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Torskburar
I Ystad hos fiskaren Bengt Andersson fortsatte utvecklingen av torskburar som är en del av ett treårigt
projekt delfinansierat av Jordbruksverket och som startades i slutet av oktober 2018. Projektets
huvudsakliga syfte är att analysera möjligheten att utföra ett effektivt och ekonomiskt hållbart
burfiskegenom att bland annat analyser säsongsvariationen i burfångster och ta fram
rekommendationer för fångsteffektiva och praktiskt hanterbara burtyper.
I början av 2019 tillverkades två nya burtyper (figur 1a). Den första buren var en variant av den
ursprungliga ”tenan” (35*60*120 med två ingångar, RR), men med ny rektangulär, stående ingång
(RF). Den andra en kvadratisk bur i ”mellanstorlek” (FM), storleksmässigt låg FM mellan den lilla
buren med fyra ingångar (FK) och den stora hopfällbara med fyra ingångar (HS) (figur 1b). Den
senare buren tillverkades med tanke på att resultaten tidigare visat på att de större burarna med fyra
ingångar fiskat bäst och en ny mer hanterbar storlek togs fram i samarbete med fiskaren.
Tabell 1. Samtliga burtyper som användes i 10-burslänkar 2018-2019. RR motsvarar den ursprungliga ”tenan”,
FM och RF utvecklades och provfiskades med under 2019.

Burtyp
RR
RU
RL
HS
HL
FK
FL
FM
RF

Höjd*Bredd*Längd
(cm)
Ingång
35*60*120
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
35*60*120
Strut, utan
syrafast ring
30*60*120
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
60*140*140
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
60*60*120
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
35*75*75
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
35*60*120
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
35*100*100
Strut, syrafast ring
20 cm diameter
35*60*120
Strut, syrafast
rektangulär "ring"

Material
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska
Polyeten grönt, 3/8,
22 mm maska

Modifiering
Två ingångar med ring
Två ingångar utan ring
Två ingångar med ring
Fyra ingångar med
ring, hopfällbar stor
Två ingångar med ring,
hopfällbar liten
Fyra ingångar med
ring (liten)
Två ingångar med ring,
flytande
Fyra ingångar med
ring, mellanstor
Två ingångar med
rektangulär ingång

Figur 1a. De nyutvecklade burtyperna RF och FM samt den ursprunglig ”tenan”, RR. Överst RR: Två ingångar
med rund ring i ingång. Mitten RF: baserad på RR, med samma yttermått och två ingångar, men med nya
stående rektangulära ingångar. Botten FM: Ny burtyp baserad på modellerna FK och HS som i storlek är mindre
respektive större än FM, fyra ingångar med rund ring i ingång.

Figur 1b. Övriga burar som ingick i länkarna, HS: Hopfällbar stor, fyra ingångar med rund ring. HL: Hopfällbar
liten, två ingångar med ring. FL: Flytbur, (RR med flöten i taket), två ingångar med ring. Samtliga burtyper i
försöket finns beskrivna i tabell 1. Ej med på bild: RU, samma yttermått som RR men utan ring i ingång; RL
samma typ som RR, men 5 cm lägre; FK samma typ som FM men mindre i storlek, fyra ingångar med ring.

Fisket 2019 påbörjades i januari och pågick in i december, men med vissa uppehåll. Under 2019
vittjades 2538 burar (tabell 2). Som mest fiskades det med 12 länkar med 10 burar i varje. Burarna
betades med skuren sill. Buruppställningen ändrades vid ett par tillfällen under perioden på grund av
tillkomst av nya burtyper och omställning inför planerat effektivitetstest. 6-10 länkar innehöll olika
burtyper i slumpad ordning (figur 2), där ordningen inom varje länk också slumpades om vid varje
omsättning. I slutet av perioden gjordes några länkar om för det planerade effektivitetstestet med
endast 1-3 burtyper i varje länk. Fiskaren protokollförde fångst och sälskadad fångst i varje vittjad bur
samt hur länge buren stått ute. Position, djup, temperatur, datum och tidpunkt för varje vittjad länk
loggades med hjälp av en Zebra Tech deck logger (och tillhörande wet tags fästa vid start och slut av
varje länk).
Tabell 2. Antal burar som vittjades i försöken under 2019.
Månad

Burar

jan
feb
mar
apr
maj

234
265
290
279
348

jun
jul
aug
sep
okt
nov

370
60
60
130
262
103

dec

137

Totalt 2019:

3056

Figur 2. Burar sorterade efter slumpad uppställning på land, i färd med att sättas och vittjas till havs.

På grund av torskfiskestopp och samtida restriktioner från sommaren 2019 så blev inte fiskesäsongen
som förväntat. Försök att testa möjligheten att utföra ett effektivt och ekonomiskt hållbart burfiske
genom att fiska effektivt med så många burar som möjligt för att få goda dagliga fångster, där fiskaren
skulle använda länkar försedda med samma burtyp i hela länkar (som han hade valt att fiska utanför
försöket), var planerat under oktober-november. Då var fisket som bäst under 2018, men när fiskaren
inte fick landa någon fisk som var fiskad djupare än 20 m, påverkades fisket stort eftersom den största
delen av fisket då förlades till grundare djup där fisket som väntat inte var så bra under hösten-vintern

och effektivitetstestet kunde inte utföras som planerat. Den längre ståtiden för burarna på grundare
vatten resulterade också i att burarna vid flertalet tillfällen blev fulla med alger, vilket påverkat fisket
ytterligare negativt. Även burar på djupare vatten fick längre ståtid än önskat pga blåsigt väder och det
ändrade fisket (färre länkar sattes på djupare vatten där fångsten ej fick landas, vilket gjorde det mer
tidskrävande än normalt att gå längre ut för att vittja endast ett fåtal länkar). Burarnas ståtid under
fisket 2019 varierade mellan 2-36 dagar med en medeltid på 10,9 dagar (median 10), detta att jämföras
med 2018 då ståtiden var 3-17 dagar med ett medel på 7,4 dagar (median 6).
Preliminära resultat visar att det var en betydlig minskning i fångst per fiskedag om man jämför fisket
i slutet av 2018 med fisket samma period 2019 (figur 3). Den bästa fiskeperioden var vid starten av
provfisket under senhösten 2018. Då låg medelfångsten per dag på 13-15 fiskar (torsk >35 cm). Under
samma period 2019 var medelfångsten 3-4 fiskar per bur, med ett undantag för en fiskedag där
medelfångsten per bur inte är jämförbar med föregående års resultat eftersom det då inte vittjades
några vanliga försökslänkar utan endast två stora solitärt satta HS-burar som stått på ca 35 meters djup
(med fångst på 16 och 7 torskar >35 cm), vilket inte ger en rättvis bild i jämförelse med medelfångst
per länk med 10 varierade burtyper. Orsakerna till denna minskning beror sannolikt åtminstone delvis
på torskstoppet, vilket orsakade betydliga minskningar i fiskeansträngning överlag och framför allt på
större djup än 20 m. Störst skillnad i antal vittjade burar mellan 2018 och 2019 syns i november då
304 burar vittjades 2018 mot 103 under 2019 (tabell 2). Större delen av fisket under hösten 2019
förlades på grund av restriktionerna på grundare vatten där tillgången på torsk var dålig. Ökningen av
fångst som ses i slutet av juni (figur 3) beror på att några länkar då togs med ut till mer avlägsna
fiskevatten där det brukar fiskas med garn under en kort period då leken pågår och den större
ansamlingen torsk där visade sig då även i burarna.
Inga sälskador fanns på fångsten från burarna, till skillnad mot områdets garnfiske som ofta drabbas av
stor mängd sälskadad fångst. Torsken i Östersjön är i regel fortsatt liten och mager, vilket också ses på
den fångade burtorsken. I genomsnitt var de burfångade torskarna 42,4 cm långa och vägde 0,64 kg.
Preliminära resultat från multivariat statistisk analys (GAMM - generalized additive mixed model)
visar att flera olika faktorer påverkar fångstresultaten, förutom burtyp. Resultat visade bland annat
större fångst vid fiske på djupare vatten, vid lägre och högre vattentemperatur (med minskad fångst
vid mellantemperatur) samt större fångst i de burar som haft ytterposition i länken. Som fångst
räknades här torsk >35 cm. Den bur som fortsatt fiskat bäst är den största buren med fyra ingångar,
(HS) och den nytillverkade mellanstora buren med fyra ingångar (FM) tillsammans med den lägre
tenan (RL) fiskar näst bäst, inga större skillnader ses mellan FK, den nya RF och RR/RU (där ring
eller inte ring i ingången inte verkar påverka fångsteffektiviteten alls). Hopfällbar liten (HL) fiskade
något sämre, men flytburen (FL) har fiskat sämst (figur 4). En liten observation från flytburarna var att
vid ett fåtal tillfällen, då någon länk stått ute längre på grundare vatten med misstänkt låg syrenivå, så
var överlevnaden på fisk större i flytburarna som inte stått nere på botten och därför haft bättre
syretillgång, men under mer vanliga tillstånd med blåst och starka strömmar antas en orsak till att de
fiskar sämre vara att de rör sig för mycket i vattnet jämfört med övriga burar som är bottenstående.

Fångst (>35 cm) per fiskedag och bur
16
14

Antal per bur

12
10
8
6
4
2

2019-12-22

2019-11-22

2019-10-22

2019-09-22

2019-08-22

2019-07-22

2019-06-22

2019-05-22

2019-04-22

2019-03-22

2019-02-22

2019-01-22

2018-12-22

2018-11-22

2018-10-22

0

Datum
Figur 3. Genomsnittlig fångst (antal torsk >35 cm) per bur och fiskedag 2018 och 2019. De två senare topparna
är inte representativa för övrigt fiske med blandade burlänkar på grund av att i slutet av juni 2019 utfördes några
dagars fiske med ej slumpade länkar i ett lekområde och det höga resultatet från den 19-10-29 vittjades endast
två HS-burar som fiskat solitärt och inte satta i länkar.

Figur 4. Fångsteffektivitet per burtyp i relation till varandra med 95% konfidensintervall. Fångst, antal torsk >35
cm per bur jämfördes mellan de olika burtyperna.

Under hösten 2019 gjordes studiebesök hos två burfiskare på västkusten tillsammans med fiskaren
Bengt Andersson för att framför allt se hur de anpassat sina båtar till burfiske. Detta var avsett som
inspiration till eventuella modifikationer på Bengts båt, men pga det osäkra läget inför fisket av torsk i
Östersjön under den närmaste framtiden har planer på modifikationer skjutits upp. Förslag togs fram
på att montera stolpar/ram på ena sidan av båten för att kunna sätta upp en skyddande sida och
eventuellt tak över en del (med möjlighet att enkelt montera upp eller ned vid behov) i syfte att kunna
stapla burar högt även i sämre väder. Andra lösningar för att förbättra ergonomi under fisket som
någon slags ramp för att underlätta sättning av burarna och arbetsbänk i direkt anslutning till dragare
diskuterades också, men den senare förändringen skulle bli svårplacerad på den aktuella fiskebåten.
Kostnadsförslag togs inte fram eftersom eventuella ombyggnationer lades på is under det osäkra läget
som uppkom efter fiskestoppet. Reservationer från fiskaren fanns även mot att utföra ombyggnader
som skulle resultera i försämrade möjligheter att fortsätta fiska med andra redskap (i första hand garn
och krok) med samma båt, samt behov att behålla fri sikt åt alla håll under arbete vilket kan vara
kritiskt eftersom båten normalt handhas av en person.
Attraktions-/betesförsök
I Ystad utfördes också attraktions- och betesförsök under 2019 i samband med burfisket ovan. I
tidigare studier har man sett att ljus kan attrahera stora mängder fisk, men att det framförallt är mindre
individer som attraheras till ljuset. Syftet var att attrahera torsk till en bur med hjälp av starkt grönt
ljussken från en fiskelampa monterad i buren (figur 5A) och jämföra om vi kan se skillnad i fångst
mellan denna bur och en kontrollbur utan stark lampa. Kontrollburen försågs med en timer kopplad till
en liten lampa som tändes ca fem minuter varje timme (figur 5B) för att möjliggöra kontroll även
under dygnets mörkare timmar. De så kallade Olle-burarna (140*140*60 cm) med fyra ingångar
användes och försågs med ett undervattenskamerasystem (Mobiuskamera kopplad till externt batteri i
ett rostfritt undervattenshus med plexiglasfront) och båda burarna betades dessutom med skuren sill.
Lampor och kamerautrustning hade kapacitet att fungera i upp till fem dygn i sträck, men tekniken
fungerade inte alltid som den skulle. Fångsten från båda burarna mättes och vägdes på individnivå för
att kunna titta på eventuella storleksskillnader i fångst mellan olika typer av attraktion. Filmerna ska
analyseras med hjälp av programmet BORIS (Behavioral Observation Research Interactive Software)
genom att räkna maximalt antal fiskar i respektive bur under en minut varje timme.
Detta försök startades under hösten 2018, men pågick i huvudsak under våren då burarna hann sättas
vid 9 tillfällen och genererade mer än 1200 timmar analyserbart filmmaterial (summering av insamlat
filmmaterial i tabell 3). Data ska analyseras under 2020-2021.

Figur 5. Exempelbilder under natt från videomaterial insamlat i attraktionsförsöket. A: Bur med starkt ljus som
attraktion, B: Kontrollbur med den mindre timerlampan påslagen.

Även ett nytt betesförsök påbörjades i slutet av 2019 där en ny typ av bete (blandning med kokosfett
för att förhoppningsvis uppnå långsammare doftutsöndring) började testas i Ystad i november. I Ystad
testades kontrollbete (skuren sill) mot mosad sill i kokosfett, i samma torskburar (Olle-burar) som

attraktionsförsöken utfördes i tidigare, både kamera och timers med små lampor monterades i båda
burarna, timern slog på lampan 5 minuter per timme för möjlig kontroll dygnet runt. De olika typerna
av bete lades i burarnas egna betesstrumpor. Burarna sattes vid tre tillfällen (tabell 3) och vid ett
tillfälle var en av burarna öppen vid vittjning så mer data kan behövas samlas in till analys. Fångsten
vägdes och mättes individuellt för att undersöka om olika bete gav olika storleksfördelning på
fångsten. Förhoppningsvis kommer detta försök att kunna återupptas längre fram.
Tabell 3. Översikt över insamlat material från attraktions- och betesförsök under 2019. Tillfällen avser antal
vittjningstillfällen, antal burar avser totalt antal burar satta under försöksperioden, ståtid visar antal dagar burarna
stått ute och fiskat, tot film avser totalt antal timmar filmat fiske och analyserbar film är mängd film som kan
anlayseras av total filmtid.
Försök

Antal
Tillfällen burar

Attraktion
Bete

Ståtid medel
(dagar)

Tot film (h) Analyserbar film (h)

12

24

5.25

1970

1381

3

6

6.33

770

633

Torskfällor
Under 2019 har Sälar och Fiske vid SLU genomfört försök med bottenstående pushup-fälla för på två
platser, båda i Blekinge. Fisket bedrevs i Ronneby tillsammans fiskaren Bengt Larsson och i
Karlshamn tillsammans med fiskaren Glenn Fridh. Vidare gjordes ett examensarbete som syftade till
att undersöka skillnader i traditionella ingångar med gintråd, för pushup-fällor och andra ingångstyper,
försöket utfördes i Ystad tillsammans med fiskaren.

Glenn Fridh, Karlshamn
I Karlshamn fortsatte utvecklingen av pushup-fällor. Tidigare år har utvärderats bottenstående fiskhus
och kretsar (första stora ingången i fällan) av olika höjd samt midvattenstående fiskhus. Några av de
tidigare lärdomarna har varit att stora fiskedjup (> 15 meter) gör det svårt att lyfta fiskhuset då
kompressorn för att blåsa upp pontonerna, inte är anpassad för detta. Vidare måste fiskhuset vara
bottenstående då torsk inte vill ledas uppåt och in i redskapet. Vid långa ståtider, flera månader, blir
husen påväxta av vegetation och blåmusslor, något som tynger ner framför allt kretsen och adaptern
(sektionen som förbinder kretsen och fiskhuset) och försvårar för fisken att simma in i fiskhuset. Inför
2017 togs det fram en ny kompressor som möjliggjorde att placera fiskhus på större djup. Dessutom
togs det fram en ny adapter försedd med ringar som håller konstruktionen utspänd även om redskapet
blir påväxt. Resultatmässigt ökade fångsten av torsk i förhållande till tidigare års försök med fällor,
något som indikerar att den konstruktionen med ringförsedda adaptrar ökar redskapets fisklighet. Inför
2018 utvecklades de ringförsedda adaptrarna genom att ytterligare ingångar sattes in, detta för att
försvåra för fisken att hitta ut. Vidare fälldes armen in så att den slutar ca två meter in i kretsen. Detta
gjordes på den fälla som benämns som 6m-fällan och som står kustnära på ca 15m djup och som haft
samma position sedan 2015. Inför 2019 gjordes inga förändringar med 6m-fällan utan
modifikationerna var samma som för 2018.
Torskfångsterna var i paritet med eller strax under fångsterna för 2018 (figur 1), medan fångsten av
abborre sjönk i förhållande till 2018 (figur 2). Varför fångsten av framför allt abborre sjönk är svårt att
utröna framför allt då inget kompletterande fiske med andra redskaps gjort i anslutning till fällfisket.
En orsak skulle kunna vara att fällan stått ute sedan augusti 2018 och därigenom fått påväxt som, trots
tvättning, sänkt fiskens benägenhet att ledas in i redskapet.

Figur 1. Fångst per ansträngning för olika torskfällor i Karlshamn, Blekinge från 2014 tom 2019.
Relevant är fällan ”6m” och ”Raket” som är de två fällor som beskrivs ovan.

Figur 2. Fångst per ansträngning för olika fällor i Karlshamn, Blekinge från 2014 tom 2019. Relevant
är fällan ”6m” som är den fälla som beskrivs ovan.

Utöver pushup-fällor provades i Karlshamn även version 2 av det redskap som benämns raketfällan.
Denna gång med ett mindre, kubiskt, fiskhus på ca 2x2x2 meter (figur 3). Fällan var, liksom version 1,
en konstruktion med fyra armar ut från fiskhuset. Tyvärr visade sig modellen lida av samma typ av
problem som första versionen. När väl fiskhuset nått ytan så kunde inte trycket utjämnas mellan
pontonerna utan tippade över mot sidan. Efter upprepade försöka att modifiera konstruktionen
förkastades version 2 av fällan och under hösten 2019 började konstruktionen av version 3. Version 3
kommer bygga i högre utsträckning på ett traditionellt pushup-hus och kommer provas under 2020.

Figur 3. Raketfälla version 2 vid utsättning av redskapet. På fällan syns de blå pontonerna sticka upp
efter att huset kapsejsat.

Bengt Larsson, Ronneby
Hos fiskaren Bengt Larsson provades en bottensatt fälla efter samma konstruktion som 6m-fällan i
Karlshamn men med två modifikationer. Den ena var att antalet ingångar i adaptern var tre i relation
till Karlshamnsfällans två. Vidare hade gintrådarna i fiskhusets ingång bytts mot en strutingång.
Projektet drevs företrädelsevis under sekretariatet för selektivt fiske, men med stöd från Sälar och
Fiske. Huvudfrågeställningen var med fokus på ett flerartsfiske i kustnära arkipelagmiljö. Vidare
gjordes ett försök till beräkning av ekonomiskt utfall beroende på distributionsväg av fisken. Hela
rapporten finns att läsa i Kapitel 3 (bifogad) av selektiva sekretariatets sammanställning av 2019 års
verksamhet. Sammanfattningsvis kan skrivas att även under rådande begränsningar inom torskfisket
måste fisket se sig om efter nya lösningar och en breddning i antalet målarter. Resultaten visade på en
blandad sammansättning av olika kommersiella arter i fångsten. Under experimentperioden var
fångsten högst av abborre, följt av gädda och torsk. Även flundra, strömming och sik fanns
representerade bland fångsten (figur 4). Aspekten med distributionsväg till slutkunden, där ett
begränsat fiske, hög kvalité på produkten och digitala försäljningsvägar leder till att en mindre mängd
fisk behövs för att uppnå samma ekonomiska värde. Bilaga 1.

Figur 4. Fångst (kg/dygn) samt bifångst av kommersiella arter fångade i bottensatt pushup i Ronneby
oktober till december 2019.

Bengt Andersson, Ystad
Hos fiskaren Bengt Andersson i Ystad utfördes under 2019 ett försök att jämföra ingångar för pushupfällor. Utöver standardingången med gintråd provades två ytterligare ingångar med gintråd, en med
halva längden och en med smalare spaltbredd mellan trådarna. Utöver detta provades stutingång.
Försöket gjordes under våren 2019 och utfördes av studenten Nils Nyquist som ett kandidatarbete. Det
som undersöktes var relationen mellan in och utgång av torsk genom ingången, som ett steg i att
förbättra ingångens förmåga att hålla fisk inne i ett redskap. Tyvärr uteblev fångsten i redskapen
försedda med strut. Däremot visade sig en smalare spaltbredd mellan trådarna bättre att förhindra torsk
att simma ut ur ingången (Nyquist 2019. Bachelor’s thesis Bilaga 2).

Torskryssjor 2019
Under 2019 har Sälar och Fiske vid SLU genomfört utvärderat sälsäkra torskryssjor i det kustnära
fisket. Försöfiske bedrevs i Ystad under våren samt hösten 2019. Totalt testades fyra ryssjor. Två av
dessa var dubbelryssjor med sälsäkra hus på respektive sida om en strut. Den ena dubbelryssjan var
120 cm hög den andra 140 cm hög i ingången. De andra två ryssjorna var av enkeltyp, med ett
sälsäkert hus i ingången till struten (figur 5). Höjden på enkelryssjorna var även den 140 respektive
120 cm. Generellt var fångsten bättre på hösten än på våren (figur 6). Variationen i fångst var stor
mellan olika vittjningar men sett till hela perioden fiskade den låga dubbelryssjan mest torsk över
minimimåttet (figur 6).

Figur 5. Ryssja av enkelhusmodell, 140 cm hög. Längst bort syns ingången och närmast struten.
Vittjanstrumpan för enkel vittjning syns som även den i hängande från underkant fram möt
ingångshuset.
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Figur 6. Fångst (kg/dygn) av torsk i torskryssjor fiskade med i Ystad under vår respektive höst 2019.

Rekonditioneringsprojekt av torsk
Projektet har visat att det går mata upp vildfångad torsk till avsevärt större vikter med hjälp av färskt
foder under en begränsad tid. Metoden kommer att kunna öka lönsamheten för enskilda yrkesfiskare.
Samtidigt finns det problem med externa faktorer som temperatur, sjukdomar och väder som måste
hanteras. Studien har även genererat underlag för studier som kan förklara den utsatta situationen som
torsken befinner sig svält, parasiter etc. Bilaga 3.

Övriga försök av andra finansiärer (Gotlands länsstyrelse, EFF JBV samt
selektiva redskap (Hav))
Not (snurrevad) efter flundra på Gotland.
En flerårs studie av bottenpåverkan startade 2019 med medel från Gotlands länsstyrelse för att studera
långtidseffekter på bottenfauna av ett aktivt fiske med snurrevad. Det var planerat att använda
utrustning som SFPO skulle ta fram i ett större projekt med snurrvadsförsök på torksgarnsbåtar med
JBV medel från fiskefonderna. Någon lämplig utrustning kom inte fram. Vi gjorde ändå ett försök
med gamla flundrenoter från 60 talet och den dragutrustning som tidigare använts i PSFs regi. Trots
dessa begräsningar och inget personligt tillstånd för fiske innanför trålgränsen erhälls fran Hav vilket
innebar att personal från SLU måste vara med på båten för fisket upplevde de deltagande fiskarna att
det var ett lovande försök och vill definitivt fortsätta med nya försök 2020 och framöver.

Notning efter strömming djupare än 25 m i Bottenhavet.
I Bottenhavet sker ett försök med att utsätta ett extremt sälutsatt skötfiske efter strömming med en
alternativ metod. En ny not togs fram och testades under hösten och modifierades till allt bättre
resultat. Dragutrustning som har använts tidigare i PSFs försök användes med dess begräsningar.

Fig1 Deltagande fiskebåt och ett av de bättre kasten.

Fisket skedde på djup från 25 m och djupare. I jämförelse med tidigare försök 2014 bedrivna av Sälar
och Fiske och med försök som utfördes med ett litet snörpvad liknande redskap 2018 bekostat av EFFmedel var fisket en klar framgång. Trots ett intensivt provande med linor, hastighet, olika bottnar etc
var medelfångsten av kommersiell strömming närmare 40 kg per kast.

Fig 2 Medel av kg strömming per kast och dag uppdelat i kommersiell storlek och total fångst.
En nackdel med ett snurrevadfiske är att andelen undermålig strömming är hög i jämförelse med
skötfiske vilket skapar ett hanteringsproblem. Här finns behov av ytterligare studier av hur noten kan
förändras för en bättre sammansättning. Bottenhugg har tagits för att studera effekter av noten på
bottenfaunan men inga resultat färdiga än.
Försök kommer att fortsätta med en ny dragutrustning och modifieringar av noten under 2020.

Test av not efter siklöja i Bottenhavet för bottenhuggsanalys
I Bottenhavet sker ett försök med att ersätta ett extremt sälutsatt skötfiske efter siklöja med en
alternativ metod. Det sker i dag redan ett lönsamt fiske med snurrevad efter siklöja på enskilt vatten så
här vet vi att tekniken fungerar. Vår roll här är att studera effekter på bottenfaunan på områden där det
inte har skett ett trålfiske. Tyvärr fungerade inte den snurrevad utrustning som vi hade lånat av SFPO.
Försök kommer att fortsätta under 2020.

Utveckling av en alternativ siklöjefälla
Försöket går ut på att utveckla en sälsäker och ergonomiskt acceptabel siklöjefälla som ett alternativ
till push up fällan. Push up fällan har en nackdel att den inte är lämpligt att använda på utsatta
fiskeplatser när det är dåligt väder på grund av att aluminiumkonstruktionen med pontoner inte håller.
Här spänns istället fiskhuset ut med ringar utan horisontella stag men lyfts med hjälp av pontoner som
fylls med luft. Botten består av 2 nätdukar för att undvika sälskador underifrån.

Fig. Fällan nedsänkt i vattnet, ringarna har en storlek på 3x3 m. Dubbelduken i botten är på 3 dm.
Själva fiskhuset är 10 m långt.
Själva konstruktionen har upplevts som acceptabel men modifieringar för lyftet behöver utvecklats.
Fångsterna har varit klart undermåliga mot vad som var förväntat. Siklöjebeståndet har blivit svagare
de senaste åren, men klart viktigare är att löjan innan leken inte går in på grundare vatten i samma grad
som tidigare vilket påverkat allt fiske med siklöjefällor. Fångst per ansträngning under 2019 var 27 %
av medelvärdet mellan 2015 till 2019. Detta har även påverkat sälnärvaro vid redskapet så de videostudier vi har utfört för att dokumentera hur och var sälen angriper redskapet har gett mycket dåligt
resultat. Fortsatta studier sker 2020.

Information
Son vanligt har det varit en stor massmedial intresse för säl fiske konflikten. Vi fortsätter att dela med
oss av vårt arbete och relevanta nyheter inom området på vår Facebooksida
(https://www.facebook.com/salarochfiske/).
Vi har haft 31 presentationer där utvecklingen av sälsäkra redskap och konflikten med marina
däggdjur belyses för intresseorganisationer, skolor och myndigheter samt på olika konferenser.
Bilaga 4.

