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Fisketurismbranschen formerar sig mot gäddstoppet 
 
Fisketurismbranschen motsätter sig det från Länsstyrelsen i Östergötland föreslagna 
stoppet för gäddfiske i april och maj i skärgården. Förslaget är ställt till Havs- och 
Vattenmyndigheten, HaV, och reglerna skulle omfatta skärgårdarna i Södermanlands, 
Östergötlands och Kalmar län. Initiativet till förslaget kom från föreningen Östergötlands 
Kustfiskareförbund, som representerar yrkesfiskare och fiskerättsägare i området. Sveriges 
Fisketurismföretagare, SeFF, anser att det borde omarbetas. Förslaget är grundat på 
tyckande från ett särintresse, innefattar inte andra åtgärder som skulle få bättre verkan, 
och skulle få allvarliga konsekvenser för turismen i skärgården. 
 
SeFF, har sänt in en hemställan till HaV om samråd i frågan.  Företagen Risö stugor, Ljusköns 
stugor och Lövuddens stugor har gått ett steg längre. De begär att HaV skickar tillbaka 
förslaget för vidare utredning och komplettering till Länsstyrelsen i Östergötland utifrån att 
de inte fullgjort sitt uppdrag enligt den förordning som styr Länsstyrelsernas verksamhet, 2§ 
(2007:825). Där stipuleras bland annat att hänsyn ska tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar och att Länsstyrelsen ska ha ett helhetsperspektiv och samordna olika 
samhällsintressen. Fiskteturismföretagen längs de berörda kustavsnitten har inte getts 
möjlighet att yttra sig. Hade Länsstyrelsen kontaktat entreprenörerna inom turism på kusten 
hade de bland annat fått veta att:   
 

 Länsstyrelsens motiveringar för stoppet är vaga och uttrycks som ”oro … ökande 
fiske” och ”värna gäddan” – faktaunderlag saknas helt. Fisketurismföretagare längs 
Östgötakusten har uppfattningen att gäddbeståndet har ökat under senare år. 
Företagarna är dock positiva till att stärka beståndet och föreslår alternativa åtgärder 
såsom avlysning av lekvikar, ökad selektivitet* i fisket, restaurering av lek- och 
uppväxtområden (gäddfabriker), minskad baglimit* och ökad bevakning. 

 

 Förslaget riskerar att bli kontraproduktivt. Det gäller riktat fiske efter gädda men 
fiskare kan alltid hävda att de är ute efter andra arter. Professionella guider däremot 
kommer inte att ta emot gäster under förbudsperioden och vara ute i skärgården för 
gäddfiske. Därmed lämnas fältet fritt för mindre seriösa fiskare. Uttaget av fisk i 
fisketurismföretagen är mycket begränsat och många inom näringen arbetar också 
med fiskevård och fisketillsyn. 

 

 Lokala entreprenörer i skärgården såsom fiskeguider, stuguthyrare, campingar, 
båtuthyrare och redskapshandlare skulle drabbas hårt av ett gäddfiskeförbud under 
april och maj då i stort sett alla besökarna är gäddfiskare. Intäkter knutna till 
sportfiske har en stor betydelse på marginalen även för de företag som inte har sin 
huvudsakliga inkomst från sportfiskare. 

 
* Ett ansvarsfullt selektivt fiske, som bl. a. innebär att fångst kan återutsättas oskadd, har i 
många vetenskapliga undersökningar visat sig ha en god effekt på både antal och storlek på 
fisk. Nuvarande regler från HaV för sportfiske efter gädda i Östersjön begränsar uttaget till 



tre gäddor per dag och fiskare (baglimit). Gäddor mindre än 40 cm och större än 75 cm ska 
återutsättas. Detta fungerar utmärkt med sportfiskeredskap. Noterbart är att motsvarande 
regler för att stärka gäddbestånden inte införts för passiva redskap som t. ex. nät, trots 
utfästelser från Fiskeriverket, föregångaren till HaV. 
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