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Projektområde 
Projektområdet ligger intill Vägumeån 200 meter uppströms mynningen. Vägumeån avvattnar ett 
avrinningsområde om knappt 50 kvadratkilometer och mynnar i Vägumeviken i närheten av Slite 
på nordöstra Gotland. I viken utanför mynningen ligger det marina naturreservatet Slite skärgård. 
Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund har för något år sedan utfört fiskevårdande åtgärder 
längsmed Vägumeån på åkermarken som ligger direkt uppströms projektområdet. Åtgärden 
omfattade sänkning och omformning av åns kant mot åkern. Nu har en mer naturlig kantzon med 
svämplan skapats vilket, efter det att vegetationen återetablerar sig, kommer utgöra lekmiljö för 
exempelvis abborre och gädda. Projektområdet omfattar en yta om 0,25 hektar och utgörs idag av 
en betesmark under igenväxning. Området är omgärdat av vallar vilket skapar en naturlig yta att 
översmämma utan att intilliggande marker blötläggs. Denna yta kan sänkas något och på så vis 
skapas ett svämplan som kan utgöra lekmiljö för vårlekande fiskar.   
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Orsak till åtgärder 
Sedan 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar minskat kraftigt längsmed östersjökusten. 
Fritidsfiske är numera meningslöst i många tidigare bra lokaler. Tydligast är nedgången i de 
kustområden som gränsar mot egentliga Östersjön. I många områden där gädda och abborre 
tidigare var mycket vanlig visar undersökningar att reproduktionen på många platser i det närmsta 
helt har upphört. Gotland tillhör med sin exponerade kust och sitt läge mitt i egentliga Östersjön ett 
av de hårdast drabbade områdena. Det är inte helt klarlagt vilka de faktiska orsakerna är som lett till 
den stora minskningen av gädda och abborre. Sannolikt går minskningen att finna i störningar i 
tidiga livsstadier och att orsaken antagligen går att härleda till storskaliga förändringar av 
Östersjöns ekosystem, till exempel överfiske, förstöring av våtmarker, vattendrag och kustnära 
lekområden samt övergödning. 

Abborre och gädda är så kallade varmvattenarter. Varmvattenarterna föredrar grunda, skyddade 
miljöer med låg vattenomsättning och en tidig uppvärmning på våren vilket ger goda 
förutsättningar för lek och för ägg- och yngelutveckling. En mycket viktig faktor utöver tidigare 
nämnda är förekomsten av lämplig vegetation. Många varmvattenarter är starkt knutna till 
vegetationen och den utnyttjas både som leksubstrat och till skydd för de nykläckta ynglen. Grunda 
skyddade vikar och laguner är ideala reproduktionsområden för kustlevande varmvattensarter om 
vandringsvägarna är fria. 

Vad vi vill förbättra 
Vi vill skapa ett svämplan och det ska stå under vatten på vår och försommar. Efter det att 
vegetationen återetablerat sig ska området utgöra lekmiljö för vårlekande fiskar som exempelvis 
abborre och gädda. Målet är att Vägumeåns mynningsområde återigen ska bli en plats för gädda 
och abborre att leka i och därmed bidra till ökad rekrytering av dessa arter. 

Vi förväntar oss att åtgärderna ger: 

• Återskapad lekplats för gädda och abborre. 
• Ökad rekrytering av gädda och abborre.  
• Följdeffekter som gynnar Östersjön, exempelvis ökad predation av småfisk vilket gynnar 

djurplankton, vilket i sin tur reducerar växtplanktonen och följaktligen även minskar 
övergödningen.  

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Tidplan: 

• 2022 
o Förstudie 
o Förankring/Dialog 
o Projektering 

• 2023 
o Tillståndsprocess 
o Genomförande (om erforderliga tillstånd inhämtas före innevarande års 

åtgärdsfönster stängs) 
• 2024 

o Genomförande (om åtgärden ej genomfördes under föregående år) 
o Efterjustering/förbättring av utförda åtgärder 
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Planerad uppföljning  
Ingen planerad uppföljning inom detta projekt. 

I samverkan med 
Extern samverkan kommer att ske med Sportfiskarna, berörda fastighetsägare samt djurhållare. 
Intern samverkan kommer att ske med Naturvårdsenheten. 

Länkar 
Inga. 
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