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Flygfoto: Laguner vid Furilden 2019. Lantmäteriet   

Projektområde 
Länsstyrelsen har genom Sportfiskarnas rapport Kustnära lekområden på Gotland identifierat 
laguner vid Furilden som en prioriterad lokal att restaurera. Furilden är en ö med broförbindelse på 
nordöstra Gotland. På Furildens västra sida ligger ett system av laguner som periodvis hyser gädda 
och abborre. Området har rätt förutsättningar för att vara ett bra reproduktionsområde för gädda och 
abborre. Det utsatta läget gör dock att kontakten med Östersjön blir avskuren av den ständiga 
transporten av strandgrus- och sten som bygger strandvallar genom vågor och strömmar. 

Berörda fastigheter: Gotland Rute Furilden 1:1 och Gotland Rute Furilden 1:29. 

 

 



Sidan 2 

Orsak till åtgärder 
Sedan 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar minskat kraftigt längsmed östersjökusten. I 
yrkesfisket har landningen av gädda och abborre drastiskt minskat och 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 förbättra förutsättningarna för abborre och gädda att nå lagunerna för lek. I lagunerna vill vi 
säkerställa goda förutsättningar för lek och för ägg- och yngelutveckling. 

Vi förväntar oss att åtgärderna skapar bättre förutsättningar för lek, för ägg- och yngelutveckling 
och på sikt ger en ökad rekrytering av abborre och gädda till Östersjön. 

Åtgärder och aktiviteter 
I arbetet ingår att förankra åtgärder, söka nödvändiga tillstånd och upphandla material och tjänster. 
Utformningen av de faktiska åtgärderna kommer avvägas mot andra intressen. Totalt berörs cirka 
tre hektar vattenområde med laguner i varierande storlek.  

De aktiviteter som planeras är i huvudsak: 

• Skapa öppningar mellan lagunerna och Östersjön genom att gräva rännor i strandvallarna. 
• Utläggning av ett flertal risvasar. 

Planerad uppföljning  
Ingen planerad uppföljning inom detta projekt.  

I samverkan med 
Extern samverkan kommer att ske med Sportfiskarna, lokala intresseorganisationer, berörda 
sakägare och FFG (FiskeFörvaltning Gotland). Intern samverkan kommer att ske med 
Naturvårdsenheten. 

Länkar 
https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/kunskap_fakta/Kustnara_lekomraden_gotla
nd_Sportfiskarna2011-1_lowres.PDF  
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