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Beskrivning av föreslagna fredningsområden 
Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av de respektive fredningsområdena som föreslås 
inrättas, med information om befintligt yrkes- och fritidsfiske som bedrivs i och i anslutning 
till respektive fredningsområde, konsekvenserna av inrättandet för yrkes- och fritidsfisket, 
samt förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen för respektive fredningsområde. Det är 
svårt att bedöma konsekvenserna för yrkesfisket utifrån inrapporterade fångstdata, detta på 
grund av bristande geografiska precisionen i inrapporteringen, vilket medför att skattningar 
av utebliven fångst är behäftade med osäkerhet. 

1. Valjeviken

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område eller på ett avstånd av 4 km. När det gäller fritidsfiskets 
fångster inom föreslaget område är kunskapen bristfälliga med avseende på vad som fiskas och 
vilka redskap som används. Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt 
längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Valjeviken inte 
medför några betydande negativ konsekvenser för yrkesfisket. Yrkesfisket redovisade inga 
fångster inom föreslaget område under 2016. Det bristfälliga kunskapsunderlaget avseende 
det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom föreslaget område är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas av räta linjer från yttre spetsen vid Bockaholm i väster till norra 
delen på prästholmen och därifrån 100 m söder om Brötalyckan (Figur B1). Eftersom halva 
viken är belägen inom Skåne län har förslaget förankrats med Länsstyrelsen i Skåne. 
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Figur B1. Det föreslagna fredningsområdet Valjeviken (blå markering). 
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2. Sölvesborgsviken

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 147 kg torsk. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är 
kunskapen bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. 
Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av 
Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Sölvesborgsviken 
inte medför några betydande negativ konsekvenser för yrkesfisket. Yrkesfisket redovisade inga 
fångster inom föreslaget område under 2016. Det bristfälliga kunskapsunderlaget avseende 
det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom föreslaget område är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas av räta linjer längs Sölvesborgsbron från Sölvesborg via F d Skans 
till Ljungaviken (Figur B2).  
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Figur B2. Det föreslagna fredningsområdet Sölvesborgsviken (blå markering). 
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3. Byggesviken

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 279 kg gädda, 3 319 kg lax, 444 kg skrubbskädda, och 58,5 kg öring. När det gäller 
fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen bristfälliga med avseende på vad 
som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter 
gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Byggesviken kan 
påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 2016 inga fångster inom 
föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag på 279 kg gädda. 
Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta fredningsområdet väger tyngre än dess negativa 
konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det bristfälliga kunskapsunderlaget avseende det 
lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom föreslaget område är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med en rät linje från udden söder om reningsverket i till 
klavanabben (Figur B3). 
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Figur B3. Det föreslagna fredningsområdet Byggesviken (blå markering). 
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4. Edstorpaviken

Befintligt fiske och fiskeregler 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 685 kg abborre, 124 kg gädda, 26 kg piggvar, 12 kg sik, 7 kg skrubbskädda, och 
60 kg torsk. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen 
bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är 
fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Edstorpaviken kan 
påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 2016 inga fångster inom 
föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisade ett uttag på 685 kg abborre respektive 
124 kg gädda. Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta fredningsområdet väger tyngre än 
dess negativa konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det bristfälliga kunskapsunderlaget 
avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom föreslaget område är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med en rät linje från Bjärnönäs södra udde till bryggan österut i 
Järnaviks naturreservat (Figur B4).  
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Figur B4. Det föreslagna fredningsområdet Edstorpaviken (blå markering). 
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5. Väbyfjorden, Smygen och Vångösund

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 604 kg abborre, 30 kg gädda, 30 kg piggvar, 3 kg sik, 15 kg skrubbskädda, och 
625 kg torsk. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen 
bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är 
fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket

Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Väbyfjorden, Smygen 
och Vångösund kan påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 2016 inga 
fångster inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag på 604 kg 
abborre och 30 kg gädda. Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta fredningsområdet väger 
tyngre än fredningsområdets negativa konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det bristfälliga 
kunskapsunderlaget avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket 
inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet innefattar Vångösund, Smygen och Väbyfjorden och avgränsas med en räta 
linjer från Nordöstra spetsen på Vångö till Södra spetsen på Väbynäs (Figur B5). 
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Figur B5. Det föreslagna fredningsområdet Väbyfjorden, Smygen och Vångösund (blå 
markering). 
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6. Inre fjärden

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 28,5 kg abborre, 4 014 kg gädda, 2 kg sik, och 15 000 kg sill. När det gäller 
fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen bristfälliga med avseende på vad 
som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter 
gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Inre fjärden kan 
påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 2016 inga fångster inom 
föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag på 4 014 kg gädda. 
Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta fredningsområdet väger tyngre än dess negativa 
konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det bristfälliga kunskapsunderlaget avseende det 
lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med räta linjer från Östranäs södra spets still Kvalmsö norra 
spets och längs bron från Vambåsa till Kvalmsö (Figur B6). 
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Figur B6. Det föreslagna fredningsområdet Inre fjärden (blå markering). 
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7. Hjorthammarsviken

Befintligt fiske och fiskeregler 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 1 608 kg abborre, 8 683 kg gädda, 63 kg sik, 59 000 kg sill, 22 kg skrubbskädda, 
och 80 kg torsk. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen 
bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är 
fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Hjorthammarsviken 
och Tromtösundaviken kan påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 
2016 inga fångster inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag 
på 1 608 kg abborre och 8 683 kg gädda. Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta 
fredningsområdet väger tyngre än dess negativa konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det 
bristfälliga kunskapsunderlaget avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för 
fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med rät linje från bryggan på Hajvar (Almö) via södra delen av 
Tummaholmen till Tromtö (Figur B7). 
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8. Tromtösundaviken

Befintligt fiske och fiskeregler 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 1 867 kg abborre, 8 687 kg gädda, 1 kg piggvar, 67 kg sik, 36 800 kg sill, 31 kg 
skrubbskädda, och 87 kg torsk. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är 
kunskapen bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. 
Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av 
Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Hjorthammarsviken 
och Tromtösundaviken kan påverka det lokala yrkesfisket negativt. Yrkesfisket redovisade 
2016 inga fångster inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag 
på 1 867 kg abborre och 8 687 kg gädda. Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta 
fredningsområdet väger tyngre än dess negativa konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det 
bristfälliga kunskapsunderlaget avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för 
fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med räta linjer från Tromtö via Ringholmens södra spets, via 
Västra Råholmens södra spets, via Östra Råholmen sydöstra spets, via Haglös sydvästra 
spetsen till Skavkulla brygga (Figur B7). 
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Figur B7. De föreslagna fredningsområdena Hjorthammarsviken (blå markering till 
vänster) och Tromtösundaviken (blå markering till höger). 
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9. Rosenholmsviken och Lindesnäsviken

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 5 000 kg sill. När det gäller fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är 
kunskapen bristfälliga med avseende på vad som fiskas och vilka redskap som används. 
Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter gädda populärt längsmed stora delar av 
Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Rosenholmsviken 
och Lindenäsviken inte medför några betydande negativ konsekvenser för yrkesfisket. Det 
bristfälliga kunskapsunderlaget avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för 
fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med räta linjer från södra spetsen på Korpenabben till norra 
delen av Jänkeviken (Figur B8). 
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Figur B8. Det föreslagna fredningsområdet Rosenholmsviken och Lindesnäsviken (blå 
markering). 
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10. Hallarumsviken

Befintligt fiske 
Fångstdatan i Havs- och vattenmyndighetens underlagsmaterial för yrkesfisket 2016 redovisar 
inga punkter inom föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km finns punkter med följande 
fångstuppgifter: 1 268 kg abborre, 10 667 kg gädda, 112 kg sik, och 15 000 kg sill. När det gäller 
fritidsfiskets fångster inom föreslaget område är kunskapen bristfälliga med avseende på vad 
som fiskas och vilka redskap som används. Generellt sett är fritidsfiske med handredskap efter 
gädda populärt längsmed stora delar av Blekingekusten. 

Konsekvenser för fisket 
Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde i Hallarumsviken kan 
påverka det lokala yrkesfisket negativt. Under 2016 redovisade yrkesfisket inga fångster inom 
föreslaget område, men på ett avstånd av 4 km redovisades ett uttag på 1 268 kg abborre och 
10 667 kg gädda. Länsstyrelsen anser att behovet av att inrätta fredningsområdet väger tyngre 
än dess negativa konsekvenser på det lokala yrkesfisket. Det bristfälliga kunskapsunderlaget 
avseende det lokala fritidsfisket gör att konsekvenserna för fritidsfisket inte kan bedömas. 

Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen 
Allt fiske inom området är förbjudet under perioden 1 januari till och med 31 maj med 
undantaget av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Fredningsområdet avgränsas med räta linjer från Råhalsudden via södra delen på Eneskär till 
västra spetsen på Tomtö (Figur B9). 
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Figur B9. Det föreslagna fredningsområdet Hallarumsviken (blå markering). 


	Bilaga 1 Försätt
	Bilaga 1-Beskrivning av föreslagna fredningsområden
	Beskrivning av föreslagna fredningsområden
	1. Valjeviken
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	2. Sölvesborgsviken
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	3. Byggesviken
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	4. Edstorpaviken
	Befintligt fiske och fiskeregler
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	5. Väbyfjorden, Smygen och Vångösund
	Befintligt fiske
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	6. Inre fjärden
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	7. Hjorthammarsviken
	Befintligt fiske och fiskeregler
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	8. Tromtösundaviken
	Befintligt fiske och fiskeregler
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	9. Rosenholmsviken och Lindesnäsviken
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen

	10. Hallarumsviken
	Befintligt fiske
	Konsekvenser för fisket
	Förslag till regelförändring i fiskerilagstiftningen



