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Metodutveckling för restaurering av hummerbiotoper med avsikt 
att öka tillgången på hummer och storvuxen torsk i 8-fjordar 

området 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av de lyckade artificiella reven av sprängsten i Göteborgs hamn, placerades tre 
artificiella rev av tre olika material på botten söder om Almön i Tjörns kommun under våren 
2013. Avsikten var att skapa en fristad för reproducerande fisk, främst torsk, och hummer. Ett 
rev av sprängsten placerades nära land på ca 10-14 m djup. Ett rev av sammanbundna 
betongrör sänktes ner till ca 15 m djup och ett rev av sammanfogade armeringsjärnsmattor 
sänktes till ca 20 m djup. Då rev av sprängsten är kostsamma och svåra att hantera, vill 
projektet undersöka om andra material, med lägre krav på hållfasthet på botten, och lägre 
hanteringskostnader kan fylla samma funktion. Tidig uppföljning av reven (sommar och 
senhöst 2013) visar biologisk aktivitet på sten- och rörreven, men i mindre utsträckning på 
metallrevet. Reven har lockat småfisk, hummer och ett antal ryggradslösa djur. Metallrevet 
har lockat främst mindre djurkolonier och sjöpungar i stort antal. Ytterligare uppföljning 
behövs för att utvärdera de olika typerna av material.  
 
 
Projektet finansierades av LONA-pengar, Sportfiskarna, Länsstyrelsens fiskeavgiftsmedel, 8-
fjordar och Stenungsunds kommun 
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Bakgrund 
 
Torsk och hummer i området 
Tillgången på storvuxna torskar har minskat kraftigt i området de senaste 20 åren. Enstaka 
naturliga populationer kan fortfarande återfinnas, men de utgör en spillra av de ursprungliga 
populationer som förr sågs längs kusten. Den torsk som idag fångas nära kusten utgörs av 
nordhavspopulationer på besök för att söka föda. Dessa individer åtvänder till öppet hav för 
att föröka sig och bidrar därför inte till de sviktande kustnära populationerna. För att återskapa 
försvunna populationer och förstärka de som återstår, behövs fler områden med 
reproduktionsförhållanden som passar torsken. Kapaciteten för reproduktion ökar med 
torskens storlek, varför det är angeläget att skapa förhållanden där torsken i en skyddad miljö 
kan växa sig stor. Samtidigt måste det finnas tillgång till uppväxtområden för ynglen, dvs 
ålgräsängar på grunda kustnära bottnar. Artificiella rev i närheten av uppväxtområden skapar 
gynnsamma förhållanden för torskpopulationerna att återhämta sig och återerövra kustvattnen. 
 
Hummerfisket har ökat markant de senaste årtiondena. Det är främst privatpersoner som 
fiskar för husbehov och intresset för fisket är stort. I det aktuella området ligger fiskekulorna 
tätt under hösten. Populationen av humrar decimeras varje år och en studie från 2013 från 
SLU visar att populationen av humrar på västkusten endast utgör 10% av populationen för 
140 år sedan. Studien visar också att hummerns naturliga populationsvariationer på västkusten 
har upphört i samband med att fisket har ökat under 1900-talet. Om hummerfisket ska kunna 
fortsätta öka, behöver hummerbeståndet hjälp att finna reproduktionsplatser som passar arten. 
Artificiella rev är en sådan plats där individerna kan finna det livsutrymme de behöver för en 
framgångsrik livscykel. 
 
 

 Förberedande dykning inför nedläggningen av stenar 
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 En markering placerades i land, för att säkerställa korrekt placering av stenarna 

 
Göteborgsreven  
I Göteborgs skärgård placerades 2003 7 artificiella rev av sprängsten som en 
kompensationsåtgärd för de muddringar som skett då farleden breddades och fördjupades. 
Försöket med artificiella rev i Göteborgs skärgård visade att byggnationerna lockade torsk, 
gräs- och skärsnultra och hummer i större omfattning än omgivande områden utan rev. 
Andelen storvuxen torsk ökade vilket ökar möjligheten för yngelproduktion och ersättning av 
minskade torskbestånd i området.  
 
Pilotprojektet i Tjörns kommun ligger i närheten av Natura 2000-området längs med 
Stenungsunds kust. På båda sidor om fjorden är vattnen långgrunda och här finns utmärkta 
lokaler (ålgräsängar) för torsk att överleva som yngel. Norr om Tjönbron råder fiskeförbud för 
bland annat torsk, varför arten har möjlighet att öka andelen storvuxna individer utan att 
riskera att fiskas upp. Hummerfisket är mycket aktivt i området. Fastigheten Ävja 1:108 
består av långsamt sluttande botten av sand och hård lera. En förundersökning visade att få 
organismer etablerat sig på den relativt ensartade botten. Nedläggning av reven skulle skapa 
förutsättningar för en ny typ av ekosystem, med större artdiversitet. Forskning visar att 
bestånden av torsk och hummer ökar vid artificiella rev, varför åtgärden gynnar ekosystemen i 
området, samtidigt som det kan bli en turistattraktion för dykare.  
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 Förberedande provfilmning  
 
 
 
Egenskaper hos fastigheten Ävja 1:108 
Ävja 1:108 ligger söder om Almön i Tjörns kommun. Den södra delen av ön består av ett 
brant stup av klippor, som forsätter ner i havet. Nära land är djupet redan 10 meter. Stora 
stenar från klipporna har under årens lopp rasat ner i vattnet och förstudien visar att de ligger 
kvar på den hårda botten av lera och sand, utan att sjunka. En erfarenhet från Göteborgsreven 
visar att om botten är för mjuk, sjunker reven och kan till och med försvinna.  
 
Botten sluttar söderut söder om Almön, långsamt från ca 10 m ner till 49 m som djupast. Norr 
om Tjörnbron råder fiskeförbud, varför fisk som kläcks på reven och växer upp i samband 
med de närliggande ålgräsängarna har möjlighet att tryggt flytta till nya områden norrut, utan 
att riskera att fiskas upp.  
 
I revens närhet, vid Stenungsundskusten och Tjörns östkust, finns grunda bottnar med 
ålgräsängar. Här har torskynglen möjlighet att växa upp, vilket ökar chansen och hastigheten 
på återetableringen av stationär torsk i området. Området ligger utanför farleden och vattnet är 
mindre strömt än i farleden. Eftersom strukturerna placeras på djup mellan 10 och 25 meter, 
finns ingen risk för störningar i båttrafiken. Förstudien visade att botten är relativt ensartad. 
Någon enstaka fisk noterades av vår dykare, bottenlevande sandborstmaskar och mollusker 
kan inte uteslutas, men i övrigt sågs endast få organismer.  
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 Reven har placerats söder om Almön i Tjörns kommun 

 
 
Nyttjanderätt för Ävja 1:108 
I samband med anläggandet av en småbåtshamn i Getskär, Stenungsunds kommun, begärde 
Länsstyrelsen en naturinsats av entreprenören för att förbättra den marina miljön i 
Hakefjorden. I samband med miljökonsekvensbeskrivningen hittade man ett område söder om 
Almön där man förväntar sig att hummer skulle kunna etablera sig. Tjörns kommun godkände 
därför att fastigheten Ävja 1:108 används för revprojektet.  
 
Material och metod 
Revprojektet i Göteborgs skärgård visar att rev byggda av sprängsten är attraktiva för ett antal 
arter och uppföljningar av projektet visar att individerna växer sig större och att 
reproduktionen förbättras. Men sten är tungt och besvärligt och dyrt att hantera, varför 
avsikten med projektet är att utvärdera andra billigare och mer lätthanterliga material. Dels för 
att underlätta hanteringen och minska kostnaden, men också för att ta fram material som 
fungerar även på mjukare bottnar, där sprängsten riskerar att sjunka och försvinna. Antalet 
möjliga platser att placera artificiella rev skulle i så fall öka.  
 
Sprängsten 
Sprängsten användes för reven i Göteborgs hamn. Ett av reven söder om Almön utgörs därför 
av sten, som kontroll. Tre högar av sten placerades intill varandra alldeles nedanför 
bergssluttningen, ca 10 m ut i havet, på ca 10-15 m djup. Högarna flöt ihop med varandra och 
bildade till slut ett långsmalt rev. 330 ton sten hämtades från Wallhamn, och varje sten vägde 
i genomsnitt 1ton. Plana stenar prioriterades, då dessa skapar lämpliga håligheter då de läggs i 
oregelbundna högar. De lastades en och en med gripskopa på en lastbil. På grund av stenarnas 
tyngd fanns risk för skador på lastbilen, varför hela flaket skoddes med masonitplattor. 
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Stenarna kördes till Almöns färjeläge där bilen togs ombord på en färja som kördes ut till 
platsen. . En sprängmatta placerades på rampen för att undvika att färjans läm tog skada då 
lastbilen körde ombord, då två metallskenor löper utmed rampen. Med hjälp av lastbilens kran 
lyftes varje sten försiktigt upp och släpptes nära vattenytan. Positionen säkrades genom att ett 
streck målades på berget på land, och färjan placerades med lämmen mot berget i exakt 
förhållande till strecket. En kamera sänktes ned i vattnet för kontroll vid ett flertal tillfällen 
under arbetets gång, för att bekräfta att skadlig grumling inte uppstod.  
 
 
  

 Sprängstenen hämtades i Wallhamn och lyftes ombord på lastbilen en och en.  
 
 
Betongrör 
175 begagnade avloppsrör av betong med dimensionerna 15 cm innerdiameter och 20 cm 
ytterdiameter, ca 80 cm långa köptes in och transporterades med lastbil till färjeläget. De 
placerades på färjedäcket tillsammans med träpallar och spännband. Ombord byggdes 
pyramider av rör på pallarna, med 4 rör i botten, tre rör i nästa lager och 2 rör i översta lagret. 
Två spännband träddes genom pallens underdel och spändes ovanpå de två översta rören. En 
kort tamp knöts runt spännbanden och en lång tamp träddes igenom denna. Systemet 
användes för att fira ner konstruktionerna till botten. Totalt placerades 15 pyramider intill 
varandra på havsbotten på ca 15 m djup. 
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 Betongrören sänktes ner på botten med hjälp av rep  
 
 
Armeringsjärnsmattor 
Från början var avsikten att bygga 9 st trekanter av armeringsjärnsmattor med storleken 2,5*5 
meter. Storleken på mattorna gjorde dem dock svårhanterliga varför istället mattor med 
dimensionerna 2,75*2,5 m sammanfogades till 18 stycken trekanter, vilket motsvarar samma 
yta som var tänkt för de större mattorna. 5 mattor gick åt till varje trekant då trekanternas 
ändar också täcktes för. Håligheterna har dimensionen 12,5 * 12,5 cm. Armeringsjärnens 
tjocklek är 6 mm. På enstaka punkter klipptes större håligheter med dimensionerna 25*25 cm 
för att möjliggöra för större individer att få tillgång till burarnas skydd. Mattorna 
sammanfogades med plastband och schacklar. Dessa förväntas hålla ihop strukturen även då 
plastbanden försvunnit. Strukturerna byggdes ombord på båten och tippades i vattnet från 
båtens läm. Strukturerna placerades på ca 15-25 m djup. 
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 Armeringsjärnsmattor sammanfogades och vältes ner i vattnet  
 
 
 
Tidsram 
Vecka 15 (8-12 april 2013) reserverades för att få strukturerna på plats. 2,5 dagar ägnades åt 
stenreven medan armeringsjärnsmattorna lades i vattnet under en dag. Invigningen 
genomfördes den 5:e dagen (12 april), med deltagande från Göteborgs Regionen och media. 
De flesta av rörstrukturerna byggdes och placerades på botten den 13 maj 2013. 
 
 
 

 

 

 Invigningen av reven den 12 april 2013.  
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Resultat 
 
Placering 
Stenreven lades i tre sammanflytande högar ca 10 m ut från land på ca 10-14 m djup. Längre 
ut från land, på ca 15 m djup sänktes rörstrukturerna medan metallburarna placerades längst 
ut, på ca 20-25 m djup. Hela ytan för reven understiger 3000 m2. Fiskekulor fästes i revens 
ändar med rep och kan ses på ytan som en markering för sjöfart och uppföljning. 
 
 

 

 

 Stenarna släpptes vid ytan med hjälp av lyftkran  
 
 
Uppföljning 
När delar av stenreven var på plats sänktes en kamera ner för att kontrollera så att stenarna 
bildade de hålrum som var avsikten. Samtidigt kunde konstateras ett minimum av grumling.  
 
20 juni 2013 
Den 20:e juni 2013 gick en dykare gå ner med en filmkamera för att skaffa en uppfattning om 
hur reven såg ut från början, innan kolonisationen började. Stenarna hade hamnat i fina högar 
med stora och mindre hålrum. Småfisk såsom stensnultra, smörbult och gylta hade redan hittat 
till reven och flera humrar av olika storlekar drog sig tillbaka in i håligheterna när kameran 
närmade sig. Rören hade placerats något djupare och här kunde man se att flytkraften i 
träpallarna gjort att de flesta av rörformationerna inte stod upprätta. En del hade ramlat på 
sidan och andra stod upp och ner. Detta visade sig dock ha skapat ytterligare hålrum och 
hummer hade hittat även hit.  Metallburarna låg ytterligare längre ut, på ca 20-25 m djup. 
Eftersom de släppts från ytan låg de huller om buller på botten och än så länge kunde inga 
organismer iakttas runt strukturerna.  
 
 



11 
 

15 november 2013 
Avsikten med dykningen var att lägga ut en lina som bildar en snitslad bana längs 
revformationerna. Hållpunkter skulle sedan fästas på relevanta ställen utmed linan. Dessa 
märktes med siffror. Därefter var avsikten att filma på dessa hållpunkter för att kunna jämföra 
dagens filmning med filmningar i framtiden. Vid ankomst till revet rådde uppehåll och sydlig 
vind, ca 8-9 grader i både vatten och luft. Det var en fredag och det hade blåst rejält under 
onsdagen medan torsdagen var lugnare. När dykaren gick ned för att lägga ut linan, 
upptäcktes att sikten var mycket begränsad. Därför lades linan ut men märkningen och 
filmningen sköts upp till en dag med bättre sikt. 
 
23 november 2013 
Denna dag var sikten bättre och dykarna gick själva ut och filmade längs linan, speciellt vid 
hållpunkterna. En analys av filmen visar att det har skett en viss påväxt på reven. På de 
grundare stenreven är det mest alger som etablerat sig. Här kunde ses en del småfisk, bland 
annat stensnultra, sjöstjärnor, mossdjur, havsborstmaskar, maskeringskrabba, 
valthornssnäcka, död mans hand och på lite djupare vatten har sjöpungarna etablerat sig i 
större mängder. Rörformationerna ligger lite djupare (ca 14 m) och här hade sjöpungarna fått 
grepp om ytorna. Här sågs också en oidentifierad lite större fisk, krabbor, ormstjärna och 
småfisk. Ännu djupare ligger strukturerna av armeringsjärnsmattor. Här dominerade 
sjöpungarna totalt. Sikten in i burarna var kraftigt begränsad då djurkolonier och sjöpungar 
täckte majoriteten av ytan. 
 
Någon ytterligare uppföljning har inte skett, då ekonomiskt utrymme saknats. 
 
 
 

 Armeringsjärnsmattor lastas ombord 
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Diskussion 
Redan vid den första filmningen i juni 2013, hade organismer etablerat sig på två av de tre 
revtyperna. Flera fiskarter kunde ses men ännu ingen torsk. Mindre humrar hade funnit 
passande hålrum. Vid den andra filmningen i november 2013 hade sjöpungarna hittat till 
främst metallkonstruktionerna. Den vajande mattan av sjöpungar skapar tillfälliga gömställen 
för mindre organismer. Små djurkolonier etablerade sig snabbt och alger av olika typer och 
storlekar fann fäste på strukturerna. 
 
Praktiska problem 
Fördelen med sprängsten är att man tidigare har kunnat visa att håligheterna i reven skapar 
livsutrymme för fisk och hummer. När man lägger stora stenar i en hög bildas attraktiva 
hålrum som kan utnyttjas både av hummer och uppväxande fisk. En annan fördel är att stenen 
är relativt billig, och ofta finns i överflöd från vägbyggen och andra större byggen som 
involverar sprängning. Nackdelen är att stenen är tung och därför svårhanterlig. Stenarna 
väger runt ett ton vardera, och måste lyftas en och en både från Wallhamn till bilen och från 
bilen ner i vattnet. Både båten och lastbilarna har fått skos med masonitskivor för att undvika 
bucklor i metallen från de tunga stenarna. Att tippa stenen är uteslutet. Dels för att lastbilen 
kan ta skada, men också för att de tunga stenarna orsakar potentiellt förödande 
viktförskjutningar på färjan. Hanteringen av stenen blir därför tidsödande och krånglig.  
 
Från början var avsikten att tömma ett antal lastbilslaster i en bottentömmande pråm. Då 
skulle det bli lätt att få alla stenarna att falla på rätt plats och en del tid kunde sparas. Men 
öppningen på en bottentömmande pråm är begränsad och stora stenar storlek skulle med stor 
sannolikhet kila fast varandra, varför ett mudderverk måste finnas tillhands för att lossa 
stenarna från varandra. Pråmen måste dessutom bogseras av en båt och hållas på rätt kurs av 
en sjöjeep. Kostnaderna rusade snabbt iväg och det visade sig bli avsevärt billigare att istället 
hyra en färja, på vilken lastbilarna körde ut och därifrån plockade sten efter sten för att släppa 
i vattnet.  
 
  

 En lastbil med sprängsten kör ombord på båten.  
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Rörkonstruktionerna är tänkta att bilda organiserade hålrum, både i rören, mellan rören och 
mellan konstruktionerna. Men istället för att organisera rören hade det varit mer effektivt att 
släppa alla rören fritt i vattnet. De hade då hamnat huller om buller och kanske brutits. Fler 
hålrum hade då skapats än vad som blev fallet för de organiserade rören.  
 
Metallstrukturerna kommer troligen att fylla sin funktion allt bättre ju mer påväxt som 
etablerar sig på metallen.   
 
 
Fiskeförbud 
För att öka reproduktionstakten och minska risken för spökfiske, behöver reven fredas från 
fiske. De berörda organisationerna, fritidsfiskarna, sportfiskarna, yrkesfiskarna, 
husbehovsfiskarna, Naturskyddsföreningen och Sjöfarsverket har tillfrågats för kommentarer 
kring fiskeförbud på reven. Ingen av organisationerna har haft några invändningar. Havs- och 
Vattenmyndigheten nekar dock i sitt beslut från februari 2015, till fiskeförbud på det aktuella 
revet. Vidare diskussioner kommer att föras med Havs- och Vattenmyndigheten efter att andra 
fiskefria områden på västkusten utvärderats, och efter en övergripande genomgång av 
hummerförvaltningen.  
 
 
 
 

 Vid invigningen deltog ett stort antal medlemmar från Göteborgs Regionen. 
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Ekonomisk jämförelse 
Sten är ett naturligt och beständigt material som är billigt att köpa men kostsamt och 
tidsödande att frakta och placera på botten. Kraven på botten är också större eftersom sten är 
tungt och riskerar att sjunka. Stenen kostade ca 15 000 kr medan transport och placering 
kostade ca 130 000 kr. Totalt kostade stenreven ca 145 000 kr. 
 
Återvunna avloppsrör av betong utgjorde rörformationerna. Betong är ett ofarligt material och 
rören är relativt lätt att hantera och transportera. Det är också hållbart under en lång tid, 
särskilt på djup där syrehalten är lägre än vid ytan. Rören och spännbanden kostade ca 18 000 
kr. Transport och nedläggning uppgick till ca 25 000 kr. Totalt ca 45 000 kr. 
 
Armeringsjärnsmattorna kostade ca 12 000 kr i inköp. Sammanfogningen och placeringen på 
botten uppgick till ca 21 000 kr, totalt ca 33 000 kr. 
 
Ett antal kostnader är gemensamma för reven och uppstod som en del av projektet oavsett 
vilken typ av material som användes. Dessa kostnader utgjordes främst av dykning, både som 
förberedelse för revet och som uppföljning. Totalt ca 75 000 kr. Till detta tillkom arbetstid för 
ett antal personer. 
 
Stenreven är överlägset dyrast att hantera och placera. Rören fyller samma funktion som 
stenen genom att skapa ett stort antal hålrum av lämplig storlek med fasta väggar, men är 
avsevärt billigare att hantera. Kostnaden för metallstrukturerna är lägst men utformningen 
avviker från både stenarna och rören genom att inte skapa hålrum med solida väggar. Istället 
kommer organismer att utgöra siktskydd för jagade individer. Kraftig påväxt i strukturernas 
hörn kan med tiden komma att utgöra en attraktiv plats för hummer. Torskens ungfisk kan 
dock hitta många och varierande gömställen under sin uppväxt.  
 
Ytterligare uppföljning behövs för att följa revens utveckling. På grund av resursbrist i 
dagsläget, är någon uppföljning inte aktuell för tillfället. 
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