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Framtidens fiskeredskap för fisket i Östersjön  
 

Ökningen av antalet gråsälar i Östersjön har lett till en växande konflikt mellan sälen 
och det kommersiella fisket. Sälarna vittjar och förstör fiskarnas fångstredskap, 
problemet är mycket omfattande i framförallt det småskaliga fisket efter torsk. Syftet 
med detta examensarbete var att effektivisera det alternativa fiskeredskap som visat 
sig ha bäst potential att lösa konflikten, den så kallade flytande fångstburen.  
 
Fördelen med burar är att fångsten innesluts i en kammare, dit sälen inte kan nå, till 
skillnad från nät och långrev där fångsten är enkelt åtkomlig för sälen. Problemet med 
flytande burar är dock att proportionen bifångst av torsk under det lagstadgade 
minimimåttet är stor. Stora bifångster är inte bara ett hot mot fiskpopulationerna och 
havets ekosystem, det är även en stor arbetsbörda för yrkesfiskarna och är därmed av 
ekonomiskt intresse.  
    
I ett försök att minska andelen bifångst i burarna designade jag, i samarbete med 
fiskeriverkets forskning och utvecklingsavdelning, ett s.k. selektionsfönster. Fisk som 
tagit sig in i buren skulle kunna ta sig ut, under förutsättning att de var under 
minimimåttet. Selektionsfönstret testades i samarbete med två yrkesfiskare i 
Hanöbukten under våren 2009.  
 
För att locka torsk in i burarna användes ett bete av finskuren sill. Doften från sillen, 
som är ett av torskens naturliga byten, lockar torsken att gå in i buren i jakt på föda. 
En tidigare studie har visat att fångsten torsk i flytande burar ökar proportionerligt 
med tiden, trots att doften från betet minskar med tiden. En förklaring till detta skulle 
kunna vara kannibalistiskt beteende. Stor torsk skulle kunna vara stimulerade att gå in 
i buren inte bara av betesdoften, utan även av möjligheten att kunna äta de mindre 
torskar som är fångade inne i buren. Vilket leder till frågan; Om ett selektionsfönster 
minskar andelen liten fisk fångad i buren, kommer detta påverka fångsten av stor fisk? 
Och om fångsten stor fisk påvekas av ett selektionsfönster, beror det i så fall på 
kannibalistiskt beteende? För att svara på dessa frågor jämfördes inte bara fångsten av 
stor och liten torsk i burar med och utan selektionsfönster, utan även maginnehållet 
hos stor torsk fångad i burar med eller utan selektionsfönster. 
 
Selektionsfönstren minskade andelen bifångst av torsk under minimimåttet med över 
98 procent. Reduceringen av fångsten torsk under minimimåttet påverkade inte 
fångsten av stor torsk. Min studie har följaktligen förbättrat den flytande buren både 
ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vilket i sin tur ökar möjligheten att 
denna typ av redskap skall kunna lösa konflikten mellan sälen och det småskaliga 
fisket efter torsk i Östersjön.   
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The effect of selection windows on the capture of cod (Gadus 
morhua) in floated pots 

 
The increasing grey seal (Halichoerus grypus) population within the Baltic Sea has 
resulted in a growing conflict between seals and small scale fishery for cod (Gadus 
morhua). A solution to the conflict could be the use of an alternative fishing gear, 
such as the floated pot. A problem with pots is their tendency to catch high 
proportions of undersized fish, compared to other passive fishing gear. In this field 
study, pots were equipped with a selection window in order to reduce the bycatch of 
undersized fish. Fishing trials were conducted in the bay of Hanö (southern Sweden) 
to compare selective pots with non selective pots as reference. A previous study has 
shown that the catch of cod in floated pots increases with prolonged soak-time, in 
spite of the fact that bait odor decreases with prolonged soak-time. This contradicting 
result could possibly be due to cannibalistic behavior. Large fish might be stimulated 
to enter the pot not only by bait odor, but also by the opportunity to prey on smaller 
conspecifics caught inside the pot. Which leads to the question; if a selection window 
do reduce the amount of small cod caught in the pot; will this influence the catch rate 
of large cod? And if the catch rate of large cod is influenced by a selection window, 
could this be due to cannibalistic behavior? To answer these questions this study 
compared not only the catch of large and small cod in pots with and without a 
selection window, but also the stomach contents of large cod caught in pots with and 
without a selection window. 
 
Selection windows in floated pots are effectively reducing the bycatch of undersized 
fish in the fishery for cod. The bycatch was > 98% lower in pots with a selection 
window compared to pots without a selection window. Although the frequency of 
cannibalism was significantly higher in non selective pots compared to selective pots, 
it did not affect the catch rate of large cod. The reduction of undersized bycatch has 
consolidated the floated pot´s position as the best alternative gear for the small scale 
fishery of cod within the Baltic Sea.  
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