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    Ronneby 21 09 2018 

 
Föreningen Blekinge Arkipelags synpunkter på 
remissförslaget till förvaltningsplan för gädda 
 
 
 
 
 
Blekinge Arkipelag har deltagit i processen som lett fram till förslaget och varit 
delaktiga vid möten som arrangerats av Länsstyrelsen i Blekinge. Behovet av den 
nämnda processen och den förvaltningsplan som nu är på väg att tas fram är 
uppenbart och välkomnas därför av föreningen. 
 
Överlag tycker vi att remissförslaget är genomtänkt och väl utformat. Det är baserat 
på undersökningar av fisketryck och beståndens utveckling och innebär att såväl 
yrkesfiske som fritidsfiske kan fortgå även efter förvaltningsåtgärderna 
implementerats. Detta anser Blekinge Arkipelag vara av stor vikt, dels för att 
upprätthålla ett kulturarv med kustnära, småskaligt yrkesfiske och dels för att vår 
kust och skärgård även fortsättningsvis ska utgöra goda förutsättningar för de 
fisketurismanläggningar som etablerats på flera ställen i biosfärområdet. Dessutom 
vill vi att allmänhetens handredskapsfiske ska kunna fortgå som en viktig och 
uppskattad rekreativ aktivitet, något som remissförslaget heller inte avsevärt 
försvårar. 
 
Blekinge Arkipelag har haft dialog med såväl föreningar och företag som yrkesfiskare 
och skulle utifrån dessa vilja föreslå någon förändring av och tillägg till förslaget: 
 

1) I Karlshamns kommun begränsar sig förslaget till att undanta Byggesviken 
och Edstorpsviken mellan 1 januari och 31 maj. Det innebär att i stort sett 
hela Karlshamns kust och skärgård (Hällaryds skärgård) undantas 
restriktioner. Många anser att gäddfisket i Karlshamns kommun bara är en 
spillra av vad det var för 20-30 år sedan och Blekinge Arkipelag menar att 
det genom förvaltningsplanen finns en möjlighet att bidra till att återställa 
det delvis förlorade gäddbeståndet. Att det finns ett välmående bestånd av 
gädda i Karlshamns skärgård med omnejd är av stor vikt för såväl 
allmänhetens friluftsliv och sportfiske, men även för den framväxande 
skärgårdsturismen. 
 
Föreningens förslag är därför att de 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 Matvik från västra delen av viken, över utloppet av 
Hällarydsån, Skarviken och bort till Bruksvikens östra sida. Guövik kan utgöra 
ett alternativ eller möjligt tillägg till förslaget: 
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2) Kustbevakningen har ett viktigt uppdrag i att följa upp efterlevnaden av de 
nya fredningstiderna och –områdena. När de avlysta vikarna 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, vilket i sig kan utgöra en belastning för 
beståndens rekrytering. Blekinge Arkipelag vill därför 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. 
 
I detta sammanhang vill föreningen också framhålla att biosfärområdet är en 
arena för att prova hållbara lösningar. Det är till och med så att ordinarie 
regler och förordningar kan sättas åt sidan för att testa något som man tror 
skulle vara gynnsamt för området på lång sikt. En sådan lösning är att 
finansiera tillsyn och vård av kustfisket genom försäljning av ett 
kustfiskekort inom biosfärområdet. Detta är något som flera olika aktörer 
ställer sig positiva till i samtal föreningen fört under hösten 2018. Ett sådant 
fiskekort skulle också innebära ett givet informationstillfälle för fiskaren, om 
både nya och sedan tidigare befintliga regler. Härtill skulle kunna läggas en 
rapporteringstjänst för att få bättre koll på fritidsfiskefångsternas storlek. 
 

3) I ca 30 års tid har man från myndighetshåll haft ansatsen att reglera 
Östersjöns fiskbestånd genom restriktioner för yrkesfisket. Det har varit en 
nödvändig åtgärd, men det leder också till ett ökat fisketryck på nya arter. 
På detta sätt har Blekinge, trots allt färre yrkesfiskare, fått ett ökat fisketryck 
på gäddan som trots att den är mindre uppskattad som matfisk ändå blir 
lönsam för yrkesfiskaren att rikta in sina ansträngningar mot. 
 
Det kustnära småskaliga fisket får inte längre lov att fiska lax, endast ett fåtal 
får fiska ål och det är ytterst få fiskare som kan bedriva ett lönsamt 
torskfiske, eftersom förutsättningarna inte är tillräckligt goda. 
Handredskapsfiske efter lax och torsk har under samma period dalat 
avsevärt, resursen är knapp.  
 
Blekinge Arkipelag anser att det i detta sammanhang är önskvärt att 
regionala och centrala myndigheter också arbetar vidare med  
a) 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  
b) 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. 
 
Utan denna sortens parallella åtgärder från myndigheternas håll, är det 
tveksamt att man genom fiskerestriktioner lyckas skapa ett hållbart fiske i 
Östersjön. Utan ett hållbart storskaligt fiske blir det svårt eller omöjligt att 
ha ett hållbart småskaligt fiske. Utan ett välmående hav blir det svårt att ha 
välmående fiskbestånd som tål beskattning. 
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Blekinge Arkipelag är självklart öppna för en vidare dialog kring de här lämnade 
synpunkterna och kring den framväxande förvaltningsplanen i sin helhet. 
 
 

 
För föreningen, samordnare Mattias Holmquist. 
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Från: "Wessman, Bo" <bosse.wessman@ltblekinge.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Remissvar "Förvaltningsplan gädda"
Datum: 2018-09-20 14:38:32

Hej, Här kommer ett svar från Fiskevårdslinjen på Blekinge Folkhögskola på
remissutskicket av förvaltningsplanen för kustlevande gädda i Blekinge.

Mvh Bosse

-------------------------------------------
Bo Wessman

Kursföreståndare Fiskevårdslinjen
Blekinge folkhögskola
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Från:                                  "Karl-erik Karlsson" <karl_erik_karlsson@yahoo.se>
Skickat:                             Thu, 13 Sep 2018 20:15:02 +0100
Till:                                     "Berndt Kim" <kim.berndt@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: PÅMINNELSE: Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden (Dnr 511-
3196-2018)

Hej,

Länsstyrelsens förslag om förvaltning av gädda i Blekinges kustvatten är ett resultat av flera möten som 
länsstyrelsen har haft med företrädare för flera olika kategorier av fiskande. Blekinge Kust- och 
Skärgårdsförening har deltagit i dessa möten. Förslaget är en sammanvägning av olika intressenters 
intressen och är därmed en kompromiss som i grund och botten är bra. Från vår förenings sida känner vi 
att vi inte kan komma längre när det gäller att få våra synpunkter beaktade. Vi avstår därför från att 
komma med ytterligare synpunkter när det gäller fredningstider och fredningsområden.

Vi vill emellertid framhålla vikten av att skarven jagas effektivt eftersom den bevisligen är en stor predator 
på bestånden av gädda. Vi vill också att länsstyrelsen med kraft verkar för att fiskeridödligheten vid CR-
fiske minskas till en mycket låg nivå. Andelen krokskadade gäddor, som efter en fisketävling, fångas i nät 
är oroväckande hög. Vi föreslår därför att länsstyrelsen inför ett system för inrapportering av fångade 
gäddor som har skador efter CR-fiske.

Mvh
Karl-Erik Karlsson
för Blekinge Kust- och Skärgårdsförening. 
Den torsdag 13 september 2018 08:46:28 CEST, Berndt Kim <kim.berndt@lansstyrelsen.se> skrev: 

Organisationer som redan har lämnat yttrande på remissen kan bortse från denna påminnelse.

 

God morgon, 

 

Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från

både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, föreslår Länsstyrelsen

Blekinge län förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan. 

 

Länsstyrelsen önskar således få in yttranden från era respektive organisationer (se sändlistan

till remiss) på de förvaltningsåtgärder som föreslås i remissen. 

 

Remissen kan nås genom länken nedan, och yttrande kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge län

via epost (blekinge@lansstyrelsen.se) eller post (Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona)

senast den 21 september 2018. Vänligen ange diarienummer 511-3196-2018 i ert yttrande. 
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Länk till hemsidan med remissen (PDF nederst på hemsidan).

 

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar.

 

Kim Berndt 

Handläggare, avdelningen för kunskapsuppbyggnad 

 

Länsstyrelsen Blekinge län

371 86 Karlskrona

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4

Direkttelefon: 010-22 40 185
Växel: 010-22 40 000

kim.berndt@lansstyrelsen.se 
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Från: Thomas Lennartsson <thomas.lennartsson@vattenagarna.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Remissyttrande förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden, Ert
Dnr. 511-3196-2018
Datum: 2018-09-19 10:21:24

Hej !

Bifogar yttrande från Sveriges Fiskevattenägareförbund avseende förslag till förvaltning
av gädda inom Blekinges kustområden, Ert Dnr. 511-3196-2018.

Vänliga hälsningar

Thomas Lennartsson
Förbundsdirektör
Fiskerikonsulent

Sveriges Fiskevattenägareförbund
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga
Tel. 0702-708324
Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se
Webb. www.vattenagarna.se
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REMISSYTTRANDE
2018-09-19

Ert datum  2018-07-05           
Ert dnr  511-3196-2018  

Länsstyrelsen i Blekinge
371 86 Karlskrona
    

Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till förvaltningsåtgärder för 
gädda inom Blekinges kustområden och lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen om att inrätta nio nya 
fredningsområden, att fredningstiden förlängs i befintliga fredningsområden i anslutning till 
åtta åmynningar och att fisket efter gädda och abborre i kustvattenområdet från Kalmar län 
ner till Torhamns udde förbjuds under perioden 1 april – 31 maj. Detta under förutsättning 
att samtliga berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen.  

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för att i 
förebyggande syfte värna kustgäddan i Blekinge.

Vi vill emellertid 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. Det 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.  

Vi tycker trots bristande förutsättningar att länsstyrelsen har goda ambitioner och så här 
långt har haft en transparant förankringsprocess kring förslaget. Men vi ställer oss frågande 
till om processen har inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Vi tycker dock att det 
biologiska underlaget i förvaltningsförslagen är väl genomarbetat och att det redovisas på ett 
tydligt och strukturerat sätt.   

Slutligen anser vi 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.  

Föreslagna förvaltningsåtgärder 
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Länsstyrelsen föreslår att nya preciserade fredningsområden inrättas i Valjeviken, 
Sölvesborgsviken, Byggesviken, Edstorpaviken, Väbyfjorden/Smygen, Inre Fjärden, 
Hjorthammarsviken/Tromtösundsviken, Rosenholmsviken/Lindesnäsviken och Hallarums-
viken och att det i dessa fredningsområden införs ett fiskeförbud fr.o.m. den 1 januari t.o.m. 
den 31 maj. Fiskeförbudet omfattar allt fiske undantaget ålfisken som utövas med stöd av 
enskild rätt. 

Länsstyrelsen föreslår vidare att fredningstiden förlängs i befintliga fredningsområden i 
anslutning till åmynningarna i Östra Orlundsån, Gallerydaån, Bräkneån, Ronnebyån, 
Listerbyån, Nättrabyån, Silletorpsån och Lyckebyån. Den nya fredningstiden ska enligt 
förslaget omfatta perioden 15 september till 31 maj. Fiskeförbudet omfattar allt fiske 
undantaget ålfisken som utövas med stöd av enskild rätt. 

Slutligen föreslår länsstyrelsen att allt fiske efter gädda och abborre i kustvattenområdet från 
Kalmar län ner till Torhamns udde ska vara förbjudet under perioden 1 april – 31 maj.

Samtliga förvaltningsåtgärder föreslås gälla under fem år varefter de efter utvärdering 
eventuellt kan komma att omprövas.

Bakgrunden till förslaget är att fisketrycket efter gädda i kustområdet har ökat kraftigt. Det 
kustnära yrkesfiskets totala uttag av gädda har ökat stadigt sedan 2010. Intresset för 
sportfiske efter gädda har ökat dramatiskt där effektivare fiskemetoder och ökat fisketryck 
utgör en större påfrestning för gäddbeståndet. Trots detta är statusen och rekryteringen hos 
kustgäddan generellt sett god. Tecken finns dock på att rekryteringen håller på att försvagas. 

Länsstyrelsen motiverar förslaget med att det föreligger ett behov av förvaltningsåtgärder för 
att säkra upp hållbara gäddbestånd även i framtiden. Föreslagna förvaltningsåtgärder 
förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning av kustlekande gädda inför 
och under lek vilket förbättrar förutsättningar för framgångsrik rekrytering. En hållbar 
förvaltning av Blekinges bestånd av kustlekande gädda, menar länsstyrelsen, skapar också 
förutsättningar för att arten kan sprida sig både österut och västerut och därmed stärka upp 
områden där gäddrekryteringen idag är svag och problemfylld.

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen under förutsättning att samtliga 
berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen. Det framgår 
inte av underlagen om den hittillsvarande förankringsprocessen kring förslagen har 
inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Undantaget det yrkesmässiga fisket saknar 
konsekvensbedömningen beskrivningar av hur fisket med stöd av enskild rätt påverkas av 
förslagen. I områden som påverkas av förslagen handlar det förstås om omfattande 
inskränkningar i den enskilda fiskerätten. Det fisketryck som förekommer i berörda vatten-
områden är till stor del hänförbart till allmänhetens fria handredskapsfiske och allmänhetens 
fria nätfiske. Förbud som enbart riktar sig mot allmänhetens fria fiske ställer vi oss ograverat 
bakom.  

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för att i 
förebyggande syfte värna kustgäddan i Blekinge.

Vi tycker emellertid inte att myndighetsinitierade regleringar i isolerad form skapar den 
långsiktigt hållbara förvaltning av fiskbestånden som eftersträvas. Väl förankrade 
myndighetsbeslut kräver att det införs en lokal förvaltningsmodell som öppnar upp kanaler 
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för en dialog med berörda fiskerättsägare och därmed skapar en mer rättssäker process. 
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.  

En sådan lokal förvaltningsmodell saknas idag vilket innebär att fiskeförvaltningen inte 
fungerar. Här saknas lokal förankring, ekonomisk bas för fiskevård och långsiktighet. Vi 
anser att det behövs en modern, dynamisk lokal förvaltningsmodell som skapar incitament 
för lokalt engagemang och därmed gagnar arbetet med att uppnå god beståndsvård och 
miljöstatus inom ramen för en ekosystembaserad fiskförvaltning. 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet har ett konkret och genomarbetat förslag på 
förvaltningsmodell som skapar incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, 
konkreta fiskevårdsåtgärder och fisketillsyn. Det är en förvaltningsmodell som stärker det 
lokala ansvaret, genererar fiskevårdsmedel och dessutom öppnar kanaler för en tydlig dialog 
mellan myndigheterna och en idag splittrad ägarkrets. Behovet av fredningsområden och 
områdesskydd kan exempelvis med fördel förankras och lösas inom ramen för en sådan 
lokal förvaltningsmodell. Vårt konkreta förslag är att det införs en särskild fiskevårdsavgift 
för det fria handredskapsfisket och/eller nätfiske som bedrivs utan stöd av enskild fiskerätt 
inom dessa områden. Initialt kanaliseras en betydande del av de influtna medlen till bildande 
och utveckling av lokala fiskevårdsområden enligt insjömodellen. Avgiften genererar även 
medel till miljöövervakning och lokalt åtgärdsarbete. Någon inskränkning i allmänhetens 
tillgång till fiske, annat än av biologiska fiskevårdsskäl, behöver inte följa av detta. 
Tillgängligheten blir densamma som för det fria handredskapsfisket. Genom modellen skulle 
det även skapas en stabil och trygg plattform för ekosystembaserad fiskförvaltning och 
utveckling av småskalig fisketurism i skärgården inte minst som diversifieringsalternativ för 
kust- och skärgårdsfiskeföretagare. En lokal fiskeförvaltning är ett klokt och fruktsamt sätt 
att stimulera denna diversifiering som även är nödvändig för de socioekonomiska 
ambitionerna i miljömålet Levande kust och skärgård.  

Slutligen noterar vi att skarvens och sälens mycket stora inverkan på kustbestånden av gädda 
och andra fiskarter enbart nämns flyktigt i åtgärdsdokumentet. Då allt fler studier av 
nedgångar i kustnära fiskbestånd pekar mot säl och skarv anser vi det som absolut 
nödvändigt med konkreta förvaltande insatser som håller populationerna av säl och skarv på 
för ekosystem och fiskbestånden balanserade nivåer. 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.  

Med vänlig hälsning
                   

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND

Thomas Lennartsson
Förbundsdirektör
Sveriges fiskevattenägareförbund
Lilla Böslid, 305 96 Eldsberga
Tel. 0702-70 83 24 Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se Webb. 
www.vattenagarna.se  
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Från: Rosita Wendell <rosita.wendell@karlshamn.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Miljöförbundet Blekinge Väst <miljokontoret@miljovast.se>
Marianne Westerberg <marianne.westerberg@karlshamn.se>
Sara Widesjö <Sara.Widesjo@karlshamn.se>
Ärende: Missiv § 180 Yttrande angående förslag på förvaltning av gädda inom
Blekinge kustområde
Datum: 2018-09-10 13:46:15

Med vänlig hälsning
Rosita Wendell
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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 15:55, ajournering 14:50-15:10

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S)
Elin Petersson Ledamot (M)
Annika Westerlund Vice ordförande (S)
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C)
Magnus Gärdebring Ledamot (M)
Tommy Strannemalm Ledamot (SD)
Marie Sällström Ledamot (S)
Magnus Sandgren Ledamot (M)
Jan Bremberg Ledamot (S)
Anders Englesson Ledamot (MP)
Leif Håkansson Ledamot (S)
Tor Billing Ledamot (SD)
Paul Hedlund Ledamot (L)

Tjänstgörande 
ersättare:

ersätter
Andreas Saleskog (S)
Bärthil Ottosson (M)

Sara Sakhnini (S)
Ted Olander (MP)

Närvarande 
ersättare:

Lena Sandgren (S)
Jan-Åke Berg (S)
Vivianne Andersson (S)
Tobias Folkesson (S)
Göran Svensson (S)
Ulf Lind (SD)
Kenneth Svanberg (L)

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, kanslichef
Annette Sandberg, kommunikationschef
Jesper Bergman, miljöstrateg § 179-182
Tomas Svensson, Förvaltningschef § 185
Per-Ola Persson, Miljöförbundet Bl Väst § 192

Utses att justera: Tommy Strannemalm (SD)

Paragrafer: 176 - 209

Justeringsdatum: 2018-09-06

Sekreterare ……………………………………………………
Rosita Wendell
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Ordförande ……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande ……………………………………………………
Tommy Strannemalm 

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-09-04
Datum då anslaget sätts 
upp:

2018-09-06 Datum då anslaget 
tas ner: 

2018-09-27

Förvaringsplats för 
protokollet:

Rådhuset

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 180 Yttrande angående förslag på förvaltning av gädda inom Blekinge kustområde 
2018/2627

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna yttrandet och översända det till Länsstyrelsen Blekinge län

Sammanfattning

Karlshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.

Kommunen har internt skickat ut den aktuella remissen för synpunkter till Miljöförbundet 
Blekinge Väst (kommunekologen), Näringslivsenheten (landsbygdsutvecklaren) och 
fritidsenheten.

Redogörelse för ärendet
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck 
från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, så föreslår 
länsstyrelsen förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.
Förslaget har förankrats genom en serie dialogmöten under 2017, med representanter från 
Blekinges kustkommuner, yrkesfiskare, fritidsfiskare och företagare inom turismnäringen 
samt med den rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk i Blekinge.

I Karlshamns kommun föreslår länsstyrelsen att två fredningsområden, Byggesviken och 
Edstorpsviken, inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj. 
Dessutom föreslås att fredningstiden för ett befintligt fredningsområde förlängs (från 15 
september-31 december) till 15 september-31 maj. Detta gäller vid Gallåns mynning, vilket 
inrättades till skydd för havsöring.

Totalt i Blekinge föreslås nio fredningsområden och förlängning av åtta befintliga 
fredningsområden samt förbud mot fiske efter gädda och abborre i kustvattenområdet från 
Kalmar län till Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj.

Länsstyrelsen föreslår att dessa förvaltningsåtgärder ska gälla fem år, med början 2019 för 
att ge möjlighet till utvärdering varefter omprövning skall ske.

Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning 
av kustlekande gädda inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för 
framgångsrik rekrytering. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för 
friskare kustområden i Östersjön samt medför möjligheter till rekreation samt potential för 
utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är 
värdefulla för att bevara en levande landsbygd och skärgård.

Kommunens ställningstagande och motivering
Kommunen är positiv till förslaget om förvaltning av gädda och delar uppfattningen att ett 
välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön. Det är 
också nödvändigt för att skapa ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, vilket är 
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värdefullt för att bevara en levande landsbygd och skärgård. 

Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande funktioner i 
födoväven. Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin tur reglerar förekomsten av 
djurplankton och små betare som sin tur reglerar förekomsten av växtplankton och 
trådalgspåväxt. Genom denna så kallade trofiska kaskad kan en ökning av bestånd av gädda 
indirekt leda till att mängden alger minskar. Den så kallade trofiska kaskad kan en ökning 
av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Starka bestånd av rovfisk 
kan således motverka eller mildra övergödningsproblem som uppträder i form av 
algblomningar i grunda havsvikar.

En parallell kan dras med åtgärder som gjorts för att minska problemen i vissa sjöar som 
långt efter att näringstillförseln strypts, fortsätter att visa tecken på övergödning. Detta har 
bland annat kopplats till förändringar i sammansättningen av fiskbestånden. Därför har 
vitfisk och bottenätande fisk selektivt tagits upp och rovfisk gynnats för att få tillbaka ett 
fiskbestånd som mer liknar situationen innan sjöarna blev övergödda. På samma sätt 
menar kommunen att det är bra att gynna rovfisk som t. ex. gädda i Östersjön.

En utvärdering efter fem år kan vara bra, men då gäddhonor uppges bli könsmogna först 
vid 3-5 års ålder så kan tiden vara för kort för att en signifikant ökning av antalet lekande 
gäddor ska märkas. En första utvärdering kan göras efter fem år, eller så kan det finnas skäl 
att synkronisera utvärderingen utifrån vattenförvaltningens cykler på sex år. Efter denna 
första utvärdering är det dock inte säkert att det går att ta ett slutligt beslut om hur 
förvaltningen ska fortsätta. Det bör därför tas fram en lämplig tidpunkt för ytterligare en 
utvärdering efter fem (eller sex) år.

I Blekinge innebär förslaget att ett flertal nya större områden fredas. Mer resurser kommer 
att krävas för tillsynen av de fredade områdena. Tillsyningspersoner bör rekryteras för att 
säkra tillsynen.

Beslutsunderlag

Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28
Yttrande
Remiss

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Miljöförbundet Blekinge Väst
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg
Fritidskonsulent Sara Widesjö, 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00

Hemsida: www.karlshamn.se

Länsstyrelsen
Miljöförbundet Blekinge Väst
Landsbygdsutvecklare Marianne 
Westerberg
Fritidskonsulent Sara Widesjö

Missiv § 180 Yttrande angående förslag på förvaltning av gädda inom 
Blekinge kustområde

Beslut från kommunstyrelsen 2018-09-04, § 180 översändes.

Med vänlig hälsning

Rosita Wendell
Förvaltningsassistent

rosita.wendell@karlshamn.se
0454-81110
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Från: G Ahlström
Till: Berndt Kim
Ärende: SV: PÅMINNELSE: Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden (Dnr 511-3196-2018)
Datum: den 17 september 2018 14:42:54
Bilagor: image001.png

Hej,

Härmed följer Karlskrona Fishings yttrande (Dragsö Sport fishing, Pikestrike Sweden,
Sandhamn Marine AB och Karlskrobna Båt & Fiske):

Vi ställer oss positiva till de åtgärder som presenteras i remissen. Dock anser vi att
följande problemområden/svagheter bör ses över:

- Hur skall kontroll genomföras så att åtgärderna får full effekt? Ansvarsförhållandn och
rutinger avsende kontroll

- Vi anser att Länsstyrelsen på sikt skall föröka få till ett försöksprojekt gällande fiskekort
för sportfiske längs 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. 

För Karlskrona Fisning

Gunnar Ahlström

Från: Berndt Kim <kim.berndt@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 13 september 2018 08:46
Till: karlskrona.kommun@karlskrona.se; stadshuset@ronneby.se; servicecenter@karlshamn.se;
info@solvesborg.se; info@blekingearkipelag.se; info@sydostleader.se;
registrator@kustbevakningen.se; ymwalther@gmail.com; Thomas Lennartsson Vatteägarna;
sydost.rf@lrf.se; oleaeuropaea@protonmail.com; david@dragso.se; pikestrike@hotmail.com;
johan@batofiske.se; garnegard@fishingcamp.se; info@eriksberg.nu; info@svalemala.se;
morrum@sveaskog.se; larssonsfiske@gmail.com; peter@sfpo.se; karl_erik_karlsson@yahoo.se;
b.gronblad@telia.com; torbjorn.larsson@jagareforbundet.se; johan@vonkoch.se;
glenn.fridh@gmail.com; jn@aagaard-systems.dk; persfisk@gmail.com;
br.forsberg@bredband.net; k.s.westberg@gmail.com; Thomas Höjer
Kopia: Stålhammar Martin
Ämne: PÅMINNELSE: Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden (Dnr 511-3196-2018)
 
Organisationer som redan har lämnat yttrande på remissen kan bortse från denna påminnelse.

 
God morgon,

 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från
både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, föreslår Länsstyrelsen
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Blekinge län förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.

 
Länsstyrelsen önskar således få in yttranden från era respektive organisationer (se sändlistan
till remiss) på de förvaltningsåtgärder som föreslås i remissen.

 
Remissen kan nås genom länken nedan, och yttrande kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge län
via epost (blekinge@lansstyrelsen.se) eller post (Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona)
senast den 21 september 2018. Vänligen ange diarienummer 511-3196-2018 i ert yttrande.

 
Länk till hemsidan med remissen (PDF nederst på hemsidan).

 
Tack på förhand
Med vänliga hälsningar.

 
Kim Berndt
Handläggare, avdelningen för kunskapsuppbyggnad

 
Länsstyrelsen Blekinge län
371 86 Karlskrona
Besöksadress: Skeppsbrokajen 4
Direkttelefon: 010-22 40 185
Växel: 010-22 40 000
kim.berndt@lansstyrelsen.se 
LST_Logotyp_word
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Från: Martin Håkansson <Martin.Hakansson@karlskrona.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: E-post: Beslut kommunstyrelsen 180911 § 285 Svar på remiss Förvaltning
av gädda inom Blekinge kustområden
Datum: 2018-09-24 09:51:09

Med vänlig hälsning
Martin Håkansson
Kommunsekreterare

Meddelandet kan nu skickas med följande bifogade filer eller länkar:

Beslut kommunstyrelsen 180911 § 285 Svar på remiss Förvaltning av gädda inom
Blekinge kustområden
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Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 

Sven-Olof Petersson 0455-303352 KS2018/5031 1.9.1 511-3196-2018 2018-08-17 

 

Kommunledningsförvaltningen  

Adress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 

371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 0455-30 30 30 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se 

 

Till 

Kommunstyrelsen 

 

Remissvar avseende 

Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta föreliggande 

förslag till remissvar i ärendet samt översända detsamma som Karlskrona 

kommuns svar i rubricerat ärende till Länsstyrelsen Blekinge 

 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Blekinge har översänt förslag avseende förvaltning av gädda i 

Blekinges kustområden. Skälet härför är sviktande rekrytering av kustlekande 

gädda och ett ökande fisketryck inom Blekinges kustområden. Förslaget innebär 

att nio fredningsområden inrättas i länet där allt fiske förutom ålfiske som bedrivs 

med enskild rätt förbjuds under del av året, att fredningstiden vid åtta åmynningar 

i länet utökas samt att restriktioner införs under del av året för såväl gädda som 

abborre längs länets östra kust. 

Bakgrund 

Långsiktigt hållbar fiskeförvaltning och fiskevård utgör centrala beståndsdelar i 

arbetet med att bevara och stärka fiskbestånd i svenska vatten. I Blekinge saknas 

idag formellt skydd för många viktiga lek- och uppväxtområden för kustlekande 

rovfiskar däribland gädda, Rekryteringen av kustlekande gädda är idag generellt 

sett god i Blekinge Olika uppgifter tyder enligt förslaget på att länets bestånd av 

kustlekande gädda är på väg att försvagas Under de senaste åren har fisketrycket 

på gädda ökat i länets kust- och skärgårdsområden. Inrapportering från yrkesfisket 
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visar på ökat uttag vilket kan bero på att andra arter har minskat vilket gjort att 

kvarvarande yrkesfiske bland annat har ökat sin inriktning på fångst av gädda. 

Slutsats 

Det kan finnas skäl för att vissa restriktioner beträffande fiske av gädda införs i 

olika delar av länets kust- och skärgårdsområden. Dock måste dessa vara 

utformade på sådant sätt att annat fiske ej lider skada och att fiske kan bedrivas 

även efter gädda. Dessutom måste andra orsaker till uttag av i första hand mindre 

individer av gädda beaktas då exempelvis skarv årligen tar ett stort antal individer 

och kilo gädda. Även säl och spigg har inverkan på bestånden. 

Med detta som bakgrund har förslaget till remissyttrande utformats. Samråd i 

ärendet har skett med kommunens näringslivsenhet, landsbygdsutvecklarna. 

 

 

 

Carl-Martin Lanér                                              Sven-Olof Petersson 

Kommundirektör                                                Miljöstrateg 
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Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 

Sven-Olof Petersson 0455-303352 KS2018/5031 1.9.1 511-3196-2018 2018-08-16 

 

Kommunledningsförvaltningen  

Adress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 

371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 0455-30 30 30 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se 

 

Till 

Länsstyrelsen Blekinge 

 

Remiss 

Förvaltning av gädda inom Blekinge kustområde 

 

Länsstyrelsen Blekinge har i skrivelse daterad 2018-07-06 berett Karlskrona 

kommun möjlighet att avlämna remissyttrande i rubricerat ärende. 

 

Av handlingen framgår att syftet med föreslagna är att inrätta fredningsområden 

för fiske i delar av Blekinges kust och skärgård i syfte att skydda gäddan inför och 

under lek vilket anses skulle förbättra förutsättningarna för en framgångsrik lokal 

rekrytering. 

Karlskrona kommun menar att det är angeläget att förvaltningen av olika fiskarter 

sker så att överuttag och minskning i angelägna bestånd minimeras och att 

fiskreproduktionen ger förutsättningar för även ett gott framtida fiske.  De 

åtgärder som föreslås är att inom länet inrätta nio fredningsområden, varav tre helt 

eller delvis berör områden inom Karlskrona kommun. Inom dessa områden skulle 

allt fiske, inte bara gädda, var förbjudet under tiden 1 januari till 31 maj. Dock 

med undantag för ålfiske som utövas med stöd av enskild fiskerätt. Det synes 

märkligt att allt fiske förbjuds under denna tid då det ju är gäddan som är motivet 

för föreslaget skydd. Detta skulle exempelvis innebära att vårfiske efter sill i dessa 

områden också skulle vara förbjudet. Karlskrona kommun menar att det är ett 

riktat gäddfiske som är angeläget att reglera varför det kan vara lämpligt med ett 

förbud mot riktat gäddfiske i dessa områden medan annat fiske skulle fortsätta få 

ske i enlighet med nu rådande regelverk. Omfattningen av föreslagen tid omfattar 

fem månader vilket kan anses som en lång tidsperiod då det också skulle innebära 

förbud mot fiske av gädda under perioder när det normalt kan förekomma 

isläggning i dessa områden. Tidsperioden bör därför ytterligare ses över och om 

möjligt justeras. 
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Vidare föreslås ytterligare att fredningstiden vid åtta inom länet befintliga 

fredningsområden vid åmynningar, vilka har tillkommit som skydd för havsöring, 

att förlängas samt att de även omfattar allt fiske undantaget ål i likhet med 

ovanstående. Av handlingarna framgår det att tre av dessa åmynningar är belägna 

inom Karlskrona kommun, Nättrabyån, Silletorpsån och Lyckebyån. Även inom 

dessa områden bör givetvis nuvarande skydd kvarstå men om gädda också skall 

inkluderas i detta är det rimligt att regelverket omfattar dessa arter och att 

möjligheterna till fiske av andra arter finns under föreslagna tider.  

 

Vad avser förslaget om förbud av fiske efter gädda och abborre längs Blekinges 

östra kust från Bröms ner till Torhamns udde menar man att detta är en 

förlängning av det förbud som redan råder norr om länsgränsen mot Kalmar län. 

Den föreslagna fredningstiden inom detta område anges till 1 april till 31 maj. Att 

freda gädda liksom abborre under denna tid kan synes motiverat under 

förutsättning att lektiden för dessa arter sker under angiven period.  

 

I handlingarna anges också yrkesfiskets totala rapporterade uttag av gädda under 

åren 2000 till 2017. En ökning av uttaget har skett under de senaste åren och kan 

tolkas som att då annat traditionellt fiske har minskat har de kvarvarande 

yrkesfiskarna sökt andra arter för att uppväga denna minskning. Att gädda blivit 

en sådan art kan vara rimligt då fiske efter gädda bedrivs från mindre båtar 

inomskärs. Det är viktigt att det kvarvarande yrkesfisket ges möjligheter att nu 

liksom framöver bedriva fiske både för sin utkomst men också för att förse 

marknaden/konsumenterna med färsk lokalt fångad fisk för konsumtion. 

 

Karlskrona kommun vill understryka vikten av att olika fiskande, såväl yrkesfiske 

som husbehovsfiske och sportfiske, kan bedriva sina verksamheter nu och 

framgent. Det är viktigt att tillse att dessa olika gruppers intressen blir 

tillgodosedda så att såväl yrkesverksamhet som husbehov och fritidsintressen kan 

samspela. Det är därför angeläget att alla förändringar av fiskeregler sker i såväl 

samråd som samverkan med dessa grupper. Karlskrona kommun vill också peka 

på att kust- och skärgårdsområdena i delar av Blekinge, bland annat samtliga 

dessa områden inom Karlskrona kommun, ingår i ett av Unesco utsett 
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biosfärsområde, Blekinge Arkipelag. I biosfärarbetet är det ett grundbegrepp att 

stödja, bevara och utveckla. Detta är ledord som gäller för att skapa en bra och 

ändamålsenlig utveckling för såväl natur, kultur liksom näringslivsutveckling 

boende med flera aspekter. För att kunna stödja, bevara och utveckla kan det 

också vara lämpligt att söka andra förvaltnings-/verksamhetsmetoder än de 

gängse. Detta skulle kunna innebära att man istället för regelverk från myndighet 

skulle vidare undersöka möjligheterna till en lokal och gemensam förvaltning som 

både gynnar gäddans reproduktion men också ett visst fiske inom aktuella 

områden. 

I handlingarna redovisas också utifrån gjorda inventeringar den mängd gädda som 

skarv tar i Blekinge skärgård. Gjorda inventeringar och analyser ger vid handen 

att den mängd gädda som skarven tog i Blekinge skärgård under åren 2013-2014 

uppgick till cirka 42300 kg. Detta skall då jämföras med vad yrkesfisket 

rapporterat in under samma år nämligen för år 2013 cirka 25000 kg och för år 

2014 cirka 31000 kg. Det skall också noteras att det i handlingarna anges att den 

av skarven fångade gäddan främst är mindre gädda vilket torde innebära ett större 

antal individer än de som landas av yrkesfisket. Vidare framgår det av 

handlingarna att även ett ökande antal sälar har negativa effekter på bland annat 

gädda och abborre inom delar av Blekinges kustområden. Även ökat antal spigg i 

kustområdet kan få konsekvenser vad gäller rekryteringen av gädda. Med detta 

som bakgrund anser Karlskrona kommun att åtgärder behöver vidtas och  

förstärkas så att antalet skarvar, sälar och spigg reduceras i syfte att underlätta 

rekryteringen av bland annat gädda. 

Om föreliggande förslag från länsstyrelsen genomförs är avsikten att åtgärderna 

skall utvärderas först efter fem år. Karlskrona kommun anser att detta är en för 

lång tidsperiod för en första utvärdering. En första utvärdering bör rimligen ske 

tidigare, förslagsvis redan efter tre år. 
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Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från 
både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, föreslår 
Länsstyrelsen i Blekinge län förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.  

Länsstyrelsen föreslår att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under 
perioden 1 januari-31 maj, samt att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden (som 
har inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring) förlängs (från 15 september-
31 december) till 15 september-31 maj. Därtill föreslås att allt fiske efter gädda och abborre är 
förbjudet i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 april-
31 maj.  

Dessa förvaltningsåtgärder förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning 
av kustlekande gädda inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik 
rekrytering. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare kustområden 
i Östersjön samt medför möjligheter till rekreation samt potential för utveckling av ett 
långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är värdefulla för att bevara en 
levande landsbygd och skärgård. 

Länsstyrelsens remissförslag skickas ut regionalt i Blekinge. När remisstiden är slut kommer 
Länsstyrelsen att bearbeta synpunkter och ta fram ett slutgiltigt förslag som sedan skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten. Beslut om förvaltningsåtgärder i form av fiskeregler som tex 
fredningsområden fattas av Havs- och vatten myndigheten.  

Yttrande kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge län via epost (blekinge@lansstyrelsen.se) eller 
reguljär post (Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona) senast den 21 september 2018. 
Vänligen ange diarienummer 511-3196-2018 i ert yttrande.  

 

Sten Nordin 

Landshövding Blekinge  

 

Frågor rörande förvaltningsplanen besvaras av Martin Stålhammar, marinbiolog, e-post: 
martin.stalhammar@lansstyrelsen.se, Lars Lundahl, länsfiskerikonsulent, e-post: 
lars.lundahl@lansstyrelsen.se eller Kim Berndt, akvatisk ekolog, e-post: 
kim.berndt@lansstyrelsen.se.  
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Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden 
Sändlista till remiss: 

Karlskrona kommun 

Ronneby kommun 

Karlshamns kommun 

Sölvesborgs kommun 

Blekinge Arkipelag 

SydostLeader 

Kustbevakningen 

Vattenrådet för Blekingekusten  

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lantbrukarnas riksförbund 

Svenska jägarförbundet Blekinge 

Naturskyddsföreningen, Blekinge länsförbund 

Sportfiskarna Blekinge 

Karlskrona Fishing 

Karlskrona Båt och Fiske 

Garnanäs Sportfiskecamp 

Eriksberg 

Svalemåla Turism AB 

Mörrums Kronolaxfiske 

Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening 

Sveriges fiskares producentorganisation 

Blekinge kust och skärgårdsförening 

Länsbygderådet Blekinge 

Lyckebyåns FVO 

Mörtströmmens FVO 

Nättrabyåns FVO 
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Martin Stålhammar   
Marinbiolog   
Avdelningen för kunskapsuppbyggnad   
010–22 40 228   
martin.stalhammar@lansstyrelsen.se   

 

 

Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från 
både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, föreslår 
Länsstyrelsen Blekinge län förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.  

Länsstyrelsen föreslår att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under 
perioden 1 januari-31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild 
fiskerätt. Vidare föreslås att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden (som har 
inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring) förlängs (från 15 september-31 
december) till 15 september-31 maj, en period under vilken allt fiske föreslås vara förbjudet med 
undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. Därtill föreslås att allt fiske 
efter gädda och abborre är förbjudet i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns 
udde under perioden 1 april-31 maj. Dessa förvaltningsåtgärder föreslås gälla i fem år med 
början år 2019 för att ge möjlighet till utvärdering, varefter omprövning skall ske. 

Genom att inrätta nya fredningsområden samt förlänga fredningstiden inom befintliga 
fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Dessa 
förvaltningsåtgärder förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för 
kustlekande gädda inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik 
lokal rekrytering. 

Genom att förbjuda allt fiske efter gädda och abborre i kustområdet från Kalmar län ner till 
Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj kan bestånd av kustlekande gädda och abborre 
skyddas under och i anslutning till lek. Denna förvaltningsåtgärd föreslås för att få till stånd 
en enhetlig förvaltning längsmed den södra ostkusten. Detta eftersom samma fredningsperiod 
redan har införlivats i Kalmar län. Denna förvaltningsåtgärd förväntas leda till minskad 
fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda och abborre under och i 
anslutning till lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik regional rekrytering. 

Mot bakgrund av gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart i Blekinges 
kustnära ekosystem (samt de stora naturvårdsinsatser som har utförts för att främja 
gäddbestånden) så är en fungerande förvaltning högst relevant. Ett välmående gäddbestånd 
förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön samt medför möjligheter till 
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rekreation samt potential för utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, 
aktiviteter som är värdefulla för att bevara en levande landsbygd och skärgård. 

Bakgrund 
Långsiktigt hållbar fiskförvaltning och fiskevård utgör centrala beståndsdelar i arbetet med att 
bevara och stärka fiskbestånd i svenska vatten. 

I Blekinge län saknas idag ett formellt skydd för många viktiga lek- och uppväxtområden för 
kustlekande rovfiskar, vilket långsiktigt försvårar upprätthållandet av livskraftiga bestånd av 
kustlekande gädda. Ett fungerande skydd av viktiga lek- och uppväxtområden bidrar dels till 
att bevara värdefulla marina naturvärden och ekosystemtjänster, dels till att förbättra 
förutsättningarna för ett småskaligt yrkesfiske och en attraktiv och växande sportfisketurism 
i Blekinge. Genom en långsiktigt hållbar förvaltning, där miljöhänsyn och biologisk mångfald 
tillåts ha en överordnad betydelse, kan starka fiskbestånd med mer naturliga art-, storleks- och 
åldersstrukturer återskapas. 

Rekryteringen av kustlekande gädda är idag generellt sett god i Blekinge. Längsmed svenska 
östkusten är däremot rovfiskarnas reproduktion störd och i Hanöbukten är fisken drabbad av 
exempelvis sårskador. Orsakerna till dessa reproduktionsstörningar och sårskador är i nuläget 
okända. Blekinges grunda havsvikar med dess goda rekrytering av gädda kan betraktas som en 
"hot spot" omgiven av problemområden. Genom en långsiktigt hållbar förvaltning av Blekinges 
bestånd av kustlekande gädda skapas förutsättningar för att arten på sikt kan sprida sig både 
österut och västerut när de rådande problemen försvinner. 

Olika uppgifter antyder emellertid att Blekinges bestånd av kustlekande gädda är på väg att 
försvagas. I östra Karlskrona skärgård (Torhamn) har fångsterna av gädda i återkommande 
nätprovfisken historiskt varit goda, men har succesivt minskat. Likaså tyder undersökningar 
av yngelförekomsten på att gäddans reproduktion i området försämras (Bilaga 2). 

Samtidigt som kustområden i Blekinge lider av minskande fångster och yngelförekomster 
(Bilaga 2) har det kustnära yrkesfiskets totala uttag av gädda ökat stadigt sedan 2010 (Figur 5). 
Parallellt har även intresset för sportfiske efter gädda ökat de senaste åren, vilket har medfört 
ett ökat fisketryck framförallt i Karlskrona skärgård. Även bestånden av säl, skarv och spigg 
ökar, arter som i varierande grad bedöms kunna påverka förekomsten av gädda, antingen 
genom predation (Ovegård m.fl. 2016) eller konkurrens om föda och habitat. 

Det har visat sig vara samhällsekonomiskt gynnsamt att i ett tidigt skede långsiktigt säkra de 
bestånd och de ekosystem som utgör själva basen för fisket, såväl det småskaliga yrkesfisket 
som fritidsfisket. Detta eftersom det är enklare och billigare att stärka ett befintligt bestånd 
jämfört med att försöka återetablera ett bestånd som redan har överfiskats eller fiskats ut. 
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Gäddans ekologi 
Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande funktioner i födoväven. 
Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin tur reglerar förekomsten av djurplankton 
och små betare som sin tur reglerar förekomsten av växtplankton och trådalgspåväxt 
(Ljunggren m.fl. 2010, Larsson m.fl. 2015). Genom denna så kallade trofiska kaskad kan en 
ökning av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Starka bestånd av 
rovfisk kan således motverka eller mildra övergödningsproblem som uppträder i form av 
algblomningar i grunda havsvikar. Brist på rovfisk har visat sig ha lika stor effekt på 
trådalgstillväxt som stark gödsling med närsalter (Östman et al. 2016). Starka bestånd av 
rovfisk kan även bidra till att motverka spridning och massförekomster av främmande 
fiskarter som exempelvis svartmunnad smörbult (Ojaveer et al. 2015), en fiskart som fått fäste 
i Blekinge skärgård. 

Gäddan är en stationär art som sällan migrerar längre än fem kilometer (Saulamo & Neuman 
2002). Därtill tenderar gäddor av sötvattenlekande typ att återvända till samma lekområde 
varje år (Engstedt m.fl. 2010), vilket ofta leder till stora genetiska skillnader mellan närliggande 
sötvattenlekande bestånd (Wennerström m.fl. 2016). För bestånd av kustlekande gädda är de 
genetiska skillnaderna mindre (Wennerström m.fl. 2016), men det faktum att gäddbestånd 
uppvisar lokal beståndsstruktur medför att lokala åtgärder bör vara effektiva för att stärka 
bestånd. 

Påverkansfaktorer  

Fritidsfisket 
Under senare år har intresset för fritidsfiske med handredskap efter gädda ökat dramatiskt och 
effektivare fångstmetoder har utvecklats, vilket tillsammans med ökad kunskap har lett till att 
fritidsfiskarna kan fånga fler och större fiskar än tidigare. En betydande del av fritidsfisket 
bedrivs i och runt de grunda havsvikar där gäddorna samlas inför och under lek. De senaste 
åren har det skett en ökning av specialiserade sportfiskare, i synnerhet under våren och hösten. 
Ett effektivare och stadigt ökande fritidsfiske medför en större påfrestning på de fiskbestånd 
som fisket riktas mot. Gäddan har under senare tid lyfts fram som en av de viktigaste 
målarterna inom fritidsfisket, samtidigt som den är en viktig toppredator med en 
strukturerande ekologisk roll i akvatiska ekosystem. Även om en stor del av gäddorna släpps 
tillbaka genom så kallat ”catch and release” (C&R) så har undersökningar visat på en viss 
dödlighet i samband med krokning, vanligtvis <5 % (Arlingahus och Huhn, 2011). Trots låg 
direkt dödlighet kan gäddbestånden påverkas negativt (Klefoth m.fl. 2011). Kunskapen kring 
långsiktiga effekter efter fångst och återutsättning av gädda är emellertid bristfällig. Det är 
möjligt att återutsatt gädda får ett förändrat beteendemönster eller att leken misslyckas 
(Stålhammar, 2013). Den intensiva båttrafiken i de grunda havsvikarna till följd av fritidsfisket 
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kan därtill röra upp sedimentbottnar och orsaka en grumling som kan försämra romkornens 
överlevnad och minska lekframgången.  

Fritidsfisket med handredskap efter gädda inom Blekinges kustområden bedrivs till stor del av 
specialiserade sportfiskare under hösten och våren (Figur 1), den period då gäddan aggregerar 
i anslutning till lek- och uppväxtområden. Under senare år har sportfisket efter gädda ökat 
inom Blekinges kustområden. Ökningen sker huvudsakligen i Karlskronas skärgård, en trend 
som kan exemplifieras av den stadigt ökande beläggningen på lokala sportfiskeanläggningar. 
Parallellt varnar allt fler sportfiskare för att sportfisket efter gädda i Blekinges kustområden 
blivit allt sämre. 

Länsstyrelsen Blekinge län har sedan 2016 arbetat med en undersökning av fritidsfisket med 
handredskap efter gädda i länet genom kombinerade enkät- och fältundersökningar. Enligt 
enkätsvaren bedrivs fritidsfisket med handredskap huvudsakligen under vår och höst (Figur 
1). Resultaten från undersökningen av fritidsfisket med handredskap efter gädda i Blekinges 
kustområden kommer att publiceras i sin helhet under 2018. De resultat som redovisas nedan 
är således preliminära. 

 

 

Figur 1. Antal enkätsvar per månad som uppgav fritidsfiske efter gädda i östra Karlskrona skärgård 
2016, baserat på enkätsvar från Länsstyrelsens kombinerade enkät- och fältundersökning 2016–2017. 

Den totala skattade fångsten av gädda för fritidsfisket med handredskap efter gädda inom 
undersökningsområdet (Figur 2) under 2016 uppgick till cirka 32 500 (±16 000) individer. Den 
skattade fångsten för fritidsfisket med handredskap var högst under våren (mars – maj) med 
cirka 13 000 (±7 000) individer och lägst under sommaren (juni – augusti) med cirka 2 000 (±1 
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500) individer (Figur 3). Den skattade fångsten av gädda för tävlingsfisket var högst under 
hösten med cirka 8 500 individer (Figur 3). Av den totala skattade fångsten stod tävlingsfisket 
för cirka 26 procent. Det totala skattade uttaget av gädda inom undersökningsområdet under 
2016 uppgick till cirka 800 individer. Sammantaget förefaller fritidsfisket med handredskap 
utöva ett högt fisketryck på gädda inom undersökningsområdet, ett område som står för cirka 
19 procent av Karlskrona skärgårds totala kust- och strandområden. 

 

 

Figur 2. Undersökningsområde för Länsstyrelsens kombinerade enkät- och fältundersökning med 
avseende på fritidsfiske med handredskap efter gädda som genomfördes 2016–2017. 
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Figur 3. Total skattad fångst av gädda (antal) för fritidsfisket med handredskap efter gädda i 
undersökningsområdet under 2016 för rekreationsfiske (blåa staplar) och tävlingsfiske (röda staplar) 
för respektive säsong. Felmarginal för skattning (felstaplar) baserades på konfidensintervall. Fångst 
kunde inte skattas för vintern. 

Idag regleras handredskapsfisket efter gädda i länets kustområden genom fångstbegränsning 
med fönsteruttag. Vid fiske med handredskap i Östersjön, undantaget Bottenviken, får högst 
tre gäddor fångas och behållas per fiskare och dygn. Gäddor med en längd som understiger 40 
cm och överstiger 75 cm ska återutsättas (5 kap. 4 § FIFS 2004:36). 

Yrkesfisket 
Yrkesfisket efter gädda i Blekinge bedrivs huvudsakligen under hösten (oktober-december) och 
vårvintern (januari-april) (Figur 4), den period då gäddan aggregerar i anslutning till lek- och 
uppväxtområden. Sedan 2010 har yrkesfisket efter gädda ökat inom Blekinge kustområden, 
företrädesvis i Karlskronas skärgård. Det totala redovisade uttaget av gädda från yrkesfisket i 
Karlskrona skärgård låg länge stabilt omkring 5–10 ton, men sedan 2010 har uttaget ökat 
stadigt (Figur 5). Under 2016 var uttaget av gädda från yrkesfisket i Karlskrona skärgård cirka 
44 ton, vilket motsvarar 81 procent av det totala uttaget av gädda från hela det svenska 
yrkesfisket längs med Östersjökusten. Under 2017 minskade dock uttaget av gädda från 
yrkesfisket i Karlskrona skärgård med 37 procent till 28 ton, detta trots att ansträngningen var 
i stort sett oförändrad under perioden 2016–2017 (Figur 5). 
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Figur 4. Totalt genomsnittligt uttag av gädda per månad för yrkesfisket i Blekinge, baserat på 
inrapporterade månadsvisa totala uttag mellan 2013 och 2017. 

Ett omfattande yrkesfiske kan utgöra en stor påfrestning på de fiskbestånd som fisket riktas 
mot. En betydande del av yrkesfisket efter gädda bedrivs i och anslutning till de havsvikar där 
gädda aggregerar inför och under lek. Utöver att reducera beståndet kan uttaget av lekande 
gädda leda till att reproduktion och rekrytering störs. 

Merparten av uttaget av gädda från yrkesfisket i Blekinge fångas idag med gäddnät (67 procent) 
och siknät (27 procent). Därtill rapporteras ett mycket begränsat uttag av gädda med abborrnät 
(2 procent) och gäddryssjor (1 procent). 

I Blekinge län berörs yrkesfisket efter gädda av ett antal begränsningar i lagstiftning och 
föreskrifter. Fiske får inte bedrivas med ryssja eller utterbräda på enskilt vatten utan stöd av 
enskild fiskerätt, undantaget Blekinges södra kust, där fiske med ryssja eller utterbräda får 
bedrivas inom ett avstånd av minst 300 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 
meters längd (om kurvan för högst tre meters djup går längre ut, skall fisket bedrivas utanför 
den djupkurvan) Fiskelag (1993:787) inklusive bilaga. Det är tillåtet att samtidigt fiska med 
högst 400 ryssjor, motsvarande 800 strutar, vilka måste vittjas minst en gång vart tredje dygn 
samt vara försedda med cirkulära flyktöppningar om nätmaskorna i fiskhuset understiger 60 
mm (5 kap 8 § FIFS 2004:36). Det är inte tillåtet att behålla gäddor mindre än 40 cm (3 kap. 16 
§ FIFS 2004:36). 
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Figur 5. Yrkesfiskets totala inrapporterade uttag av gädda per år i Blekinge län (blå staplar) samt 
yrkesfiskets totala inrapporterade ansträngning (redskins=redskapsintensitet) till kustjournal vid 
allt fiske med gäddnät och siknät med rapporterad fångst av gädda (orange linje). 

Skarv, säl och spigg 
En undersökning visar att skarv kan ha negativa effekter på kustnära torsk, gädda och abborre 
inom delar av Blekinges kustområden (Ovegård m.fl. 2016). Undersökningen visar att torsken 
(33 procent) och till viss del gäddan (8 procent) var viktiga arter för skarven inom västra 
Blekinge skärgård, medan svartmunnad smörbult och abborre (19 procent) var viktiga arter för 
skarven inom östra Blekinge skärgård. Utifrån skarvinventeringar och maganalyser kunde 
skarvens totala konsumtion av gädda i Blekinge skärgård skattas till 42,3 ton under perioden 
2013 och 2014. Av naturliga skäl fångade skarven främst mindre gädda. 

Det finns även anledning att anta att det ökande antalet sälar har negativa effekter på kustnära 
rovfisk så som torsk, gädda och abborre inom delar av Blekinges kustområden. Likaså kan det 
ökande antalet spigg i Blekinges kustområden få konsekvenser på rekryteringen av kustnära 
rovfisk. 

Övrigt 
Utöver ovanstående påverkansfaktorer har många lek- och uppväxtområden försvunnit 
genom åren till följd av utdikning av våtmarker, sänkning av havsvikar, exploatering av 
kustzoner, vandringshinder, samt genom igenväxning till följd av övergödning. Sammantaget 
har dessa faktorer försvårat rekryteringen av kustnära bestånd av rovfisk.  
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Förvaltningsbehov 

Beståndsutveckling och behovsanalys 
Blekinges södra kust har fortfarande starka bestånd av gädda, och Karlskrona skärgård utgör 
idag ett av Europas bästa gäddfiskevatten. Yrkesfisket och fritidsfisket med handredskap efter 
gädda har ökat markant under senare år, med ett ökat fisketryck i viktiga rekryteringsområden 
inför och under lek. Om fisketrycket består eller ökar ytterligare kan förutsättningarna för att 
upprätthålla livskraftiga bestånd av kustlekande gädda försämras, vilket gör det svårt att 
bedriva ett långsiktigt hållbart fiske efter gädda. Till denna mänskliga påverkan tillkommer 
ökande bestånd av skarv, säl och spigg, vilka bedöms kunna stå för en betydande predation på 
gädda under olika delar av dess livscykel. Mot denna bakgrund görs bedömningen att det finns 
behov av att skydda gäddan inom de delar av Blekinges kustområden där arten aggregerar inför 
och under lek. Detta för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering.  

De grunda havsvikarna utgör kombinerade lek- och uppväxtområden för gädda och andra 
kustnära rovfiskar. Dessa platser är även viktiga rekryteringsområdena för fisk generellt, och 
hyser ofta rik växtlighet och stor biologisk mångfald. En hållbar förvaltning av länets grunda 
havsvikar kan således bidra dels till att återskapa och långsiktigt upprätthålla livskraftiga 
bestånd av rovfisk mer med naturlig art-, storleks- och åldersstrukturer, och dels till att bevara 
marina naturvärden och ekosystemtjänster. I Blekinge har många lek- och uppväxtområden 
försvunnit genom åren till följd av att våtmarker har utdikats eller vuxit igen. Därtill saknas i 
dagsläget formellt skydd för fiskbestånd i de grunda havsvikar som utgör viktiga lek- och 
uppväxtområden. 

I fiskesammanhang nämns ofta ”allmänningens dilemma”, ett begrepp som pekar på risken 
att gemensamma resurser som kan nyttjas avgiftsfritt av alla, tenderar att överutnyttjas i 
frånvaro av reglering (Hardin 1968). I detta sammanhang diskuteras främst bestånd som delas 
av flera parter (McWhinnie 2009), men även icke kvoterade arter berörs av problematiken. 
Risken för att gäddan i Blekinge överutnyttjas är reell. Dels är gäddan en icke kvoterad art och 
dels saknas ett formellt skydd av lek- och uppväxtområden för gäddan. 

Utifrån indikationer på vikande bestånd av kustlekande gädda, och med hänsyn till bristen på 
underlag om beståndens status, rekommenderade HaV 2016 i bedömning av beståndsstatus 
att fångsterna av gädda i Egentliga Östersjön bör minska (Havs och vattenmyndigheten 2016). 
Som förvaltningsåtgärder föreslogs skydd av fungerande rekryteringsområden, restaureringar 
av lek- och uppväxtområden samt begränsningar av fisket i vissa områden för att stärka 
bestånden. Med hänvisning till nedgången i beståndet av kustlekande gädda i östra Blekinge 
skärgård rekommenderar SLU 2017 att åtgärder bör vidtas för att minska uttaget av gädda, 
samtidigt som skydd av uppväxtmiljöer samt reglering av skarv och eventuellt säl i viktiga 
reproduktionsområden bör övervägas (Bilaga 2). 
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Länsstyrelsen Blekinge län har under processen undersökt förutsättningar för och eventuella 
konsekvenser av olika typer av förvaltningsåtgärder för kustlekande gädda, som fredningstid 
för gädda inom Blekinges kustområden under lekperioden, generell redskapsbegränsning 
alternativt förbud mot fiske efter gädda inom områden med mindre djup än tre meter, fiskefria 
områden eller fredningsområden under lekperioden. 

Förankringsprocess 
Farhågor om en negativ beståndsutveckling för gädda inom Blekinges kustområden ledde fram 
till en serie dialogmöten under 2017. Under dessa möten deltog representanter från Blekinges 
kustkommuner, yrkesfiskare, fritidsfiskare och företagare inom turistnäringen för dialog kring 
hur man kan förbättra förutsättningarna för ett fortsatt attraktivt och långsiktigt fiske på 
kustlekande gädda i länet. Länsstyrelsen har sedan dess arbetat fram ett förvaltningsförslag 
som under 2018 har presenterats för kustkommuner, politiker och intressenter inom fisket. 
Länsstyrelsen har därtill fört en dialog om förvaltningsförslaget med den rådgivande gruppen 
för fiske och vattenbruk i Blekinge. Denna remiss utgör nästa steg i förankringsprocessen. 

Förvaltningsförslag 
Länsstyrelsen Blekinge län presenterar härmed förslag till förvaltningsåtgärder som syftar till 
att skydda bestånd av kustlekande gädda inför och under lek för att förbättra förutsättningarna 
för en framgångsrik lokal och regional rekrytering som i förlängningen kan stärka bestånden. 

Länsstyrelsen föreslår att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under 
perioden 1 januari-31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild 
fiskerätt (Figur 6). Vidare föreslås att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden som 
har inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring (Östra Orlundsån, 
Gallreydaån, Bräkneån, Ronnebyån, Listerbyån, Nättrabyån, Silletorpsån, Lyckebyån) förlängs 
(från 15 september-31 december) till 15 september-31 maj, en period under vilken allt fiske 
föreslås vara förbjudet med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt 
(Figur 6). Därtill föreslås att allt fiske efter gädda och abborre är förbjudet i kustvattenområdet 
från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj (Figur 6). Dessa 
förvaltningsåtgärder föreslås gälla i fem år med början år 2019 för att ge möjlighet till 
utvärdering, varefter omprövning skall ske. 

Se Bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning av fredningsområden som föreslås inrättas. För 
mer detaljerad beskrivning av befintliga fredningsområden se www.svenskafiskeregler.se. 
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Figur 6. Översiktlig karta som visar placeringen av de föreslagna fredningsområdenas (blå punkter) 
samt befintliga fredningsområden (röda punkter). Föreslagna fredningsområden: 1. Valjeviken, 2. 
Sölvesborgsviken, 3. Byggesviken, 4. Edstorpaviken, 5. Väbyfjorden/Smygen, 6. Inre fjärden, 7. 
Hjorthammarsviken/Tromtösundaviken, 8. Rosenholmsviken/Lindesnäsviken och 9. Hallarumsviken 
(för detaljerade kartor se bilaga 1). Befintliga fredningsområden: 11. Östra Orlundsån, 12. Gallreydaån, 
13. Bräkneån, 14. Ronnebyån, 15. Listerbyån, 16. Nättrabyån, 17. Silletorpsån och 18. Lyckebyån (för mer 
detaljerade kartor se  www.svenskafiskeregler.se). Föreslagen fredningstid (blå markering) från 
Kalmar län ner till Torhamns udde. 

Motivering 
I Blekinge län saknas idag ett formellt skydd för bestånd av kustlevande rovfiskar i många 
viktiga lek- och uppväxtområden, vilket långsiktigt försvårar upprätthållandet av livskraftiga 
bestånd av kustlekande gädda. Uppgifter tyder även på att Blekinges bestånd av kustlekande 
gädda är på väg att försvagas. Samtidigt som kustområden i Blekinge drabbats av minskande 
fångster och yngelförekomster ökade det kustnära yrkesfiskets totala uttag av gädda stadigt 
mellan 2010 och 2016. Parallellt har även intresset för sportfiske efter gädda i Blekinges 
kustområden ökat under senaste år. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara 
gynnsamt att i ett tidigt skede långsiktigt säkra de bestånd och de ekosystem som utgör själva 
basen för fisket, såväl för det småskaliga yrkesfisket som för fritidsfisket. 

Genom att inrätta fredningsområden där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj 
(med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt) samt att förlänga 
fredningstiden inom åtta befintliga fredningsområden (från 15 september-31 december) till 15 
september-31 maj (med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt) 
kan gäddbestånd skyddas inför och under lek. Dessa förvaltningsåtgärder förväntas leda till 
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minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek, 
vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik lokal rekrytering. 

Genom att förbjuda allt fiske efter gädda och abborre i kustområdet från Kalmar län ner till 
Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj kan bestånd av kustlekande gädda och abborre 
skyddas under och i anslutning till lek. Denna förvaltningsåtgärd föreslås för att få till stånd 
en enhetlig förvaltning längsmed den södra ostkusten. Detta eftersom samma fredningsperiod 
redan har införlivats i Kalmar län. Denna förvaltningsåtgärd förväntas leda till minskad 
fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda och abborre under och i 
anslutning till lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik regional rekrytering. 

Vid val av fredningsområden har underlag från Marmoni (Wijkmark m.fl. 2015) samt tillgänglig 
data från årliga rekryteringsundersökningar av gäddyngel och nätprovfisken använts. Inom 
ramen för projektet Marmoni användes en metod för modellering av förekomst av 
uppväxtområden för gädda utifrån yngelinventeringar (Sundblad m.fl. 2014) genom 
sprängfiske samt andra biotiska och abiotiska parametrar. 

Konsekvensbeskrivning 

Yrkesfisket 
Enligt beräkningar av yrkesfiskets genomsnittliga uttag av gädda per månad inom Blekinges 
kustområden, baserade på yrkesfiskets rapporterade månadsvisa uttag mellan 2013 och 2017, 
skulle förslaget leda till att yrkesfiskets årliga fångst av gädda, abborre respektive sik inom de 
befintliga och föreslagna fredningsområdena reduceras med cirka 40, 23 respektive 45 procent, 
givet ett oförändrat fiske under andra delar av året. Notera att skattning av utebliven fångst är 
behäftad med osäkerhet. 

Fritidsfisket 
Genom en kombinerad enkät- och fältundersökning som utfördes under 2016 och 2017 kunde 
andelen fångad gädda per månad skattas för fritidsfisket med handredskap inom Blekinges 
kustområden. Enligt skattningarna skulle förslaget leda till att fritidsfiskets årliga fångst av 
gädda inom de befintliga och föreslagna fredningsområdena reduceras med cirka 62 procent, 
givet ett oförändrat fiskemönster under andra delar av året. Notera att skattning av utebliven 
fångst är behäftad med osäkerhet. 

Riskbedömning 
Föreslagna förvaltningsåtgärder syftar till att minska fiskeridödligheten och störning för 
kustlekande gädda inför och under lek i de skyddade områdena. Om fisket omfördelas till 
andra tider eller andra områden utan att det totala uttaget av gädda i regionen minskar kan 
det få negativa effekter på de bestånd som inte skyddas. Därför behöver utvecklingen av fisket 
och fiskbestånden följas noga för att lämpliga förvaltningsåtgärder ska kunna vidtas i god tid.  
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Slutsatser 
Med anledning av ett ökande fisketryck på gädda från både yrkesfisket och fritidsfisket med 
handredskap i Blekinges kustområden, ökande bestånd av skarv, säl och spigg, indikationer på 
vikande gäddbestånd samt en konstaterad nedgång i gäddbeståndet i östra Blekinge skärgård 
gör Länsstyrelsen bedömningen att förvaltningsåtgärder är nödvändiga för att kunna 
bibehålla livskraftiga gäddbestånd och för att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske efter gädda. 

Mot bakgrund av gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart inom Blekinges 
kustnära ekosystem (samt de stora naturvårdsinsatser som har utförts för att främja 
gäddbestånden) så är en fungerande förvaltning högst relevant. Ett välmående gäddbestånd 
förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön med rekreation och potential för 
utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är värdefulla 
för att bevara en levande landsbygd och skärgård. 
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Bilaga 1 – 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. 

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 fiske 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). 
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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 fiske 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 fiske 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 fiske 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 fiske 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). 

  

Page 34 of 52



 2018-07-05 (Dnr: 511-3196-2018) 

 

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 fiske 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 och 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, 59 000 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 fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. Fredningsområdet 
avgränsas med räta linjer från bryggan på Hajvar (Almö) via södra delen av Stora Ekeskär, via 
Södra delen av Ivö, via södra delen av Östra Råholmen, via Sydvästra spetsen på Haglö till 
Skavkulla brygga (Figur B7). 
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Figur B7. Det föreslagna fredningsområdet Hjorthammarsviken och Tromtösundaviken 
(blå markering). 
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8. 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 fiske 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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9. 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 fiske 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). 
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Yttrande över beståndsstatus för gädda i Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge län gör en översyn av yrkes- och fritidsfisket i länets 
kustområde, och har i samband med detta efterfrågat en sammanställning av uppgifter 
kring gäddans beståndssituation. Här sammanfattas kunskapsläget gällande 
beståndsstatus och påverkansfaktorer som underlag för denna översyn. 

Betydelsen av stor rovfisk i kustområdena 

Gädda utgör en av de absolut viktigaste arterna för fritidsfisket längs östersjökusten 
(Havs- och vattenmyndigheten 2016). Det förekommer även ett begränsat yrkesfiske på 
arten, även om efterfrågan på gädda som matfisk minskat de senaste årtiondena. Starka 
bestånd av gädda är en förutsättning inte bara för ett gott fiske, utan även för 
välfungerande kustekosystem. Framför allt upprätthåller bestånden av gädda, 
tillsammans med abborre, viktiga reglerande funktioner i födoväven. De reglerar 
förekomsten av småfisk, främst storspigg, och därmed kan små kräftdjur bli talrika och i 
sin tur reglera trådalgspåväxt. Genom denna så kallade trofiska kaskad kan rovfisken 
motverka de övergödningsproblem som uppträder i form av trådalgsblomningar i 
grunda kustområden. Brist på rovfisk har i experiment visat sig ha lika stor effekt på 
trådalgstillväxt som stark gödsling med närsalter (Östman m fl 2016a). Goda 
rovfiskbestånd kan även vara viktiga för att motverka spridning och massförekomster av 
främmande fiskarter som exempelvis svartmunnad smörbult (Ojaveer m fl 2015), en art 
som fått fäste i Blekinge skärgård. 

Provfiskedata 

Gädda fångas i liten omfattning i traditionella provfiskeredskap på grund av gäddans 
stillastående levnadssätt. De övervakningsprogram som pågår för fisk är därför 
begränsade i sin uppskattning av variationerna i gäddbeståndens status. Genom att 
analysera fångsterna av gädda i några av de provfisken som finns kan man dock 
konstatera statistiskt signifikanta nedåtgående trender, både i östra Blekinge (Torhamn) 
och i andra områden. Fångsterna i provfisket i Torhamn har tidigare varit högre än i 
andra områden men gick 2016 ner till en jämförbar nivå (Figur 1). 

BILAGA 2
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Figur 1. Fångster av gädda i provfisken med nordiska kustöversiktsnät i Blekinge och 
andra svenska landskap 2002-2016. Streckade linjer visar statistiskt signifikanta 
negativa trender. En tydlig nedgång ses bland annat i Torhamn. 

 

Ingen trend ses i längdfördelningen av de gäddor som fångats i provfisket i Torhamn 
(figur 2), men underlaget är begränsat till i genomsnitt 15 fångade gäddor per år mellan 
2002 och 2016. Framför allt fångas mindre gäddor i fisket, med en medelstorlek på 30-
50 cm. Minimimåttet för gädda är 40 cm vid alla typer av fiske. Det här innebär att 
nedgången som observerats i fisket i Torhamn till stor del berör storlekar som ännu inte 
utsatts för något betydande fisketryck, vilket indikerar att faktorer som påverkar 
reproduktionen eller överlevnaden hos ungfisk bidrar till nedgången. 
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Figur 2. Boxplotdiagram för längderna hos de gäddor som fångats i provfisket med 
nordiska kustöversiktsnät i Torhamn 2002-2016. Längderna visas från min- till 
maxvärde. De fyllda staplarna begränsas av nedersta och översta kvartilen med 
medianvärdet som ett streck genom stapeln. Mer extrema längder (utliggare) visas som 
 och . 

Det är ont om studier som visar på beståndsutvecklingen hos gädda över längre 
tidsperioder. I Kalmarsund finns dock en tidsserie från ålbottengarnsfiske som visar på 
en långsiktig nedgång i beståndet av gädda (Eriksson m fl 2011).  

Yngelproduktion 

Tätheten av gäddyngel i Blekinge läns skärgårdsområden är exceptionellt hög jämfört 
med nordligare delar av östersjökusten (Figur 3). Samtidigt förekommer gäddyngel över 
stora ytor i Blekinge (Figur 4). Detta står i stark kontrast till nordligare län där 
gäddyngel ofta förekommer enbart i begränsade områden. Sammantaget visar 
yngelstudierna att stora områden i Blekinge skärgård utgör lämpliga uppväxtmiljöer. En 
otolitkemisk studie från västra Blekinge indikerar att majoriteten av gäddorna i 
Blekinges kustvatten är rekryterade på kusten, vilket innebär att sötvattnens bidrag är 
lågt (Olsson m fl 2013).  Ser man till fångsterna av gäddyngel över tid i östra Blekinge 
(data från länsstyrelsen och SLU) ses ingen entydig trend under 2008-2016. Begränsar 
man sig till Torhamnsområdet har vi antydan till en nedgång, men den är inte statistiskt 
säkerställd (p=0.198) (Figur 5). Här är det viktigt att följa upp reproduktionen även i 
fortsättningen.  
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Figur 3. Medelantal av gäddyngel per kustlän vid provtagning med små 
undervattensdetonationer. Sammanställning av data från SLU Aquas databas. 

 

 

Figur 4. Lämpliga uppväxtområden för gädda i Blekinge län. De olika färgerna 
indikerar förutsättningarna för förekomst av gäddyngel, från mycket goda (mörkgrönt) 
till låga (ljusblått). Kartan är framställd på basen av inventeringsdata i kombination 
med modellering (Wijkmark m fl 2015). 
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Figur 5. Fångster av gäddyngel i östra Blekinge skärgård under 2008-2016. 
Provtagningen har utförts med små undervattensdetonationer. 

 

Faktorer som påverkar gäddbestånden 

Till skillnad mot i övriga kustavsnitt har yrkesfiskets landningar av gädda ökat i 
Blekinge under senare år. År 2016 landade yrkesfisket över 44 ton gädda i Blekinge och 
de senaste tre åren har Blekinge svarat för mellan 70 och 80 % av de totala svenska 
landningarna (Figur 6). I sammanhanget bör man komma ihåg att yrkesfisket efter 
gädda generellt är mycket litet idag jämfört med för några årtionden sedan (Figur 7).  

 

Figur 6. Yrkesfiskets landningar av gädda i Blekinge och övriga Sverige 2002-2016. 
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Figur 7. Svenska yrkesfiskets landningar av gädda i Östersjön 1914-2014, samt 
utveckling av priset för gädda under samma period. Data från Östman m fl 2016b. 

 

Fritidsfisket står för ett betydligt större uttag av gädda i Östersjön än vad yrkesfisket gör 
(Havs- och vattenmyndigheten 2016). Enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten 
har fritidsfiskets landningar av gädda längs sydkusten (Blekinge-Skåne) legat mellan 70 
och 100 ton under den senaste femårsperioden (Tabell 1), dvs mer än dubbelt så stort 
som yrkesfisket i området. Återsläppt fångst (catch and release) ingår inte i statistiken. 
Även om statistiken saknar detaljer om fångstområde är det en rimlig bedömning att de 
flesta av gäddorna fångas i Blekinge eftersom fisket i Skåne är begränsat. Fritidsfisket 
domineras av fiske med handredskap. Fångstuppskattningarna är behäftade med 
betydande osäkerheter, men eftersom skattningarna mellan år uppvisar en relativt låg 
variation får ändå medelvärdet ses som relativt tillförlitligt. 

Tabell 1. Fritidsfiskets landningar (kg) av gädda längs svenska sydkusten enligt Havs- 
och vattenmyndighetens statistik. Återsläppt fångst ingår inte i statistiken. 

År Handredskap Nät, ryssjor 
2015 70 036 0 
2014 112 722 6185 
2013 65 123 4821 
2010 64 556 2090 

Medel 78 109 3274 
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Undersökningar av fiskefria områden visar att förbud mot fiske kan ha en märkbart 
positiv effekt på både beståndstäthet och medelstorlek hos gädda, även i jämförelse med 
områden med ett begränsat fisketryck (Bergström m fl 2016). Det här visar att även ett 
måttligt fiske på gädda kan påverka bestånden. 

Predation från säl och skarv kan också vara betydande, och i vissa kustavsnitt kan 
fiskuttaget från säl och skarv vara i samma storleksordning som fiskets fångster 
(Hansson m fl manuskript). Beräkningar gällande skarv i Blekinge skärgård visar att 
fåglarnas fiskuttag utgör drygt en tredjedel av fritids‐ och yrkesfiskets totala fångster, 
och att detta uttag sannolikt har en viss negativ effekt på fiskets fångster (Östman m fl 
2013). För säl saknas dietdata från Blekinge varför det är svårt att göra någon 
bedömning av i vilken omfattning de ökande populationerna av säl i området kan 
påverka bestånden av gädda. 

Även faktorer som påverkar reproduktionen kan påverka bestånden hos gädda. Studier 
från andra delar av Östersjön har visat att strandexploatering och båttrafik kan ha en 
negativ inverkan på gäddans lek- och uppväxtmiljöer (Sandström m fl 2005, Sundblad 
& Bergström 2014), och att det befintliga marina områdesskyddet inte alls är tillräckligt 
för att säkra att en tillräcklig del av områdena bevaras (Sundblad m fl 2011). Även 
predation på ägg och larver kan påverka produktionen av gädda. Här kan framför allt 
den stora ökning av storspigg som skett i Östersjön ha en stor inverkan, genom att 
spiggen är en effektiv predator på gäddans rom och larver (Bergström m fl 2015). I en 
del kustområden, framför allt längs öppna kuststräckor, är reproduktionen hos gädda 
mycket svag idag, sannolikt till stor del beroende på spiggens ökningar. Dock förefaller 
denna ökning av spigg inte ha påverkat Blekinge län i någon större utsträckning tills 
vidare. De höga förekomsterna av gäddyngel i länet visar att reproduktionen tills vidare 
är god och att dessa påverkansfaktorer inte ger anledning till oro tills vidare. 

Bedömning av beståndssituationen och behov av åtgärder 

Gäddan är synnerligen stationär art, som sällan företar längre migrationer än ca 5 
kilometer (Saulamo & Neuman 2002). I synnerhet sötvattenslekande bestånd återvänder 
till samma lekplatser varje år (Engstedt m fl 2010) och uppvisar en större genetisk 
separering än kustlekande bestånd (Wennerström m fl 2016). Eftersom arten har de en 
lokal beståndsstruktur kan lokala åtgärder vara effektiva för att bevara och stärka 
bestånd. Hos gäddbestånden i Blekinge är reproduktionen mycket god. Tillgängliga data 
på beståndsutvecklingen hos gädda kommer från nätprovfisken, framför allt tidsserien i 
Torhamns skärgård. Där har fångsterna tidigare varit mycket goda, men har successivt 
minskat. Minskningen berör till stora delar fisk under 40 cm längd, dvs storlekar som 
ännu inte utsatts för fiske. Uppgifter på yngelförekomst antyder också en nedgång, och 
det är därför viktigt att fortsätta följa upp reproduktionen. Eftersom liknande 
minskningar har observerats under samma period även längs andra kuststräckor kan 
storskaliga förändringar i miljön vara en bidragande orsak till nedgången, framför allt 
genom ökande predationstryck från skarv, säl och spigg. 
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Samtidigt är det sammanlagda uttaget av gädda från fritids- och yrkesfisket sannolikt så 
högt att det kan utgöra en bidragande orsak till den observerade nedgången i beståndet. 
Även ett relativt begränsat fisketryck har hos gädda visat sig kunna ge både glesare 
bestånd och minskad medelstorlek hos fisken, även om de negativa effekterna i viss 
mån kompenseras av en ökad individtillväxt när tätheten minskar (Bergström m fl 
2016).  

I den årliga bedömningen av beståndsstatusen utförd av SLU (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016) rekommenderas att fisket på gädda i Egentliga Östersjön bör 
minska, med hänvisning till de vikande bestånden och med hänsyn till den relativa 
bristen på underlag om beståndens status. Eftersom östra Blekinge skärgård är ett 
område med en konstaterad nedgång i gäddbeståndet är det rimligt att även där vidta 
åtgärder för att minska fiskets uttag. Samtidigt kan man överväga även andra 
beståndsstärkande åtgärder, som exempelvis skydd av uppväxtmiljöer i kustområdet 
samt reglering av förekomsten av skarv och eventuellt säl i viktiga 
reproduktionsområden där gäddan är extra känslig för predation. 

Innehållet har utarbetats av Ulf Bergström och Karl Lundström vid institutionen för 
akvatiska resurser.  
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Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Yttrande diarienummer 511-3196-2018
Datum: 2018-08-15 12:36:28

Hej!
LRF Sydost vill tacka för möjligheten att yttra sig gällande Förvaltningen av gädda inom
Blekinges kustområden (diarienummer 511-3196-2018).
LRF har inte några direkta kommentarer i detta fall men vill i alla fall benämna att det
kommer påverka brukanderätten och att Blekinge Länsstyrelse då bör hålla så god dialog
och lyssna in de berörda så mycket som möjligt.
Vänligen
Carin
Carin Svensson
Verksamhetsutvecklare
Äganderätt, Lokalavdelningar, Jordbrukspolitik & CAP
Lantbrukarnas Riksförbund Sydost
Agronom Landsbygdsutveckling 11/16
Telefon: 0470–703 657
Mobil: 073- 311 80 62
LRF Sydost
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
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MÖRTSTRÖMMENS FVOF

                                                 
                                                                                 Länsstyrelsen i Blekinge län

Yttrande över förvaltning av gädda inom Blekinges kustområde,

 dnr 511-3196-2018.

Mörtströmmens fvof har tagit del av Länsstyrelsen i Blekinges remiss om 
förslag till förvaltning av gädda i Blekinges kustområden.

Det synes märkligt att Fiskerättsägare inte varit med i diskussionerna, det finns 
andra arter än ål vilken Länsstyrelsen undantagit från beslutet, detta gör att 
man urholkar äganderätten.

Eftersom området utanför Bräkneåns mynning har ett fiskeförbud sedan 
tidigare för skydd av lekvandrande havsöring så blir detta område fredat under 
större delen av året med Länsstyrelsens förslag. Vi anser att det skulle räcka 
med fredning under gäddans lektid det vill säga 1april -31 maj, samma som 
Länsstyrelsen föreslår för ostkusten från Torhamn – länsgräns mot Kalmar. 
Fredningstid blir då i det inre området närmast åmynningen 15 sept-31dec, 
1apr-31 maj. Det yttre området 1apr-31maj.

Inom alla fredade områden bör Länsstyrelsen se till att möjlighet till skyddsjakt 
på säl och skarv är möjlig. När ett område blir fredat från allt fiske blir även 
störningsmomentet för dessa arter mindre och de kan predatera fritt på all fisk 
inom området

Information om gällande fiskeregler måste spridas på ett bra sätt, tidigare har 
det funnits information på Länsstyrelsens hemsida om fredningsområde för 
lekvandrande havsöring men denna info har tagits bort på den nya hemsidan.

Efterlevnaden av fredningsområdet i Bräkneåns mynning har varit dåligt under 
senare år framförallt från sportfiskets sida.

Om det blir beslut om fredningsområde för gäddans lek måste utvärdering 
göras fortlöpande för att se om önskad effekt är uppnådd eller man behöver 
ändra i något.

 Styrelsen för Mörtströmmens FVOF / kassör Bruno Grudd
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Kommunstyrelsen 

 

Länsstyrelsen Blekinge ii 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom inrättandet av fiskevårdsområde för 
sjöarna Tjurken och Kalven enligt fiskeförrättningens förslag. 

Exp: 

Karin Lundberg, milj ösamordnare 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(89) 
2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

 

§ 267 Dnr 2018-000438 4340 

Remiss - Bildande av Fiskevårdsområde för sjöarna 
Tjurken och Kalven 

Sammanfattning 
Fiskevårdsområdet föreslås omfatta allt fiske i sjöarna Tjurken och Kalven 
med kanaler där emellan, i gölarna Siggamålagölen och Tjurkgölen med 
respektive tillrinnande vattendrag till Tjurken. 

Bedömning 

Syftet med fiskevårdsområdet är att samordna fiskets bedrivande och 
fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavararnas gemensamma intressen. 
Fiske med handredskap kan upplåtas till allmänheten efter lösande av 
fiskekort. Förslag till föreningsstadgar har upprättats och godkändes på 
sammanträdet 2017-11-28. Förrättningskostnaden ska fördelas lika per 
fastighet då fastigheterna bedöms ha lika stor nytta av inrättandet av ett 
fiskeområde. Under förutsättning att fiskevårdsområdet inrättas och att 
stadgar medger upplåtelse av fiskekort till allmänheten så har länsstyrelsen 
utfäst att av allmänna medel betala hälften av förrättningskostnaderna. Bland 
berörda fiskefiskerättsägare föreligger opion för att bilda det föreslagna 
fiskevårdsområdet. En protest på bildandet av fiskevårdsområdet inkom till 
länsstyrelsen i slutet av december 2017. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven 
enligt fiskeförrättningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven 
enligt fiskeförrättningens förslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes sign 
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Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen L'jftqe 

Ink. 2018 -09- 1 9 '  

Dnr 

§ 266 Dnr 2018-000431 4340 

Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden 
(Dnr 511-3196-2018) 

Sammanfattning 

För att skydda bestånd av kustlevande gädda inför och under lek föreslår 
Länsstyrelsen att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet 
under perioden 1 januari —31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas 
med stöd av enskild fiskerätt. 

För åtta befintliga fredningsområden som har inrättats i anslutning till 
åmynningar förlängs fredningstiden (från 15 september-31 december) till 15 
september-31 maj, en period under vilken allt fiske föreslås förbjudet. 
Undantag är fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 

I kustvattnet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds allt fiske efter 
gädda och abborre under perioden 1 april-31 maj. Förvaltningsåtgärdema 
föreslås gälla i fem år med början 2019. Därefter görs en utvärdering och 
omprövning. 

Bedömning 
Bakgrund 

De grunda havsvikarna i Blekinge utgör kombinerade lek- och 
uppväxtområden för gädda och andra kustnära rovfiskar. Dessa platser är 
även viktiga rekryteringsområden för fisk generellt, och hyser ofta rik 
växtlighet och stor biologisk mångfald. En hållbar förvaltning av länets 
grunda havsvikar kan bidra dels till att återskapa och upprätthålla livskraftiga 
bestånd av rovfisk med mer naturlig art- storleks- och åldersstrukturer och 
dels till att bevara marina naturvärden och ekosystemtjänster. 

Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande 
funktioner i födoväven. Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin 
tur reglerar förekomsten av djurplankton och små betare som i sin tur 
reglerar förekomsten av växtplankton och trådalger. På så vis kan en ökning 
av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Brist på 
rovfisk har visat sig ha lika stor effekt på trådalgstillväxt som stark gödsling 
med närsalter. Starka bestånd av rovfisk kan även bidra till att motverka 
spridning och massförekomster av främmande fiskarter som t ex 
svartmunnad smörtbult, en fiskart som fått fåste i Blekinge skärgård. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Varför förvaltningsåtgärder? 

På hösten söker sig gäddan till lekvikarna och leker runt mars — maj. 

En betydande del av fritids- och yrkesfisket bedrivs när gäddan aggregerar i 
lekvikarna. Gäddan är relativt stationär. Enskilda bestånd av gädda är 
känsliga för påverkan såsom förlust av rekryteringsområden och hårt 
fisketryck. 

Uppgifter tyder på att Blekinges bestånd av kustlekande gädda är på väg att 
försvagas. Samtidigt som kustområdena har drabbats av minskade fångster 
och yngelförekomster har det kustnära Yrkesfiskets totala uttag av gädda 
ökat och även sportfisket efter gädda har ökar markant i Blekinge under 
2010 - 2016. 

Många lek- och uppväxtområden har genom åren försvunnit genom 
utdikning av våtmarker, igenväxning till följd av övergödning, sänkning av 
havsvikar och exploatering av kusten. I dagsläget saknas dessutom formellt 
skydd för fiskebestånd i de grunda havsvikarna. Till denna mänskliga 
påverkan tillkommer ökade bestånd av skarv, säl och spigg vilka bedöms 
kunna stå för en betydande  predation  på gädda under olika delar av dess 
livscykel. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede 
långsiktigt säkra de bestånd och de ekosystem som utgör själva basen för 
fisket, såväl det småskaliga yrkesfisket som fritidsfisket. 

Förslag på förvaltningsåtgärder inom Ronneby kommun 

Nya fredningsområden: 

• Väbyfjorden, Smygen och Vångösund 

• Inre fjärden 

• Hjortahammarsviken och Tromtösundaviken. 

Befintliga fredningsområden vid åtnynningar där fredningstiden utökats: 

• Bräkneån 

• Ronnebyån 

• Listerbyån 

Justerandes sign 
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Konsekvenser för fisket 

Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av fredningsområden kan 
påverka det lokala yrkesfisket negativt men anser att behovet av att inrätta 
fredningsområden väger tyngre. Konsekvenserna för fritidsfisket kan inte 
bedömas på grund av bristfälligt kunskapsunderlag. 

Läs förslaget i sin helhet 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54f269/153   
0864289066/Remiss%20511-3196-18.pdf. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott ställer sig bakom länsstyrelsens förslag på 
förvaltningsåtgärder och föreslår Kommunstyrelsen att göra detsamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-08-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom Länsstyrelsen i Blekinges förslag på förvaltningsåtgärder 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Länsstyrelsen i Blekinges förslag på 
förvaltningsåtgärder. 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Justeratides sign 
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Från: Fredrik Lindberg <fredrik@sfpo.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Yttrande, dnr 511-3196-2018
Datum: 2018-09-24 13:15:51

Hej,

Inledningsvis beklagas att detta yttrande inges efter den 21 sept.

SFPO har inget att erinra emot det remitterade förslaget.

Med vänlig hälsning

Fredrik Lindberg
Sveriges Fiskares PO (SFPO)
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg
Tel vxl 031-12 45 90
Direkt 031-12 45 96
Mobil 070-570 41 14
www.sfpo.se

Detta mejl och bifogade dokument kan vara konfidentiella. Om du har tagit
emot det av misstag, vänligen meddela oss omedelbart och radera detta mejl
utan att dela dess innehåll med andra.
Tack.

This e-mail and attached documents may be confidential. If you received
this by mistake, please notify us immediately and delete this message
without disclosing its content to others.
Thank you.
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Från: "david@dragso.se" <david@dragso.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Remissvar 511-3196-2018
Datum: 2018-08-23 08:58:59

Hej!
Här kommer vårt remiss-svar på förvaltningen av Gädda - Abborre i Blekinge.
Vi på Sportfiskarna Blekinge anser att Länsstyrelsens förslag är mycket bra och väl
genomarbetat.
Svikande fångster med många många osäkra uppgifter gör att en begränsning i i
fisket är nödvändigt.
Att skydda fisken när de är som mest utsatta är ett mycket bra beslut.
Nedan följer åsikter och frågor som bör behandlas innan beslut.
1.
Att börja med de områden som beskrivs i förslaget med de tidpunkter är en mycket
god början dock har vi åsikter på hur kontroll ska gå till.
Finns det möjlighet till att knyta fisketillsyningsmän utöver KBV till de områden
som är utpekade?
2.
En annan farhåga är att våra medlemmar fiskar havsöring under angiven period.
Främst på Östra sidan av Blekinge? Hur ser kontrollanter skillnad på de som fiskar
gädda/abborre och de som är ute efter Havsöring.
Finns det ett sätt att urskilja dessa individer så att det inte uppstår problem. Till
exempel en enkel registrering hos länsstyrelsen?
3.
Hur kommer uppföljning att ske?
Har Länsstyrelsen resurser att följa upp återväxten? Hur kontrollerar Länsstyrelsen
att reproduktionen blir gynnsam i de utpekade områdena? Hur kontrolleras de
områden som inte skyddas av förslaget? Det finns en stor risk att uttaget blir för
stort i de ej skyddade områdena!
Går det att ta med krav på uppföljning i beslutet så att det inte faller mellan
stolarna?
4.
Hur avser Länsstyrelsen göra åtstramningar vid svikande reproduktion/fångster.
Finns det en plan på att kunna ta snabbt beslut och att det genomförs skyndsamt?
Med vänlig hälsning / Kind Regards
David Berg
Ordförande Sportfiskarna Blekinge
Dragsö Camping / Dragsö Sportfishing
0046708612955
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Från: "k.s.westberg@gmail.com" <k.s.westberg@gmail.com>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: Remiss förvaltning av gädda i Blekinge kustområden Dnr 511-3196-2018
Datum: 2018-07-13 12:49:23

Hej!

I egenskap av markägare med ca 2 km strandremsa på västra delen av
Torhamnslandet i yttre delen av Hallarumsviken, vill jag lämna några
synpunkter på remissen beträffande förvaltning av gädda.
Ni föreslår ett förbud av fiske under lekperioden för den inre delen av
Hallarumsviken. Samtidigt noterar ni att gäddorna är relativt stationära och
inte flyttar sig större sträckor än 5 km. Ni noterar även att fångst av
gädda minskat starkt vid Torhamn. Ett skydd för fiske i inre delen av
Hallarumsviken lär knappast förbättra gäddförekomsten vid Torhamn. Jag
föreslår därför fler skyddsområden i yttre delen av Hallarumsviken. Eftersom
jag väl känner strandområdena utanför vår fastighet vill jag föreslå ett
skydd av området mellan fastlandet och öarna Svanö, Håkansör och Tiemannen.
I detta område bedrivs för närvarande ett stort fiske efter gädda, framför
allt av fritidsfiskare men även yrkesfiskare. Området är grunt och har
vassbevuxna stränder (se bifogade bilder). Under lekperioden för gädda
ligger ofta fyra till fem fritidsbåtar med två till tre fiskare i varje båt
och bedriver fiske efter gädda. Detta sker dag efter dag , vilket innebär
att de gäddor, som finns i området, riskerar att dras upp ett flertal gånger
i samband med catch&release-fiske. Hur många gånger tål en gädda att krokas?
Har hänsyn tagits till återfångst ett antal gånger, vid bedömning av
dödligheten? Vid sidan om fritidsfisket bedrivs även yrkesfiske, bl.a. med
nät mellan Svanö och fastlandet kombinerat med framfart av knackande båt. På
detta sätt lär fiskaren rätt enkelt tömma området på lekande fisk.
Såsom komplement till fiskeförbud under lekperioden, bör yrkesfiske med
knackning förbjudas. Även fritidsfisket bör begränsas på något sätt.
Vänliga hälsningar
Stefan Westberg
Ägare till Brunnsvik 1:3
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Från: Bengt Larsson <larssonsfiske@gmail.com>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: SYEF, remissvar dnr 511-3196-2018
Datum: 2018-09-20 18:13:26

Hej
här kommer SYEF´s remissvar på bif. fil
Hälsningar Bengt Larsson
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SYEF
Sveriges Yrkesfiskares
Ekonomiska Förening

Länsstyrelsen i Blekinge Län

YTTRANDE
Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden, dnr 511-3196-2018

SYEF har tagit del av Länsstyrelsen i Blekinges remiss om förslag till förvaltning av gädda i 
Blekinges kustområden.

SYEF tillstyrker samt avstyrker delar av förslaget.

SYEF tillstyrker förslaget att införa områden där gäddan skyddas under lekperioden i 
områdena väster om Torhamns udde förutsatt att det är förbud mot riktat fiske efter enbart 
gädda.
SYEF tillstyrker att förvaltningsåtgärderna föreslås gälla under en begränsad tidsperiod för att 
ge möjlighet till utvärdering, varefter omprövning skall ske.
SYEF avstyrker förslagen om;

- förlängd tidsperiod (1 jan-15 mars).
- totalt fiskeförbud i de föreslagna områdena

SYEF har inget att erinra om Lst´s förslag som avser det geografiska området öster om 
Torhamnsudde.

Reflektioner och historik.

Att långsiktig hållbar fiskförvaltning och fiskevård utgör centrala beståndsdelar i arbetet med 
att bevara och hålla fiskbestånd starka i svenska vatten är något vi håller med om till fullo.

Det småskaliga yrkesfisket i Blekinge har decimerats rejält de senaste decennierna. Orsaken 
är en alltför generös fiskeripolitik som har gynnat det storskaliga fisket framför allt efter torsk 
samt ett riktat foderfiske efter sill och skarpsill i Östersjön. Yrkesfisket har också begränsats 
de senaste 10 åren med att ålfisket har förbjudits för ett flertal fiskare längs Östersjökusten. 
Vidare har det traditionella laxfisket fått upphöra för yrkesfisket sedan 2013. Det är viktigt att 
förstå att hållbarheten i ett lokalt bedrivet fiske i Blekinge ligger i att fisket måste kunna växla 
mellan olika redskap, olika fiskarter och olika båtar.  Därför är det viktigt när Lst nu lägger 
fram förvaltningsförslag för gädda i Blekinges skärgård att man tar hänsyn till 
fiskeripolitikens målsättningar om att skapa ett ekonomiskt och hållbart fiske. 
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En stor brist är att de föreslagna begränsningarna i remissförslaget grundas på endast 
antaganden och inte fastställda  vetenskapliga fakta. Det är olyckligt att lägga fram förslag 
som grundas på antaganden och romantiska föreställningar och motsägelser.

Länsstyrelsen(Lst) inleder remissen med ”mot bakgrund av sviktande rekrytering av 
kustlekande gädda…”, och föreslår pga av detta förvaltningsåtgärder.
Under rubriken ”Bakgrund” på s 3 3e stycket presenteras ”Rekryteringen av kustlekande 
gädda är idag generellt god”. Båda dessa motsägande påståenden har vi starkt ifrågasatt ända 
sedan det första dialogmötet i april 2017.
Vi vill också framföra att under de möten i den rådgivande gruppen har flera förslag, som 
framförts med bred majoritet, helt ignorerats i remissförslaget.

I det inledande stycket förklaras att bakgrunden också är ett ökande fisketryck från både 
fritidsfiske och yrkesfiske på gädda inom Blekinges kustområden.

Vi har hela tiden hävdat och hävdar fortfarande att 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 i den omfattning som presenteras i 
remissen. Vi menar att man måste se gäddans beståndsstatus i ett mer långsiktigt historiskt 
perspektiv. 
Tillgången på gädda i Blekinges skärgård är god. Den enda säkra fångststatistiken som finns 
tillgänglig är den från yrkesfisket, som är ålagda enligt lag att föra fångststatistik i loggbok 
och månadsrapporter beroende på fartygsstorlek. Fritidsfisket efter gädda har historiskt varit 
omfattande. Innan fritidsfisket blev reglerat med redskapsbegränsningar fiskade hela kust- och 
skärgårdsbefolkningen gädda i stor omfattning. Fisket bedrevs som biinkomst, huvudsakligen 
med garn. De gäddor man inte använde till hushållet såldes till fiskaffärer och till 
fiskuppköpare. Detta förfarande gällde alla fiskarter. Med tanke på hur många som bedrev 
fritidsfiske då, är de få yrkesfiskares fångster av idag, tämligen blygsamma.

Yrkesfisket efter gädda sker huvudsakligen under perioden oktober –april.
Yrkesfiskets fångster har ökat stadigt sedan 2009 fram till 2016. Under 2017 minskade 
fångsterna med ungefär 14% per fiskedag.
Om man ser till yrkesfiskets fångster har de ökat i samma takt som fiskeansträngningen har 
ökat under perioden mellan 2009-2016.  Minskningen av fångsten under 2017 är vad som 
anses ligga i de naturliga variationerna. Vi har konstaterat att minskningen under 2017, som 
var under perioden nov-dec, försenades av vädersituationen den hösten. Fisket under perioden 
jan-feb 2018 var tillbaka på samma nivåer igen som de tidigare åren och var tom bättre 
jämfört samma tidsperiod året innan. 

Därför håller vi inte med om Lst´s motivering att ”Uppgifter tyder även på att Blekinges 
bestånd av kustlekande gädda är på väg att försvagas”.

Länsstyrelsens förvaltningsförslag och motivering.

Lst föreslår att;
- att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-

31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt (Figur 
6). Vidare föreslås att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden som har 
inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring (Östra Orlundsån, 
Gallreydaån, Bräkneån, Ronnebyån, Listerbyån, Nättrabyån, Silletorpsån, Lyckebyån) 
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förlängs (från 15 september-31 december) till 15 september-31 maj, en period under 
vilken allt fiske föreslås vara förbjudet med undantag av fiske efter ål som utövas med 
stöd av enskild fiskerätt. Dessa förvaltningsåtgärder föreslås gälla i fem år med början 
år 2019 för att ge möjlighet till utvärdering, varefter omprövning skall ske.

Vi anser inte det motiverat att införa ett totalt fiskeförbud i de aktuella områdena. Detta 
kommer att ställa till omfattande problem då det omöjliggör fiske efter andra arter. 
Ett totalt fiskeförbud medför stora problem för i första hand både yrkesfiske och turismfiske. 
Det är heller inte motiverat pga att det är ett mycket begränsat uttag av bifångst av gädda i 
yrkesfisket efter andra arter. Exempelvis, siknät 27 procent och abborrnät 2 procent. (Ska 
tilläggas att sikfisket pågår under en ganska begränsad tid.)
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 är att den utformas enligt de råd som ges från 
Rådgivande gruppen för fisket. Risken är annars att den föreslagna förvaltningen saknar 
acceptans av de som berörs.

Därför har gruppen framfört med bred majoritet att; 
- tidsperioden ska inledas senare än 1 jan. 
- förbudet ska gälla endast riktat fiske efter gädda.

SYEF föreslår därför att förslaget ändras till : förbud mot riktat fiske efter gädda i de berörda 
områdena (väster om Torhamns udde) mellan 1 april-15 maj. Denna tidsperiod skulle då även 
bli enhetlig med den föreslagna tidsperioden öster om Torhamns udde.(Under förutsättning att 
det är endast riktat fiske efter gädda).

Motivering:
Det är mycket positivt att vi äntligen kommer fram till en begränsning av fisket efter gädda 
under gäddans lekperiod. Men begränsningar ska vara motiverade och fylla ett syfte. Om man 
inför alltför vidlyftiga begränsningar i ett förvaltningsförslag är det svårt att kunna konstatera 
vilken del av förslaget som gav det förväntade resultatet. Därför anser vi att i detta fall där det 
inte föreligger någon konstaterad populationsnedgång, utan åtgärden ska vara förebyggande, 
är det inte motiverat att införa begränsningar i den omfattning som Lst har föreslagit.

Blekinge 2018 09 20

Styrelsen för Sveriges Yrkesfiskares Ek. Förening

Gm
Bengt Larsson, sekr
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Från: Helen Gårner <helen.garner@solvesborg.se>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
Ärende: förvaltning av gädda 511-3196-2018
Datum: 2018-09-21 10:16:09

Hej!
Bifogat finns Sölvesborgs kommuns yttrande i remissen 511-3196-2018.

Med vänlig hälsning

Helen Gårner
Miljösamordnare

Sölvesborgs kommun
Telefon:
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Hemsida: www.solvesborg.se
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Yttrande - Förvaltning av gädda inom Blekinge kustområden, dnr 
511-3196-2018 
 
Bakgrund 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökat 
fisketryck från både yrkes- och fritidsfisket på gädda inom Blekinges 
kustområden, föreslår länsstyrelsen i Blekinge förvaltningsåtgärder för den 
kustlekande gäddan.  
 
För gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart i Blekinges 
kustnära ekosystem är en fungerande förvaltning viktig. Ett välmående 
gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön samt 
medför möjligheter för utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och 
fritidsfiske vilket ger förutsättningar för en levande landsbygd och skärgård.  
 
Förslag   
Länsstyrelsen föreslår att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är 
förbjudet under perioden 1 januari – 31 maj samt att fredningstiden för åtta 
befintliga fredningsområden (områden i anslutning till åmynningar) ändras 
(från 15 september – 31 december) till 15 september – 31 maj. Därtill 
föreslås att allt fiske efter gädda och abborre är förbjudet i 
kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 
april – 31 maj. Undantaget fredning är ål eftersom ålfiske utövas med stöd av 
enskild fiskerätt.  
 
Föreslagen åtgärd förväntas leda till minskad fiskdödlighet och minskad 
störning av gäddan inför och under lek.  
 
Orsak till nedgången 
Gäddan har sedan tidigare, och har till viss del fortfarande, ett starkt bestånd 
i Blekinge. Dock har man på senare år sett en oroväckande nedgång av 
gäddans fortplantning samt minskat antal gäddor av en viss storlek. Teorier 
om orsaken till detta är ett ökat fisketryck, både från fritidsfisket men även 
yrkesfisket, obalans i ekosystemet genom att lek- och uppväxtområden har 
försvunnit, stor andel predatorer ex. skarv och säl. Alla dessa faktorer kan ha 
en påverkan var för sig men också tillsammans.  
 
Länsstyrelsen bedömer att förvaltningsförslaget förbättrar förutsättningarna 
för gäddans återhämtning. Detta skydd bör enligt länsstyrelsen fortgå i fem 
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Datum 

2017-08-13 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

år med början 2019. Därefter ska åtgärden utvärderas och eventuellt 
omprövas.  
 
Bedömning 
Det är viktigt att i ett tidigt skede långsiktigt säkra ett befintligt bestånd och 
ekosystem jämfört med att försöka återetablera ett bestånd som redan har 
överfiskats eller fiskats ut.  
 
Den fredningstid för fisk som föreslås omfattar fiskens tid för lek eller 
förberedelse för lek. Under denna tid ska fisken och dess lekområden lämnas 
ifred. Som förslaget uppfattas omfattas all fisk utom ål. Det medför att även 
sill fredas. Sillfiske är en stor attraktion för fritidsfiskare och för människor 
som fiskar endast när sillen går in. Eventuellt bör sill undantas om det inte 
finns något stort hot mot denna art eller om det inte stör det 
sammanhängande ekosystemet.   
 
Förvaltningsförslaget på fem år tycks dock vara väl långt. En utvärdering och 
eventuell omprövning bör istället 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.  
 
 
Förslag till beslut 
Sölvesborgs kommun stödjer förslaget om fredade områden under de tider 
som föreslås.  Det bör utredas om sillfisket kan undantas förbudet. 
Förvaltningsåtgärderna bör gälla i tre år och därefter utvärderas och 
eventuellt omprövas.  
 
 
 
Helen Gårner 
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Från: yvonne walther <ymwalther@gmail.com>
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <Blekinge@lansstyrelsen.se>
CC: Eva Steiner <eva.steiner@karlskrona.se>
Helen Gårner <helen.garner@solvesborg.se>
Jesper Bergman <jesper.bergman@karlshamn.se>
Lars Karlsson <lars.karlsson@centerpartiet.se>
Leif Emilsson <leif.emilsson@telia.com>
Lindahl Ulf <Ulf.Lindahl@lansstyrelsen.se>
MatsNying <massestrandjakt@outlook.com>
Mats Nying <u.nying@telia.com>
Robert Månsson <robert@objektutveckling.se>
Sam Skällberg <sam.skallberg@gmail.com>
Sofie Samuelsson <sofie.samuelsson@ronneby.se>
Sven-Erik Harrysson <s-e.harrysson@telia.com>
Ärende: Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden (Dnr
511-3196-2018)
Datum: 2018-09-20 16:23:08

Remiss Förvaltning av gädda i Blekinges kustområden (Dnr 511-3196-2018)
Yttrande från Vattenrådet för Blekingekusten bifogas.
Yvonne Walther
Ordförande
Vattenrådet för Blekingekusten
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Remissyttrande Länsstyrelsen i Blekinge Län
Datum 2018-09-20 SE- 371 86 Karlskrona
Vattenrådet för Blekingekusten                              blekinge@lansstyrelsen.se

Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden 
(Dnr 511-3196-2018)
Vattenrådet för Blekingekusten har tagit del av förslaget till en regional förvaltningsplan av gädda i 
Blekinges kustområden och har följande synpunkter:

 Rubriken syftar fel och borde istället lyda “Förvaltning av gäddfiske inom Blekinges 
kustområden”

 Förvaltningsplanen tar inte 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. 

 Positivt med fredningsområdena. 
 Det behövs en beskrivning av hur förvaltningsplanen ska utvärderas och att referensområden 

bör användas för att kunna säkerställa effekten av åtgärderna.
 I Bilaga 1 – Föreslagna fredningsområden -  flera områden innehåller en beskrivning av att 

Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av ett fredningsområde kan påverka det 
lokala yrkesfisket negativt. Vidare beskrivs sedan att yrkesfisket redovisade 2016 inga 
fångster inom föreslaget området, men på ett avstånd av 4 km redovisas ett uttag av olika 
fiskarter och respektive mängd. Hur hänger detta samman? Är det felskrivet eller beror det 
på att det inte finns tillräckligt bra underlag? Det skulle behövas bättre beskrivning av 
underlagsmaterial som t.ex. yrkesfiskestatistik och osäkerheterna i det.

 Planen beskriver rekryteringen av kustlekande gädda som generellt sett god i Blekinge. 
Planen utlovar att, genom en långsiktigt hållbar förvaltning av Blekinges bestånd av 
kustlekande gädda skapa förutsättningar för att arten på sikt kan sprida sig både österut och 
västerut, när de rådande problemen försvinner. Samtidigt beskrivs det att gäddan är 
stationär och sällan vandrar mer än 5 km vilket gör att vi tycker det känns som en orealistisk 
förhoppning om att gäddan ska sprida sig. 

I detta yttrandet har Styrelsen för Vattenrådet för Blekingekusten deltagit.

Yvonne Walther

Ordförande 

Vattenrådet för Blekingekusten
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