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Bakslag för konstgjort rev
■■ Hav- och vattenmyndigheten säger nej till fiskeförbud på platsen

Den uppmärksammade 
satsningen på de nya 
hummerreven vid Alm-
ön kan vara på väg att 
torpederas. Hav- och 
vattenmyndighetens 
säger nämligen nej till 
fiskeförbud i området. 

■■ – Beslutet är allvarligt 
och drabbar hela projektet. 
Vi hoppas att man senare 
kommer till ett annat resul-
tat, säger en bekymrad Anna 
Zeffer, miljöinspektör i Ste-
nungsund. Fiskeförbudet är 
en viktig del i projektet för 
att dels bestånden ska åter-
hämta sig, dels för att vi ska 
kunna se vilken effekt reven 
har.

Hon berättar att redan 
förra hösten fanns massor 
av hummertinor och red-
skap kring hummerreven 
och man befarar att det kan 
bli likadant i år.

– Problemet är att många 
fiskeredskap kan fastna i re-
ven när fiskare lägger dem 
intill och då får projektet 
inte den effekt som varit av-
sedd. Dessutom blir det ett 
slags spökfiske kring reven. 
Om vi ska söka fiskeförbud 
på nytt vet jag inte i dag men 
vi ska i varje fall ha en dialog 
med Hav- och vattenmyn-
digheten om det här.

 Också Nicklas Åberg i 
projektet Åtta fjordar som 
leds från Stenungsund är 
bekymrad.

– Det här avslaget är na-
turligtvis inte bra. Vi trodde 
och hoppades att vi skulle få 
igenom ett fiskeförbud för 
reven intill det fredade om-
rådet. Nu får vi se vad som 
händer. Motiveringen är 
att man nu vill utvärdera de 
fiskeförbud som finns kring 
Orust.

Reven ska skydda
Syftet med reven är att den 
lokala torskpopulationen 
snabbt ska återhämta sig 
och dessutom att det ska-
pas en frizon för stora hum-
rar. Man vill också freda ål-

gräsängar i området som är 
uppväxtområden för torsk-
yngel.

Hotar det fria fisket
Martin Rydgren vid Hav- 
och vattenmyndigheten 
förklarar varför man fattat 
beslut att inte tillåta fiske-
förbud.

– Vi har en rad ansökning-
ar på att bilda rev och infö-
ra fiskeförbud och vi är inte 
säkra på att det är rätt sätt att 
öka populationen av fisk och 
skaldjur. Det kan finnas an-
dra sätt som vi vill titta när-
mare på. Vi har fiskeförbud 

på ett hummerrev vid inlop-
pet till Göteborgs hamn och 
det håller man på att utvär-
dera. Vi upplever det lite så 
att det finns risk för att man 
privatiserar fiskeområden 
med rev och förbud och där-
med hotas det fria fisket.

Under året ska också för-
söket med fiskefria områden 
på Orust utvärderas.

– När det är klart ska vi fö-
ra en dialog med de som an-
söker om fiskeförbud i As-
keröfjorden.

LASSE ANDRÉE
0303–72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Politisk tvist om båtbyggarlokalerna
HENÅN
Orusts kommun bör 
köpa lokalerna där 
båtbyggarutbildningen 
ligger – inte minst för 
att få behålla den. Det 
anser majoriteten i 
kommunen. Finns det 
något kommunen inte 
behöver, så är det fler 
lokaler, menar opposi-
tionen.

■■ Ärendet om lokalerna där 
båtbyggarna håller till är ett 
av dem som kommer upp på 
kommunfullmäktige i veck-
an.

De nuvarande ägarna vill 
bli av med huset som ligger 
på kommunens mark och ef-
ter samtal får kommunen kö-
pa det för 2 650 000 kronor.

Huset är i behov av reno-
vering och efter en besikt-
ning bedöms att det kommer 
att kosta cirka 700 000 kro-
nor. Renoveringen måste ut-
föras inom två till tre år.

Majoriteten menar allt-
så att köpet måste till för att 
säkra utbildningen, dess-
utom finns det möjlighet att 
ordna med en fritidsgård i 
lokalerna menar den. Hur en 
sådan användning ska se ut 
får tjänstemännen i uppdrag 
att utreda.

Men får oppositionen 
som den vill, finns det ingen 
anledning att göra den ut-
redningen. För då kommer 
kommunen inte att köpa hu-
set.

– Ingenting är utrett kring 
detta överhuvudtaget, me-

nar Veronica Almroth (FP) 
Som så ofta i den här kom-
munen så börjas det i fel än-
da. Finns det något vi inte 
behöver, så är det fler loka-
ler. Vi ska i stället göra oss av 
med många av dem vi redan 
har.

Hon tillägger att kommu-
nen har en bilhall som vid 
det här laget har stått utan 
hyresintäkter i flera år. Och i 
skolan i dag går bara sex elev-
er från Orust. 

Sverigedemokraterna har 
nu sällat sig till dem som inte 
vill att kommunen köper lo-
kaler och utrustning. Saken 
avgörs på torsdag.

  BENGTÅKE CARLSON

BAKSLAG. För knappt på två år sedan invigdes det konstgjorda hummerrevet utanför Almön under pompa och ståt med kommunalråden. Nu visar 
det sig att projektet inte får något fiskeförbud runt revet.   FOTO: ARKIVFOTO 

FAKTA

Hummerrevet
Tre olika typer av rev testas vid Almön:

■■ Rev av sprängsten. Stenarna väger 
cirka ett ton per styck och släpps en 
och en från en lastbil som står på en 
färja.  

■■ Rev av betongrör monterade i py-
ramider på träpallar. Rören spänns 
fast med spännband och sänks 
ner på botten.  

■■ Armeringsjärnsmattor sätts 
ihop i en pyramid där man 
också stänger till ändarna, så att en 
bur bildas.

Finns det 
 något vi inte 

behöver, så är det 
fler lokaler.”

Veronica Almroth (FP), vill 
inte att kommunen köper 

huset där båtbyggar- 
utbildningen finns.  

TJÖRN
Fängelse för rattfylla och krock

■■ En man i 60-årsåldern från Tjörn körde förra sommaren 
bil trots att han enligt egen utsago druckit öl halva dagen. 
Under körningen hade han 2,79 promille alkohol i blodet. 
Han kom dessutom så nära en mötande bilist att bilarnas 
backspeglar slog emot varandra. Enligt den mötande bilis-
ten körde mannen för fort och kom över på fel sida vägen. 
Mannen stannade inte efter sammanstötningen utan körde 
vidare till sin bostad. Han döms nu till fängelse i två måna-
der för grovt rattfylleri och smitning från olycksplats. 

ORUST
Böter för att ha snattat verktyg

■■ En 45-åring från Orust döms att betala 4 000 kronor i 
 böter för att ha snattat verktyg till ett värde av 845 kronor 
och revben för 39 kronor i två butiker på Torp köpcentrum i 
Uddevalla för två år sedan. 

Mannen erkänner revbenssnatteriet men döms mot sitt 
nekande för snatteri av verktygen. Enligt honom var det 
hans egna verktyg – i nyskick och av samma märke som sål-
des i butiken – som han själv haft med sig. 
 


