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1.  Bakgrund  
 

Sälen 
Det kustnära fisket efter torsk har idag stora problem (Havs och Vattenmyndigheten 2014). 

Ett stort antal fiskare har slutat fiska och lönsamheten för de som är kvar är dålig. En av 

orsakerna är att sälangreppen på fångst och redskap hela tiden ökar i de traditionella fiskena 

med garn och krok.  

 

Det är helt nödvändigt att utveckla fiskemetoder som skyddar fångsten från sälangrepp om det 

skall finnas ett kustfiske även i framtiden. I dag ökar våra gemensamma sälpopulationer av de 

tre arter som finns i svenska vatten med cirka 7000 individer per år trots jakt, varav gråsäl 

som är det stora problemet i södra Östersjön står för över hälften av tillväxten. Det finns 

dessutom politiska beslut som säger att sälarna skall bli så många de kan bli, en jakt får 

tillåtas men bara i den omfattning att sälarna ändå ökar i antal i faktiska tal (HELCOM 2006).  

 

Två sälsäkra metoder, torskburar och fällor, håller på att utvecklas främst av Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) via deras ”Program Sälar och Fiske”. Fokus är på metoder där 

fisken fångas levande i framförallt burar och fällor med skydd för sälangrepp i form av en stel 

konstruktion. Dessa försök har pågått i många år i södra Östersjön men utan kommersiellt 

genombrott.  

 

Andra positiva aspekter med burar och fällor förutom att fisken skyddas från sälen är att 

fisken är oskadd vid vittjning och det förutsätts att den har en högöverlevnad om den släpps 

tillbaka så att undermåliga fiskar får släppas tillbaka trots utkastförbudet som infördes 2014 i 

östersjön.. Torsk får idag inte slängas tillbaka från andra redskap som trål enligt ett 

utkastförbud. Fisken i en bur eller fälla är dessutom mindre hanterad jämfört med andra 

fiskemetoder och kan därmed ge fiskaren ett högre pris och stärka konkurrenskraften mot 

importerad fisk.  

 

 

  En torskbur sjösätts. De finns i olika former och storlekar och konstruktionen är utarbetad av SLU 

  och provad av yrkesfiskarna. Foto Ingmar Elofsson                      



 
Själva fiskhuset till en fälla. I bortre änden riggas armar utåt sidorna som "tvingar in” fisken i               

fiskhuset. Foto Ingmar Elofsson 
 

Ett problem med burar och fällor är att metoderna behöver utvecklas och fångsterna har 

hittills varit för låga för att fiskare skall kunna ha råd att starta den nödvändiga utvecklingen. 

Självklart är det ju yrkesfiskarekåren själv som är bäst på att driva utvecklingen, inte 

myndigheterna. Därför är varje projekt som kan höja den ekonomiska avkastningen av 

redskapen av största vikt så att enskilda fiskare vågar ta chansen att starta ett sälsäkert fiske. 

 

 

 
Bild från Blekinge innerskärgård av gädda fångad i garn och skadad av säl. Foto Ingmar Elofsson 

 



2.  Mager torsk 
Ett annat stort problem för kustfisket är att torskens kondition i södra Östersjön har minskat 

väsentligt och fiskarna är onormalt magra.  Detta startade redan på 1990-talet men har 

accentuerat under de senaste åren. Orsakssammanhanget är okänt men antas bero på en 

kombination av födokonkurrens mellan mindre torskar, syrefria områden som dels skapar 

stress samt mindre föda och parasiter som påverkar hälsotillståndet (Eero et al 2015).  

 

Fisks kondition mäts med Fultons konditionssindex som är ett förhållande mellan längd och 

vikt. Index runt 1 ger en acceptabel fisk medan under 0,8 är fisken så mager att den knappast 

har ett kommersiellt värde. Det finns idag inget som säger att situationen drastiskt kommer att 

förbättras utan detta är något som yrkesfiskarna tvingas hantera även i framtiden i Östersjön. 

 

 
Figur 1. Fultons konditionsindex av 40- 60 cm torsk fångad vid Born-

holm med standard avvikelse (streckade linjer) samt andelen torsk som 

har index mindre än 0,8. 

 

Den mest prövade sälsäkra fiskemetoden är torskburar där man lockar in fisken i en stel bur 

med hjälp av bete. En av nackdelarna med burfiske är att under vissa perioder kan andelen 

mager torsk vara extra stor i fångsten. Att det är så är inte så konstigt eftersom mager torsk är 

mer aktiv efter föda och söker sig in buren efter betet. Undersökningar av burfiske jämfört 

med garnfiske visar att den magra delen kan vara mycket stor även om det varierar kraftigt 

mellan säsong och år. (Ovegård et al. 2012). 

 

 



 

 
 

 
Figur 2. Andelen fisk som hade konditionsindex lägre än 0,75 i garn (Net), burar 

(Pot) och krok (Hook) i Karlskrona 2010 till 2011. Med ett index på 0,75 kan inte 

fisken fileas med ett kommersiellt utbyte. 

 

Förutom att fångsterna ibland är låga så försvårar definitivt mängden mager fisk i burarna att 

de kan bli ett alternativ till sälskadat garnfiske. 

 

Det andra sälsäkra alternativet som utvecklas är stora fasta fällor för torsk liknande de 

konstruktioner som används för fångst av ål och lax. Dessa fångar inte en oproportionell andel 

mager fisk men eftersom att mager fisk i havet är så vanlig sker ändå omfattande fångst av 

fisk som får släppas. 

 



3.  Det ”sälsäkra” fisket i Blekinge 
Mellan Karlshamn och Ronneby har sedan 2014 testas fasta fällor. Under 2015 fiskades det 

med tre fällor varav två av push-up konstruktion samt en konventionell fälla med strut till 

fiskhus. Det fiskades även med upp till 15 torskburar. Fångsterna dominerades av torsk, 

abborre och gädda. Bifångster var sill och mörtfiskar, mestadels mört men en del vimma. 

 

 

2015 
Torsk kom-

mersiellt ant 

Torsk utkast 

antal 

Uppskattning 

möjlig att odla 

Vitfisk 

kg 
Sill kg 

      

Fasta fällor 349 2299 50% 2534 253 
      

Torskburar 108 202 80% - - 

       Tabell 1 Fångster under 2015 samt med en uppskattning av mängden slängd fisk  

       (utkast) som går att förädla. Resultat fiske med fällor 

 

 

 

 
 
Levandeförvaring 
 

Ett prövat alternativ för att höja det ekonomiska utbytet hos vildfångad fisk är levandefångst 

och levandeförvaring, en metod som används i många fisken och länder. Ett vanligt skäl till 

levande förvaring är att höja värdet för att kunna sälja fisken vid lämpligare tillfälle. Ett annat 

skäl är att öka vikten hos fisken.  

 

I Norge används levandeförvaring av torsk i större skala men då främst för förvaring för 

försäljning vid senare tidpunkt, främst av torsk fångad under skreifisket under våren. Man har 

i Norge tidigare satsat på att utveckla torskodling från grunden liknande som laxodling. På 

grund av tillgång till vildfisk av god kvalitet har torskodling nu i Norge stora problem med 

ekonomin och i stort sett upphört. Även de försök med fodring av vildfångad torsk har 

upphört på grund av konkurrensen med ordinär vildfisk. 

 

Försök i Norge har visat på god överlevnad av torsken om man använder rätt redskap. Det 

som används är i snurrevad, en vad som dras sakta efter botten under en kort tid jämfört med 



vanligt trålfiske. Färsk fisk som foder ger högre viktsökning än torrfoder(figur , Sæther 2012). 

För enskilda fiskar kan tillväxten vara över till 1 % tillväxt i vikt per dag. 

 
 

 

 
Figur 3. Daglig procentuell tillväxt av kroppsvikten hos vildfångad torsk 

utfodrad med lodda (en liten laxfisk) samt artificiellt foder (torrt och 

mjukt). Variationsmåttet är standardavvikelse. 

 

 

En iaktagelse var att även om de utfordrades med vild fisk som gav det bästa resultatet var det 

ca 25 % av fiskarna som inte åt även under flera veckors tid. För övriga fiskar var tillväxten 

god. Man fann ingen riktig bra förklaring till varför, en orsak var att det var mindre fisk som 

mer frekvent inte åt, dvs det uppstod en hackordning men det var inte hela förklaringen. 

 

 
Figur 4. Utveckling av konditionsindex av viltfångad torsk med lodda samt 

artificiellt foder hos de fiskar som åt respektive de som inte åt. 

 

 

 
 
 
 



4.  Projektet 
Syftet är att testa om det går att istället för att släppa tillbaka undermålig torsk i havet få 

fisken att överleva och tillväxa under kontrollerade former tills den ökar i kondition och kan 

ge ett ekonomiskt utbyte. Detta är i linje med landningsobligatoriet som infördes 2015. 

 

Följande delmål skall uppnås 
 

1. Testa kortsiktiga överlevnaden av torsk fångad i torskbur och fällor under olika 

temperaturer, fångstdjup och hantering för transport till odlingskassar.  

 

2. Pröva förvaring av fisk i kassar för att bestämma andelen fisk som överlever, äter och 

tillväxer med olika typer av färskfoder (mörtfiskar och sill) utifrån fiskens kondition 

och övriga yttre förhållanden. 

 

3. Testa ekonomiska förutsättningar för att höja det kommersiella värdet av undermålig 

torsk. 

Utförande 
 
Val av plats, information och ansökan om tillstånd för odlingen samt kameraövervakning sker 

av SLU och yrkesfiskaren tillsammans.  

 

Vi avser att begränsa försöket tilltotala fodermängden till max 1,5 ton per år vilket förenklar 

ansökan enligt miljölagstiftningen till länsstyrelse och kommun. 

 

Yrkesfiskaren ansvarar för konstruktion av odlingsfaciliteterna. 

 

Yrkesfiskaren ansvarar för alltutförande av den dagliga skötseln med fångst, sortering, 

transport och fodring samt all dokumentation och övervakning. 

 

SLU ansvarar för schema för dokumentationen samt den tekniska utrustningen (våg, 

kameror).  

 

SLU ansvarar för att analysera all data och sätta ihop rapporten tillsammans med 

yrkesfiskaren. 

 

All fångst av både torsk och foder sker i de sälsäkra redskap som redan testas och utvecklas i 

området av Program Sälar och Fiske och den lokale yrkesfiskaren.  

 

Vid varje fångststillfälle noteras redskap, djup, tid för lyftning av redskapet och 

vattentemperatur vid fångstdjupet samt ytan. Den fångade fisken sorteras direkt i en fraktion 

som fiskaren anser är kommersiellt gångbar dvs generellt fisk över 40 cm och med god 

kondition. Dessa fiskar vägs och mäts. Ett representativt urval av fångsten fileas för 

bestämning av filéutbyte.  

 

Av den bortsorterade fångsten släpps små torskar,<35 cm tillbaka. Skadade och sjuka fiskar 

tas bort medan övriga fiskar läggs i en behållare med god vattenförsörjning. Ett representativt 

urval av de utplockade torskarna avlivas, mäts, vägs och filéas för beräkning av filéutbyte för 

att få ett mått på ursprungssammansättning.  

 

I övrigt dokumenteras alla yttre förhållande vid fångst, sälnärvaro, transporttid, skador, 

sjukdomar, dödlighet, etc. som påverkar överlevnad och kondition hos fisken. Den levande 

torsken transporteras till odlingskassarna, där den fotograferas, mäts och vägs innan förs över 

till en odlingskasse. 



Mortaliteten i kassarna kontrolleras och fodras minst varannan dag. Fisken får sedan gå i ett 

antal veckor, primärt åtta veckor, där den matas med fryst sill/mört som är fångad i redskapen. 

Skillnader i tillväxt beroende av foder (sill- eller mörtfiskar) ska studeras. Mängden uppätet 

foder mäts genom att se om fodret hinner sjunka igenom kassen utan att bli uppätit med hjälp 

av en flyttbar videoutrustning. Detta innebär även en kontroll av sjukdomar och beteende. 

 

Enbart egenfångad fisk skall användas till foder. Fisken fryses och skärs i mindre bitar vid 

fodringen. 

 

Vid provtidens slut släpps vägs all fisk, fisk som inte har ökat i vikt släpps tillbaka till havet. 

Övrig fisk fileas och filéutbytet bestäms.  Fisken skall säljas via etablerad kanal Fiskonline 

(www.fiskonline.se) där den skall marknadsföras som lokalt odlad.  Detta för att se hur fisken 

uppfattas av konsumenterna. 

 

Teoretisk genomgång av foderkrav och ekonomiskt utbyte 
 

De teoretiska data nedan kommer justeras efter första pilotomgången hösten 2016 då 

fodringen testas inför ev. komplettering av tillstånd under 2017. 

 

Försöken 2017 beräknas pågå under 8 månader och omfattar totalt 1200 torskar. Testet 

omfattar 6 kassar med ca55torskar i varje som matas under 2 månader. 75 % av torsken antas 

äta och öka i vikt.  Den genomsnittliga viktsökningen beräknas till 0,5 % per dygn. Kvoten 

mellan våtviktsfoder och viktsökning uppskattastill7till1. Vid en medelvikt av 700 g och att 

75 % av fiskarna äter blir den totala fodermängden drygt1400kg.  

 

Med siffrorna ovan ökar torsken i genomsnitt 220 g (34 %) vilket innebär att totalt 800 kg fisk 

kan användas kommersiellt istället för att slängas tillbaka till havet. Detta är avsevärt mer än 

den mängd som fiskaren kunde ta hand om 2015. 

 

Vid ett försäljningsvärde av 100 kr per kg filé om filutbytet är 35% blir det ekonomiska 

utbytet ovan ca 24 000 kr.  Dessa siffror skall relateras till att det är en pilottest där 

planeringen är att klara en fodergiva av 1,5 ton per år. Vi ser inga problem med att flerdubbla 

insatsen som ett komplement för en kustfiskare vid ex. Blekingekusten som bedriver sälsäkert 

fiske med burar och fällor. 

 

 
Miljökonsekvenser 
 

Fiskodling har flera miljöproblem. Spridning av sjukdomar, lokal miljöpåverkan och 

konflikter med övriga verksamheter är några. 

 

I detta fall anses projektet ha en låg inverkan för spridning av sjukdomar. Vi kommer inte ha 

fisk förvarad under en lång tid eftersom grundtanken är att pröva en kortvarig förvaring(2 

månader) i uppstartsskedet. Enbart till synes friska fiskar kommer att användas i försöket och 

fisken övervakas kontinuerligt i kassarna för minimera risken för sjukdomar. 

 

Miljöpåverkan blir mycket lokal med en ökad näringstillförsel direkt under odling från 

fekalier och ej uppätet foder. All foderfisk (sill och mörtfiskar) kommer enbart att fångas i 

området i egna redskap så det sker igen näringstransport till området där fisket sker. 

 

En positiv miljöeffekt kan vara att ta hand om vitfisk för att skapa en bättre balans mellan 

rovfiskar och mörtfiskar s.k. Reduktionsfiske som bedrivs i insjöar och i Finska Östersjön 

(http://www.helsinki.fi/bio/fakulteten/aktuellt/reduktionsfiske_tvarminne.html). 

 

 

http://www.fiskonline.se/


5.  Dokumentation 
 

Vid slakt fotograferas fisken för längmätning och väges automatiskt, delas upp i de som har 

ätit respektive inte. Sjukdomar och skador noteras. De fiskar som inte ätit och är friska släpps 

tillbaka till havet. De torskar som har ätit slaktas, filéas och filéutbytet bestäms. 

 

I övrigt dokumenteras alla yttre förhållande under odlingens om störningar av båttrafik, sälar 

och fåglar, vattentemperatur, algblomning etc. som kan påverka överlevnad och kondition hos 

fisken. 

 

All tidsåtgång för de olika momenten noteras. 

 

 
6.  Material 
 

I projektet används befintliga redskap, torskfällor respektive burar som idag används i ett 

kommersiellt fiske i anslutning till odlingen för att samla in fisk. Odlingen placeras vid en 

befintlig flotte. 

 

Materialinköpen är en spolpump till levandeförvaring av torsken i båten under transport, 

odlingskassar, mätutrustning för vikt och längd, flyttbar videoutrustning med monitor för 

övervakning i kassarna. Ett flyttbart videosystem för direkta studier i kassarna samt en våg 

med datoriserad vikt och längdmätning skall utvecklas.  

 

Övriga faciliteter för fiskberedning, lagring av bete, båt m.m. tillhandahåller fiskaren projektet 

med.  

 

Eftersom allt material, kassar, kamera, vågar etc. är specialdesignade beräknas de inte ha ett 

restvärde efter projektet. 

 

 
7.  Tidsplanering 
 

Sommar 2016 

1. Planering, tillståndsgivning samt konstruktion av två kassar.  

Studiebesök i Norge till en forskningsanläggning för torskodling. 

2. Fältförsök hösten 2016. 

Pilotförsök för att testa och optimera överlevnaden av torsk och beräkning av 

fodermängder inför 2017. 

2017 

Konstruktion av ytterligare fyra kassar. 

Foderförsök under hela säsongen relaterat till omgivningsfaktorer. 

2018 

Vetenskaplig rapport, sammanställning och utvärdering av projektet. Projektet 

avslutas 2018-05-01  

 
 
 
 
 



8.  Rapporter 
 

Under hösten 2017- våren 2018 sammanställs en rapport om projektet innehållande teknisk 

beskrivning av försöket, överlevnad och tillväxt av fisken samt ekonomisk kalkyl för fortsatt 

bruk i yrkesfisket. 

 

I övrigt kommer alla möjligheter att få projektet beskrivet av massmedia tas och Fiskonline 

kommer användas för att öka informationen om projektet.   

 

9.  Projektledning 
Projektägare är Institutionen för Akvatiska Resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

 

10. Ekonomi  
 
Preliminär ekonomisk kalkyl 

 
 Månader Tid Kr Summa 
Fiskare 12 0,5 66 000 396 000 
     

Båtkostnad   59 934 59 934 
     

Material, kassar kameror etc.   162 400 162 400 
     

SLU lön inkl OH 3,3 1 55 400 182 820 
     

Inderkta kostnader OH    106 385 
 

Resor för fiskare och SLU   40 000 40 000 
 

Korr1    2 
     

Totalsumma 947 541 

Tabell 2 Översiktligt preliminär ekonomisk kalkyl 1I ansökan går det ej att skriva noll i 
kolumnen varför 1:- har fått påföras i två rader summa 2:- 
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10.1 Ekonomi detaljerad budget 

 

Tabell 10.1.1 
 

 
Månader Tid Kr Summa 

Fiskare skötsel 12 0,5 66 000 396 000 

Båtkostnad 
   

59 934 

Material, kassar, kameror etc.1 
   

162 400 

SLU lön inkl lkp 3,3 1 55 400 182 820 

Indirekta kost OH 
   

106 385 

Resor/traktamente för fiskare och SLU 
  

40 000 

Korr2  
  

2 

Summa 947 541 
1 Se tabell 10.1.2 nedan   
2 I ansökan går det ej att skriva noll i kolumnen varför1:- har fått påföras i två 
   rader summa 2:- 
 

 

Tabell 10.1.2 

 

Materialspecifikation 
 

Antal á Kostnad 

Doppvideo för okulärbesiktning 
   

4 000 

Våg för mätning på gungande underlag  
  

50 000 

Vattentät dator 
   

15 000 

Kamera 
   

3 000 

Temperturloggers 
 

6 700 4 200 

Manuell termometer 
   

200 

Bet skärmaskin 
   

1 000 

Vattenpump 
   

2 000 

Kassar 
 

6 4 000 24 000 

Toppnät 
   

2 000 

Brygga 
   

10 000 

Räcke runt kassar 
   

30 000 

Draggar strängar 
   

10 000 

Utmärkning 
   

2 000 

Övrigt 
   

5 000 

Summa 162 400 

 


