HJÄLP OSS ATT RÄDDA
GÄDDA OCH ABBORRE
Östersjön har historiskt varit ett fiskrikt och produktivt
hav. Pittoreska kust- och fiskesamhällen vittnar om vad
fisket betytt för en levande skärgård. I dag är situationen
tyvärr annorlunda, och bland andra arter minskar gädda
och abborre längs kusten. Även om läget är allvarligt går
utvecklingen att vända.

WWF vill ta krafttag för att återställa
hållbara och produktiva fiskbestånd i hela
Östersjön. Vi vill att du ska kunna meta
abborre från bryggan även i framtiden.
Att återställa våtmarker är en
nödvändighet för att bland andra gädda
och abborre ska få bättre förutsättningar
att f öröka sig. F iskarna får här en möjlighet
att leka, finna föda och vandra i en skyddad
miljö. Det har v isat sig fungera mycket bra,
med ökade bestånd som resultat.

WWF vill återskapa det naturliga
förhållandet mellan vatten, näring och
arter. Vi vill restaurera eller anlägga nya
våtmarker och återskapa våtmarkens årstids
variationer med översvämningar. Vi vill åter
ställa bäckar som dikats ut och se till att gädda
och abborre får tillbaka sina lekområden.
Med rätt förutsättningar finns möjlighet
till en ökning av vandrande fisk i vatten
dragen och i färdigställda våtmarker växer
nya yngel upp.

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.

Kontakta Anna Peterson Skogsborg: 0708-24 90 70, anna.peterson.skogsborg@wwf.se
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WWF har arbetat med att återställa
våtmarker i många år, men många fler
behöver restaureras. Mellan 500 000 och
flera miljoner kronor behövs per våtmark
beroende på antal åtgärder som behöver
genomföras på platsen.
Som ideell organisation är WWF beroende
av gåvor och anslag från såvälstiftelser
och myndigheter som privatpersoner, samt
genom partnerskap med företag. Därför
behöver vi din hjälp.

VARFÖR WWF?

VÅR STORLEK ÄR VÅR STYRKA.

Genom WWF Baltic Ecoregion
Programme har vi närvaro i alla nio
länder runt Östersjön. Det ger oss en unik
möjlighet att involvera hela r egionen och
skapa lösningar som verkligen ger effekt.
Med vår kunskap och bredd av experter
tar vi ett helhetsgrepp på Östersjön, såväl
det som sker på land, som i havet, och
kopplingen däremellan.
WWF är en stark regional aktör med högt
förtroende. Vi har förutsättningarna att
samla och skapa nätverk av tongivande
intressenter och koppla samman allmänhet, näringsliv, a
 kademi och politik.

BalticNOW

Genom Baltic NOW arbetar WWF med fokus
på ökat skydd, ett hållbart fiske och att stoppa
bottendöden - för att skapa en hållbar Blå Ekonomi i Östersjöregionen.
Arbetar för att bevara naturen
för både människor och djur.
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