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Digitala fiskekort
är inte framtiden!



Digitaliseringen…





Dagens äldre…



Dagens äldre…

Källa: INTERNETSTIFTELSEN, SVENSKARNA OCH INTERNET 2019



https://sv.wikipedia.org/wiki/Digitalisering

Dagens ungdom…

100%
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Dagens ungdom…



Digitala fiskekort
är NU framtiden!

25%



”Föreningen skall upplåta 
fiske inom fiskevårdsområdet 
genom försäljning av fiskekort 

till allmänheten”





▪ Vilka vatten finns? 
▪ Hur hittar jag dit?
▪ Var köper jag kortet?
▪ Har dom öppet?
▪ Fiskeregler?
▪ Hur betala? Kontant?
▪ Långt, dyrt att åka
▪ Vill inte tjuvfiska



Digitala fiskekort
▪ Ökad service (24/7)
▪ Ökad försäljning
▪ Köp via mobil/dator
▪ Levereras digitalt
▪ Kontantlöst
▪ Fisketurism!



Information och marknadsföring



Digitala 
Fiskekort

Verktyg för en 
aktiv och 
modern 

förvaltning

Inte bara en automat på nätet



Rapporter

▪ Vi tjatar ➠ 30% åter
▪ Vad fångas
▪ Kommentarer
▪ Utveckling/trender



Fisketillsyn



Fisketillsyn



Fisketillsyn



Aktiv och adaptiv förvaltning

▪ Priser
▪ Regler
▪ Förbudsområden
▪ Mm



Kundkontakt och kommunikation

Totalt 213 st mottagare via MAIL.
Skickat av Råbelövssjöns FVO 
Datum/tid: 2017-03-30 13:12
Avs: christopher.nilsson@varmebaronen.se/0705979955

Hej

Råbelövssjöns fiskevårdsförening kommer den 14 april att

underhålla befintliga risvasar i sjön. Du/ni är välkomna att

hjälpa till. Anmäl er så fixar vi fika till alla med.

Detta medför tyvärr att isättningsrampen kommer att vara

ockuperad under större delen av dagen från klockan 9.00.

Med vänlig hälsning Styrelsen.

http://christopher.nilsson@varmebaronen.se/0705979955


Kontrollera fisketrycket



Styr de som fiskar rätt



Digitala genvägar ➠ ”Fulvägar”?



Vad ÄR ett fiskekort?

▪ Civilrättsligt avtal
▪ På ”distans”
▪ FVOF ⬌ Individ
▪ Giltighet

▪ Fiskeregler
▪ Kontrollavgift

▪ Säkerhet
▪ Kontrollnummer
▪ Datum

▪ Avtal
▪ Distansköp & GDPR



Problemet med ”digitala fulvägar”

Digitala 
Fiskekort

0

Verktyg för en 
aktiv och 
modern 

förvaltning



Sammanfattning

Verktygslåda för aktiv och 
adaptiv förvaltning:

✓ Återrapportering
✓ Tillsyn
✓ Kartor
✓ Fisketryck
✓ Dynamik (regler, priser)
✓ Kommunikation (tvåvägs)



Tack!


