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Översikt av dagens presentation

• Bakgrund - motiv till regeringssatsningen för selektivt fiske

• Arbetssätt

• Översikt -samtliga projekt inkl berörda fiskerier och 

havsområden

• Resultatöversikt samt fördjupning av några lyckade exempel

• Lärdomar: fördelar och svårigheter

• Fortsatta/framtida behov



Bakgrund och mål –selektivt fiske

Mål

• Möjliggöra för näringen att testa och driva ideér för förbättrad selektivitet

• Identifiera och utveckla selektiva redskap för att klara landingsskyldigheten

• Ta fram en verktygslåda för fisket och förvaltningen- tillgängliggöra all kunskap 
vetenskapligt och populärvetenskapligt

Varför?

• Selektiva redskap är ett centralt verktyg för att kunna matcha (individuella) 
kvoter av olika bestånd- olika redskapsanpassningar kommer att behövas för 
olika båtar

• Fiskare kommer sannolikt behöva anpassa redskapen aktivt under året 
beroende på tillgång av olika arter och vilka kvoter man har tillgängliga (har du 
ingen kvot kvar av en art får inget mer av den arten fångas utan du måste sluta)



Sekretariatet för selektivt fiske

• Regeringssatsning via Havs-och vattenmyndigheten (38 MSEK 2014-2017 + 7 

MSEK 2018)

• HaV gav SLU Aqua i uppdrag att: Förestå ett sekretariat för selektivt fiske

...LL9, VG40, GG1, VG95, LL628, VG97, VG117, GG840, GG39, SD669...

Minska oönskade fångster i svenskt fiske genom:

• Vidareutveckling selektiviteten i befintliga redskap ffa bottentrålar i 

Skagerrak/Kattegatt och Östersjön

• Utveckling av alternativa redskap för fiske efter bottenlevande arter i 

Skagerrak/Kattegatt och efter torsk i Östersjön

• Prioriterade områden har årligen lagts fram



Selektivitet

"Selektivitet kan ses som den process som får fångsten att ha en annan 

sammansättning (art- och/eller storleksmässigt) än den fiskpopulationen 

som finns i området"

 Selektiva fiskemetoder är antingen storleks- och/eller artspecifika

 Artspecifik-selektion reducerar påverkan på alla andra arter än 

målarten.

 Storleks-selektion används för att optimera uttaget av en målarten

(Minsta landnings storlek, MLS, MRCS eller MRB)

 Selektiva fiskemetoder skall ses som ett av flera verktyg för att hållbart 

förvalta fiskebestånden



Idéer

Utveckling och utprovning (näringen)

Preliminär bedömning

Arbetssätt-
Sekretariatet för Selektivt Fiske

Vetenskaplig 

rapport + faktablad

Vetenskapligt försök

Initial bedömning->projektförslag-

>beslut av styrgrupp (HaV/SJV)
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Projekttitel
Demersalt	fiske	Halland

Utveckling	ristfiske	efter	kräfta	Althea

Utveckling	ristfiske	efter	kräfta	Palermo

Räkfiske	Norden

Selektivitet	i	räktrålar	Singapore/Svartskär
Utveckling	Selektivt	fiskfiske	FF	Norden

Vittjanpåse	på	konventionell	Push	Up

Selektiv	vittjning	av	push	up	fälla

Utveckling	av	ett	selektivt	torskredskap

Burfiske	efter	torsk
Multifunktionsburar

Notfiske	efter	Siklöja

Selektiv	laxfälla

Räkburar
Projekt	för	redskapsförsök	för	bättre	selektering	av	torsk	i	Östersjön

Multiselektering	i	Östersjötrålar

Avlastad	sidopanel/selektionsfönster	storlekselektion	av	torsk

Utsortering	av	Gråsej	i	pelagisk	trål

Plattfisk	och	stor	torsk	rist/stormaskig-rödtunga
AlfÅke	Rist/SELTRA	(HallandPO	2014)

Utveckling	av	Seltra	trål	med	rist

Vidareutveckling	kräftrist	Halland	(Althea	2014)

Vidrist	2	(Palermo	2014)

Lågtrål	kräfta
Räktrål	T90	(Svarskär/Zentha	2014)

Tryggrist	9/10/11	(Norden	ff	2014)

Räka	0705	-	650	559	Både	rist	o	stropp

Överlevnad	kräfta

Överlevnad	plattfisk
Skonsam	vittjning	av	Pushup	fällor	för	lax

Slipping	snörpvad

Sejrist

Torskfälla

Utveckling	av	selektivt	burfiske	efter	torsk	och	plattfisk
Makrillfälla	m	pushupfälla

Snurrevad	strömming

Rovdjursäkra	Multiburar

Plattfisk	och	stor	torsk	rist/stormaskig-rödspotta
Storlekselektiv	räktrål	-	kombinationsrist
Selektivitet	små	räktrålare	II

Förbättrad	selektivitet	i	torsktrålar	(Östersjön)	STPO

Låg	topplös	trål

Multiselektering	i	Östersjötrålar
Räkburar	2
Ergonomisk	vittjning	push-up

Sälsäkert	och	selektivt	fällfiske	efter	sill	på	västkusten	

Sälsäkert	och	selektivt	burfiske	efter	plattfisk	(ryssjebur)	

Sälsäkert	och	selektivt	burfiske	efter	torsk	

Projektbeskrivning_Byxtrål_torsk	och	kolja_gråsej

Selektivitet	för	fisk	i	demersala	trålar	(SELTRA-120)
Fortsatta	redskapsförsök	för	bättre	selektering	av	torsk	i	Östersjön
Storskaligt	försök	med	torskburar	på	sydkusten

Storskaligt	försök	med	torskburar	på	väst,	syd	och	ostkusten

Beslut
bifall

bifall

bifall

bifall

bifall
avslag

bifall

bifall

bifall

avslag
bifall

avslag

bifall

bifall	28/5
bifall	28/5-	två	utvärderingar	skall	utföras	inom	ett	projekt

avslag	se	nedan

avslag

bifall
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väntelista	28/5

väntelista	28/5
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avslag	28/5

avslag
avslag	28/5
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avslag	28/5

avslag	kontrollfråga	med	egna/avsatta	medel-	Mats	driver

bifall
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avslag

bifall	13/6

bifall
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bifall

bifall	med	krav	om	översyn	av	garantibelopp
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bifall	men	endast	vet.	Utvärdering
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År Antal	projekt Antal	förslag

2014 8 9

2015 8 19(22)
2016 14 15

2017 4 7
Summa	alla	år 34 50(53)

Fiske Antal	projekt Antal	förslag Budgetandel
Demersalt	Västerhavet 14 21 59%
Demersalt	Östersjön 3 6 11%
Pelagiskt	Västerhavet 2 2 6%

Passivt	fiske	Östersjön 9 15 12%
Passivt	fiske	Västerhavet 6 6 12%
Totalt	redskapsförslag 34 50
(Övriga	förslag) 3



Projekt (2014 – 2017)



Ex 1: Vidareutveckling av storleks-

selektiv rist i fisket efter havskräfta

• Rist i kräftfisket har använts i svenskt fiske sedan 2004

• Projektet syftade till att ta fram en förbättrad risttrål med 

mindre oönskade fångster av små kräftor och fisk



Resultat



Ex 2: Trål för fångst av plattfisk och stor

torsk



Resultat



Ex 3: Rist för utsortering av gråsej i pelagiskt

trålfiske efter sill



Problemet

• Landingsskyldighet för alla kvoterade arter

sedan 2015

•Vissa år kan det vara mycket gråsej i

sillfångsterna i Skagerrak under tredje

kvartalet

•De pelagiska båtarna har inga kvoter för

gråsej



Idé till lösning

Herring	selec on	

Escape	opening	

Tow	direc on	

Saithe	escapement	

Cod-end	



Resultat



Ex 4: Förbättrad selektivitet i

trålfisket efter torsk i Östersjön

• Förslag från näringen för att minska utkast av torsk

• Utvecklad och utprovad av näringen

• Vetenskapligt utvärderad av SLU 



Resultat

Sedan 1 januari 2018 är denna design godkänd och införd I EU-lagstiftning

(delegerad akt 2018/47)



Resultatspridning

Vetenskapliga rapporter Faktablad

http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/selektivt-fiske/ 

www.fast-track.dk

www.discardless.eu

Trawl Knowhow (UK)

ICES WK 2018

http://www.fast-track.dk/
http://www.discardless.eu


Erfarenheter selektivt fiske +/-

• Näringen formulerar reella behov

• Ingen ekonomisk risk för 
deltagande fiskare

• Relevanta projekt

• Projekten dokumenteras för både 
förvaltning och näring

• Enkel administration (HaV-SLU)

• Enkelt om SLU hanterar projektet 
gentemot utföraren (utbetalning 
mot verifikationer etc)

• Har lett till flera användbara
redskap

• Arbetssättet har spridit sig till DK 
och UK

• Svårt att få in idéer

• Vissa fisken underrepresenterade

• Landningsskyldigheten har inte fått 
genomslag - få uppfattar tydliga 
förändringsbehov

• Näringen splittrad – många kanaler 
behövs

• Enstaka individer engagerade

• Kort tid för projektutförande

• Upphandlingskrav

• Fördröjning av beslut

• Rapporteringskrav

• Svårt att nå fram inom tidsramarna

• Implementerbara resultat tas inte 
automatiskt vidare av förvaltningen

+ -



Utveckling av ett skonsamt demersalt fiske 

LIT (Low Impact Trawling) - Teknik



• Landingsskyldigheten har ännu inte implementerats fullt ut

• - Identifieringen av behov kan förväntas öka om/när detta sker

• Demersalt fiske i Västerhavet har dominerat bland utförda projekt-

- Och kan förväntas fortsätta göra det mot bakgrund av en mer accentuerad 

flerartsproblematik

• Om bestånden, ekonomin och framtidstron i Östersjöns torskfiske 

förbättras bedöms initiativen även därifrån att öka

• Laxfisket med fällor behöver en dokumenterat skonsammare 

fångsthantering för att den svenska förvaltingsstrategin skall 

fungera

• Då målen sedan 2018 utökats till selektivt och skonsamt fiske har 

mycket fokus flyttat till att minska trålfiskets bottenpåverkan. Detta 

fokus kan förväntas fortsätta givet regeringsöverenskommelsen.

Fortsatta behov


