


I Östersjöns ganska grumliga vatten är ljusmängden alltför
liten för växter redan på 35 meters djup, vilket är minsta
djupet för garnfiske, och oftast är strömmarna svaga. Dessa
faktorer i samverkan kan bidra till en miljö där moderna
nylongarn kan komma att stå opåverkade i långa tider.
Detta gjorde att några svenska redskapsforskare från Fiske-
riverket kontaktade syd- och ostkustfiskare för att diskute-
ra detta internationella problem i ett Östersjöperspektiv.
Intresset från yrkesfiskarna var stort, så vi påbörjade en
undersökning.

Entydiga förklaringar – inga mysterier
Undersökningen började med att försöka reda ut vilka
fiskesätt som omfattas av problemet. Resultaten visar att
det är bottenriggade torskgarn som utgör merparten av
förlorade fiskeredskap. Orsaken var också klar – uppemot
80 % av de garn som försvinner gör det på grund av konflik-
ter mellan garn- och trålfiskare. 

Den hårdnande konkurrensen om fiskeplatser har bidra-
git till att den traditionella uppdelningen i väl skilda garn-
och trålbottnar håller på att försvinna. Med dagens moder-
na redskap kan man fiska på i stort sett alla bottnar, obero-
ende av vilken metod som används. Med hjälp av logg-
boksdata och intervjuer kunde vi peka ut ett smalt bälte
som följer hela syd- och ostkusten från Trelleborg upp till
södra spetsen av Öland. Här, samt på vissa specifika områ-
den sydost om Öland och syd om Gotland opererar svenska
garn- och trålfiskare nära varandra (figur 15).

Försvunna hela garn och små utspridda rester
En krympande ”säkerhetszon” mellan dessa två fiskesätt
gör att det främst under besvärliga förhållanden, mörker,
storm, skeppare med bristfällig lokalkännedom o.s.v.,
händer att trålare kör in i eller vidrör en garnlänk. Ofta fast-
nar ytterändan av länken i exempelvis tråldörrarna, vilket
gör att garnet rivs sönder och/eller bogseras i väg. Länkde-
lar som följer med ut på trålfiskebottnar slits successivt
sönder till små bitar som sedan sprids över stora områden.
Dessa små garnrester hittas ofta hängande i trålredskap
vilket förmodligen är en bekant syn för de flesta trålskep-
pare. Om länken istället lossnar under färden och hamnar
på sällan besökta områden är den näst intill omöjlig att
återfinna. Den viktigaste frågan var därför att ta reda på vad
som händer med dessa garn.

Spökfiskar i mer än två år
För att närmare kunna studera vad som troligen händer
med de förlorade garnen, satte vi ut typiska kommersiella
garn i närheten av aktivt använda fiskeplatser. Därefter har
vi i samarbete med yrkesfiskare med jämna mellanrum
besökt området och slumpmässigt lyft upp utplacerade
försöksgarn. Alla fångade torskar och bifångst har räknats
och längdmätts och garnens kondition har bedömts. Två
gånger studerades garnen också med hjälp av undervattens-
kamera (se bilder på sid. 34). Således kunde vi noggrant
följa hur fångsteffektiviteten i garnen påverkades med
tiden. I december 2001, efter drygt två år, lyftes de sista
garnen upp.
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Även i ansvarsfulla fisken försvinner årligen en hel del

redskap. Det kan vara allt från mindre ryssjor till stora

trålar. I de flesta fall återfinns redskapen av fiskaren själv

eller av andra yrkesfiskare. I vissa fall mister de snabbt sin

fångstegenskap, efter att t.ex. ha blivit överkörda av en

bottentrål eller koloniserade av växtlighet. Men många

gånger kan man inte utesluta möjligheten att garn som

förlorats, kan fortsätta fånga fisk under lång tid – så kallat

spökfiske. 

TEXT: P-O LARSSON OCH DANIEL VALENTINSSON, FISKERIVERKETS

HAVSFISKELABORATORIUM SAMT VESA TSCHERNIJ, ICONEX AB

Försvunna torskgarn 
fortsätter att spökfiska



När vi jämförde fiskeeffektiviteten hos ”spökgarnen” med
garn som sattes ut ett dygn innan vittjningen fick vi en
kurva, som visas i figur 15. Effektiviteten avtar relativt
snabbt, men ligger kvar länge på en nivå runt och strax
under 10%.

Jakt på försvunna garn
För att få en uppfattning om hur mycket tappade garn det
faktiskt finns ackumulerat i ett område gjordes ett par
expeditioner. Området som valdes ut, i samråd med både
trål- och garnfiskare, var på och sydväst om Norra Midsjö-
banken (figur 14). I detta område fiskar ett stort antal garn-
båtar från Baltstaterna och Polen, och det finns inget
samarbete mellan dessa och trålfiskeflottan, som huvud-
sakligen kommer från Danmark, Lithauen, Polen och i viss
mån Sverige. Vi förväntade oss därför många sönderdrag-
na garn där.

I den första expeditionen, i augusti 2001, testades en
helt ny typ av draggningsanordning. Två trålare släpade ett
system med tio draggar mellan sig för att täcka så stor yta
som möjligt. Trots en del problem, genomfördes tjugoåtta
lyckade drag på blandade garn- och trål/garn- områden. Vi
fick dock endast upp små bitar av garn. Troligen var dragg-
ningsanordningen för okänslig så att större delar slets
sönder under processen. Dragen täckte totalt bara 0,08%
av hela undersökningsytan, vilket var ett för litet stickprov
för att säkra beräkningar av garnmängder och torskfång-
ster skulle kunna göras. Dock fanns två levande torskar och

flera döda i olika stadier av förruttnelse i de uppdraggade
garnresterna (se bilder på sid. 35).

En ny expedition gjordes i juni 2002 med en annan
metodik, som bl.a. inkluderade två garnfartyg med egen
draggningsutrustning. Denna metod gav avsevärt större
”fångster” och framför allt längre enheter av garn, t.o.m. en
komplett länk. Undersökningsområdet utvidgades också.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultaten
fortfarande är väldigt osäkra statistiskt sett. Uttryckt med
5% felmarginal kan det undersökta området, ca 900 km2,
innehålla allt mellan 2 och 280 km garn. 

Svenska spökgarnsfångster skattade
Med hjälp av ovanstående studier har vi kunnat göra en
första skattning av hur stor dödlighet de tappade garnen
åsamkar torskbestånden i Östersjön (se tabell sid. 34).

Beräkningarna har fått göras utifrån den svenska garn-
fiskeflottan. Där har vi de flesta basuppgifterna, inklusive
uppskattad mängd tappade garn per år. En kritisk faktor i
modellen är hur mycket tappade nät som plockas upp av
trålare, vilket vi har bristfällig information om. Det gjordes
därför två beräkningar, ett ”lägsta och ett högsta” rimliga
gissnings-scenario”. För beräkningarna antogs att inga
tappade garn fanns från början och att spökfisket skett
under de dryga två år vi följde utvecklingen av fångsteffek-
tiviteten. Fiskeeffektiviteten antogs därför följa kurvan i
figur 15.
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Figur 14. Konflikter mellan garn- och trålfiskare uppstår i en smal
zon längs med hela syd- och ostkusten samt i ett område runt Midsjö-
bankarna (markerat med grovt, röd streck). Orsaken är en hårdnande
konkurrens om fiskeplatser. Följden av detta blir en minskad säkerhets-
zon mellan de olika fiskesätten. 

Conflicts between gillnet and trawl fishermen occur in a narrow zone
along the Swedish south and east coast and in an area around Midsjö
Banks (shown as a thick red line). The reason for this is a growing
competition for places to fish, resulting in a smaller safety zone
between the two fisheries.

Figur 15. Diagrammet visar utvecklingen av fångsteffektiviteten
hos de tappade garnen i förhållande till kommersiella garn av samma
typ. Effektiviteten avtar relativt snabbt, men ligger kvar länge på en
nivå runt 10%.

Graph showing the development of catch efficiency in lost gillnets
compared to commercial nets of the same type. The efficiency decrea-
ses rapidly but stays at around 10 % for a long time.



Med dessa förutsättningar blev resultatet att totalfångsten
i svenska spökgarn skulle bli 76 ton i det ena scenariot och
162 ton i det andra. Jämfört med hela fångsten i det sven-
ska garnfisket, 8 445 ton, verkar dödligheten måhända
marginell. Man ska dock komma ihåg att det förutsattes att
inga garn fanns i början på perioden, att vi inte vet riktigt
hur länge garnen kan fortsätta fiska och att svenska fiskare

förlorar relativt få garn jämfört med speciellt öststatsfiska-
re. Dessa har än så länge inte lika bra navigations- och posi-
tioneringsutrustningar, och kan därför inte lika lätt hitta
garn, vars vakare har försvunnit men som ändå ligger kvar
där de satts ut. Garnfisket är också totalt större i framför
allt Polen. Det finns därför all anledning att försöka mini-
mera denna fiskedödlighet.
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TORSKFISKE

Trålfiske efter torsk förekommer enbart utanför fyra sjömil. Mest

använder man bottentrål, vilket har visat sig ge stor åverkan på

bottnarna. Dessutom är bifångsterna stora, trots stora förbätt-

ringar i konstruktionen under senare år.

Det svenska torskgarnfisket förekommer främst längs med

kusten i södra Östersjön. I jämförelse med trålfisket är garnfisket

ganska lite undersökt och är svårt att kontrollera. Garnfisket kan

vara skonsammare mot miljön och kan ha mindre bifångst av

unga fiskar än trålfiske. Garnen kan dock tidvis bli stående för

länge så fiskfångsten måste kasseras. 

Ett garn är 60m långt och normalt kopplar man ihop 3–10

stycken till en s.k. länk. Ca 400 svenska fiskebåtar ägnar sig åt

denna typ av fiske, huvudsakligen på svenskt vatten, och de

landar hälften av svenska årskvoten dvs. ca 8000-9000 ton. 

Garnbottnenområden och trålbottenområden har av gammal

hävd och praktiska skäl varit olika. Redskapsutveckling och hård

konkurrens har gjort att de allt oftare överlappar varandra.

Bilderna visar spökgarn som under 1 respektive 2 år stått på Öster-
sjöns botten. Algerna i garnet till höger är inte påväxande, utan lösdri-
vande växtdelar som bara samlats upp mot nätet.

Pictures showing gillnets that have been lost for 1 and 2 years respecti-
vely. The algae in the net to the right are not attached, but are drifting
algae caught against the net.

Det svenska garntorskfisket och beräknad torskfångst i tappade
svenska garn under 28 månader. Dödligheten verkar måhända marginell.
Man ska dock komma ihåg att svenska fiskare förlorar relativt få garn
jämfört med speciellt öststatsfiskare. Det finns därför all anledning att
försöka minimera denna fiskedödlighet.

The Swedish gillnet fishery for cod in the Baltic Sea and estimated cod
catch in lost Swedish gillnets during 28 months. The mortality caused
by lost gillnets may seem small, but it is important to bear in mind that
Swedish fishermen loses relatively few gillnets compared to fishermen
from other countries. It is therefore important to reduce this form of
fishing mortality.

SPÖKGARNSFISKE/GHOST F ISHING

Den ihopräknade längden av 
alla satta garn under ett år 157 000 km 

Totala landningar under ett år 8 445 ton

Mängd tappade garn/år enligt modellen 145 – 158 km

SCENARIO 1 SCENARIO 2

Kvarvarande ”spökgarn” 24 km 100 km

Torskfångst i spökgarn
under 28 mån 76 ton 162 ton
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English summary

Ghost gillnets continue to fish
Fishing gear is lost in all kinds of fisheries. The lost gear
can be in the size range from small fyke nets to large
trawls and seines. In most cases the lost gear is soon
found, but this is not always the case. For some gear the
catch efficiency is reduced rapidly by physical destruc-
tion or by fouling organisms. In other cases the lost
gear continues to fish for a long time - so-called ghost
fishing. This paper presents the results of an observa-
tional study to estimate the scope and effects of lost
gillnets along the Swedish Baltic coast.

Garnrester, alltifrån smålappar till större bitar, påträffades över hela
området där garndraggning genomfördes. De är en vanlig syn ombord
på torsktrålare som i jämn takt plockar upp dem. Det är inte helt ovan-
ligt att hitta torsk fångad i dem.

Remains of gillnets, both small and large pieces, were found all over
the studied area. This is a common sight onboard cod trawlers that pick
up the pieces regularly. It is not unusual to find cod caught in these
remains.

Förslag på åtgärder
Det stora intresset för projektet från yrkesfiskets sida beror
på att man gärna vill få fram metoder för att förbättra situ-
ationen. En hel del förslag har presenterats. Bl.a. har man
diskuterat nedbrytbara material som kan användas endera
i garnets under- eller överkant. När materialet brutits ned
efter ett par veckor i vattnet blir garnet liggande på bottnen
och försvinner snabbt i sedimentet, alternativt flyter upp
till ytan och kan lättare hittas. Andra åtgärder avser att göra
det lättare att hitta tappade garn genom att fästa något på
åtminstone ett garn per länk så att de kan höras eller ses på
ekolod/sonar. Man föreslår även att bygga starkare garn-
länkar som bättre tål bogsering, genom att använda grövre
”följare” dvs. det rep som förstärker garnen. Ett system för
rapportering av tappade garn, kopplat till årliga dragg-
ningar i områden där många garn tappats, har också disku-
terats. 

Slutligen kommer man inte runt det faktum att näring-
en både internationellt och nationellt måste försöka
minska anledningen till att garn försvinner. Man diskute-
rar redan möjligheter att införa frivilliga föreskrifter, ”code
of good practise”, som skulle kunna ligga till grund för en
ny ordning och reda ute till havs.


