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Projekt 8-fjordar 
 
Projektledare  
Niclas Åberg   0303-732513  niclas.aberg@stenungsund.se 
 
Miljöinformatör  
Sara Ejvegård  0303-738164 sara.ejvegard@stenungsund.se 

 
 
Målsättning 
 
Ledstjärna i projektet är det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”.  
 
Så här började det 
 
Den främsta anledningen till att 8-fjordarprojektet startade var att kommuninvånare, 
föreningar och företagare  hörde av sig till kommunerna och framförde att de inte var 
nöjda med tillståndet i fjordarna. Inledande möten genomfördes 1999.Kommunerna 
beslöt då att gå vidare med att förbättra och utveckla fjordområdet. Man ansökte om 
så kallade ”LONA” -bidrag för att ta fram ett kunskapsunderlag.  
Projektet grundfinansierades därefter med 2,5 milj kr på 5 år och man ansökte och 
fick ekonomiskt stöd från EU:s ”Terra et Mare” 
 
En bred organisation 
 

 
 
I styrgruppen sitter politiker från de fem medverkande kommunerna: 
 

• Kungälv 
• Stenungsund 
• Tjörn 
• Orust 
• Uddevalla  
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8-fjordar samarbetar med ett stort antal offentliga, privata och ideella intressenter för 
att utveckla miljön, företagandet och friluftslivet i det gemensamma fjordområdet.  
Exempel på dessa är: 
 
 

• Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 
• Göteborgs Universitet, GU 
• Sportfiskarna 
• Naturskyddsföreningen, SNF 
• Husbehovsfiskarna 
• Kustfiskarnas organisation, KFO 
• Sveriges fiskares riksförbund, SFR 

 
De ideella intressenternas insatser uppgår till tusentals timmar och är en oerhört vik-
tig del i projektets framgång.  
8-fjordar samarbetar även med Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen. 
 
 
 
Arbetsgrupper 
 

• Fiskegruppen  
Består av representanter från fiskeorganisationerna, Havs och vattenmyndigheten (Hav) samt SLU och Länsstyrelsen 

• Miljögruppen  
Består av tjänstemän från kommunernas miljöavdelningar samt representanter från GU, fiskeorganisationer, SNF och 
Länsstyrelsen 

• Företagsgruppen 
Består av företagare med intresse för frågor som lyfts inom 8-fjordar 

 
 
Framgångsrikt arbete med fiskefria områden och lokala regler  
 
Projekt 8-fjordars framgångar i arbetet med fiskerestriktioner bottnar i en bred förank-
ring hos både sakkunniga och allmänhet. När projektet startades hade många länge 
känt frustration över hur fiskbestånden hade utarmats i fjordområdena, och välkom-
nade verkligen att frågorna lyftes till aktiv handling. Projektet har som en målsättning 
att rädda de sista resterna av lokala bottenlevande fiskbestånd, och ett restbestånd 
av lokalt lekande torsk i fjordområdets inre delar. 8-fjordar monitorerar förekomsten 
av dessa arter i samarbete med GU och SLU.  
 
 

• 8-fjordar genomförde tidigt en intervjuundersökning där äldre fiskare fick berät-
ta om sina erfarenheter. Det blev bekräftat att det hade skett en enorm minsk-
ning av de stora rovfiskarna, till exempel pigghaj och torsk, under hela 1900-
talet.  
 

• Fiskegruppens arbete med frågor om ändrade fiskeregler prioriterades under 
2009, då Fiskeriverket fick ett regeringsuppdrag att införa sex fiskefria områ-
den i Sverige. Ett av dessa skulle ligga i 8-fjordar området  
(karta, se http://www.8fjordar.se/fiske/fiska-nar-var-och-hur) 
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• 8-fjordar arbetade fram ett förslag till två fiskefria områden och ett stort zonerat 
område kring dessa, i nära samarbete med representanter från organisationer 
som Sportfiskarna, Husbehovsfiskarna, Kustfiskarna och Sveriges Fiskares 
Riksförbund. Slutresultatet kunde inte tillmötesgå alla önskningar, men nådde 
trots detta övergripande acceptans då alla varit delaktiga och kommit till tals i 
processen.  
 

• Flera samråds- och informationsmöten genomfördes både före och efter de 
nya reglerna beslutats. De var mycket uppskattade och lockade totalt fler än 
1500 deltagare. 

 
• 2010 besökte delegater från EU:s fiskeutskott 8-fjordarområdet och såg myck-

et positivt på hur regleringarna hade kunnat genomföras tack vare stöd från 
organisationer och en engagerad allmänhet.  
 

• Vi vet att det finns fortsatt starkt stöd från lokalbefolkningen för de ändrade fis-
kereglerna, tack vare en enkät som gjorts av Fiskeriverket. Enkäten skickades 
ut till fyratusen personer. Generellt var de som svarade positiva eller mycket 
positiva till projektet och de regler som vi tagit fram.  

 
 
Positiva resultat 
 
De vinster vi hittills sett inom projektet är bland annat: 

• Det lokala torskbeståndet finns kvar  
• Beståndet av piggvar har ökat 
• Beståndet av havsöring är bra 
• Stora utsättningar av ål 
• Företagare som satsar på musselodling har ökat och vi ser detta som en av 

flera framtida näringar. 
• Turistnäring kring fiske- och friluftsliv (sportfiske, båtturer, kajakpaddling, dyk-

ning m.m.) har inte minskat utan ökat och fått förlängd turistsäsong, till följd av 
regleringarna och uppmärksamheten kring 8-fjordar.  
 

Vi ser också att projektet är lyckosamt då de ingående arbetsgrupperna är aktiva 
inom flera områden som berör marin ekologi – 8-fjordar arbetar ju tillexempel även 
med avloppsfrågor, information om miljöpåverkan från fritidsbåtar, restaurering av 
vattendrag för öring, försök med artificiella fisk- och hummerrev och mycket annat.  
 
 
Stort massmedialt intresse och Leader-nominering 
 
Nyckel till mycket av det som vi uppnått inom projekt 8-fjordar bygger på samverkan 
mellan de många olika intressenterna som medverkar i projektet. Det nätverk som vi 
byggt upp och som innehåller allt från statliga verk och universitet, till föreningar och 
privatpersoner, har underlättat arbetet mycket. Det är många privatpersoner och före-
tagare som engagerat sig i projektet och lagt ner tusentals ideella arbetstimmar för 
att föra projektet framåt. Möten och föreläsningar om projektet och vårt arbete har 
hittills lockat många tusen besökare. Det stora massmediala intresset för projektet 
har också bidragit till att öka engagemanget för de frågor som vi driver.  
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8-fjordat har även varit nominerat till årets EU-projekt inom LEADER. Även om vi inte 
nådde hela vägen fram (delad andraplats), öppnade nomineringen upp nya kontakter 
och nätverk.  
Vårt årliga deltagande i Västragötalandsregionens ”Västerhavsvecka” har också gett 
oss chansen att sprida information om vårt arbete och det unika fjordområde som vi 
verkar i.   
 
Om du har fler frågor om projektet, varmt välkommen att kontakta oss! 
 
 
. 
 


