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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
Länsstyrelsen föreslår att nya preciserade fredningsområden inrättas i Valjeviken,
Sölvesborgsviken, Byggesviken, Edstorpaviken, Väbyfjorden/Smygen, Inre Fjärden,
Hjorthammarsviken/Tromtösundsviken, Rosenholmsviken/Lindesnäsviken och Hallarumsviken 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 vattenområden 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
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.
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