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Notförsök 

Verksamheten fokuserade på att utveckla en liten not som kunde användas i en helt öppen fiskebåt med 
utombordare för att skapa en möjlighet med ett mindre redskap för ett småskaligt fiske. Under 2015 skulle 
systemet testas efter målarter som sik, abborre, strömming och flundra. Ett hydraliskt bensindrivet system 
för att dra in not utvecklades och detta fungerade mycket väl. En liten not med modell efter en isländsk 
not beställdes efter kontakt med flera tillverkare. Ett krav var att den skulle ha liten bottenkontakt för att 
undvika att den fastnar i stenar, ett så kallat skägg som hänger som en gardin under vaden. De första 
försöken skedde i juni månad i norra Bottenviken. Det visade sig att den lina, som var vald för att ta liten 
plats och tyngd, skar ner i botten under inhalningen. En lättare lina skaffades, den var troligtvis för lätt för 
fångsterna var fortfarande låga. Samtidigt förstod vi att det var något fel med noten och efter kontakt med 
tillverkaren visade det sig att skägget var felmonterad från början. Vid provfiske med en större båt där 
traditionella notlinor användes samt den mindre noten fast med borttaget skägg, fungerande noten bra. 
Fångster upp till 700 kg siklöja och 500 kg abborre per kast noterades på den större båten. Nya 
specialbeställda linor av traditionell typ för not med samma densitet men smalare beställdes men dessa 
hann aldrig provas på den lilla båten på grund av det blåsiga vädret efter siklöjesäsongen. I en 
internationell granskning av olika fiskemetoder nämns att en av nackdelarna med not/snurrevad är att det 
kräver en gedigen skicklighet. Detta var även något vi lärde oss men samtidigt har vi kunna dra lärdom av 
misstagen. 

                         

Fig 1.  A. Bild på det hydraliska dragsystemet där plats för linorna är i behållarna. Fiskaren Viktor 
Medström sitter på noten i fören.  B. Den största fångsten på 700 kg siklöja fiskades med den lilla noten 
under en kvarts fiske med en större båt och andra notlinor. 



Torskburar 

Slu aqua har under 2015 samarbetat med Dtu Aqua i Danmark när det gäller utveckling av torskburar. 
Under våren 2015 utfördes fältarbete i samarbete med en dansk fiskare på Bornholm. Syftet med 
utvecklingen har varit att undersöka vilka karaktärer som har betydelse för hur bra buren fiskar. Alla 
burar är tillverkade i samma material och med samma maskstorlek. Karaktärer som har studerats är 
burens storlek, om burarna ska vara bottenstående eller flytande och kammarens placering. Resultaten 
pekar på att bottenstående burar med lera ingångar fiskar bättre än flytande burar med en ingång som 
ställer sig i strömmen så att betesdoften går igenom ingången. Dessvärre har inte alla burar tillverkats på 
exakt samma sätt när det gäller uppgång till kammaren vilket medfört att säkra slutsatser inte har kunnat 
göra om vilken betydelse kammaren har. 

 

Fig 2. Den röda linjen i figuren visar den relativa fångsten för Sarabur 2. I de fall då staplarna inte 
överlappar den röda linjen är det en signifikant skillnad i fångst. CR=Cirkusbur; FR= Rund bur; KS= 
Liten Sara med en kammare på sidan; LR= Liten rund; CA = Carapax; LSU= Liten sara 2 utan kammare; 
Olle= stor fyrkantig; SS= Stor sarabur 2; stor proto sara= Original Sarabur 
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Figur 3. Bild på olika burkonstruktioner som har testats. a. Liten sara 2; b. FR=Liten rund; c. Olle= stor 
fyrkantig 

I samband med provfiske har burar filmats upp till 30 timmar i sträck för att studera torskens beteende i 
relation till buren. Filmningarna har visat att fisk attraheras till burarna och är aktiva runt burarna mycket 
längre än vad betet förmodas ge ifrån sig doft. Med hjälp av att filma torskens beteende kan vi även se hur 
mindre konstruktionsfel kan minska fångstbarheten väsentligt. 

Under 2015 har vi även tittat på hur olika ingångars påverkar fångsterna. Ingångar med gintrådar, taggar 
som sticker ut, öppna ingångar samt ingångar med en nätstrut har studerats. De ingångar som fångar mest 
fisk är öppna ingångar och ingångar med strut.  



Vi har även tittat på ljus som ett stimuli för att attrahera fisk. Det visade sig att burar med enbart ljus 
attraherar stora mängder mindre torsk. De äter på de räkor som ansamlas framför lamporna. När de gäller 
torsk över 35 cm så är det fortfarande bete som attraherar mest fisk.  

 

Figur 4. Antal fiskar som observerats i buren under den tid då buren har filmats. Upp, sol, ner visar olika 
typer av burar som filmats. Upp och ner är gintrådar och sol är taggar som sticker ut från ingången.  

Under året sammanställdes en rapport om torskbursfisket tillsammans med fiskeområde Sydkusten.  
Bilaga 1 

 

 

Torskfällor 

Det speciella med torskfällor är att hela redskapet, ledarm, fälla och push up fiskhus är nedsänkta under 
vattenytan för att kunna leda fisk som rör sig längs en botten.  Bottensatta fiskhus och fällor använts även 
för för fiske efter ål med ålbottengarn. Torskfällor med fällor liknande ålbottengarn har även använts för 
att fånga torsk redan på 1800 talet. Men nu måste vi använda ett sälsäkert fiskhus vilket  ställer helt andra 
krav på konstruktionen. Det fasta fiskhuset skall kunna pumpas upp med hjälp av kompressor och ett fast 
fiskhuset är även mer känsligt för mekanisk påverkan från vågrörelser än ett traditionellt fiskhus.  

Erfarenheterna från Blekinge 2015 visade att de platser som valdes borde undvikas på grund av skador på 
fiskhuset från den mycket steniga botten och lokalens utsatta läge. Redskapen flyttades därför in i till mer 
skyddade områden.  Redskapen klarade sig bra från skador och trots det under 2015 skedde en kraftig 
storm. Tyvärr var fångsterna av torsk låga. Under ett provfiske av sammanlagt 424 fälldygn fångades 284 
kg kommersiell torsk, bifångster av torsk som var för mager och liten var avsevärt större 583 kg. Detta 
trots att fiskhusets selektions panelen fungerade. Fångster av övriga arter som abborre, gädda, piggvar och 
sik var marginella. Det skall dock noteras att fångster av torsk i torskburar samt med några sätt med 
torskgarn pekade på torskförekomsten 2015 i detta område var ovanligt liten. 
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Till Gotland levererades två stycken torskfällor 2015. En av dessa kom aldrig i vattnet på grund av sen 
leverans. Den andra kom i vattnet före midsommar. Den placerades från land ut till 12 meters djup och 
fiskade under 23 dagar totalt 23 kg torsk. Fångsterna var högst de första dagarna för att sedan sjunka mot 
noll. Därefter placerades fällan på 22 meters djup ute på öppet vatten vid en klippa. Fällan fiskade under 
70 dagar och fångsten var 70 kg torsk med låga bifångster av undermålig torsk. Djupet var precis vad som 
kompressorn klarade av för att lyfta fiskhuset upp till ytan. Anmärkningsvärt var att fiskaren utan tidigare 
erfarenhet klarade av att placera ut redskapet med rätt sträckning på detta djup vilket kontrollerades med 
hjälp av dykning. Att torskfångsterna inte var större beror nog mest på att det var extremt lite torsk i dessa 
gotländska farvatten under 2015. Fångsterna av torsk i flundregarn var mycket låga under sommaren trots 
förhoppningar om att saltvattensinflödet tidigare år skulle öka torsktillgången. 

I Skåne tog en fiskare från Ystad över de fällor som levererades till Öresund 2014 där yrkesfiskarna 
hoppade av projektet. Förhoppningen var att fällorna skulle komma ut i mars månad men fällorna 
levererades först i mitten av april. Fiskeplatsen är en sandrevel på 8 meters djup ett par km utanför Ystad. 
Lokalen är helt exponerad för havet och känd för god torsktillgång under våren. Fällorna var placerade i 
nord sydlig riktning och sammanfogade med en 200 m lång ledarm. Fångsterna de första veckorna var 
omfattande i den fälla som var riktad mot syd och den stod för 95 % av fångsterna.  Under april och maj 
månad var fångsten i den sydliga fällan över 42 kg torsk per dygn. Fångsten dominerades av torskar 
mindre än 45 cm men över minimåttet av 35 cm. I början av maj månad försvann till stor del torsken från 
det grunda vattnet och fångsten sjönk till 1,1 kg per dygn. Övriga fångster var 11 kg liten piggvar och 
några flundror. I maj gick en ponton sönder på ett fiskhus och fällan togs upp. I mitten av juli skadades 
det andra fiskhuset på grund av slitage mot botten. Försöket visar att om det finns gott om fisk kan stora 
mängder av fisk fångas på ett sälsäkert sätt i torskfällor. Däremot blir det ett stort mekaniskt slitage på 
redskapet när det skaver mot botten och detta problem måste vi lösa praktiskt.  

 

Fig 5. Den första vittjningen av redskapet i april månad gav en fångst på 200 kg torsk. Sydkusten syns i 
bakgrunden, 

I Blekinge och Gotland förekom det enstaka sälskador på fisken. Det är troligt att säl kan få tag på fisk 
genom det lösa garnet som finns vid vittjanpåsens infästning i fiskhuset. Ingen säl dränktes vilket visar att 
sälgallret i ingången fungerar säkert.  

Grimgarn  



Sälskador på torskgarnsfiske i centrala Ålands hav har ökat markant de senaste åren trots att man fiskar på 
djup ner till 250 m. En ide har testats av en fiskare i Grisslehamn om att pröva om grimgarn minskar 
skadorna. Grimgarnet är ett tredubbelt nät med ett normalt finmaskigt garn i mitten samt två grövre garn. 
Genom att fisken blir ihopsnörjd i det mittersta garnet blir det  inte lika exponerad för sälen att bita tag i 
som ett vanligt garn samt att de grövre maskorna kan fungera som ett hinder för sälen.  

 

Fig 6. Skiss på ett grimgarn. 

Grimgarnet bestod av ett mittengarn med en maskstolpe på 75 mm och de yttre garnen de så kallade 
grimmorna 400 mm stolpe. Kontrollgarnet, ett traditionellt torskgarn hade en stolpe av 75 mm. Varje länk 
var 1000 m. Fångsterna  i grimgarnen var klart högre. Vid de 15 tillfällen under våren och sommaren 
2015 då fisket bedrevs på runt 250 meters djup i Ålandshav var fångsterna i grimgarnslänken i genomsnitt 
265 ± 55 kg (95 % conf. int.) per länk medan i kontrollänken fångades 151 ± 35 kg (95 % conf. int.), i 
medeltal var fisket i kontrollänken 57 % av grimgarnslänken. Under hösten skedde det tre fisken på 
grundare vatten, 80-90 m, med en medelfångst 60 kg i grimgarnet. Fiskaren hade inget eget kontrollfiske 
men en fiskare i närheten fick i genomsnitt 7 kg torsk i sin länk med motsvarande längd. På djupet skedde 
en sälskada i grimgarnet medan det var skador 6 gånger i kontrollänken. Intressant var att när det inte var 
någon sälskada i kontrollänken var fångsten 75 % av grimgarnet, när det var sälskada sjönk fångsten till 
52 %. Det tyder på att sälen antingen plockat bort många torskar eller skrämt bort fisk från nätet med sin 
närvaro. Materialet är dock begränsat.  

Selektivt fiske 

Redskapsgruppen var delaktig att utföra försök i att utveckla selektivt fiske med medel från Havs satsning 
på utveckling av selektiva redskap med koppling till sälsäkra redskap. 

Selektiv laxfälla 

Syftet var att utveckla en laxfälla där sik och lax separerades för att kunna fiska sik under laxfiskeförbud 
på ett säkert och selektivt sätt.  Metoderna som testades var ett spärrnät vid ingången av fällan samt 
selektionsgaller i ingången till fiskhuset med samtidigt ett flykthål i fällan för den fisk som inte kunde 
passera gallret, detta för att undvika att instängda fisken skulle bli sälmat. Bägge metoderna minskade 
laxfångsterna men samtidigt i motsvarande grad sikfångsten. Däremot testades vittjanpåsen, en slang som 
fisken leds ut i vid vittjning, med gott resultat där man kan få en skonsam selektering och hantering av 
fisk. Bilaga 2. 



Kombinationsburar av hummer och torskbur på västkusten.  

Försökets syfte var att utveckla en bur som kan användas för att fiska både hummer och torsk. Försöket 
visade att fångsterna av både torsk och hummer var godkända utifrån förväntad tillgång. Däremot visade 
sig knubbsälar vara mycket aktiva med att kunna dra ut den fångade torsken genom den stela 
konstruktionen utan att göra hål på buren. Hela 31 % av alla torskar blev sälskadade trots att knubbsälarna 
aldrig stött på ett liknande redskap och haft tid på att lära sig. Fiske med motsvarande redskap i Östersjön 
har avsevärt inneburit avsevärt mindre sälskador trots att de har fiskats i många år i området. Knubbsäl 
har ett helt annat beteende än gråsälen för att anpassa sig till nya födokällor. Slutsatsen blir att man måste 
använda mindre nätmaskor i buren för att förhindra skador liksom det ställer stor krav på hur ingångar ser 
ut. Bilaga 3. 

Möten seminarier 

Vi har hållit 21 presentationer om sälkonflikten på möten, seminarier eller för andra myndigheter samt 
allmänheten. 
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