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Sammanställning yttranden 
 
Fredningsområden 

Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Fler skyddsområden i yttre delarna av 
Hallarumsviken bör inrättas. 
 

Stefan Westerberg 
 
 

Länsstyrelsen ser positivt på att det föreslås fler 
fredningsområden, dock är det svårt att i detta 
skede tillföra fler. Vid eventuellt införande av 
områden så vill länsstyrelsen ha en så bred 
förankringsprocess som möjligt. 

Föreslås att två områden där Hällaryds 
skärgårds gäddbestånd företrädesvis förrättar 
sin lek, undantas från fiske i likhet med övriga 
avlysta vikar. Det är fråga om östra delen av 
Vettekullaviken inklusive Fläskön samt 
Matviken från Västra delen av viken, över 
utloppet av Hällarydsån, Skarviken och bort till 
Bruksvikens östra sida. 
 

Blekinge Arkipelag 

Föreslås att fredningsområdet "Inre Fjärden" 
utsträcks österut till att gälla även Vambåsanäs 
och Vambåsaviken, eftersom det vore rimligt att 
säkerställa uppvandringen till Vambåsa 
gäddvåtmark. 

Blekinge Folkhögskola 
 

Länsstyrelsen ser positivt på att det föreslås fler 
fredningsområden, dock är det svårt att i detta 
skede tillföra fler. Vid eventuellt införande av 
områden så vill länsstyrelsen ha en så bred 
förankringsprocess som möjligt. Det vore rimligt 
att se över området ”Inre fjärden” för att säkra 
uppgång av sötvattenslekande gäddor till 
våtmarken. 
 

 

  



Fredningstid 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Föreslagen fredningstid på fem månader kan 
anses som en lång tidsperiod. 
 

Karlskrona kommun 
 

Länsstyrelsen har föreslagit en fredningstid från 
1 januari-31 mars. Med motivering att gäddan 
som ansamlas i och runt grunda havsvikar inför 
och under lek är utsatt för ett högt fisketryck 
från både yrkesfiske och sportfiske. Omfattande 
fiske inom en grund havsvik inför och under lek 
kan störa leken och rekryteringen. För att säkra 
gädda som resurs har Länsstyrelsen gjort 
bedömningen att en fredningstid på fem 
månader är nödvändig. Denna fredningstid 
gäller enbart ett begränsat antal befintliga och 
föreslagna fredningsområden. 

Det skulle räcka med fredning under gäddans 
lektid, det vill säga under perioden 1 april-31 maj, 
inom området utanför Bräkneåns mynning. 
Mörtströmmens FVOF föreslår fredningstid i det 
inre området närmast åmynningen 15 
september-31 december och 1 april-31 maj, samt 
fredningstid i det yttre området 1 april-31 maj. 
 

Mörtströmmens FVOF 
 

Avstyrker förslaget om förlängd tidsperiod (1 
januari-15 mars). 
 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF 
 

Rimligt att överväga en utsträckning av 
fredningstiden åtminstone till att gälla från 
december månads början, då det framgår att de 
två sista månaderna på året representerar det 
största uttaget av gädda från yrkesfisket. 
 

Blekinge Folkhögskola 
 

Länsstyrelsen har tillsammans med den 
rådgörande gruppen för fiske diskuterat att låta 
fredningstiden innefatta även december månad. 
Eftersom det övergripande syftet med 
förvaltningsförslaget är att skydda gädda inför 
och under leken, för att skapa bättre 
förutsättningar för lyckad lek och lokal 
rekrytering, gör länsstyrelsen bedömningen att 
fredningstid från 1 januari-31 mars är tillräcklig 
för att uppnå syftet. 
 



Förslaget till utökning av fredad tid strider mot 
regeringsformen 2 kap 15 paragrafen och därför 
skall Gallån (Gallreydaån) inte omfattas av det 
nya förslaget. 

Jim Svensson Eftersom det inte finns något formellt register 
över fiskerättsägare har länsstyrelsen inte 
kunnat rikta remissen direkt till samtliga 
berörda fiskerättsägare. För att nå ut till en bred 
allmänhet publicerade länsstyrelsen remissen 
på länsstyrelsens hemsida samt lät införa en 
kungörelse om förslagen till lokaltidningarna. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att en utökad 
fredningstid krävs för att tillgodose angelägna 
allmänna intressen, i detta fall rekrytering av 
gädda, enligt regeringsformen 2 kap 15 
paragrafen. Länsstyrelsen har beaktat inkomna 
synpunkter så i förslaget till Havs- och 
vattenmyndigheten föreslår länsstyrelsen ett 
undantag av yrkesfiske med licens efter lax med 
stöd av enskild fiskerätt inom det befintliga 
fredningsområdet Gallerydaån, 16 mars-31 maj. 



Fiskeförbud 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Det är ett riktat gäddfiske som är angeläget att 
reglera, det förefaller märkligt att allt fiske 
förbjuds.  Detta skulle exempelvis innebär att 
vårfiske efter sill i dessa områden också skulle 
vara förbjudet. 

Karlskrona kommun Under föreslagen fredningstid bedrivs det ett 
begränsat fiske riktat efter andra arter än gädda 
inom de föreslagna områdena. Tillsyn av fisket 
skulle avsevärt försvåras då det är svårt att 
bevisa att fisket riktas mot en viss fiskart. Efter 
att Länsstyrelsen har gått igenom inkomna 
synpunkter kommer Länsstyrelsen i förslaget till 
Havs- och vattenmyndigheten föreslå ett 
undantag för yrkesfiske med licens efter ål som 
utövas med stöd av enskild fiskerätt. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte sker något 
riktat fiske efter sill inom föreslagna områden. 
Länsstyrelsen föreslår att, om det från 
fiskevårdssynpunkt kan tillåtas, efter ansökan 
medge den som bedriver fiske med stöd av 
fiskelicens tillstånd att utan hinder av 
bestämmelserna fiska med nät efter andra arter. 

Det är inte motiverat att införa ett totalt 
fiskeförbud i de aktuella områdena, dels 
eftersom det kommer att ställa till omfattande 
problem (för både yrkesfiske och turismfiske) då 
det omöjliggör fiske efter andra arter. 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF 

Föreslår att förslaget ändras till: ”förbud mot 
riktat fiske efter gädda i de berörda områdena 
(väster om Torhamns udde) mellan 1 april-15 
maj. 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF 

Eventuellt bör sill undantas om det inte finns 
något hot mot denna art eller om det inte stör 
det sammanhängande ekosystemet. 

Sölvesborgs kommun 



Tillsyn/kontroll 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Skylta områdena väl från land och om möjligt 
även från sjösidan för att kunna bedriva en 
rättssäker och fungerande övervakning. 

Kustbevakningen Länsstyrelsen är positiv till förslaget om att 
skylta fredningsområdena. Sådan skyltning kan 
komma att ske för vissa fredningsområden där 
det bedöms vara lämpligt och väl fungerande. 
Utöver skyltning kommer information om 
fredningsområden att göras tillgängligt på 
länsstyrelsens hemsida samt på hemsidan 
”svenskafiskeregler.se”. 

Svårt att övervaka ett förbud på fiske efter 
abborre och gädda på ostkusten. 

Kustbevakningen Länsstyrelsen är medveten om problemet med 
tillsyn, och har därför föreslagit ett fiskeförbud 
mot alla arter inom befintliga och nya föreslagna 
fredningsområden. Förbud mot allt fiske efter 
gädda och abborre i kustområdet från Kalmar 
län till Torhamns udde under perioden 1 april-31 
maj motiveras av att länsstyrelsen anser det vara 
angeläget att nå en enhetlig förvaltning 
längsmed den södra ostkusten. Detta eftersom 
samma fredningsperiod redan har införlivats i 
Kalmar län. 

Hur ser kontrollanter skillnad på de som fiskar 
gädda/abborre och de som fiskar havsöring? 

Sportfiskarna i Blekinge 

Mer resurser kommer att krävas för tillsynen av 
de fredade områdena varför tillsynspersoner bör 
rekryteras för att säkra tillsynen. 

Karlshamns kommun Kustbevakningen ansvarar tillsammans med 
Havs- och vattenmyndigheten för fisketillsyn i 
Blekinges kustområden. Länsstyrelsen har 
möjlighet att förordna fisketillsynsmän inom 
områden där det finns någon organisation som 
kan ta ansvar för tillsynen. 

Hur ska kontroll genomföras så att åtgärderna 
får full effekt, dels hur ansvarsförhållanden och 
rutiner kring kontrollen ser ut? 

Karlskrona Fishing 



Gällande fiskeregler måste spridas på ett bra 
sätt, exempelvis genom Länsstyrelsen hemsida. 

Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening Utöver skyltning av fredningsområden kommer 
information om fredningsområden att göras 
tillgängligt på länsstyrelsens hemsida samt på 
hemsidan ”svenskafiskeregler.se”. 

Trycker på vikten att kontinuerlig tillsyn utförs, 
både för att följa upp de nya reglernas 
efterlevnad och för att följa upp säl- och 
skarvbestånden etablerar sig på de avlysta 
platserna. 

Blekinge Arkipelag Kustbevakningen ansvarar tillsammans med 
Havs- och vattenmyndigheten för fisketillsyn i 
Blekinges kustområden. Länsstyrelsen har 
möjlighet att förordna fisketillsynsmän inom 
områden där det finns någon organisation som 
kan ta ansvar för tillsynen. Hur uppföljning och 
utvärdering ska utföras planeras just nu och 
inkluderades således inte i remissen. Däremot 
kommer förslaget till HaV att innehålla 
beskrivning av uppföljning och utvärdering. 



Uppföljning/utvärdering 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Förvaltningsåtgärderna bör gälla i tre år och 
därefter utvärderas och eventuellt omprövas. 

Sölvesborgs kommun Länsstyrelsen gör bedömningen att effekterna 
av åtgärderna på rekryteringen eventuellt kan 
upptäckas inom tre år. Däremot kan effekterna 
av åtgärderna på vuxen lekfisk sannolikt inte 
upptäckas inom en treårsperiod. Det motiverar 
att uppföljning bör ske under en femårsperiod, 
följt av utvärdering och eventuell omprövning. 

Utvärdering efter fem är en för lång tidsperiod, 
varför utvärdering rimligen bör ske tidigare. 

Karlskrona kommun Utvärdering av föreslagna fredningsområden 
samt referensområden är planerat att ske årligen 
med startunder våren 2019. Provfisken kommer 
att utföras på rekryter samt vuxna individer i 
områdena. 

Hur ska uppföljning ske i fredningsområden och 
i andra områden? 

Sportfiskarna Blekinge 

Utvärdering efter fem år kan vara för kort tid 
pga. könsmognaden på gäddor.  En första 
utvärdering kan göras efter fem år, eller så kan 
det finnas skäl att synkronisera utvärderingen 
utifrån vattenförvaltningens cykler på sex år. 

Karlshamns kommun 

Gäddans lek måste utvärderas fortlöpande för 
att se om önskad effekt är uppnådd eller man 
behöver ändra i något. 

Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening 



Det behövs en beskrivning av hur 
förvaltningsplanen ska utvärderas och att 
referensområden bör användas för att kunna 
säkerställa effekten av åtgärderna. 

Vattenrådet för Blekingekusten Utvärdering av föreslagna fredningsområden 
samt referensområden är planerat att ske årligen 
med start under våren 2019. Hur uppföljning 
och utvärdering ska utföras planeras just nu och 
inkluderades således inte i remissen. Däremot 
kommer förslaget till HaV att innehålla 
beskrivning av uppföljning och utvärdering. 



Andra förvaltningsåtgärder 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Åtgärder behöver vidtas och förstärkas så att 
antalet skarvar, sälar och spigg reduceras i syfte 
att underlätta rekryteringen av bland annat 
gädda. 

Karlskrona kommun Länsstyrelsen fattar årliga beslut om 
möjligheter till skyddsjakt på skarv. När det 
gäller jakt på gråsäl så regleras detta i 
internationella överenskommelser inom 
HELCOM. Naturvårdsverket fattar årligen beslut 
om möjligheter till skyddsjakt på gråsäl. 
Länsstyrelsen redovisar årligen behovet av jakt 
på gråsäl till Naturvårdsverket. Det skulle 
förmodligen ha viss verkan om fler 
organisationer framförde synpunkter till 
Naturvårdsverket. 

Framhåller vikten av att skarven jagas effektivt 
eftersom den bevisligen är en stor predator på 
bestånden av gädda. 

Blekinge kust och skärgårdsförening 

En kraftfull förvaltning och beståndsreglering av 
skarv och säl måste vara en självklar del i ett 
åtgärdspaket. 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Länsstyrelsen bör se till att det finns möjlighet 
till skyddsjakt på säl och skarv inom alla fredade 
områden. 

Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening 

Poängterar att när de avlysta områdena lämnas 
obesökta under fredningstiden finns förutom 
olaga fiske även risk för att säl och skarv hittar 
till dessa platser och att de då tillåts vistas där 
på ett djärvare och mer långvarigt sätt, vilket i 
sig kan utgöra en belastning för beståndens 
rekrytering. Blekinge Arkipelag menar således 
att man bör se över möjligheterna att snabbt 
kunna sätta in skyddsjakt där behov eventuellt 
uppkommer. 

Blekinge Arkipelag 



Förvaltningsplanen tar inte ett helhetsgrepp 
eftersom den inte omfattar att åtgärda andra 
faktorer som påverkar gäddbeståndet som till 
exempel ökande bestånd av säl, skarv, spigg och 
dikade våtmarker. 

Vattenrådet för Blekingekusten Länsstyrelsen fattar årliga beslut om 
möjligheter till skyddsjakt på skarv. När det 
gäller jakt på gråsäl så regleras detta i 
internationella överenskommelser inom 
HELCOM. Naturvårdsverket fattar årligen beslut 
om möjligheter till skyddsjakt på gråsäl. 
Länsstyrelsen redovisar årligen behovet av jakt 
på gråsäl till Naturvårdsverket. Det skulle 
förmodligen ha viss verkan om fler 
organisationer framförde synpunkter till 
Naturvårdsverket. Åtgärdsplanen för 
kustlekande gädda utgör ett steg i en långsiktig 
förvaltningen av gädda i länets kustvatten. 
Gällande våtmarker arbetar länsstyrelsen 
kontinuerligt bland annat med LOVA-bidrag och 
den nya våtmarkssatsningen, där regeringen 
avsatt pengar till just våtmarker. 



Fiskerättsinnehav 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Fiskerättsägare inte varit med i diskussionerna 
eftersom det finns andra arter än ål, vilken 
Länsstyrelsen undantagit från beslutet. Detta 
gör att man urholkar äganderätten. 

Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening Eftersom det inte finns något formellt register 
över fiskerättsägare har länsstyrelsen inte 
kunnat rikta remissen direkt till samtliga 
berörda fiskerättsägare. För att nå ut till en bred 
allmänhet publicerade länsstyrelsen remissen 
på länsstyrelsens hemsida samt lät införa en 
kungörelse om förslagen till lokaltidningarna. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att föreslagna 
förvaltningsåtgärder krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen, i detta fall 
rekrytering av gädda, enligt regeringsformen 2 
kap 15 paragrafen. 

Förutsättning att samtliga berörda enskilda 
fiskerättsägare ger sitt medgivande och 
godkänner förslagen. 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Anmärkningsvärt att Länsstyrelsen inte 
kontaktat honom innan ett sådant stort ingrepp 
i hans ägande föreslås. Utöver intrånget i hans 
äganderätt medför förslaget också betydande 
intrång i hans näringsverksamhet som 
yrkesfiskare av lax med flera arter. 

Jim Svensson 



Övriga förslag 
Huvudsaklig invändning/synpunkter Yttrande part Länsstyrelsens kommentarer 
Yrkesfiske med knackning förbjuds, och 
fritidsfisket bör begränsas på något sätt. 

Stefan Westerberg Att skrämma in gäddor i näten genom att plaska 
och ropa är idag tillåtet. Det är möjligt att föreslå 
till Havs- och vattenmyndigheten att detta ska 
vara förbjudet. Med föreliggande förslag till 
förvaltningsåtgärder kommer fritidsfisket att 
begränsas under en del av året inom befintliga 
och föreslagna nya lekområden.  

Istället för regelverk från myndighet skulle man 
vidare undersöka möjligheterna till en lokal och 
gemensam förvaltning. 

Karlskrona kommun Länsstyrelsen ser positivt på förslag om en 
adaptiv förvaltning och en lokal 
förvaltningsmodell med avseende på fisk och 
fiske. Som det ser ut i dag är det Havs- och 
vattenmyndigheten som har beslutsrätt 
gällande fiskreglering. 

Åtstramningar vid svikande 
reproduktion/fångster. Finns det en plan på att 
kunna ta snabbt beslut och att det genomförs 
skyndsamt? 

Sportfiskarna Blekinge 

Ändamålsenliga fredningsområden och övrig 
fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare, 
snabbare och mer konstruktivt inom ramen för 
en lokal förvaltningsmodell för Blekinges 
enskilda skärgårds- och kustvatten. 

Sveriges fiskevattenägareförbund 



Länsstyrelsen ska med kraft verkar för att 
fiskeridödligheten vid C&R (Catch and Release) 
fiske minskas till en mycket låg nivå.  Föreslås 
att Länsstyrelsen inför ett system för 
inrapportering av fångade gäddor som har 
skador efter C&R-fiske. 

Blekinge kust och skärgårdsförening Länsstyrelsen har tidigare tillsammans med 
Blekinge Arkipelag tagit fram 
informationsmaterial om hur man hanterar fisk 
vid återutsättning för att minska skador och 
dödlighet. Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
driver därtill ett projekt med inrapportering av 
skador på fisk orsakat av sportfisket. 

Försöksprojekt gällande fiskekort för sportfiske 
längs Blekingekusten. 

Karlskrona Fishing Rätten att fiska fritt vid kusten med 
handredskap finns inskriven i Fiskelagen 
(1993:787). Detta innebär att det krävs 
riksdagsbeslut för att ändra detta. Frågan om en 
fiskevårdsavgift har behandlats flera gånger av 
riksdagen sedan det fria handredskapsfisket 
infördes 1985. Varje gång har dessa förslag om 
avgift röstats ner. Inom biosfärsområden finns 
möjligheter att testa nya metoder för 
förvaltning. En ansökan om att införa en avgift 
för fiske vid kusten skulle kunna lämnas in av 
Blekinge Arkipelag. Länsstyrelsen medverkar 
gärna i ett sådant projekt. 

Föreslår finansiering av tillsyn och vård av 
kustfisket genom försäljning av ett kustfiskekort 
inom biosfärsområdet. 

Blekinge Arkipelag 

En förvaltningsmodell som innebär att det 
införs en särskild fiskevårdsavgift för det fria 
handredskapsfisket och/eller nätfiske som 
bedrivs utan stöd av enskild fiskerätt inom dessa 
områden. 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Det vore rimligt att se över fisketävlingar och 
överväga någon slags begränsning av antalet och 
omfattningen av dessa tävlingar. 
Fisketävlingarna står för en betydande del av 
sportfiskets fångst av gädda under hösten. Ett 
sätt vore att införa ett tillståndskrav, där 
länsstyrelsen beviljar tillstånd för sådana 
tävlingar, och då också har möjlighet att ställa 
villkor för deras genomförande. 

Blekinge Folkhögskola Länsstyrelsen har haft en dialog med ledningar 
för de fisketävlingar som bedrivs inom Blekinge 
skärgård. Dialogen har resulterat i att merparten 
av fisketävlingarna har beslutat sig för att 
avsätta ett flertal för gäddan viktiga områden, 
vilket innebär att tävlingsdeltagare inte tillåts 
fiska inom dessa områden under tävlingarna.  



Det behövs en bättre beskrivning av 
underlagsmaterialet (till exempel 
yrkesfiskestatistik och osäkerheterna i detta 
material) som används i Bilaga 1 för att beskriva 
konsekvenserna av åtgärderna före respektive 
område. 
 

Vattenrådet för Blekingekusten 
 

Länsstyrelsen har i remissen redogjort för 
osäkerheter i underlagsmaterial i remissen. 
 

Länsstyrelsen hyser en orealistisk förhoppning 
om att gäddan på sikt kan sprida sig till både 
österut och västerut, givet att gäddan sällan 
vandrar mer än fem km. 

Vattenrådet för Blekingekusten 
 

Länsstyrelsen kan inte utesluta att gädda från 
Blekinges kustområden på kort eller lång sikt 
kan sprida sig till angränsande kustområden 
genom en gradvis återkolonisering av lämpliga 
områden. 
 

Länsstyrelsens motivering att ”uppgifter tyder 
även på att Blekinges bestånd av kustlekande 
gädda är på väg att försvagas”. SYEF menar på att 
tillgången på gädda är god, och lyfter fram att 
fritidsfisket efter gädda historiskt varit 
omfattande samt att yrkesfiskets fångster av 
gädda har ökat i takt med fiskeansträngningen 
sedan 2009 fram till 2016 och att den minskade 
fångsten av gädda under 2017 anses ligga i de 
naturliga variationerna. 
 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF 
 

Länsstyrelsen menar på att dessa beskrivningar 
av statusen för gäddan i Blekinges kustområden 
inte står i konflikt. Ett gäddbestånd kan uppvisa 
god status jämfört med andra platser samtidigt 
som uppgifter kan tyda på att gäddbeståndet är 
på väg att försvagas. 
 



Det vetenskapliga underlaget, för dessa 
förvaltningsförslag som de är presenterade, är 
undermåligt och bör göras mer grundligt innan 
man tar ett slutgiltigt beslut om 
förvaltningsåtgärder. 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF  

Länsstyrelsen har presenterat underlag som 
inhämtats dels från inrapporterade fångster från 
länets yrkesfiske, dels från en kombinerad enkät- 
och fältundersökning av sportfisket i Karlskrona 
västra skärgård, dels från nationella och lokala 
provfisken (översiktsnät och yngelinventering). 
Därutöver har Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
lämnat ett yttrande över beståndsstatus för 
gädda i Blekinge (Bilaga 2 i remissen). Även om 
det finns luckor så betraktar Länsstyrelsen detta 
som ett bra underlag för förvaltningsåtgärder. 

Menar på att den rådgivande gruppen för fisket 
har framfört att det är osäkert vilken åtgärd som 
kan tänkas ge resultat, om man inför flera 
åtgärder samtidigt. Det är viktigt för en 
förvaltning, om den ska kunna utvecklas positivt 
och bli en framgång, att den utformas enligt de 
råd som ges från den rådgivande gruppen för 
fisket. 

Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening 
SYEF 

I förslaget ligger enbart fredningsområden med 
en fredningstid som avser skydda gäddan inför 
och under leken. Inom befintliga och föreslagna 
nya fredningsområden tillkommer inga andra 
åtgärder som skulle kunna försvåra utvärdering 
av effekterna av införandet av fredningsområde. 

Mot bakgrunden av det kustnära småskaliga 
fiskets negativa utveckling, är önskvärt att 
regionala och centrala myndigheter också 
arbetar vidare med vilka restriktioner som 
behöver gälla för det storskaliga, industriella 
fisket. 

Blekinge Arkipelag Länsstyrelsen ser positivt på att fler regionala 
och centrala myndigheter bedriver ett fortsatt 
arbete på området. 
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