På djurens villkor!

Allmänt vad gäller spöfisket Eriksberg Hotel & Nature Reserve
Allt fiske är catch and release, så tillvida att inte fisken bedöms att vara så skadad att den inte
överlever. Om fisk dödas är det anmälningsplikt till Eriksberg och fisken tillfaller markägaren.
Rapporteringsskyldighet om fångster för dagen föreligger för allt fiske. Rapport lämnas på gården
innan avfärd för dagen. Om inte så görs debiteras 500 kr extra per fiskare och dag.
Karpfiske: Fiske efter fjäll- och spegelkarp i Gårdssjön, rekommenderas 15 maj-31 augusti. Bokning
enligt ök, 300 kr/person och dygn. Karparna förökar sig i stort sett årligen i alla vatten och finns i
storlekar upp till ca 15-20 kg. Vill man övernatta/tälta i parken i samband med fiske så finns det
tillgång till dusch och toalett på gården, vilket kostar 200 kr/dygn.
För att vattnen inte ska bli övergödda kan det bli aktuellt att ta upp mindre fisk, vilket regleras enligt
Eriksbergs kravspec.
Gädd- och abborrfisket i Mahraviken: Fisket är bra under större delen av året, undantaget den allra
varmaste perioden under sommaren. Abborrfisket är bäst under sommaren. Båt, bensin, boende med
självhushåll (går att uppgradera) djupkarta och information (visning) av området ingår i priset från
2 700 kr/person och dag (3 050 kr från och med 1 juni 2019). Olika paket med hotell och fullservice
finns. Fångas fisk över rekordet 21,7 kg (22,5 kg) ska det registreras officiellt. Utgångsläget är
båtplats vid Liljetorpet eller Utsikten.
Regler för att minimera störningar och skador: Max 3 båtar/dag (egen båt får inte medföras in på
området) och max 6 personer/dag om inte annat överenskommits vid t.ex. företagsevenemang.
Dessutom får fiske inte förekomma/bokas mer än max 3 dagar per vecka. Körning med bensinmotor
får bara göras då man förflyttar sig längre sträckor mellan fiskeplatserna eller transporter till och från
fisket. Detta för att störa naturen och fiskarna så lite som möjligt. Trollingfiske är naturligtvis förbjudet.
Elmotorer får medtagas och kan eventuellt också hyras. Det är inte heller tillåtet att fiska med fluga
utan instruktioner eller att fiska från land. Stora beten med hullinglösa krokar rekommenderas. Viken
Flan samt tillhörande kanal är alltid fredad om inte annat meddelas. Eventuella fredningsperioder kan
förekomma vid t.ex. lek. Normalt 1-10/4 årligen.
Skadas båtar och motorer av oaktsamhet debiteras kund för uppkommen skada. Utgångsläge för
båtarna är vid säkerhetsvillan Lily Croft. Denna villa får inte fotograferas eller filmas på grund av
säkerhetsskäl.
Sammanfattning/information Mahraviken Eriksberg
Mahraviken/Flanområdet har sedan Bengt Berg köpte egendomen Eriksberg 1938 varit skyddad från
”yttre påverkan”. Innan viken hägnades in såg Bengt Berg till att skydda området från störningar med
tanke på fåglar, fyrfotadjur och det marina livet. Bengt Berg var en föregångare inom naturskildringar
bland annat i form av fotografi och som skribent.
Han värnade mer om den Blekingska naturen och djuren än någon annan tidigare hade gjort.
Tanken med köpet av Eriksberg var att skapa ett reservat för den fauna och flora som genom
mänsklig påverkan minskats och skövlats, enligt hans sätt att se på det.
”Det är viktigt att skapa naturområden som Eriksberg för att visa hur djur och natur fungerar för den
urbaniserade befolkningen” skrev Bengt Berg i en av sina böcker innan 1950.
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Bengt Berg såg också att fisket påverkades av människan och införde en förvaltning på fisket i det
aktuella området. Enligt anteckningar vi tillgodogjort oss, införde han catch and release 1942. Endast
viss matfisk togs upp. Måttagningar i form av huvud/längdmätningar och vikt gjordes på bland annat
gädda. Han skickade även fjällprover för åldersbestämning. Viss märkning gjordes också, vilket kan
utläsas av hans återfångster av ”märkt gädda”.
Av anteckningarna att döma var området en viktig lekvik för gäddan även då. Storleken/vikten genomsnittet på gäddan verkar ha varit mindre förr än nu. Men mängden verkar ha varit stor. Vid 2
dagars fiske 4 timmar totalt på 2 spön i slutet av maj 1945, landades drygt 300 kg gädda med en
snittvikt på ca 5 kg.
1967 dog Bengt Berg och sonen Iens Ilum Berg tog över driften på gården. Han drev den ungefär
på samma sätt som sin fader. Han utvecklade dock fisket efterhand. Bland annat ål- och sikfisket blev
mer utvecklat för att öka intäkterna på gården. Under en period drevs fisket rent yrkesmässigt. Enligt
uppgift från Iens Berg sattes det bland annat ut mängder med smolt av sik varje år. Gäddfisket började
man att använda mer turistiskt, från att ha varit bara för familjen och dess gäster. Iens Berg sålde
gården 1987 till Alexander Wendt. Han utvecklade det turistiska aspekterna ytterligare och hade
mycket betalande fiskegäster från stora delar av världen på besök. 1994 togs det en gädda på spö av
en dansk som då ansågs vara den största spöfångade i Sverige, vågen stannade officiellt på 21,7 kg
men andra uppgifter säger 22,5 kg.
Stiftelsen Skogssällskapet köpte egendomen 1996 och sedan 2008 ägs Eriksberg av Rune
Andersson/Mellby Gård AB. Fisket på gädda har bedrivits ungefär på samma sätt som under
Alexander Wendts tid. Fisket efter gädda har framförallt skett under våren och senhöst. Största
fångsten som har rapporterats på senare år är en gädda på knappt 19 kg. Se länk för det mest
spektakulära fisket efter gädda någonsin i Sverige, ”Gäddfeber”:
https://www.youtube.com/watch?v=tTMh6hPbe3o
Forskning, under ett par år bedrevs forskning av C&R effekter och redovisades i ett par artiklar.
Resultat påvisade att försiktigt spöfiske inte nämnvärt påverkar gäddans lekaktivitet.
Ägaren och förvaltaren av Eriksberg idag är väl medveten om vilken resurs och potential som finns
på egendomen. Framtidens långsiktiga förvaltning av denna resurs är det viktigaste för dagens ägare,
alltså inte kortsiktiga ekonomiska perspektiv.
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