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Tillstyrker och avstyrker förslag 
 

Förslag Tillstyrker Avstyrker 
Nio fredningsområden inrättas där allt fiske är 
förbjudet under perioden 1 januari-31 maj med 
undantag för fiske efter ål med stöd av enskild 
fiskerätt. 
 
Fredningstiden för åtta befintliga 
fredningsområden förlängs (från 15 september-
31 december) till 15 september-31 maj, en period 
under vilken allt fiske är förbjudet med 
undantag för fiske efter ål med stöd av enskild 
fiskerätt. 
 
Allt fiske efter gädda och abborre är förbjuds i 
kustvattenområdet från Kalmar län ner till 
Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj. 
 
Förvaltningsåtgärder föreslås gälla i fem år med 
början år 2019 för att ge möjlighet till 
utvärdering, varefter omprövning skall ske. 

Kustbevakningen ställer sig positiv till 
inrättandet av fler fredningsområden, med 
kommentarer1. 
Lantbrukarnas riksförbund har inte några 
direkta kommentarer. 
Sportfiskarna i Blekinge anser att 
länsstyrelsens förslag är mycket bra och väl 
genomarbetat, med kommentarer2. 
Karlshamns kommun är positiva till förslaget, 
med kommentarer3. 
Blekinge kust- och skärgårdsförening anser 
att förslaget i grund och botten bra men avstår 
från att inkomma med ytterligare synpunkter, 
med kommentarer4. 
Karlskrona Fishing ställer sig positiva till de 
åtgärder som presenteras i remissen, med 
kommentarer5. 
Ronneby kommun ställer sig bakom 
länsstyrelsens förslag. 
Sveriges fiskevattenägareförbund anser att 
föreslagna fredningsområden och fredningstider 
är motiverade, med kommentarer6. 
Blekinge Folkhögskola anser i stort att 
förslaget är ett steg i rätt riktning och ger sitt 
fulla stöd, med kommentarer7. 
Vattenrådet för Blekingekusten är positiva till 
fredningsområden, med kommentarer8. 

Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening 
tillstyrker samt avstyrker delar av förslaget. 
Jim Svensson motsätter sig förslaget till 
utökning av fredad tid, med kommentarer11. 
 
 
 
 
 
 
Osäkra 
Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening 
har lämnat synpunkter och förslag till ändringar 
utanför Bräkneåns mynning. 
Staffan Westerberg har lämnat synpunkter och 
förslag till ändringar i egenskap av markägare. 
 



Sölvesborgs kommun stödjer förslaget om 
fredade områden under de tider som föreslås, 
med kommentarer9. 
Sveriges fiskares producentorganisation har 
inget att erinra mot det remitterade förslaget. 
Karlskrona kommun: Kommunstyrelsen har 
beslutet att anta föreliggande förslag. 
Blekinge Arkipelag anser att remissförslaget är 
genomtänkt och väl utformat, med 
kommentarer10. 
 
 
 
 

 

1 Kustbevakningen föreslår att man skyltar områdena väl både från land och om möjligt även från sjösidan för att kunna bedriva en rättssäker och fungerande övervakning, eftersom det 
tidigare har visat sig vara svårt att lagföra överträdelser då förundersökningsledare tyckt att skyltning och information varit bristfällig och då friat misstänkta. Vidare gör Kustbevakningen 
bedömningen att förslaget om generellt förbud mot fiske av gädda och abborre i (östra) kustvattenområdet under perioden 1 april-31 maj är ett förbud som blir svårt för Kustbevakningen 
att övervaka, eftersom det tidigare har visat sig vara svårt att bevisa att fisket riktats mot en viss fiskart och då har förundersökningsledare lagt ner ärendet på grund av otydliga regler.   

2 Sportfiskarna frågar sig hur kontrollanterna ska se skillnad på de som fiskar efter gädda/abborre och de som fiskar efter havsöring längs Blekinges östra kustområde under angiven period. 
Vidare undrar Sportfiskarna hur uppföljningen ska utföras samt hur den ska finansieras. Slutligen undrar Sportfiskarna om vilka möjligheter Länsstyrelsen har att fatta snabba beslut om 
åtstramningar i händelse av svikande reproduktion och fångster. 

3 Karlshamns kommun anser att en första utvärdering efter fem år kan vara bra, men att det bör tas fram en lämplig tidpunkt för ytterligare en utvärdering. Detta då gäddhonor uppges bli 
könsmogna först vid tre till fem års ålder, vilket innebär att en uppföljning efter fem år kan vara en för kort tid för att märka en signifikant ökning av antalet lekande gäddor. Kommunen 
befarar således att det inte är säkert att det går att ta ett slutligt beslut om hur förvaltningen ska fortsätta efter första utvärderingen. Vidare befarar kommunen att mer resurser kommer 
att krävas för tillsynen av de fredade områdena, varför tillsyningspersoner bör rekryteras för att säkra tillsynen. 

4 Blekinge kust- och skärgårdsförening vill framhålla vikten av att skarven jagas effektivt eftersom den bevisligen är en stor predator på bestånden av gädda. Vidare vill föreningen också att 
länsstyrelsen med kraft verkar för att fiskeridödligheten vid C&R-fiske minskas till en mycket låg nivå, och tillägger att andelen krokskadade gäddor, som efter en fisketävling, fångas i nät 
är oroväckande hög. Föreningen föreslår därför att länsstyrelsen inför ett system för inrapportering av fångade gäddor som har skador efter C&R-fiske. 

5 Karlskrona Fishing undrar hur kontrollen ska genomföras för att åtgärderna ska få full effekt, samt hur ansvarsförhållanden och rutiner avseende kontroll ser ut. Vidare anser Karlskrona 
Fishing att Länsstyrelsen på sikt bör försöka få till ett försöksprojekt gällande fiskekort för sportfiske längsmed Blekingekusten, detta för att skapa en naturlig informationskanal med/till 
sportfiskare, få in medel för förvaltningsåtgärder samt skapa grund för en effektiv kontroll av redan gällande och kommande bestämmelser mm. 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
6 Sveriges fiskevattenägareförbund tillstyrker alla åtgärdsförslag under förutsättning att samtliga berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen. Förbundet 

tycker, trots bristande förutsättningar, att länsstyrelsen har goda ambitioner och så här långt har haft en transparant förankringsprocess kring förslaget, men ställer sig frågande till om 
processen har inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Vidare vill förbundet starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare 
och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Blekinges skärgårds- och kustvatten, vilket skulle skapa den långsiktigt hållbara förvaltning av gädda och övriga 
fiskbestånd som är själva andemeningen i länsstyrelsens förslag. Dessutom skulle olika slags förvaltningsåtgärder kunna förankras betydligt enklare och inom ramen för en rättssäker 
process. Slutligen anser förbundet att en kraftfull förvaltning och beståndsreglering av skarv och säl måste vara en självklar del i ett åtgärdspaket för att förvaltningsåtgärder i form av 
fiskeregleringar ska bli trovärdiga och vinna acceptans. 

7 Blekinge Folkhögskola anser att det vore rimligt att överväga en utsträckning av fredningstiden åtminstone till att gälla från december månads början, med tanke på att de två sista 
månaderna på året representerar det största uttaget av gädda från yrkesfisket. Vidare anser Blekinge Folkhögskola att det vore rimligt att säkerställa uppvandringen av gädda till den 
nyligen anlagda våtmarken vid Vambåsa på samma sätt som man säkrar uppvandring av lekmogen havsöring i våra vattendrag, alltså genom fredning i mynningsområdet under 
vandringsperioden, varför Blekinge Folkhögskola föreslår att fredningsområdet ”Inre Fjärden” utsträcks österut till att gälla även Vambåsanäs och Vambåsaviken.  Slutligen anser 
Blekinge Folkhögskola att det vore rimligt att se över det ökande antalet gäddfisketävlingar i länet, och överväga någon slags begränsning av antalet och omfattningen av dessa tävlingar, 
exempelvis genom att införa ett tillståndskrav där Länsstyrelsen beviljar tillstånd för sådana tävlingar och då har möjlighet att ställa villkor för deras genomförande. 

8 Vattenrådet för Blekingekusten anser att förvaltningsplanen inte tar ett helhetsgrepp eftersom den inte omfattar att åtgärda andra faktorer som påverkar gäddbestånden som t.ex. ökande 
bestånd av säl, skarv, spigg och dikade våtmarker. Vidare menar Vattenrådet att det behövs en beskrivning av hur förvaltningsplanen ska utvärderas och att referensområden bör 
användas för att kunna säkerställa effekten av åtgärderna. Vidare anser Vattenrådet att det skulle behövas bättre beskrivning av underlagsmaterial som används för att utvärdera 
konsekvenserna för yrkesfisket (yrkesfiskestatistik och osäkerheterna i det) av inrättandet av de nya fredningsområdena. Slutligen anser Vattenrådet att Länsstyrelsens förhoppning om 
gäddan i länet, genom långsiktigt hållbar förvaltning, på sikt ska kunna sprida sig till angränsande kustområden är orealistisk givet gäddans ofta stationära beteende.   

9 Sölvesborgs kommun anser att sill bör undantas från förbudet att fiska inom fredningsområden under fredningstid om det inte finns något stort hot mot denna art eller om det inte stör 
det sammanhängande ekosystemet. Sillfiske är en stor attraktion för fritidsfiskare och för människor som fiskar endast när sillen går in. Vidare anser kommunen att förvaltningsförslaget 
på fem år tycks vara väl långt, varför kommunen föreslår att utvärdering och eventuell omprövning bör omfatta tre år. Under tre år bör tecken på återhämtning kunna påvisas och man 
kan se om man är på rätt väg eller om andra åtgärder behöver vidtas. 

10 Blekinge Arkipelag föreslår att två områden där Hällaryds skärgårds gäddbestånd företrädesvis förrättar sin lek, undantas från fiske i likhet med övriga avlysta vikar. Vidare vill Blekinge 
Arkipelag trycka på vikten av att kontinuerlig tillsyn utförs, både för att följa upp de nya reglernas efterlevnad och för att kunna följa upp hur säl- och skarvbestånden etablerar sig på de 
avlysta platserna. Man bör se över möjligheterna att snabbt kunna sätta in skyddsjakt där behovet eventuellt uppkommer. Vidare föreslår föreningen att finansiering av tillsyn och vård av 
kustfisket skulle kunna ske genom försäljning av ett kustfiskekort inom biosfärområdet, något som flera olika aktörer ställer sig positiva till i samtal föreningen fört under hösten 2018. 
Slutligen anser föreningen att det är önskvärt att regionala och centrala myndigheter också arbetar vidare med dels vilka restriktioner som behöver gälla för det storskaliga, industriella 
fisket för att trygga fiskbestånd som också det kustnära fisket kan beskatta på ett hållbart sätt och dels att undersöka vilka övriga miljöparametrar, förutom de industriella 
fiskemetoderna, som håller torskens, ålens och laxens hälsostatus på en så låg nivå att de i nuläget knappt tål beskattning. 

11 Jim Svensson menar att förslaget strider mot regeringsformen 2 kap 15 paragrafen och att förslaget därför inte ska omfatta Gallån (befintliga fredningsområdet Gallerydaån). Vidare anser 
Jim Svensson att det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen inte kontaktat honom innan ett sådant stort angrepp i hans ägande föreslås. Slutligen menar Jim Svensson att utöver intrånget 
i hans äganderätt skulle förslaget medföra betydande intrång i hans näringsverksamhet som yrkesfiskare av lax med flera arter.  
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