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Om förbundet 

• Ideell organisation 
• 100-årsjubileum i år! 

• Organiserar närmare 60000 medlemmar 
• 400 ideella lokalföreningar anslutna till 

förbundet 
• Totalt cirka 60 medarbetare på nio kontor 

• Två grundpelare – främjande och fiskevård 



Rovfisk längs Östersjökusten 
• Rovfiskar som gädda och abborre spelar en nyckelroll i Östersjöns ekosystem 
• Kraftig minskning längs ostkusten sedan 1990-talet 
• Många faktorer, t ex utfiskning av torsk, förlust av lekmiljöer, övergödning, predation osv 



• Omfattande fiskevårdsarbete längs 
ostkusten 

• Målet att förbättra bestånden av främst 
gädda och abborre  

• Samtidigt bidra till en friskare kustmiljö och 
en rik biologisk mångfald 

• En stor del av arbetet fokuserar på att få 
tillbaka våtmarksmiljöer 

Rovfiskprojektet 
 



Kust vs sötvatten 
• I Östersjön har gäddan två olika lekstrategier- leka i skyddade kustvikar respektive vandra upp och 

leka i sötvatten (våtmarker, vattendrag) 
• Leken i kustvikar försvunnit helt i många områden – samtidigt kraftig ökning av storspigg som är en 

viktig predator på ägg och yngel  
• Våtmarksmiljöer längs med kustmynnande vattendrag viktiga 
• Idag är dessa våtmarker i hög grad borta från landskapet 







En gäddhona kan producera tiotusentals till hundratusentals ägg 





Sportfiskarna inkl. samarbetspartners 2010-2020 
 
Våtmark/sjörestaurering (ha): 281 
Areal tillgängliggjord (ha): 2610 
Antal åtgärder: 83 
 



2018-2021 



Förstudier/uppföljning 



Första våtmarken i Ölandsvatten- Brokhål i Böda 













Dec-2018 



Sept-2019 
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Ytterligare våtmarker genomförda 
2018-2019 i Ölandsvatten 

Wikegård i Persnäs/Källa Hyllekärr i Föra Arbelunda i Löt 



Arbetet fortsätter 
- längs hela ostkusten 



Grankullaviken 



Grankullaviken 

Undersökningar under 2019 visar: 
• Svagt rovfiskbestånd (gädda, abborre) med låg rekrytering 
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Grankullaviken 

Undersökningar under 2019 visar: 
• Svagt rovfiskbestånd (gädda, abborre) med låg rekrytering 
• Historiskt funnits lekmiljöer i form av våtmarker som sedermera mynnar i viken 
• Lekmiljöer idag begränsat endast till själva viken, problematik (storspigg, fintrådiga alger) 
• Möjlighet- få tillbaka lekmöjligheter i sötvatten vilka idag saknas 



Tack för er tid! 
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