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Inledning 
 
Projektet initierades av 8-fjordar och genomfördes av Miljöteknik i väst. Projektet 
finansierades av Länsstyrelsen i Västra Götaland och projekt Ren Kust. 
Spökredskapsprojektet genomfördes under tiden januari 2015 till februari 2016. 

 
Bakgrund 
 
8-fjordar är en sammanslutning av kommunerna Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn 
och Uddevalla. I fjordarna innanför Tjörn och Orust har det införts begränsningar för 
fisket. Endast fiske med handredskap eller skaldjursfiske med bur är tillåtet. För att 
undersöka hur mycket fiskeredskap som finns kvar i fjordarna, i form av så kallade 
spökredskap, har 8-fjordar beställt denna undersökning. Spökredskap kallas fiske-
redskap som gått förlorade på det ena eller andra sättet. Problemet är att de ligger kvar i 
vattnet och fortsätter att fiska. Något som gör det extra problematiskt är att burar och i 
vissa fall ryssjor och nät agnar sig själva. De fiskar och andra organismer som fångas i 
redskapen dör och blir bete som lockar till sig andra organismer och så kan det fortsätta 
i många år. Dagens redskap har nät av syntetmaterial som kan vara intakta många år 
efter det förlorats. 

 
Metod 
 
Vi har genom intervjuer med fiskare och tillsyningsmän valt ut områden där det fiskas 
mycket hummer. Vi har sökt av lokalerna med ekolod för att hitta området där mer 
kuperad hårdbotten möter en flackare lerbotten. Vår teori är att många av de burar som 
gått förlorade vid fiske har kanat av hårdbottnen och hamnat ute på lerbotten. Vi har 
även draggat på hårdbotten men med dåligt resultat. Även några slumpvis utvalda 
ställen har draggats som kontroll. Vid själva utförandet har vi draggat med en 
trollhoppa, se bilden: 
 

 
Figur 1. Trollhoppan, det redskap vi använt för att fånga spökredskap. 



 
 

Trollhoppan fästs med rep och kätting och får sjunka till botten. Därefter söks lokalen 
av genom att båten körs i ca 2 knop fram och tillbaka över det intressanta området. 
Trollhoppan söker endast av ca 60 cm i bredd så många vändor måste köras över 
området. För att dra upp spökredskapen används en vinsch med en dragstyrka på 1250 
kilo (se bild). 

 
Figur 2. Den vinsch som vi har använt för att dra upp spökredskapen. Som mest har vi fått 13 stycken 
redskap som suttit intrasslad i varandra. 

 
 
 

Fiske anträngning timmar 
 

Transport med båt timmar 
Transport med trailer 

timmar 
59,5 17,5 7,5 
70% 21% 9% 

Summa 84,5 
 
Figur 3. Tabellen visar hur tiden fördelats 

 
Resultat 
Vi har valt att beskriva de avfiskade lokalerna med den kartbild som vi tycker det 
blir lättast för läsaren att orientera sig i. Ibland har det varit sjökort och ibland en 
vanlig kartbild. Både sjökort och kartbilder är hämtade från Eniros hemsida. Vid två 
tillfällen har vi fastnat i något som vi endast klarat lyfta några meter över botten. 
Redskapen var mycket olika fördelade. Inget på vissa platser o mycket på andra. 
Platser utpekade av fisketillsyningsmän gav fler redskap per tids ansträngning. 

Kommun Redskap Aktiva 
 Bur Nät Ryssja  
Kungälv 11 2  9 
Orust 4   4 
Stenungsund 3  1 3 
Tjörn 7   5 
Uddevalla 13  1 10 

     
Summa 38 2 2 31 

Figur 4. Tabellen visar fångsten av spökredskap förelade per kommun. 



 

 

Levande organismer som fanns i Spökredskapen 
Art  

Vardagsnamn Latin Antal 
Berggylta Labrus berggylta 3 
Eremitkräfta Paguridaef (familj) 100+ 
Hummer Homarus gammarus 3 
Ishavsstjärna Marthsterias glacialis 2 
Krabbtaska Cancer pagurus 43 
Lyrtorsk (bleka) Pollachius pollachius 1 
Paddtorsk Raniceps raninus 1 
Rötsimpa Myoxocephalus scorpius 18 
stor maskeringskrabba Hyas araneus 53 
Strandkrabba Carcinus maenas 100+ 
Torsk Gadus morhua 17 
Trollhummer Galathea strigosa 21 
Trollkrabba Lithodes maja 67 
Valthornssnäcka Buccinum undatum 38 
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens 32 
ål Anguilla anguilla 1 

Figur 5. I tabellen pressenteras flera av de arter vi hittat. Snultror, ormstjärnor, räkor mm. har utelämnats. 
Tidsåtgången för att arta och räkna alla organismer vi påträffat ryms inte i budgeten för detta projekt. 

 
 
 
 

Figur 6. Rötsimpan överlevde och fick simma vidare i havet efter fångenskapen i en bur som troligtvis legat 
och spökfiskat i minst tre säsonger. 



 

Lokaler 
 
På sjökort och kartbilder är det de rödmarkerade områden som har avsökts/draggats. 
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Diskussion 
 
Vår bedömning är att ska man göra det här i stor skala bör metoden utvecklas. För att 
konstatera att det finns spökredskap i fjordarna har metoden dock fungerat bra. Ju 
mindre och tydligare avgränsat sökområdet är ju effektivare har metoden varit 
speciellt på tinor. Men vi behöver följa upp metodens effektivitet. Det största 
problemet är att sökområdet för trollhoppan är så smalt, cirka 60 centimeter. Ett annat 
problem är att det är svårt att avgöra vad man fastnar i. Väldigt mycket tid har gått åt 
till att ta upp trollhoppan för att konstatera att det bara var lera eller sten man fastnat i. 
Nästa steg är att skicka ner en kamera eller dykare som kan filma det draggade 
området för att vi ska kunna bedöma hur effektiv metoden varit i praktiken. En enkel 
lösning för att hindra att fler förlorade burar spökfiskar vore att införa krav på en 
panel av t.ex. bomullsgarn som bryts ner fortare än syntetmaterialet som används 
idag. De burar som blir kvar i vattnet skulle då till och med kunna ha en positiv effekt 
som revbildare. Många av de burar som vi har fått upp har varit koloniserade av olika 
organismer, t.ex. ostron, musslor ägg från valthornssnäcka, ormstjärnor, sjöpungar 
och anemoner. 
 

 
Figur 7. En ormstjärna sitter på valthornssnäckans ägg. Buren som de sitter på var inte aktiv när vi fann 
den. Istället har den blivit ett habitat för dessa organismer. 

 
 
Slutsats 
 
Vår slutsats är att det finns mycket aktiva spökredskap inom 8-fjordar. Främst burar 
men även en del nät och ryssjor. Av de spökredskap som vi fått upp bedömer vi att de 
äldsta som fortfarande var aktiva har legat i minst fem år. Bedömningen är gjord efter 
tillväxt hos olika organismer t.ex. musslor. 
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