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Viktor med pappa Tommy

Att uppleva naturen från sjön

F  iske är ett stort intresse hos Jonas som fiskat se-
dan han var fem år. När han skadade ryggen i en 
trafikol cka 2002 kunde han inte längre ta båten 

ut på fisketu er utan kunde bara fiska från kajer och bryg-
gor. Platser där det var dåligt med fisk och där man inte 
fick samma känsla som att ge sig ut på sjön. Han insåg att 
det borde vara fler som upplevde samma saknad som han. 
Saknad efter friheten att åka ut med båten.

Olyckan gav Jonas en ryggskada och sedan dess använder han 
rullstol. För att få tillbaka friheten och livet på sjön krävdes 
en anpassad båt där man kan åka ombord med rullstolen. 
 
Jag skannade av marknaden och hittade visserligen båtar 
där man kan åka ombord med rullstol men inte som man 
kunde köra själv sittandes i sin rullstol, berättar Jonas. Det 

var båtar där jag skulle bli en passiv medåkare men som jag 
inte kunde manövrera själv.

Jonas eget fiskeint esse, och insikten att det saknades möj-
ligheter för personer med funktionsnedsättningar att leva 
ett aktivt sjöliv, var grunden till att han startade SFFF. De 
första fyra åren gick åt till att nätverka och bygga upp kon-
takter. När han låg på sjukhus efter olyckan träffade han 
en undersköterska vars man var arrendator på Tranvik, en 
rekreationsplats en mil söder om Norrtälje och som ägs av 
stiftelsen Oscar Hirsch. 

- Jag besökte platsen och kände direkt att det var där jag 
ville lägga SFFF:s verksamhet. Sedan dess har SFFF sin 
verksamhet på platsen som har anpassad brygganläggning 
och hus med kök, toalett med mera. Allt ägs av stiftelsen 
som lånar ut det till SFFF.

2003 startades SFFF, Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening, av Jonas Nilsson. En eldsjäl 
och förebild som har som mål att få fler att upple a fiske och natu en från sjön.  
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Viktor med pappa Tommy

Fiske för alla med Fred 25
2007 insåg han att han måste få fart på verksamheten och 
två år senare beviljades föreningen ett projekt-bidrag från 
Allmänna Arvsfonden. Projektet fick namnet ”Fiske för 
alla”. Samtidigt fick man ett EU-bidrag. De båda bidra-
gen gjorde det möjligt att komma igång på allvar och 2007 
startade han ett samarbete med Fred Bergqvist i Gräddö 
som själv har Parkinsons sjukdom och använder rullstol. 
De bildade ett bolag och byggde sin första anpassade båt 
som kunde manövreras sittande i rullstol. Båten ”Fred 25” 
såg dagens ljus. Fred 25 blev SFFF:s första båt och i den 
har många fått uppleva fiske och båtturer. Unga och gamla, 
grupper och enskilda, personer med olika funktionsned-
sättningar.

Från och med 2020 har SFFF två båtar, en större och en 
mindre. Båda används i föreningens verksamhet och den 
mindre båten kommer personer med funktionsnedsättning 
också kunna hyra privat för till exempel en eller två veckor 
med familjen. Fram till nyligen har man bara haft en båt 
i verksamheten men en andra båt gör det möjlighet för 
föreningen att satsa ännu mer på fiske som är det största 
fritidsintresset i landet. Idag finns 1,1 miljoner utövare av 
sportfiske i verige.

RBU Stockholm är trogna besökare i SFFF:s verksamhet 
och har i flera år kunnat erbjuda sina medlemmar en fri-
luftsdag med fiske i början av september. En aktivitet som 
är mycket uppskattad bland RBU:s både yngre medlemmar 
och unga vuxna. En av SFFF:s största kunder är det kom-
munala vård- och omsorgsbolaget Tiohundra i Norrtälje. 
De var med från start och utgör idag ungefär en fjä dedel av 
föreningens verksamhet.

600 personer per år på sjön med SFFF
SFFF har verksamhet på sjön 130 – 150 dagar per år. 
Verksamheten har ökat hela tiden och idag är omkring 600 
personer per år med SFFF ute på sjön. Motsvarande sif-
fra 2010 var 370 personer och det är en ökning på cirka 
60%. Idag är det både föreningar, företag, privatpersoner 
och omsorgs- och LSS-boenden som deltar i föreningens 
verksamhet. 90% av SFFF:s verksamhet utgår från Tranvik 
men tre-fyra veckor om året, från slutet av maj till mid-
sommar, ligger båten i Grisslehamn för laxtrollning då man 
släpar upp till 16 spön bakom båten i 2,2 – 3 knop. En 
aktivitet som lockar många deltagare.

Idag har föreningen cirka tio aktiva ledare/deltagare som 
fungerar som förebilder och inspiratörer och visar att det går 
att leva aktivt och verka på sjön trots olika hinder. SFFF:s 
grundfilosofi är att ge alla samma möjlighet att uppleva 
sjöliv och fiske. Det spelar ingen roll vilken funktionsned-
sättning du har. Alla är välkomna och alla kan följa med.

Varje aktivitet är unik och formas av deltagarna men i grova 
drag ser en heldag med SFFF ut ungefär så här. Gruppen 
kommer till Oscars brygga, Tranvik, utanför Norrtälje, mel-
lan klockan 9 och 10 på förmiddagen. Alla deltagare får flyt- 

västar och går ombord på båten Fred. Efter en tur på cirka 
två timmar går man iland på Ängsö som är en nationalpark 
inte långt från Furusundsleden. På ön äter man egen med-
havd matsäck, utforskar området och njuter av naturen. 
På ön finns utedass anpassade för rullstolar. Sedan väntar  
ytterligare två timmar på sjön med fiske och naturupplev-
elser. Har man tur får man se en säl eller kanske mata en 
svan som vågar sig nära båten. Deltagarna får uppleva saker 
som andra, som inte har en funktionsnedsättning, tar för 
givet. 

På våren har SFFF många turer med strömmingsfiske  
- Det är bästa tiden för att få just strömming och det nappar 
hela tiden. Alla får fisk berättar onas.

På just de turerna deltar många särskilda boenden och  
äldreboenden. Jonas minns speciellt en tur där 90-åriga 
Britta var med. 

- Britta ville bada och när vi lagt till vid Ängsö gick hon 
ut i 14-gradigt vatten med sin rollator. Britta var glad och 
rollatorn ren. På vägen hem fiskade hon och hade ström-
mingsfest på äldreboendet dagen efter.

Jonas minns också den 12-åriga killen som var ute med sin 
pappa och fick stora mängder av abborrar under en hösttur, 
den tid då abborrarna nappar bäst. Han lyckades också få 
en gädda på 3 kg. Det var en lycklig ung fiska e som kom 
hem med sin stora fångst.

Deltagare från fyra till över 100 år
SFFF:s deltagare spänner åldersmässigt från fyra-fem år och 
upp till över 100 år. De allra flesta är 30-50 år men Jonas 
hoppas att fler barn och ungdomar kommer till dem och 
upptäcker tjusningen med sjöliv och fiske.

- Jag drömmer om att dra igång ett tredagars sportfiskeläger
på höstlovet säger Jonas. Ett läger med cirka fem deltagare 
från 13 år och uppåt där de får lära sig allt kring fiske och få 
förebilder i de ledare SFFF har med. »

Jonas Nilsson, SFFF
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Sedan en tid deltar SFFF i ett EU-projekt som heter ”Re-
trout”. Projektet har byggt upp en webbplattform med fem 
destinationer varav Stockholms skärgård är en. De andra 
destinationerna är Åland, Estland, Lettland och Polen. 

- Projektet syftar till att ge möjlighet för personer från olika 
länder att boka fiskepaket och SFFF:s mål är att få personer 
med funktionsnedsättning från olika länder att komma 
berättar Jonas. Inom projektet är vi den enda förening som 
nischat sig på rörelsenedsättning.

Att Jonas är en förebild är tydligt och hans brinnande in-
tresse för fiske och friluftsliv smittar av sig.

- Man blir glad, man mår bra och det är en frihetskänsla på 
sjön säger han med ett leende. Det stärker självkänslan att 
du kan göra något på samma villkor som alla andra och som 
de flesta tar för gi et.

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 
FOTO: SFFF
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Faktaruta om SFFF
SFFF, Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening
www.sverigesfff.se
Grundare och ansvarig för verksamheten är Jonas Nilsson:
jonas@sverigesfff.se
070-2613858
Facebook: sök på SFFF

Målgrupp
Både enskilda personer, företag, organisationer och andra kan anlita SFFF. Det enda som krävs är att det  
är deltagare med någon form av funktionsnedsättning.

Priser
• Friluftsdag utan fiske för upp till 10 personer, heldag, för organisationer och företag: 7000 kr
• Friluftsdag med fiske för upp till 10 personer, heldag, för organisationer och företag: 10.000 kr – 16.000 kr
• Privatpersoner: 150 kr/person
• Ledsagare som vill fiska: 750 kr
• Ledsagare som inte fiskar: 0 kr
• I mån av plats kan man ta med en vän, som inte har funktionsnedsättning, till en kostnad av 750 kr.
• Mat och dryck tar var och en med sig själv.

fakta 
   




