
 

 

För att köpa statens fiskekort online på natureit.se gör följande: 

 

Dagskort, 3 dygn i följd eller veckokort via dator: 

  

Gå in på www.natureit.se 

Fiske 

Välj Länsstyrelsen Västerbotten 

Nu är du inne på en sida där du väljer vilket slags 

fiskekort du vill ha. 

Välj kommun – Storuman, ska du fiska på Tärnasjön 

väljer du Sorsele  

Fyll i datum för när du vill börja fiska 

Fyll i klockslaget för när du ska börja fiska 

Fyll i din e-postadress  

I nästa steg: 

Fyll i din nationalitet 

Fyll i ditt födelseår 

Fyll i ditt namn 

Fyll i ditt postnummer 

Klicka i de två rutorna att du godkänner villkor och 

regelverk 

Klicka på lägg i kundvagn 

I nästa steg ska du klicka i vilka sjöar du ska fiska i och 

här väljer du antal dagar du ska fiska. Det går att rulla 

ner på sidan för att se fler sjöar. Om du inte vet numret 

på den sjö du vill fiska i kan du se det i Fjällfiske 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/pub

likationer/fjallfiske-2020.html 

Sen är det bara att gå vidare till kassan och betala för 

fiskekortet. 

Årskort: 

Gå in på www.natureit.se 

Välj Länsstyrelsen Västerbotten 

Välj sedan det årstillstånd som du vill ha, det finns 4 olika 

alternativ att välja på och med extra familjemedlem ska 

den/ de personerna vara skrivna på samma 

mantalsadress som köparen. Barn under 16 år fiskar 

gratis ihop med fiskekortinnehavaren: 

440 kronor för en person 

565 kronor för en person + 1 familjemedlem  

690 kronor för en person + 2 familjemedlemmar 

815 kronor för en person + 3 familjemedlemmar 

Fyll i din mailadress 

Fyll i födelseår 

Fyll i namn  

Fyll i postnummer 

Klicka i de två rutorna att du godkänner villkor och 

regelverk 

Klicka på Lägg till i kundvagn 

Gå vidare till kassan och betala 

 

 

 

Dagskort, 3 dygn i följd eller veckokort via telefon: 

Gå in på www.natureit.se 

Gå på meny (tre vågräta streck uppe till höger) 

Fiske 

Köp fiskekort 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Välj det fiskekort du vill köpa 

Välj område – Storuman, ska du fiska på Tärnasjön väljer 

du Sorsele  

Fyll i datum för när du vill börja fiska 

Fyll i klockslaget för när du ska börja fiska 

Fyll i din e-postadress 

Fyll i din nationalitet 

Fyll i ditt födelseår 

Fyll i ditt namn 

Fyll i ditt postnummer 

Klicka i de två rutorna att du godkänner villkor och 

regelverk 

I nästa steg ska du klicka i vilka sjöar du ska fiska i och 

det går att rulla ner på sidan för att se fler sjöar. Om du 

inte vet numret på den sjö du vill fiska i kan du se det i 

Fjällfiske 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/pub

likationer/fjallfiske-2020.html 

Sen är det bara att gå vidare till kassan och betala för 

fiskekortet. 
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