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Bottenvikens kust och skärgård erbjuder stora möjligheter till ett spännande sportfiske och 

ett rikt friluftsliv vare sig man väljer spinn- och flugfiske eller att pimpla och meta. Längre ut 

i skärgården är harr och sik vanliga fångster och mer kustnära kan man hitta fiskarter som 

abborre, mört och gädda.  

Kunskapen om dessa fiskemöjligheter är dock inte vida spridd och även för inbitna 

sportfiskare kan detta kustfiske vara okänd mark. Genom att sprida information om det fiske 

som finns och lära ut hur man fiskar ska projektet ”Upptäck sportfisket i Bottenvikens kust 

och skärgård” lyfta fram denna möjlighet. 

Tillsammans med Skellefteå kommun ska Bottenvikens skärgård kommunsamverkan se på 

möjligheterna att locka fler att pröva fiskelyckan längs kusten och ute på öarna. Projektet är 

helt inriktat på sportfiske, det vill säga fiske med handredskap (t.ex metspö, kastspö, 

pimpelspö) som utövas i rekreationssyfte för sitt nöjes skull. Ambitionen är att resultatet från 

detta projekt ska kunna användas i övriga kustkommuner längs Bottenviken.  

Projektet är tänkt att introducera nya och gamla Skellefteåbor för nya naturupplevelser och 

friluftsliv, att lära ut om fiskars ekologi och en etisk hantering av det man fångar samt att 

skapa hållbara möjligheter för entreprenörer i området. Genom att visa på sportfiskets 

möjligheter till ett aktivt friluftsliv är förhoppningen att detta ska bidra till att göra 

kommunerna och området attraktivt att besöka och bosätta sig i. 

Projekttiden är 3 år med projektstart den 1 maj 2023. 

Målgrupp för projektets insatser är personer som inte ännu riktigt upptäckt sportfisket i 

området. Projektet ska genomföras i nära dialog med aktörer, myndigheter föreningar och 

företag, med kunskap om sportfiske i allmänhet samt fisket vid Skellefteåkusten i synnerhet 

samt med aktörer som arbetar med marknadsföring av området.  

Projektets ska genomföras inom ramen för fyra delprojekt: 

1. Fiskenoder i kust och skärgård

2. Digital informationsspridning om sportfiske

3. Informations- och inspirationsfolder: Din sportfiskeguide till Bottenviken

4. Utbildningskoncept: Lär dig fiska i kust och skärgård

I delprojektet ska ca tio platser i kustområdet i Skellefteå kommun, så kallade fiskenoder, 

väljas ut. Definitionen av benämningen ”fiskenod” är ett besöksmål i kustområdet som kan 
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bli en utgångspunkt för fiskeäventyr. En fiskenod kan utgöras av småbåtshamnar eller andra 

platser där det redan finns olika typer av service, exempelvis campingar, rast-/grillplatser 

eller caféer. Det är en fördel om fiskenoden är tätortsnära så att tröskeln för att ta sig dit inte 

är så hög. Fiskenoden i sig behöver kan vara en bra fiskeplats men det är inte nödvändigt. 

Poängen är att underlätta möjligheterna till att hitta information om hur man hittar fram till 

nästa fiskeäventyr. 

Tanken är att informationsskylten även ska utformas så att den kan fungera att sättas upp i 

andra kommuner längs kusten. Informationen på skylten ska finnas på svenska och 

engelska. 

Figur 1. En fiskelycka värd att bevara. Foto: Alf-Arne Harjo 

I nuläget får den som söker information om sportfisket i kustområdet söka på många olika 

webbsidor för att hitta fram till information. Information kan finnas spridd på exempelvis 

kommunens sidor, på sidor med turistinformation, myndighetssidor eller hos Sportfiskarna. 

Och ibland hittar man inte det man söker helt enkelt för att informationen inte finns.  

Detta delprojekt syftar till att åtgärda svårigheterna med att hitta information genom att till 

att börja med skapa/anpassa webbsidor och fylla dem med information om möjligheter till 

sportfiske i kustområdet. Från webbsidorna ska även länkar finnas som leder vidare till mer 

information som finns hos olika organisationer så att det blir lättare att få en helhetsbild. 

Syftet är att inspirera till upptäckten av sportfiske som en intressant fritidsaktivitet och 

underlätta till trevliga fiskestunder.  

Information som ska finnas tillgängligt är exempelvis: 

• Allmän information om fiskemöjligheterna vid olika platser i kustområdet

• Fiskeregler och fiskevett



3 

• Allemansrätt och naturvett

• Sjö-/issäkerhet – att tänka på när man vistas vid och på vatten, såväl sommar som

vinter

Fiskeplatser kommer att identifieras, beskrivas utifrån fiskemetoder, fiskarter och fisketider. 

Platserna kommer att presenteras med karta, text och foto. 

Informationen ska finnas tillgänglig på svenska och engelska. 

Sedan tidigare har Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan publicerat en inspirerande 

och informativ skärgårdsguide i A6-format – 

Din guide till 100 pärlor i Bottenviken. 

Guiden finns tillgänglig i både digital och i 

tryckt version, på svenska och engelska. 

Skärgårdsguiderna är populära och sparas 

ofta av exempelvis folks om rör sig i 

skärgården och som har den i bokhyllan i sin 

stuga eller båt.  

I detta delprojekt ska en fiskeguide tas fram 

som har samma utformning och storlek som 

skärgårdsguiden. Syftet är att informera och 

inspirera till ett ökat friluftsliv, till 

upptäckter av sportfisket som en trevlig 

aktivitet som man kan göra ute i naturen och 

till vidare upptäckter av den fina kust och skärgård som finns längs Bottenvikens 

kustkommuner. 

Sportfiskeguiden ska tas fram i en svensk och en engelsk version och finnas tillgänglig i 

såväl digital som tryckt version. 

Att få fisk när man är ute och fiskar handlar inte bara om tur, med rätt kunskap om var och 

hur man fiskar ökar oddsen att få napp. Är man dessutom nybörjare kan steget vara ganska 

långt till att skaffa sig rätt utrustning, ta sig ut och hitta en bra plats att fiska på. För att 

introducera nybörjare och ovana fiskare kan det vara bra att anordna en utbildning i ämnet. 

I delprojektet ska därför ett koncept för en fiskeutbildning tas fram där syftet är att lära ut 

om hur man fiskar, om fiskeregler, få upp ögonen för kustfisket, etisk hantering av fiskarna. 

Utbildningen ska innehålla utbildningsmoment om både sommar- och vinterfiske. 

Projektets syfte är att med det kustbaserade sportfisket som utgångspunkt: 

• ge fler möjligheter till rekreation, ett gott friluftsliv och därmed förbättrad folkhälsa,

• öka människors kunskap om

o vår unika skärgård och dess känsliga ekosystem,

Figur 2. Fiskeguiden ska ha samma uttryck som den 
skärgårdsguide som tagits fram av Bottenvikens 
skärgård kommunsamverkan. 

https://www.bottenvikensskargard.se/wp-content/uploads/2021/06/WCAG-KLAR-BV_GUIDE_A6_152sid_150_TA_final.pdf
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o hur man fångar en fisk,

o etisk hantering av den fisk man fångat,

• skapa förbättrade möjligheter till naturturism och därmed ökat företagande på

landsbygden,

• öka kommunernas och länens attraktivitet samt

• arbeta fram en metod som enkelt går att överföra till övriga kommuner i Bottenvikens

skärgård kommunsamverkan.

På sikt ska projektet leda till: 

• att fler har upptäckt och utövat sportfiske i Bottenvikens kust och i skärgård,

• ett ökat friluftsliv, aktiva människor och förbättrad folkhälsa,

• att fler har lockats till att utforska mer om skärgårdens möjligheter i övrigt,

• att människor fått bättre kunskap om skärgårdens naturvärden

och ökad förståelse för havets känsliga ekosystem,

• ett hållbart sportfiske och en god hantering av infångad fisk vare

sig den ska ätas eller återutsättas,

• att kustområdets möjligheter till sportfiske bidrar till kommunernas och länens

attraktionskraft så att såväl gamla som nya invånare får en positiv bild av området,

• att andra kommuner i både kust och inland har fått användning av det som tagits

fram i projektet samt

• förbättrade möjligheter för företagande och landsbygdsutveckling genom,

exempelvis en ökad efterfrågan på:

o att komma ut i skärgården med exempelvis turbåt,

o fiskeguidekompetens och andra tjänster inom besöksnäringen i området eller

o fiskeutrustning och annat som behövs för trevliga fisketurer till kust och hav.

Efter projektets avslut kommer installerade servicefunktioner såsom informationsskyltar och 

framtagna webbsidor att förvaltas av Skellefteå kommun. Den tryckta fiskeguiden blir en del 

av Bottenvikens skärgårds kommunsamverkans informationsmaterial och ska uppdateras 

vid behov. Den kommer att vara tillgänglig på både turistcenter och i andra sammanhang 

där så önskas. 

Vunna erfarenheter i projektet kommer att spridas till övriga kommuner inom Bottenvikens 

skärgård kommunsamverkan samt till föreningar och företag i området. Även myndigheter 

och andra kommuner kan vara betjänta av projektets resultat. Exempelvis kan framtaget 

material och koncept användas för utbildning av exempelvis barn och unga. Även företag, 

exempelvis fiskeguider, kan utgå från framtaget koncept för att utbilda sina kunder. 
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