
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zweden - Jonas Willems 

 
Vergunningen in Zweden omvatten vaak een hele smak 

water, maar het is een groot land en er is dus veel 

verscheidenheid. 
  
Geen staatsvergunning 

 
Er is geen nationale of regionale vergunning. Het is een 

lokale vereniging (SFF, FVO, …) of de gemeente, 

onrechtstreeks de provincie, die het beheer op zich neemt. 

Op water waar zalm of zeeforel voorkomt, is het de staat die 

de regels bepaalt; daarbuiten kan iedere vereniging min of 

meer doen wat die wil, binnen bepaalde lijnen. Dit zorgt dus 

voor een lappendeken aan regels per regio en bijgevolg 

moet je steeds alle regels opnieuw lezen die bij je 

vergunning horen. 
  
Openbaar water: ‘Allmänt vatten’ 

 
Het openbare water bestaat uit de zee en de grote meren 

Vänern, Vättern, Hjälmaren en Storsjön. De grenzen ervan 

zijn de monding van een rivier (de rechte lijn tussen het 

einde van linker- en rechteroever), een inham die 

gedeeltelijk ingesloten is, een eiland groter dan 100 m voor 

de kust, … Het ingesloten water wordt beschouwd als zoet 

water en kan dan al of niet een vergunning vergen. Er staan 

langs de parkings steeds informatieborden. Staat er niets en 

is het zout water, ga dan zeker als vliegvisser gewoon je 

gang. Minimummaat en gesloten tijd bestaan ook en 

verschillen per regio! Op internet zijn de regels beschikbaar 

in het Zweeds en slechts gedeeltelijk in het Engels. Enkele 

voorbeelden: 

  
www.fiskelandgotland.se/english/ 

visitskane.com/outdoors-adventure/fishing-skane 

 

Zoet water: ‘Enskild vatten’ 
 
Op zoet water zijn de vergunningen grotendeels geografisch 

gebonden. Het kan om een specifieke rivier of een deel 

ervan gaan, maar ook de precieze oppervlakte van de 

deelgemeente, ... De gebieden zijn zeer groot. Het is een 

lappendeken. Tegenwoordig zijn de vergunningen echter 

heel goed online te vinden. Door de naam van de gemeente 

en de rivier of het meer te googelen, vind je snel iets terug. 

Vind je niets, wend je dan tot een eventueel 

informatiebordje, een pijltje langs de kant van de weg met 

‘fiskekort’ erop, een tankstation of een vriendelijke Zweedse 

blondine. Er zijn steeds minder vergunningen die nog enkel 

op papier te verkrijgen zijn, maar er zijn er nog. 
 
Online verkoop 
 
Op de volgende sites kan je lokale visvergunningen kopen: 

www.ifiske.se 
www.fiskekort.se 
www.fiska.se 

www.natureit.se voor staatsbeheerde vergunningen boven 

de ‘Odlingsgräns’ (het berggebied inclusief het 

voorgebergte). 
 
De grote bosbeheerders verkopen zelf de vergunningen voor 

hun eigen stukken: 

www.scajaktochfiske.com/kop-kort/fiskekort/ 
www.sveaskog.se/upplev-naturen/fiske/kop-sveaskogs-

fiskekort 

 

 
 
 
 

Noorwegen - Patrick Daniels 

Zee: 

Voor het vissen op zee of vanaf de kust is er geen 

vergunning nodig. Er geldt echter wel een 

meeneembeperking. Per persoon mag je maximum 15 kg 

gefileerde vis terug de grens over nemen. 

Zoet water: 

1. Anadrome vissen (zalm, zeeforel, migrerende arctic char) 
Hiervoor heb je een Noorse staatsvergunning nodig vanaf 18 

jaar. Een individuele vergunning kost 286 NOK. Een 

familievergunning (gehuwd of samenwonend koppel en 

kinderen van 18, 19 of 20 jaar) kost 456 NOK. De 

staatsvergunning koop je online via 

fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ 

Naast een staatsvergunning heb je ook nog een plaatselijke 

vergunning nodig van de landeigenaar of vereniging die de 

visserij lokaal beheert. Deze vergunning kan je ter plaatse 

regelen, maar beter is om je vergunning op voorhand 

telefonisch of per mail vast te leggen, of online via één van 

de boekingsservices (www.fishspot.no, www.inatur.no of 

www.fefo.no) Deze boekingsservices beheren niet alle 

rivieren en beats, maar toch een heleboel. 
 
2. Niet-anadrome zoetwatervissen (forel, vlagzalm, marene, 

snoek, baars, enz.) 

De Vlaamse Vliegvisser  najaar 2022 

p 32 

De Vlaamse Vliegvisser  najaar 2022 

p 33 

 
Voor deze vissoorten is er geen staatsvergunning nodig, 

maar uitsluitend een plaatselijke vergunning van de 

landeigenaar of hengelsportvereniging. Deze vergunningen 

kan je online bestellen, maar ook kopen in plaatselijke 

winkels, benzinestations en campings. 
 
Ze zijn beperkt in tijd (dag- of weekvergunning) en plaats 

(meer, rivier of rivierzone). De meeste vergunningen zijn 

relatief goedkoop. Ook bij visgidsen en outfitters kan je voor 

deze vergunningen terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrijk – Leon Janssen 

 
Je kunt gemakkelijk online een vergunning kopen in 

Frankrijk via cartedepeche.fr 
 
Tenminste, als je de taal machtig bent. Ik doe dat nooit op 

voorhand. Stel, je hebt al een huisje gehuurd aan een rivier 

die enthousiast beschreven staat op allerlei websites. Je 

doet dit al in mei met de bedoeling om tijdens het 

bouwverlof in juli er een leuke visvakantie te vieren. Kom je 

daar aan en er staat geen water. Gesloten wegens 

watertekort. Of het water is hoog en gekleurd. Het regent de 

twee weken van je vakantie. Ergens anders naartoe kun je 

niet, want je zit vast aan je huisje. Ik kampeer nog steeds 

omdat ik dan elk moment kan verkassen. 
 
Ik koop om deze redenen pas een vergunning als ik het 

water ter plaatse gezien heb. Is dat oké, dan zoek ik: 

dépositaires de cartes de pêche (verkooppunten van 

vergunningen), of een Office de tourisme (toeristische 

dienst) in de directe omgeving. Als je geen Frans spreekt, is 

het laatste het handigst. Vaak verkopen bars tabac (die 

typisch Franse cafés) ook vergunningen. Met je smartphone 

kan je natuurlijk ook ter plekke je visvergunning online 

kopen, als je tenminste goed bereik hebt. 
 
Viswater in Frankrijk is onderverdeeld in water van 1e (forel/

vlagzalm) en 2e categorie (vooral witvis). De 1e categorie 

wordt beheerd door een plaatselijke vereniging: AAPMA. 
 
Je koopt dan een weekkaart (carte hebdomadaire) van de 

AAPMA die jouw rivier beheert. Je krijgt dan een staatszegel 

en een kaart van de betreffende AAPMA. Soms is die alleen 

geldig voor een rivier, soms voor het hele departement. Dat 

laatste is vooral in het zuiden vaak het geval. Als je een 

weekkaart verlengt, is die goedkoper omdat je het 

staatszegel al hebt. 

 
Het begrip ‘réciprocité’: verenigingen hebben vaak een 

onderlinge afspraak waardoor je niet alleen op hun, maar 

ook op het water van clubs in de buurt mag vissen met je 

weekkaart. Sommige clubs (vaak die met het beste water) 

doen daar niet aan mee. Wil je dan in de buurt op ander 

clubwater vissen, dan zul je daarvoor een dagkaart (carte 

journalière) moeten kopen. 
 
Op 2e categorie water (openbaar water) volstaat een 

staatsvergunning. 

 

 

 

Italië - Leon Janssen 

De rivieren en meren in Italië zijn openbaar, met 

uitzondering van sommige privéwateren waarvoor spediale 

regels gelden. Je betaalt een soort visbelasting, waarvan het 

bedrag bepaald wordt door de regionale 

autoriteiten.Toeristenvergunningen die drie maanden geldig 

zijn in het hele land, koop je in een postkantoor in de regio 

waar je vist. 

Naast deze visbelasting heb je, als je in no kill-water wil 

vissen, een dag- of weekkaart nodig van de vereniging die 

dit water beheert. Jongeren onder 16 jaar kunnen gratis 

vissen, mits begeleid door een volwassene met een 

vergunning. 

Sommige rivieren en meren in het noorden van Italië vragen 

ook om een Fipsas-verunning van de nationale 

visserijfederatie. In Trentino wordt dat geregeld door de 

organisatie die het water beheert. Plaatselijke vergunningen 

worden ook verkocht in sommige bars, restaurants en 

winkels die visspullen verkopen. Er wordt geen verschil 

gemaakt tussen salmonide- en witviswateren. Er geldt wel 

een gesloten tijd voor specifieke soorten. Voor salmoniden 

opent het seizoen op de laatste zondag van februari en sluit 

dit de eerste zondag in oktober. Daar zijn uitzonderingen op, 

bijv. op stukken van de Tiber. Daar wil ik nog steeds een 

keer naar toe, omdat er ook in het najaar nog gevist kan 

worden; no kill en alleen met klassieke methodes: droge 

vlieg en nimf op zicht. Met dank aan Osvaldo Velo voor deze 

informatie. 
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