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Sportfiskarnas yttrande över förslag till nya fredningsområden i 
Blekinge län 
Diarienummer 4658-18 
 
 
Inledning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd 
ideell organisation och det organiserade sportfiskets företrädare i Sverige. Ända sedan 1919 
har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. 
Förbundet har idag över 50 anställda och organiserar fler än 60 000 medlemmar. Sportfiske 
är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med långt över en miljon utövare som varje år 
lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. 
 
Förslaget 
Havs- och vattenmyndigheten föreslår på initiativ av Länsstyrelsen i Blekinge att det inrättas 
tio nya fredningsområden där allt fiske är förbjudet 1 januari –31 maj samt ett där fiske är 
förbjudet 15 september–31 maj. Vidare att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden 
förlängs till 31 maj. Syftet är att skydda den kustlekande gäddan i Blekinge. Ytterligare ett 
förslag till fredning av abborre och gädda längs kuststräckan från Kalmarsund till 
Torhamnsudde väntas komma i en särskild remiss. 
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har tagit del av förslaget och 
önskar lämna följande synpunkter. 
Sportfiskarna välkomnar förslaget och vill understryka vikten av att de föreslagna 
regleringarna kan beslutas skyndsamt. Situationen för de kustlevande rovfiskbestånden i 
Östersjön är pressad. Det gäller inte minst för bestånden av gädda i Kalmarsund och i 
Blekinge skärgård. Förutom en sviktande reproduktion påverkas bestånden av ett markant 
ökat fisketryck på och i anslutning till gäddans reproduktionsområden. 
 
Gäddan är en viktig art såväl för kustekosystemet som för fisket och fisketurismen. Förutom 
fortsatt restaurering av lekhabitat, väl avvägda fredningstider och fredningsområden behövs 
en utökad uppföljning av beståndsutvecklingen. I detta sammanhang är det viktigt att även 
beakta påverkan från säl och skarv. 
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Sportfiskarna vill även framhålla vikten av att intensifiera arbetet med att återställa och 
tillgängliggöra kustnära lekhabitat för abborre och gädda som en del i en samlad 
rovfiskförvaltning för Östersjön. 
 
Särskilda synpunkter på förslaget: 
 
Mot bakgrund av ett intensifierat fiske med mängdfångande redskap riktat efter gädda på 
grunt vatten närmast land, bör övervägas att utöka fredningstiden i föreslagna nya 
fredningsområden till att börja redan 1 december. 
 
Sportfiskarna vill även uppmärksamma på behovet av ett mer heltäckande skydd av lekvikar 
som exempelvis vid Vambåsa, mellan föreslagna fredningsområden vid Inre fjärden och 
Hjorthammarsviken, där lekhabitat för gädda restaurerats i Sportfiskarnas regi. 
 
 
 
 
Anders Karlsson   Julius Jarving Ohlsson 
Chef Sportfiskarna Region Syd  Biolog, Sportfiskarna Region Syd 
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