
Underlag till beslut från LAG 

(2016-2983 Överlevnad och rekonditionering av utkastad torsk) 

 

Syftet med projektet är att testa om det går att få undermålig torsk i havet att överleva och 

tillväxa under kontrollerade former tills den ökar i kondition och kan ge ett ekonomiskt 

utbyte. Därutöver vill projektet testa kortsiktig överlevnad av torsk fångad i torskburar och 

fällor och pröva förvaring av fisk i kassar för att bestämma andelen fisk som överlever och 

rekonditioneras, med andra ord testa de ekonomiska förutsättningarna att höja det 

kommersiella värdet. Långsiktiga målet är att skapa ett småskaligt kustnära yrkesfiske där 

resurserna utnyttjas hållbart och ger möjlighet till ett sälsäkert fiske.  

 

 

Målet är att testa kortsiktiga överlevnaden av torsk fångad i torskbur och fällor under olika 

temperaturer, fångstdjup och hantering för transport till odlingskassar. Pröva förvaring av fisk 

i kassar för att bestämma andelen fisk som överlever, äter och tillväxer med olika typer av 

färskfoder utifrån fiskens kondition och övriga yttre förhållanden. Testa ekonomiska 

förutsättningar för att höja det kommersiella värdet av undermålig torsk.  

Långsiktiga målet är att skapa ett småskaligt kustnära yrkesfiske där resurserna utnyttjas 

hållbart och ger möjlighet till ett sälsäkert fiske.  

 

Projektet består i projektledning och projektadministration, samla in fisk, odling. 

materialinköp, övervakning och direkta studier i kassar, vikt och längdmätning, fångst av 

torsk och foder i sälsäkra redskap, sortering i kommersiellt gångbar fisk, transport till 

odlingskassar, dokumentation samt slutredovisning och utvärdering av projektet. 

 

LAG:s villkor 

Styrelsen har vid sin prioritering 2016-05-20 villkorat att sökande ska undersöka vilka 

eventuella tillstånd som kan behövas för denna typ av verksamhet samt inkomma med dessa 

innan uppstart av projektet. 

 

223 LAG:s prioritering av ansökan 
Det är ett intressant, viktigt och välmotiverat forskningsprojekt som väl stämmer med den 

lokala utvecklingsstrategins målsättningar. De småskaliga kustnära fiskarna i området 

kommer att ha en direkt nytta av resultatet som sedan kan spridas till andra områden. 


