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L E D A R E  
 

 

En sommar med ytterligheter 

 
Foto: Thomas Abrahamsson 

 

Sommaren 2020 har liknats vid en 

berg-och-dalbana där ytterligheterna 

avlöst varandra. Det har varit 

omväxlande hetta, torka, kyla, höga 

och låga vattenflöden och stängda 

gränser – en fiskesommar som inte 

liknar någon annan. 

 

Intresset för sportfiske har 

exploderat och försäljningen av 

fiskekort har ökat i de flesta delar av 

landet. 

 

Vi svenskar har ”hemestrat” och 

istället för att åka till utlandet har 

många letat i garderoben och 

dammat av det gamla fiskespöt från 

ungdomens dagar.  

 

De utländska fisketuristerna har 

undvikit vårt land som pesten, på 

grund av stängda gränser eller på 

grund av risken att hamna i en flera 

veckor lång karantän i hemlandet 

när de återvänder. 

 

På iFiske har sommaren inneburit en 

stor ökning av antalet kundärenden 

och vår kundtjänst har jobbat för 

högtryck i högtrycket (Ja, det var ett 

dåligt skämt!). Det är många som vill 

avboka, omboka eller köpt fiskekort 

i fel sjö eller på fel dag. Vi försöker i 

främsta hand få alla fiskare att skicka 

in epost med sina ärenden för att 

kunna prioritera telefonsupporten 

till er som ”företagskunder”. 

 

Mitt i högsommaren slog det också 

oväntat ner en ny bomb i sportfiske-

Sverige - att friskvårdsbidraget nu får 

användas för att köpa fiskekort! En 

efterlängtad och fantastisk nyhet för 

alla som hellre åker ut till älven 

istället för att svettas på gymmet. 

 

Grundare och ägare av iFiske 

Thomas och Kjell 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Friskvårdsbidrag & fiskekort  
Att gå på gym och träna är förstås inte de enda sätten att 

främja hälsa och friskvård på jobbet! Skatteverkets lista över 

godkända friskvårdsaktiviteter har uppdaterats regelbundet 

och i juli kom den goda nyheten att även fiskekort inkluderas 

på listan. 

 

 
 

För friskvårdsbidrag blir korrekta kvitton extra viktiga!  

 

Ett friskvårdsbidrag är en skattefri förmån, ett på förhand 

fastställt årligt belopp som arbetsgivaren erbjuder sina 

anställda att använda för att betala för motion och annan 

friskvård.  

 

Kvitton och redovisning, extra viktigt nu… 
Det ställs krav på kvitton med rätt information för att den 

som vill få ersättning från sin arbetsgivare för friskvård. För 

att de anställda ska få ersättning för sina utlägg behöver 

kvittot uppfylla flera kriterier som ställs enligt 

mervärdesskattelagen. Till exempel måste det tydligt 

innehålla den anställdas namn, datum för utfärdande, 

specifikation av produkten, liksom säljarens namn och 

organisationsnummer. Ett kontoutdrag eller en skärmbild 

av en Swishbetalning är alltså inte tillräckligt. 

 

OBS! Tänk här på att iFiske (Jighead AB) formellt sett 

inte är säljaren, det är ni som är det – därför är det nu 

extra viktigt att ni har ett organisationsnummer. 

 

Arbetsgivaren bestämmer! 
Det finns ingen lag på att arbetsgivaren måste erbjuda sina 

anställda ett friskvårdsbidrag – det är en förmån. Ofta kan 

det vara lokala fackförbund som drivit på att arbetsgivaren 

ska erbjuda friskvårdsbidrag. Ibland är det en del av det 

lokala kollektivavtal som finns på din arbetsplats.  

 

Hur stort friskvårdsbidraget är varierar mellan olika 

arbetsgivare. I slutändan är det också arbetsgivaren som 

bestämmer om de godkänner eller nekar bidrag till en viss 

aktivitet – även om den är på skatteverkets lista. 

 

Vad gör iFiske nu? 
Vi vet att det har bedrivits påtryckningar mot skatteverket i 

flera år men beslutet kom oväntat och hastigt för oss. En 

strid ström av frågor runt friskvård och kvitton har kommit 

till vår kundtjänst de senaste veckorna. 

 

Ett par, tre miljoner svenskar får sitt friskvårdsbidrag via ett 

företag som agerar mellanhand, t.ex. Benify, Actiway, mfl. 

Ofta anlitas dessa av stora arbetsgivare, t.ex. kommuner och 

storföretag. Det blir därför viktigt att vi samarbetar med 

dem. Vi har inlett dialog med några av de ledande aktörerna 

för att se över möjligheterna att bygga en smidig integration 

av vårt system med deras. 

 

 

80% 
Av arbetstagarna i Sverige erbjuds friskvårdsbidrag från 

sin arbetsgivare.  

 

55% 
Bara drygt hälften av alla anställda utnyttjar det 

friskvårdsbidrag de kan få av sin arbetsgivare. Kommer 

detta ändras nu? 

 

88% 
Av de som utnyttjar bidraget används i snitt 88% av 

summan man är berättigad till.  

 

2952 kr  
Genomsnittet för den summa som erbjuds i 

friskvårdsbidrag. Här skiljer det en del, inom bank & 

försäkring är genomsnittet 3461 kr medan offentlig 

sektor hamnar i botten med 2 216 kr per år.  

 

5000 kr  
Maxbeloppet som kan beviljas som friskvårdsbidrag 

som skattefri förmån, utan förmånsbeskattning. 

 
Källa: Undersökning utförd 2019 av Benify AB (shorturl.at/aevCS) 

SENASTE NYTT 



 

 

Möjligheter med digitala kartor 

 

Med fiskespöt i hand, vadarna på och med fiskekortet i 

mobilen står fiskaren förväntansfull vid älven och ska precis 

kasta ut torrflugan när det slår henne – var det inte en 

förbudszon här någonstans runt vägbron? 

 

Förr i tiden var det i bästa fall att veckla upp den tryckta 

broschyren som man fick på bensinmacken och försöka utreda 

var man själv och den där förbudszonen fanns – i värsta fall 

slängdes flugan i ändå och man riskerade att bryta mot både 

områdets regler och få en kontrollavgift på halsen. 

 

Med iFiske har ni stora möjligheter att hjälpa den som fiskar 

att hitta rätt och fiska på rätt ställen. 

 

Kartan i botten 
Kartan på iFiskes hemsida och i vår app baseras i grunden på 

ett kartlager, antingen satellitfoto från Google eller på 

lantmäteriets topografiska karta. Dessa ligger i botten och 

ovanpå dessa kan ni sedan komplettera med gränser och 

punkter. 

 

Nyhet! Yttergränser från fiskekartan.se 
Under sen vår öppnade äntligen myndigheterna upp en ny 

möjlighet för oss att använda de officiella yttergränserna för 

fiskevårdsområden på iFiske. Gränserna har man under flera 

år samlat in och digitaliserat på alla landets länsstyrelser för att 

sedan göra tillgängliga för allmänheten på sidan fiskekartan.se.  

 

Under sommaren har vi, FVO för FVO, lyft över de officiella 

yttergränserna och gjort dessa tillgängliga även i vår app och 

på vår hemsida. 

 

”Detta är ett bra exempel på hur den information som vi 

tar fram kan spridas till näringsliv och allmänhet, vilket väl 
passar in i vårt arbete med digitalisering och öppna och 

tillgängliga data” 
   Henrik Lundqvist, GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 

Komplettera med områden och punkter 

 
 

Via vårt kartverktyg på ”Kontrollpanelen” kan ni rita in 

områden (Exempelvis förbudszoner, fågelskydd, mm) eller 

sätta ut punkter (Bryggor, ramper, mm) på kartan. 

 

Om den som fiskar sedan använder kartan i appen kan man 

även se var man själv är, tack vare den inbyggda GPS-

funktionen i telefonen. Med andra ord är det ingen risk att 

fiskaren slänger ut torrflugan i förbudszonen längre! 

 



 

 

Sportfisket i coronatider 
Under sommaren har många svenskar valt att spendera 

semestern i sitt hemland och vi hör från hela landet att 

friluftsaktiviteter har fått ett stort uppsving. Många har 

dammat av sitt gamla fiskespö och tagit upp sin gamla hobby 

på nytt. 

 

• Ca 75% ökning på antalet utfärdade kort rapporteras 

på iFiske jämfört med samma period förra året.  

 

• Vi ser en rejäl minskning på antalet sålda fiskekort till 

turister från utlandet. Förra året köptes 12% av alla 

fiskekort på iFiske från en person från utlandet, i år är 

siffran nere på blott 3%. Detta är en följd av reseförbud 

och oro i pandemins kölvatten. 

 
 Tomma stolar vid medelhavet när svensken stannar hemma! 

 

 

iFiske på studiebesök

 

Fantastiskt att man kan få ta del av detta på sitt jobb!  

Vi åkte till Ydre och besökte Tranås Energis 

vattenkraftverk och lärde oss mer om hur el kan 

produceras både fisk- och miljövänligt. 

 

Magnus Lundberg bjöd in oss till 

studiebesöket, deras chef för elnätet 

och ville visa oss hur de har byggt 

nya omlöp, en slags nya fiskvägar 

förbi gamla dammar.  

 

Tranås Energi producerar sedan ca 

100 år el i två av vattenkraftverken och för fem år sedan 

köpte de det tredje, Visskvarn.  

 

 

På en gång startade man upp ett projekt för att bygga ett 

omlöp för fisken förbi anläggningen. 

 

På bilden ser vi omlöpet i Forsnäs som noggrant grävs fram 

i naturen bland de naturliga stenarna och berggrunden. 

Vattnet strömmar ut en bit ned i den gamla strömfåran och 

fisk som vill vandra upp eller ner hittar in i denna sidobäck 

och kan fritt simma i båda riktningarna. På botten av 

bäcken i omlöpen har man lagt ut lek-grus åt öringen, då 

den gärna lägger sin rom här. 

 

Läs mer om besöket på vår hemsida: 
https://www.ifiske.se/index.php/information/miljoanpassad-vattenkraft-tranas-

energi/49-vattenkraft/409-hoegspaenning-i-ydre-studiebesoek-pa-tranas-energi 

https://www.ifiske.se/index.php/information/miljoanpassad-vattenkraft-tranas-energi/49-vattenkraft/409-hoegspaenning-i-ydre-studiebesoek-pa-tranas-energi
https://www.ifiske.se/index.php/information/miljoanpassad-vattenkraft-tranas-energi/49-vattenkraft/409-hoegspaenning-i-ydre-studiebesoek-pa-tranas-energi


 

 

 

 

 

Rekord, stora som små 
 

 
 

iFiskes webbsida har passerat en milstolpe. Under de 

senaste 365 dagarna har hemsidan nu passerat 

miljongränsen och just nu ligger hemsidan på ca 1.1 

miljoner unika besökare/år enligt mätverktyget Google 

Analytics.  

 

Ett nytt präktigt rekord som gör iFiske till en av Sveriges 

största hemsidor inom fiske – troligen till och med den med 

flest besökare (Det finns ingen officiell statistik från de 

andra hemsidorna) 

 

 
 

Under sommaren har iFiskes knipit ledartröjan som 

populäraste app i kategorin ”Sport”. Nu ska vi väl komma 

ihåg att många andra sporter har lidit svårt under 

pandemin. I dagsläget så använder 85% av alla som köper 

fiskekort via oss en mobiltelefon som verktyg, ca 10% kör 

på en dator och 5% på en surfplatta. 

 

 

 

 
 

Allt fler fiskar! Enligt en ny rapport från Havs- och 

vattenmyndigheten så sportfiskar vi svenskar allt mer och 

vi lägger mer pengar på hobbyn vi älskar. 

 

Under 2019 ägnade sig ungefär 1,6 miljoner personer åt 

fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, jämfört 1,3 

miljoner utövare 2018. (Notera att detta alltså är siffror från 

tiden före pandemin) 

 

Ökningen har främst skett i den yngre åldersgruppen 16-30 

år. Vi har i snart 20 år sagt till de äldre: För att nå ut till en 

ny generation av sportfiskarna måste information och era 

fiskekort finnas där de unga letar - på Internet. Nu börjar vi 

äntligen se resultat! 

 

Läs hela rapporten här:  

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-

fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-

fritidsfiske.html 

 

 

 

Till sist: Utbetalningar! 
Har ni mycket pengar på ert konto på iFiske 

efter sommarens högtryck? Då är det bara att 

logga in på kontrollpanelen och begära en avstämning 

och utbetalning. I december kommer vi annars, som 

alltid, att göra en utbetalning av årets resultat till 

samtliga kunder enligt vårt avtal och villkor. 

 

 

 

 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html

