsstyrelsen 

i Norrbottens län har under en tid funderat på dessa frågeställningar eftersom Länsstyrelsen också 

jobbar med regional utveckling.  

 

Länet i stort, både Länsstyrelsen, övriga regionala statliga myndigheter, kommuner, näringsliv, 

föreningar och privatpersoner har alltså ett stort intresse i detta, dels för framtida prioriteringar, 

men även för att ge en korrekt bild och kunna sprida information om värdet av det genomförda och 

planerade miljöarbetet i regionen. Regional utveckling av länets ekologiska resurser ser vi har en 

stor betydelse nu och för framtida sysselsättning i länet.  Länsstyrelsen i Norrbottens län har i detta 

syfte under lång tid genomfört en rad olika större och mindre projekt i samarbete med Havs och 

Vattenmyndigheten.  

 

Länsstyrelsen förde under hösten 2016 en dialog med Havs- och vattenmyndigheten om  hur en 

studie som syftar till att marknadsvärdera 1:12 anslaget  skulle kunna läggas upp, och utifrån detta 

ansökte länsstyrelsen 3 november 2016 om ett projekt som syftade till att närmare undersöka de 

finansiella effekterna för marknaderna av fiskeåtgärder, där även arbetsmarknads- och 

sysselsättningseffekter ingår. Projektfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten beviljades 16 

november 2016. Denna pilotstudie baseras på data från både register och enkätsvar. Tanken är att 

studien ska ligga till grund för rapporteringen till Miljödepartementet avseende 

sysselsättningseffekterna av 1:12 anslaget. Denna metodutveckling kan utgöra grunden för övriga 

länsstyrelsers rapportering av sysselsättningseffekterna på 1:12 anslaget, liksom för att direkt mäta 

marknadsvärdet av miljöobjekt och attribut generellt. Metoden kan dock förfinas och utvecklas och 

Länsstyrelsen har därför initierat ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet som syftar till 

att  utveckla metodiken ytterligare för att säkerställa en god kvalité på resultaten i 

undersökningarna.   

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att mäta de finansiella effekterna (marknadsomsättningen) som genererats 

av fiskeåtgärder i Byske, Kalix och Torne älvars avrinningsområden. Vi har funnit flera studier som 

behandlar konsumenternas (sportfiskarnas) betalningsvilja för fiske men dessa studier saknar 

vanligtvis ett näringslivsperspektiv av vad sportfiske explicit genererar till marknaderna, även om 

de tidigare studierna på ett bra sätt kan användas för att värdera naturresursens totala värde.  

 

Denna undersökning syftar därför till att beräkna sportfiskets betydelse för näringslivet kring de 

tre älvarna, i syfte att bedöma vilken effekt fiskeåtgärder har haft och kan tänkas få för näringslivet, 

samt den förändring i dessa värden som skett från år 2011 till år 2015.   

Teoretisk bakgrund 

Fiskens och fiskets värde 

Fisk är att betrakta som en begränsad resurs, trots att fisk samtidigt är en förnyelsebar naturresurs. 

Fisk som mänskligt nyttjad naturresurs  är hållbar när det finns en långsiktig balans mellan fångst 

och tillväxt. Fiskbestånden, dess kvalitet och storlek är också tydligt kopplade till fiskens 

fortplantnings- och uppväxtmiljöer.  

 

Fisk ger upphov till ekosystemtjänster i form av fiske. Då fisk är en begränsad resurs som är 

svåröverskådlig avseende detaljerad fakta blir förvaltningen, i form av t.ex. noggrann 

beståndsövervakning, populationsstärkande åtgärder i form av t.ex. restaurering och fisketillsyn  
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och begränsningar av fångstmängder viktiga för att vidmakthålla resursen1. Här kommer anslaget 

in i och med att det är en avgörande finansieringskälla för åtgärder som syftar till att stärka bestånd 

av fisk, och därigenom fiske och fångstmöjligheter.  

 

Fisk som naturresurs kan ofta åsättas ett marknadsvärde då den utgör en viktig del av människans 

livsmedelsförsörjning och därmed också har flera etablerade marknader som i många stycken är 

globala. Den fisk som är föremål för handel kommer dock nästan uteslutande från yrkesfiske eller 

odlingar.  

 

Generellt gäller att sportfisket vanligtvis inte har ett samlat marknadsvärde, vilket går att härleda 

till marknadspriset för fisk, eller ens till rättigheterna att fiska. De värden som fisken som objekt för 

sportfiske står för, utgörs i viss utsträckning av ett marknadsvärde, vilket dock inte nödvändigtvis 

speglar vad sportfiskare betalar för ett fiskekort.  

 

De värden som förknippas med fisk som objekt för sportfiske, och som har studerats ingående i både 

Sverige och internationellt utgörs framförallt av två delar:  

 

 Existensvärden av att människor vet att det finns fisk eller möjlighet att fiska. 

 

 Brukarvärden som leder till att fisk och fiske får ett rekreationsvärde som kan spilla över 

till andra marknader.  

 

Utifrån detta vet vi att värdet av fisk för sportfiskare inte speglas i marknadspriset av fisk. Det 

finns dock olika metoder för att mäta dessa värden. Detta kan framförallt ske genom 

scenariovärderingsmetoder (s.k. Stated Preferences) där t.ex. CVM-metoden finns med, eller genom 

marknadsdatametoder (s.k. Revealed Preferences), där bland annat Resekostnadsmetod återfinns. 

Syftet med dessa metoder är att identifiera vilka faktorer som styr individens betalningsvilja för 

naturresurser och ekosystemtjänster.  

 

Genom betalningsviljestudier kan man alltså mäta hur en individ eller grupper av människor 

värdesätter en naturresurs som inte har ett marknadsvärde. Bland de studier som är genomförda är 

ett relativt stort antal genomförda i vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt. Håkansson (2003, 

2004, 2009) undersöker betalningsviljan för vandrande lax i Vindelälven, Appelblad (1994, 1997) 

fisket i älvar i Norrland, Paulrud & Laitila (1999, 2000, 2001, 2002) sportfisket efter harr och öring 

i Kaitumälven. Paulrud & Dalin (1999) sportfisket i Kaitumälven.   

 

Att genomföra mätningar av vad en naturresurs är värd kan göras på flera olika sätt, och 

omfattande forskning på området har som visas i ovanstående stycke genomförts i såväl 

Bottenvikens vattendistrikt som nationellt och internationellt. Väl värt att notera är att fiske är ett 

av de områden som genomgått flest studier av betalningsvilja inom den naturresursekonomiska 

forskningen.  

 

Dessa studier har dock ofta syftat till att estimera ett totalt värde, dvs beskriva vad konsumenter 

och icke-konsumenter, i form av sportfiskare och icke sportfiskare värderar fiskresurserna till. 

                                                           
1 Walters, C. & Maguire, JJ. Rev Fish Biol Fisheries (1996) 6: 125. 
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Naturvårdsverket23 har genomfört en sammanställning av sådana studier, där studierna i ovan 

också återfinns. Dessa studier är av stort akademiskt värde då de är viktiga för metodutveckling 

och metodtester och utgör också ofta ett viktigt underlag för beslutsfattare. Det som dessa studier 

vanligtvis saknar är dock  en direkt koppling till vilka effekterna blir för marknaderna, dvs vilka 

värden som faktiskt omsätts i form av att finansiella medel, vilka varor och tjänster som byter ägare 

och därigenom direkt bidrar till den ekonomiska aktiviteten i samhället.  

 

En ökad ekonomisk aktivitet kan förväntas bidra till ökad sysselsättning, ökade skatteintäkter för 

stat, kommuner och landsting, liksom till en ökad lönsamhet för näringsidkare.   

 

Existensvärden kommer inte direkt att kunna omsättas till sysselsättning, skatteintäkter eller 

lönsamhet för näringsidkare, utan att myndigheter ingriper och inför t.ex. skatter eller avgifter för 

att finansiera detta, såvida inte miljön i sig resulterar i ett besökstal. Vid tex restaureringar 

återskapas miljöer till ett tillstånd som efter endast ett fåtal år är att betrakta som en orörd miljö, 

vilket i sig är lockande för människor.  

 

Vad är fisken värd i olika termer 

Som beskrivs i ovan kan man åsätta fisk ett marknadsvärde, t.ex. genom att ta reda på vad 

marknadspriset för fisk är i butikens frysdisk, eller vad priset är i andra led av förädlingskedjan. 

Detta resulterar dock inte i att laxens värde för sportfisket beskrivs korrekt. Detta kan enkelt 

exemplifieras till exempel genom fångststatistiken för sportfisket i Byskeälvens västerbottensdel för 

år 2016 där 1 193 laxar och havsöringar med en sammanlagd vikt om 5 576 kg fångades. Av dessa 

återutsattes drygt 81 procent eller 971 stycken. De laxar som behölls av fiskaren var 222 stycken 

med en sammanlagd vikt om 1119 kg.  

 

Sett till butikspriset på lax (ca 175 SEK/kg) skulle man alltså kunna översätta detta till att den lax 

som tas tillvara i Byskeälven är värd omkring 200 000 SEK/år. Detta resonemang och denna 

värdering kan vi dock enkelt avfärda då vi vet att Byskeälvens FVO (västerbottensdelen) 

sammantaget omsätter väl över 1 miljon SEK/år, vilket till helt övervägande delar utgörs av 

fiskekortsförsäljning. 

 

För att närmare studera sportfiskets marknadsvärde, och vad sportfisket genererar för marknaderna 

måste vi alltså välja en annan analysmetod.  

 

Data och genomförande av undersökningen 

Registerundersökning  

 
Under hösten 2016 kontaktade Länsstyrelsen i Norrbottens län BisNode AB, som är ett etablerat 

företag inom affärs-, kredit- och marknadsinformation. Efter diskussioner och beviljande av 

projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten ingick länsstyrelsen och BisNode avtal om 

användande av BisNodes verktyg Nordic Business Key Insight. Denna tjänst tillhandahåller 

information om de nyckeltal som är relevanta för denna analys. Uppgifterna har sin grund i 

offentliga register från myndigheter, vilket gör att de ska betraktas som mycket säkra.   

                                                           
2 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-

sverige/miljoekonomi/detaljinformation-fritidsfiskestudier.xls 

 
3 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/miljoekonomi/fritidsfiskeberakningar.xls 
 

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoekonomi/detaljinformation-fritidsfiskestudier.xls
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoekonomi/detaljinformation-fritidsfiskestudier.xls
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoekonomi/fritidsfiskeberakningar.xls
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoekonomi/fritidsfiskeberakningar.xls
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Med hjälp av Nordic Business Key Insight gjordes ett urval av företag som vi bedömde var direkt 

eller indirekt påverkade av försäljning relaterat till sportfiske. Den geografiska avgränsningen 

gjordes så att studien omfattar Torne- Kalix och Byskeälvens  avrinningsområden då dessa 

vattendrag är förhållandevis opåverkade av vattenkraft och har en långvarig tradition av sportfiske 

efter framförallt lax och havsöring. Älvarna har också i relativt stor utsträckning varit föremål för 

åtgärder såsom tillsyn och restaureringar.    

 

Enkätundersökning 

 

I de offentliga registren, liksom i Nordic Business Key Insight finns inte information om vilken källa 

som ligger till grund för företagens försäljning och därmed omsättning, utan bara en redovisning av 

försäljningens samlade storlek, vilket gör att det inte är möjligt att direkt beräkna värdet av t.ex. 

försäljning relaterad till sportfiskare från registerdata. Att ta reda på denna information skulle 

kräva en genomgång av företagens försäljningsregister, vilket inte än möjligt vare sig praktiskt eller 

juridiskt. Därav kombineras registeruppgifterna med ett antal frågor som utgår från företagens 

bedömningar av fiskets bidrag till försäljningen.  

 

Vid en enkätundersökning kan också kompletterande frågor som ej finns i register ställas, såsom hur 

företagen bedömer att åtgärder kopplade till fiske, fiskets kvalitet, etc.  bidrar till deras försäljning. 

Att kombinera registerdata med enkäter gör också att en enkät blir enklare att besvara för 

näringsidkaren då frågor inte behöver ställas om dessa uppgifter utan redan finns klara. Vi noterar 

dock att många företag i sina egna registersystem har mycket detaljerad information om hur 

försäljningen fördelar sig till olika kundkategorier, varför de lämnade svaren måste betraktas som 

mycket säkra.  

 

De lämnade svaren kan användas av konkurrerande företag för byggande av affärsstrategier, liksom 

i viss utsträckning för att styra prissättning och ger detaljerad information om enskilds ekonomiska 

förhållanden. Av denna anledning omfattas de lämnade enkätsvaren av sekretess i enlighet med 

offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 24 kap. 8§, som behandlar sekretess av uppgift som 

utgör enskilds ekonomiska förhållanden vid myndighets statistiksammanställning.  

Beräkningsmetod 

De enkätsvar som lämnats innehåller bland annat information om hur stor andel av omsättningen4 

som baseras på försäljning relaterad till sportfiske och sportfiskare, liksom hur stor andel av 

kundunderlaget sportfiskare utgör. Dessa andelar kan därmed multipliceras direkt med 

omsättningen för att värdesätta sportfisket på totalen.  

 

Sysselsättningen har i dessa beräkningar antagits korrespondera mot omsättningen, och 

sysselsättningseffekten baseras därför på sportfiskets andel av omsättningen. Utifrån detta kan 

alltså sysselsättningseffekten beräknas via en jämförelse med registernyckeltalet omsättning per 

anställd. Utifrån detta är det sedan enkelt att beräkna sysselsättningen i företagen som ett resultat 

av sportfiske, vilket dock i grund och botten bygger på ett antagande om ett linjärt samband mellan 

omsättning per anställd och omsättning av fiske per anställd.  

 

Förändringen i fångster mellan åren 2011 och 2015 har också beräknats för att försöka isolera om 

fisket blivit bättre och därigenom förklarar omsättningsökningen. Under denna tidperiod är 

företagens och fiskevårdsområdesföreningarnas bild förhållandevis samstämmig, dvs att 

fiskbestånden i älvarna och sportfisket har ökat relativt kraftigt. Kalixälven utgör i detta ett 

                                                           
4 Omsättning = total försäljning 
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undantag där bilden är att fiskbestånden är relativt oförändrade, men att ökningen i Torneälven 

också spiller över och resulterar i ett ökat sportfiske i Kalixälven. Detta har beräknats genom 

uppställning av ett index och beräkning av en fångstkoefficient över hur fångsterna ökat i de 

aktuella älvarna.  

Resultat 

Värde av sportfisket i Torne- Kalix och Byske avrinningsområden 

De svarande företagen hade en total omsättning om knappt 126,2 MSEK år 2015, vilket motsvarar 

en ökning om 43,7 MSEK sedan år 2011. Av denna omsättning kommer i genomsnitt 21,6% år 2015 

från fiske eller fiskerelaterad försäljning, vilket omfattar 27,3 MSEK. Motsvarande siffror 2011 var 

16,9% fiskerelaterad försäljning, vilket motsvarade ett värde om 16 MSEK.   

De tillfrågade fiskevårdsområdena omsatte år 2015 totalt 2,3 MSEK där allt kan härledas till 

fiskekortsförsäljning. Detta innebär en ökning om 408 000 SEK sedan 2011.   

 

Dessa resultat som kommer direkt från enkätsvaren måste betraktas som mycket säkra och innebär 

i sig att undersökningen kunnat kartlägga betydande värden. Det vi alltså konstaterar är att 

fiskerättsupplåtelser, genom t.ex. fiskekortsförsäljning står för en mycket liten andel av sportfiskets 

värden.  

 

Sysselsättningseffekterna av ett ökat sportfiske bedöms utifrån denna studie vara betydande. 

Denna studie indikerar att 83 personer år 2015 till delar har sin sysselsättning genom sportfisket 

eller sportfiskerelaterade näringar, medan motsvarande siffra för 2011 var 53 personer.  

 

Detta har också lett till att skattekraften sannolikt ökat från cirka 4,2 till 8 MSEK avseende 

kommun-  och landstingsskatter, vilket motsvarar de sammanlagda kostnaderna för cirka 8 

årsarbetstillfällen i kommunal sektor.  
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Tabell 1. Beräkningsresultat från registerdata och enkätsvar. Deltabell 1. Resultat Enkät avser 

resultaten från de svarande och ska betraktas som mycket säker. Deltabell 2. Totalsumma företag 

avser samtliga utvalda företag (exklusive de som ej berörs av fiske)  summerade omsättning, antal 

anställda och lönesummor. Deltabell 3. Extrapolering utifrån enkätsvar innebär att svaren från 

enkäten har använts för att extrapolera värdet av fiske för samtliga relevanta företag. För beräkning 

av skatteunderlag har skattesatsen 34% använts.     

Resultat enkät         

År 2015 2011 Förändring Förändring (%) 

Omsättning            126 189 000                94 868 033                31 320 967     133% 

Fiskerelaterad omsättning               27 319 919                16 028 903                11 291 016     170% 

Antal anställda 
                              49                                35     

                           
14     140% 

Lönesumma svarande (SEK)               15 262 000                  9 327 000                  5 935 000     164% 

Skatt  
kommun & landsting (SEK) 

                5 189 080                  3 171 180                  2 017 900     
164% 

     

Totalsumma företag         

År 2015 2011 Förändring Förändring (%) 

Omsättning (SEK)            429 206 000              313 730 000              115 476 000     137% 

Antal anställda  
                           385                              319     

                           
66     121% 

Lönesumma (SEK)            111 750 000                74 781 000                36 969 000     149% 

Inkomstskatt  
kommun & landsting (SEK) 

              37 995 000                25 425 540                12 569 460     
149% 

     

Extrapolering utifrån enkätsvar         

År 2015 2011 Förändring Förändring (%) 

Fiskerelaterad Omsättning (SEK)               89 308 632                50 917 955                38 390 677     175% 

Fiskerelaterat Antal anställda (SEK) 
                              83                                54     

                           
29     155% 

Fiskerelaterad Lönesumma ( SEK)               23 740 741                12 437 315                11 303 426     191% 

Fiskerelaterad  
Skatt kommun & landsting (SEK) 

                8 071 852                  4 228 687                  3 843 165     
191% 

 

Fiskpopulationernas effekt på marknadens omsättning 

 

Det finns i dagsläget inget samlat länsövergripande statistiskt underlag för att på ett säkert 

sätt fastställa om de förändrade fiskpopulationerna leder till att sportfiskets totala 

omfattning i länet förändras. I den älv där den mest iögonfallande ökningen av laxbeståndet 

skett, Torne älv, visar försäljningen av det gemensamma finsk-svenska fiskekortet i 

gränsälven en tydlig ökning över åren och det finns skäl att anta att motsvarande ökning 

även sker i älvsystemets andra delar. I Råne älv där stora insatser görs för att utveckla 

metoder för en modell för älvsspecifik laxförvaltning har också en tydlig ökning av intäkter 

från laxfiskeupplåtelser skett. Även om det saknas en länsövergripande sammanställning 

gör dessa förhållanden tillsammans med de uppgifter som kommit in från 

fiskevårdsområden inom ramen för föreliggande undersökning att det finns skäl att anta att 
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ökningen av fiskekortintäkterna är en generell företeelse i samtliga vattendrag där det finns 

förutsättningar för laxfiske. Samma sak har noterats i Byskeälvens västerbottensdel.  

 

De ökade fiskbestånden är ett resultat av fiskeförvaltande åtgärder som  

vattendragsrestaureringar, fisketillsyn och information samt förbättrade fiskeregleringar, 

där den samlade effekten är förhållandevis enkel att skönja. Exakt vilken effekt som varje 

enskild åtgärd har haft är dock inte möjligt att avgöra och detta kan förmodligen också 

variera mellan olika vattendrag. En avgörande faktor är emellertid de kraftigt sänkta 

kvoterna för laxfisket i Östersjön som EU beslutade om 2012. Som en konsekvens av detta 

fasade Sverige (och sedermera även Finland) ut sitt laxfiske i egentliga Östersjön och styrde 

över hela den nationella laxkvoten till kustfisket. Detta fick till följd att betydligt större 

mängder lekmogen lax tillåtits återvända till sina hemälvar samtidigt som det småskaliga 

yrkesfisket på kusten säkrades. 

 

Det vi kan konstatera är att de samlade fångsterna av lax och havsöring i de berörda 

älvarna har ökat under perioden 2011- 20155. Med en Ordinär minskakvadratskattning 

(OLS) har därför en koefficient över fångstförändringen kunnat skattas, vilken uppgår till 

2,19. Detta innebär alltså att fångsterna i kg har ökat 2,19 gånger under tidperioden 2011 

(år 0 i figur 1 nedan) till 2015 (år 4 i figur 1 nedan).   
 

  
Figur 1. Samlade fångster av lax och havsöring i kg i Byske, Torne- och Kalix älvar 2011-2015.    

En plot med de omsatta summorna de skattade värdena för fångster år 2011 och år 2015 

mot fångsterna för samma år har också genomförts, liksom en plot med antalet sysselsatta 

år 2011 och 2015 mot fångsterna samma år. Ingångsvärdena för fångsterna har sats till 

regressionslinjen i figur x prognosticerade värden för år 2011 och 2015. Utifrån detta kan 
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man beräkna med hur mycket varje fångat kilo lax bidrar till omsättning och sysselsättning 

i de tre älvarna.  

 

Figur 2 nedan visar omsättningen plottad mot kg fångad lax och havsöring. 

Regressionskoefficienten, vilken beskriver marginalvärdet av varje kilo fångad lax kan 

utifrån detta beräknas till 477 kronor till den lokala och regionala marknaden.  

 
Figur 2. Omsättning plottad mot antal kilo fångad lax 2011 och 2015.  
 

Figur 3 nedan visar omsättningen plottad mot kg fångad lax och havsöring. 

Regressionskoefficienten, vilken beskriver marginaleffekten på arbetsmarknaden av varje 

kilo fångad lax kan utifrån detta beräknas till 0,0004 arbetstillfällen kronor till den lokala 

och regionala marknaden. Detta tal bör för förståelsens skull inverteras, vilket ger ett 

resultat om att ett arbetstillfälle uppstår för varje 2500 kg fångad lax och havsöring.  

 

 
Figur 3. Antal arbetstillfällen plottade mot antal kilo fångad lax 2011 och 2015.  
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Diskussion 

Föreliggande studie är behäftad med flera osäkerheter av både större och mindre karaktär. 

Osäkerheter kopplade till de biologiska förhållanden som råder i älvsystemen och som är avgörande 

för fiskeförvaltningen är exempel på sådana. Vi har exempelvis begränsad kunskap om 

fångstuttaget i de flesta älvar eftersom det saknas en obligatorisk fångstrapportering. I vissa älvar 

saknas tillförlitlig kontroll av antalet uppvandrande fiskar. I vissa älvar är uppföljningen av 

reproduktionsutfallet begränsad varför bedömningen av den faktiska produktionen blir osäker. 

Erfarenheter från de senare årens utveckling visar också på att våra kunskaper om älvarna 

potentiella produktionskapacitet är ofullständig och att älvarna har visat sig kunna producera mer 

lax än vad tidigare beräkningar givit vid handen. Dessa förhållanden råder generellt vad gäller våra 

bestånd av vandrande laxfisk men osäkerheten och kunskapsbristen är genomgående större och 

allvarligare för öring än för lax. 

De största osäkerheterna avseende det lokala och regionala värdet av fisket kommer ifrån den 

relativt låga, men godtagbara, svarsfrekvensen i enkätundersökningen. Vid höga svarsfrekvenser 

skulle det vara möjligt att med mycket stor säkerhet göra bedömningar av det totala 

marknadsvärdet. Detta gör att den beräkning som genomförts här inte ska tolkas bokstavligt, utan 

ses som ett indikativt värde som bygger på vissa grundantaganden i framförallt de extrapoleringar 

som genomförs. Utöver detta är också dataåtkomst svår i vissa lägen, t.ex. genom att företagskedjor 

och företagskoncerner vanligtvis inte lämnar svar på resultat för enskilda enheter i koncernen. Dessa 

värden är dock med mycket stor säkerhet av betydande storlek. Studien kan också ha missat viktiga 

näringsidkare som har sitt säte på annan ort men som har verksamhet i det studerade området.    

Att genomföra denna studie med Torneälven som exempelavrinningsområde kan också medföra 

svårigheter i att bedöma värdets storlek, detta då denna älv under en stor del av sitt 

avrinningsområde utgör gränsälv mellan Sverige och Finland. Detta gör att det kommer besökare 

från båda länder som sannolikt har sin konsumtion på båda sidor. Den finska delen av omsättningen 

eller andelen av fångsten fångas alltså inte upp av denna studie, vilket gör att värdena sannolikt 

underskattas. Om vi antar att hälften av fångsten tas av finska fiskare på den finska sidan kommer 

detta att påverka både omsättning per kg fångad lax liksom sysselsättning per kg fångad lax 

förhållandevis dramatiskt, och värdet av dessa nyckeltal kan sannolikt bli mer än de dubbla för 

svenskt vidkommande. Det finns i detta uppgifter om att cirka 80 procent av fångsterna i 

Torneälven tas av finska fiskare, vilket ytterligare komplicerar beräkningarna.  Detta är en fråga 

som i framtida utvärderingar bör tas hänsyn till och studeras djupare.  

Slutsatser 

Utifrån denna studie och de resultat som denna genererat kan vi konstatera att det framförallt är 

handeln, och då särskilt handel inriktad mot sport- fritid och fiske som ökat sin omsättning de 

senaste fem åren. Dessa är dock framförallt lokaliserade till älvarnas mynning eller angränsande 

kuststäder.  

Även omkringliggande service, som boendeanläggningar, livsmedelshandlare, bensinstationer drar 

tydlig nytta av ett ökat fiske om dessa är lokaliserade upp efter älvdalarna. I de större samhällena 

blir den relativa effekten av fisket påtagligt lägre. Potentialen för samordnad och paketerad 

fisketurism, och därmed det potentiella lokala och regionala värdet av sportfiske är dock långt ifrån 

utnyttjad, vilken också kan skönjas genom att flera nya företag med inriktning mot sportfiske efter 

lax har etablerats eller är under uppstart i de aktuella älvdalarna, liksom på andra ställen.   

Denna studie ska ses som en lokal eller regional delmängd av värdet av sportfisket, detta då denna 

studie har avgränsat sig till tre avrinningsområden som dock förvisso är stora i sin geografi.   


