
 

 

Gäddfabrik på Arholma 

AFVO utreder i samråd med Sportfiskarna möjligheten att starta en gäddfabrik i 
Stofföfladen. Stofföfladen är en insjö strax söder om Ensfyrens tomtområde.  

– Det fanns en förbindelse mellan havet och insjön som under årens lopp delvis slaggat igen. 
Vårt förslag är att rensa upp i kanalen och dika ur vid inloppet i sjön så att gäddorna kan 
komma in igen, säger AFVOs nya ordförande Klas Magnusson. 

Läget för gäddorna i Östersjön är akut. Henrik Andersson, som ansvarar för fiskefrågorna på 
Länsstyrelsen i Stockholm, berättar om ett nytt förslag till begränsning i den fria fiskerätten 
för gädda och gös. Han hoppas att de nya begränsningarna införs redan våren 2021.  

– Förslaget innebär att man bara får ta upp en gädda/dygn jämfört med nuvarande regel om 
tre gäddor/dygn. Nya lekområden för gädda planeras att fredas helt – bland annat den 
närliggande Idö-fladen, säger han.  

Därför behövs gäddfabriker  
Källa: Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur juni 2011 

”Storspiggen har ökat kraftigt på bekostnad av gädda och abborre som minskat och 
ekosystemen i Östersjön har hamnat i obalans. Under leken behöver gäddan grunda 
skyddade miljöer där vattnet snabbt värms upp på våren. Där ska också finnas gott om 
grässtrån att fästa rom på och för små yngel att hänga upp sig i så länge de lever på 
gulesäcken de bär med sig från start. När ynglen är stora nog att börja jaga gömmer de sig i 
vegetationen för att inte bli uppätna. Ynglen vandrar ut i Östersjön runt midsommar.  

Studier har visat att nästan hälften av gäddorna i Östersjön kommer från sötvattenmiljöer 
som översvämmade gräsmarker. Men våtmarker och grunda strandzoner har blivit en 
bristvara. De senaste 200 åren har 50-90 procent av de lämpliga återväxtmiljöerna längs 
vattendrag som mynnar ut vid kusten försvunnit.”  

Bristen på skyddade lekplatser gör att gäddan tvingas leka utmed kustlinjen. Gäddans yngel 
hinner inte växa till sig innan storspiggen återvänder till innerskärgården på 
våren/försommaren. Gäddynglen blir då ett lätt byte.  


