
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 

 
  

Organisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten 
 

Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande 

och för att landsbygdsresursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt och öka i värde. 
 

 

I denna informationsskrift kan ni läsa mer om förbundets verksamhet, hur Er 

förening blir medlem i förbundet och vilka förmåner som ingår i medlemskapet. 

 

Hjärtligt välkommen som medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund ! 

 
Thomas Lennartsson  
Förbundsdirektör 

  



 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Organisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande organisation för landets fiskerättsägare. I 

dagsläget är drygt 600 fiskevårdsområdesföreningar och samfällighetsföreningar anslutna till 

förbundet. Tillsammans med våra övriga medlemskategorier kommuner, bolag och enskilda 

näringsidkare organiserar vi långt över 150 000 fiskerättsägare. Medlemmarna är direkt-

anslutna till Sveriges Fiskevattenägareförbund där flertalet även tillhör regionala provins-

förbund vilka i sin tur är associerade till Sveriges Fiskevattenägareförbund. Förbundet arbetar 

för att skapa bättre villkor för ägandet, förvaltningen och utvecklingen av Sveriges 

fiskevatten. Ett starkt fiskevattenägareförbund påverkar politiken och samhällsdebatten. 
 

Thomas Lennartsson är förbundsdirektör hos Sveriges Fiskevattenägareförbund och arbetar med 

att möta kraven från medlemmarna och omvärlden. Förbundet har ett kraftfullt registersystem 

som underlättar administration och kommunikation med våra medlemmar. Vår devis är att 

tillhandahålla en snabb och effektiv medlemsservice och arbetet pågår fortlöpande med att 

utforma nya medlemsförmåner. 
 

Det här får du som medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund : 
 

• Ett exemplar av Fånga Fiskeresursen – en studiebok i lokal fiskevattenutveckling och 

småskalig fisketurism. 

• Ett exemplar av Bekräfta dina vatten – en handbok i förvaltning av kräftor. 

• En prenumeration på tidningen Våra Fiskevatten. 

• Regelbundna elektroniska Nyhetsbrev från Förbundet 

• En egen hemsida under Förbundets hemsideportal 

• Introduktion och förmånligt avtal för försäljning av fiskekort via iFiske. 

• Möjlighet att teckna förbundets förmånliga ansvars- och olycksfallsförsäkring. 

• Råd och support kring förvaltning, vård och utveckling av fiskevatten. 

• Fri rådgivning i fiskerättsliga frågor och rabatt på konkreta uppdrag 

• Fri rådgivning i fastighetsrättsliga frågor och rabatt på konkreta uppdrag 

• Medlemsrabatt på uppdatering av fiskerättsförteckningar i tjänsten fiskerätt.se  

• En röst i samhället för att skapa bättre villkor för ägande, förvaltning och utveckling 

av Sveriges fiskevatten. 

• Nya förmåner tas fortlöpande fram för att öka värdet av ert medlemskap. 
 

Medlemsavgift för fiskevårdsområdesföreningar och samfällighetsföreningar : 
 

Avgiften består av två delar, dels en fast avgift på 900 kr och dels en rörlig på 3 % av 

omsättningen från fisket (fiskekortförsäljning alt. arrendeintäkt) i föreningen under 2022. 

Summa av dessa båda belopp utgör medlemsavgiften. Taket för medlemsavgiften är 15 900 kr. 

Intresserad av medlemskap – välkommen att kontakta : 
 

Thomas Lennartsson  Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Förbundsdirektör  Lilla Böslid 146 

Fiskerikonsulent  305 96 Eldsberga 

   Tel: 0702-708324 

Epost: thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

Hemsida: www.vattenagarna.se 
 

 

  

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se
http://www.vattenagarna.se/


Näringspolitisk bevakning 
 

Fiskevattnet är landsbygdsfastigheternas tredje areella resurs efter 

skogen och odlingsmarken. 
 

 
  

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets 

ägare och förvaltare av enskilda fiskevatten.  
 

Vi bevakar äganderätten och arbetar för att påverka näringspolitiken och för att 

stimulera fiskevattnens utveckling som ekonomisk och biologisk resurs.  
 

Vårt förbund är den enda organisationen som bevakar fiskerätten, fiskevården och 

fiskevattnens utveckling ur ett ägarperspektiv och som kopplar ihop äganderätten med 

en ansvarsfull fiskeförvaltning 
 

I vårt näringspolitiska arbete deltar vi i ett flertal samråds- och arbetsgrupper hos 

myndigheter och departement, genomför uppvaktningar och medverkar i dialogmöten 

samt lämnar ett stort antal remissyttranden. Den näringspolitiska bevakningen berör 

bl.a. vattenmiljön, fiskevården, strandskyddet, förvaltningsfrågor, fiskerättens 

hantering och alla grenar av svensk fiskerinäring kopplad till landsbygdsföretagande 

och vilken bedrivs med stöd av enskild rätt.   
 

Fiskerätten, fiskevården och näringsverksamhet kring landsbygdens fiskevatten är 

viktiga frågor som är värda att uppmärksammas och där det spelar stor roll vilka 

politiska beslut som fattas och vilka lagar och föreskrifter som stiftas.  

 
  



 

Råd och support 
 

Förvaltning, vård och utveckling av fiskevatten 
 

 
 

 

Förbundets direktör är i grunden fiskerikonsulent och har, efter att ha jobbat drygt 35 

år med fiskefrågor kopplade till fiskevårdsområden och landsbygdens fiskevatten, en 

bred kompetens inom förvaltning, vård och utveckling av fiskevatten. Per telefon ges råd 

och support inom bland annat följande områden : 
 

► Fiskeribiologi, fiskevård, fiskerätt och fiskejuridik 

► Fiskevårdsområdets administration  

► Förvaltning och fiskevattenutveckling 

► Fiskerinäring – kust- och insjöfiske, vattenbruk och fisketurism 

 

Dessutom arrangeras regionala medlemsmöten, inspirationsträffar och nationella 

konferenser. 
 

Kontakta:  

Thomas Lennartsson tel: 0702-708324 eller thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se


Råd och support 
 

Fiskerättsliga frågor 
 

 
Håkan Söderberg – förbundets resurs i fiskerättsliga frågor 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett samarbetsavtal med lantmätaren Håkan 

Söderberg och hans företag. Avtalet innebär att Håkan Söderberg svarar för kostnadsfri 

telefonrådgivning till förbundets medlemmar i fiskerättsliga frågor av mer komplicerad art. 

Telefonsamtalen kanaliseras via Sveriges Fiskevattenägareförbunds kansli.  

 

Förbundets medlemmar har dessutom 10 % rabatt på konkreta uppdrag och tjänster som 

Håkan Söderbergs företag erbjuder. Exempel på uppdrag är : 
 

► Ombud vid lantmäteriförrättning eller domstolsförhandlingar rörande fiskerättsliga  

     frågor 
► Medlare i konflikter rörande fiskerättsliga spörsmål 
► Upprättande eller uppdatering av fiskerättsförteckningar 
► Upprättande av särskilda fiskerättsliga utredningar 

► Förrättningsförberedande utskiftning av fiskerätt 
► Bildande av nya eller omprövning av befintliga fiskevårdsområden. 

  
Därutöver kan förbundets medlemmar vid överenskommelse erbjudas rabatt/förmånliga 

kostnader vid andra fastighetsrättsliga och fastighetsbildningsrättsliga frågor än 

fiskerättsliga. 



Råd och support 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 

 
Kristin Skeppsby – förbundets resurs i fastighetsrättsliga frågor 

 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett samarbetsavtal med Advokaterna i Jönköping. 

Avtalet innebär att juristen Kristin Skeppsby svarar för kostnadsfri telefonrådgivning till 

förbundets medlemmar i fastighetsrättsliga frågor med tonvikt på ärenden gällande 

vattenverksamhet. Telefonsamtalen kanaliseras via Sveriges Fiskevattenägareförbunds 

kansli.  

 

Förbundets medlemmar har dessutom 10 % rabatt på konkreta uppdrag och tjänster som 

Advokaterna i Jönköping erbjuder. Exempel på uppdrag är: 
 

► Utredningar och ombud vid tvister inför mark- och miljödomstol i fastighetsrättsliga 

frågor gällande vattenverksamhet, fastighetsrätt och miljörätt. 



 

Våra Fiskevatten 
 

Medlemstidning för Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 

 
 

Landets enda facktidskrift för förvaltning och utveckling av fiskevatten. Tidningen 

speglar biologiska, juridiska och ekonomiska frågeställningar och innehåller reportage 

med både goda exempel och exempel på brister i lagar, regler och förutsättningar för 

utvecklingen av landsbygdsbaserade fiske- och upplevelsenäringar. 
 

► En prenumeration ingår i medlemsavgiften 

► Utkommer med 4 nummer per år 

► Prenumerationskostnad 375 kr 

► Grupprenumeration 250 kr (icke medlemmar 325 kr) 
 

För beställning av prenumerationer: kontakta Peter Lundgren  

tel: 070-962 28 50 eller peter@vattenagarna.se 

  

mailto:peter@vattenagarna.se


 

Försäkringar 
 

Teckna förbundets förmånliga försäkringar 
 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tillsammans med Länsförsäkringar 

arbetat fram ett skydd som utgör grunden i föreningens försäkringsskydd. 
 

För en dryg hundralapp kan ni få en ansvarsförsäkring som skyddar Er förening 

mot skadeståndskrav på upp till tio miljoner kronor. 
 

Lägg till en olycksfallsförsäkring för Era fisketillsynsmän och andra inom 

föreningen som har uppdrag att utföra förvaltningsarbete och fiskevård, så har 

ni en bra försäkring för föreningen. 
 

Erbjudandet gäller enbart förbundets medlemmar. 
 

Kostnader :  Ansvarsförsäkring 165 kr per år 

  Olycksfallsförsäkring 40 kr per person och år 

  Tillkommer en administrationsavgift på 100 kr per år 
 

Kontaktperson: 

Peter Lundgren tel: 070-962 28 50 eller peter@vattenagarna.se 
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Fånga Fiskeresursen 
 

En studiebok i lokal fiskevattenutveckling och småskalig fisketurism 
 

 
 

Fånga Fiskeresursen är en praktisk studiebok som både kan användas som studie-

cirkelmaterial och vid självstudier. För föreningens funktionärer ger den värdefulla 

kunskaper och god vägledning i det löpande förvaltningsarbetet. Boken bygger på 

utprovade utvecklingsmodeller för lokal fiskevårdsplanering och fisketurismutveckling. 

 

Studieboken vänder sig till såväl fiskevårdsområdesföreningar och samfällighets-

föreningar som enskilda fiskevattenägare, familjeägda jord- och skogsbruksföretag, med 

intresse att utveckla och etablera fisketurism som näring på gården. 

 

Studieboken ger handfast vägledning vid utarbetande av lokala förvaltnings- och 

utvecklingsplaner i föreningen. Boken bistår dessutom med strukturerad hjälp åt 

landsbygdsföretagare med ambitioner att utveckla småskalig fisketurism som näring på 

gården.  

 

Nya medlemmar i Sveriges fiskevattenägareförbund erhåller ett gratisexemplar av 

boken. 
 

För beställning av ytterligare böcker: kontakta Thomas Lennartsson, tel: 0702-708324 

eller thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
 

Pris: 150 kr inkl. moms + frakt 
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Bekräfta dina vatten 
 

En handbok i förvaltning av sötvattenskräftor 
 

 
 

Bekräfta dina vatten är en populärt skriven, vetenskapligt grundad bok om 

kräftförvaltning och kräftbiologi. Kräfthandboken har producerats av Sveriges 

Fiskevattenägareförbund i samverkan med SLU:s kräftforskare.  
 

Boken behandlar förvaltning av både signalkräfta och flodkräfta och belyser de 

faktorer som påverkar kräftornas livsbetingelser och hur man kan förbättra 

förutsättningarna för ett kräftbestånd Boken innehåller även reportage om kräft-

förvaltning och inspirerande exempel om kräftans potential som landsbygdsnäring.  
 

Boken vänder sig till kräftförvaltare såsom fiskevårdsområdesföreningar, samfällig-

hetsföreningar, enskilda fiskevattenägare men även kräftintresserade i allmänhet. 
 

Nya medlemmar i Sveriges fiskevattenägareförbund erhåller ett gratisexemplar 

av boken. 
 

För beställning av ytterligare böcker: kontakta Thomas Lennartsson, tel: 0702-

708324 eller thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
 

Medlemspris ➔ 200 kr inkl. moms och frakt (beställning av minst 20 ex) 

Medlemspris ➔ 225 kr inkl. moms + frakt (mindre beställningar) 

Icke medlemmar ➔ 250 kr inkl. moms + frakt (beställning av minst 25 ex) 

Icke medlemmar ➔ 275 kr inkl. moms + frakt (mindre beställningar) 
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Väglednings- och utbildningsmaterial 
 

 

Att införa kontrollavgiften  Att bilda fiskevårdsområde  Fisketillsyn 

 
 

         

 

Sveriges fiskevattenägareförbund har producerat ett flertal vägledningsmaterial och 

utbildningsmaterial som riktar sig mot fiskevårdsområden. 
 

Att införa kontrollavgiften – Så här går det till ! är ett trevligt och lättillgängligt 

vägledningsmaterial om fiskevårdsområdets kontrollavgift. Materialet innehåller även 

verklighetsanknutna reportage om hur kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett 

par fiskevårdsområdesföreningar.   
 

Att bilda fiskevårdsområde – Så här går det till ! är ett modernt vägledningsmaterial 

för bildande av fiskevårdsområden. I materialet återfinns också inspiration i form av 

reportage om verksamheten inom några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. 

Materialet kan även tjäna som stöd och allmän förkovran vid behov av 

stadgeändringar, sammanslagningar och andra förändringar i befintliga 

fiskevårdsområden. 
 

Fisketillsyn – Utbildning för fisketillsynsmän är ett nyproducerat, modernt 

utbildningsmaterial för grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. 

Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande 

fisketillsyn kan struktureras upp och hur fiskebrott hanteras av polis och åklagare. 

Materialet gavs ut i januari 2016.  
 

Vägledningsmaterialen finns tillgängligt på Sveriges Fiskevattenägareförbunds 

hemsida www.vattenagarna.se  
 

  
 

http://www.vattenagarna.se/


 

Väglednings- och inspirationsskrifter 
 

Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet   Vattenförvaltningen och 

fiskevårdsområdet Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet 

 

         

 

Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet – Idéer för inspiration är en populär 

inspirationsskrift som i reportageform lyfter fram åtta lämpliga och konkreta 

fiskevårdsåtgärder som kan genomföras i ett fiskevårdsområde. Materialet innehåller 

även faktatexter om bland annat regelverk, nödvändiga tillstånd, kostnader och möjliga 

finansieringsvägar. Skriften ger enkel och konkret vägledning och inspiration åt 

funktionärer i fiskevårdsområden. 
 

Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet förklarar på ett populärt och pedagogiskt 

sätt den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i 

arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. Med lätt 

tillgänglig fakta, intervjuer med myndigheter och kommuner samt reportage från 

verkligheten ute i Vattenråden är förhoppningen att skriften ska inspirera till ökad 

samverkan mellan Vattenråden och fiskevårdsområdesföreningarna. 
 

Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet ger utifrån en nyligen genomförd 

kartläggningen av fiskevårdsområdesföreningar i Jämtland och Östergötland generell 

vägledning samt förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt 

förvaltningsarbete i fiskevårdsområden i hela landet. Skriften behandlar bland annat 

angelägna behov och åtgärder kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, 

sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av 

styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning. 
 

Vägledningsmaterialen finns tillgängligt på Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida 

www.vattenagarna.se  

 
 

Vägledningsmaterialen finns tillgängligt på Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida 

http://www.vattenagarna.se/


 

Vitbok om den enskilda fiskerätten 
 

En skrift som förklarar och belyser olika aspekter av den värdefulla 

enskilda fiskerätten. 

 

         

 

Den enskilda fiskerätten i Sverige – Kunskaper och Fakta är en populär inspirationsskrift 

som förklarar och belyser olika aspekter av den värdefulla enskilda fiskerätten.  
 

Skriften behandlar bland annat fiskerättens historia och hur fiskerätten är säkerställd 

i lagstiftningen och skyddas mot olika former av intrång. Dessutom beskrivs hur 

fiskerätten är konstruerad i praktiken, hur man utreder och fastställer fastigheters 

fiskerätt samt hur fiskerätten hanteras vid nybildning och ombildning av fastigheter. 

Skriften tydliggör skillnader i fiskerättsägarens rådighet över resursen mellan havet, 

de fem stora sjöarna och övriga sötvatten. Skriften tar också upp olika lokala 

förvaltningsformer för enskilda fiskevatten och behandlar fiskerättens ekonomiska 

värde. 
 

Skriften är tillgänglig på Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida 

www.vattenagarna.se  
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Nyhetsbrev 
 

Ta del av kontinuerliga utskick av elektroniska nyhetsbrev 

 
 

 

 

Förbundets nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år och mailas ut 

till medlemsföreningar och alla funktionärer i föreningarna som 

önskar stå med på sändlistan. 
 

Nyhetsbrevet informerar om Sveriges Fiskevattenägareförbund 

aktiviteter inom näringspolitiken och för att öka övrig 

medlemsnytta. Genom nyhetsbrevet får du som medlem en god 

inblick i vad som är aktuellt rörande fisket och våra fiskevatten.   
 
 
 
    



 

Riktprislista för fiskekort 
 

En rekommendation från Sveriges fiskevattenägareförbund som hjälper till 

att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske, säkrar upp 

uthållig förvaltning och höjer statusen på fiskevattnet.  
 

 
 

Riktprislistan lanserades och levererades till förbundets medlemmar januari 2017. 

Riktprislistan behandlar i huvudsak handredskapsfiske med personligt fiskekort. De 

varianter av fiskekort som omfattas av rekommendationen är dags/dygnskort, 

veckokort och årskort. Huvudlistan avser naturvatten d.v.s. sjöar och vattendrag med 

traditionella fiskarter såsom gädda och abborre medan lax- och havsöringsvatten 

behandlas i en separat riktprislista. En separat prislista finns också för s.k. put and 

take-vatten med kontinuerlig utsättning av exempelvis regnbåge och öring.  
 

Riktprislistan utgår från ett grundpris där prissättningen sedan uppgraderas utifrån 

fyra tilläggsfaktorer som speglar det upplåtna fiskevattnets status och 

attraktionsvärde. Det ska kosta mer att fiska i ett välförvaltat fiskevatten än i ett 

vatten där fiskevårdsinsatser och service är ringa.  
 

Riktprislistan innehåller också några starka argument för vikten av höjda 

fiskekortpriser.   
 

 



 

Egen hemsida 

 

Gratis hemsida under förbundets hemsideportal 
 

 

Förbundets medlemmar erbjuds en egen hemsida på Sveriges 

Fiskevattenägareförbunds hemsideportal. 
 

 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbunds portal innehåller förutom riksförbunds- 

och länsförbundsavdelningar även en avdelning där Förbundets medlemmar 

(fiskevårdsområdesföreningar m.fl.) utan kostnad kan skapa en egen hemsida.  
 

Vi öppnade upp vår nya mobilanpassade hemsida våren 2016 och den del som 

berör sidor för våra medlemsföreningar är numera integrerade i iFiskes system. 

Ett utökat samarbete som innebär att föreningssidorna visas både på vår egen 

hemsida och på iFiskes hemsida. En väsentligt förbättrad exponering och 

marknadsföring av våra medlemsföreningar och dess fiskerbjudanden. 
 

Förbundet hjälper till med den grundläggande inläggningen av bilder och texter. 

Föreningen får utifrån en enkel instruktion och via behörigheter och logg in 

sedan på egen hand sköta och underhålla sin hemsida.   
 

Erbjudandet om en egen hemsida är alltså gratis och gäller för samtliga 

Förbundets medlemmar. Föreningar som redan har en befintlig hemsida 

presenteras på portalen med vidarelänkning till den egna hemsidan.              
 

Som medlem får du även logg in till våra dolda medlemssidor med alla årgångar 

av vårt nyhetsbrev, olika vägledningsmaterial, instruktioner och blanketter och 

andra ”nyttigheter” som kan förenkla vardagen för våra medlemmar. 

 



 

 

Digital tjänst för kontinuerlig uppdatering av 

fiskerättsförteckningar 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har bildat det helägda dotterbolaget 

iFiskevattenägarna AB. 

 

Genom tjänsten fiskerätt.se erbjuder vi föreningar hjälp med grundläggande 

och kontinuerlig uppdatering av fiskerättsförteckningar. 
 

Föreningar som är medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett 

kraftigt rabatterat pris.  

 
För intresseanmälan och mer information om tjänsten: kontakta Thomas 

Lennartsson, tel: 0702-708324 eller thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
 

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se


 

Fiskekort via Internet 

 

                   
 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet har ett avtal med iFiske om samverkan 

och utveckling av digitala fiskekort. Avtalet innebär bland annat att 

förbundets medlemmar betalar tio procent lägre provision för 

fiskekortsförsäljningen jämfört med företagets övriga kunder 
 

För förbundets medlemmar innebär avtalet med iFiske ett snabbt och enkelt sätt att ta steget in 

i den digitala världen. Fiskekorten säljs via SMS och/eller på webben. 

 

Under 2019 debiterar iFiske nio procent plus fyra kronor per sålt fiskekort. För ett fiskekort som 

kostar hundra kronor återförs alltså 87 kronor till säljarens konto. Medlemmar i Sveriges 

fiskevattenägareförbund har ytterligare tio procents lägre avgift (11:70 istället för 13 kronor). 
 

För medlemmar som ansluter sig innebär detta att provisionen för fiskekort via Internet ligger på 

samma nivå som för manuellt sålda kort. Dessutom slipper föreningen att trycka och distribuera 

fiskekort, och även att hämta in pengar, hos lokala försäljningsställen. iFiske hjälper er att komma 

igång utan kostnad och tar inte heller ut någon anslutningsavgift eller årsavgift för tjänsten. 
 

iFiske anordnar dessutom regelbundet utbildningar i sitt system. Utbildningen är gratis för 

medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Utbildningen syftar till att visa hur enkelt det är 

att använda digitalt system för fiskekortsförsäljning 

 

En utförlig presentation av hur de digitala fiskekorten fungerar och erbjudandet till Sveriges 

Fiskevattenägareförbunds medlemmar ges i separat informationsblad från iFiske. Information 

finns även på www.iFiske.se 

 

För anslutning till iFiskes tjänster: 
 

kontakta Kjell Ideskär på iFiske, tel. 013-73330 eller info@ifiske.se 

 

 

http://www.ifiske.se/

