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1. Sammanfattning
Fiskareföreningen Norden Smögen(Norden) har genomfört ett selektivitetsförsök under våren
2014 med större maskor i räktrålar. Försöket har genomförts med tre fiskebåtar i olika
storlekar som samtidigt fiskade med två trålar. Den ena trålen var försedd med en trålkasse på
35 mm maskstorlek och den andra med 47 mm. Lagstadgat minsta mått är 35 mm. Rist som
släpper ut fisk är också lagstadgat. Större fisk kan dock fångas, om kvoter finns, i en separat
trålkasse (alternativt tunnel) efter risten.
•
•
•
•

•

Resultaten visar på en klart bättre selektion för speciellt mindre räkor.
Några procent av de större räkorna tappas också
Utfallet av selektionen är beroende av hela trålens geometri och kan variera med
draghastighet, bottenströmmar, våghöjd etc.
En framtida selektiv trål i svenskt räkfiske kommer sannolikt att förutom större
maskstorlek i slutändan av trålen även förses med rist som släpper ut småräkor
kombinerad med paneler av fyrkantsmaskor i trålpåsen.
Norden kommer under hösten 2014 genomföra en fas 2 där olika risttyper skall testas
som släpper ut småräkor.
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2. Bakgrund
Genom minskade kvoter och insikten sedan länge att bestånden måste vårdas så att de kan
uthålligt fiskas har Fiskareföreningen Norden, Smögen, utvecklat selektiva trålar för räk-,
kräft- och fiskfiske på Västkusten. 2013 togs en ny anläggning i bruk

Figur 1. Fiskareföreningen Norden, Smögen

I denna anläggning sker förutom redskapstillverkning och tillverkning av sportnät och
skyddsnät en återvinning av gamla fiskredskap och plast.
2014 finns ett antal projekt som ”måste” genomföras inom räkfisket
Dokumentation av aktuella förhållanden med hjälp av SLU
• Utveckling av mer selektiva redskap (maskstorlekar, rister, fyrkantsmaskor)
• Utveckling av energieffektiva trålar med trålbord som påverkar botten minimalt
•

3. Räkfisket i Skagerack och Östra Nordsjön
Bestånd.
Det har varit en beståndsnedgång sedan 2007 men däremot en mycket bra rekrytering de två
senaste åren. Av figur 2 framgår att fångsterna varierar och nuvarande fångstnivå i ett
historiskt perspektiv är högre än genomsnittet under åren 1970 – 1985. Räkbeståndets
rekrytering av 1-åringar är mycket god, se figur 3. I Sverige och Danmark (EU) finns inga
minimimått på räka. Norge har ett minsta längdmått om 6 cm från framkant av ögat till
stjärtens spets.
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Figur 2. Totalfångst av räkor i Skagerack och östra Nordsjön (Mats Ulmestrand, SLU)

Figur 3.Rekrytering av 1-åringarr i Skagerack och östra Nordsjön (Mats Ulmestrand, SLU)

Highgrading
Av tradition har fisket i Sverige gått till på ett sätt där man har fiskat och kokt de stora, tagit
mindre räkor till skalning i fabrik och de minsta har gått överbord. I alla år har ett
ransonerings-förfarande funnits vad båtarna får ta per vecka.
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Nu har det satts focus på detta genom minskade kvoter och att ett utkastförbud är infört för
räkor. Lagstadgader månadskvoter för varje båt infördes i januari 2013 per båt beroende på
storlek på båten.
De flesta fiskebåtarna i Sverige har då ökat maskstorleken kraftigt i ”cod end” (Trålpåsen)
från 35 mm till 47 mm, trots att minsta maska enligt bestämmelserna är 35mm vilket lett till
att high grading minskat, se figur 4 över svenska fångster
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Figur 4. Fångstsammansättning räktrålar 2008-20013, vetenskapliga observatörer, svenska ICES data.(Daniel
Vallentinsson)

Det finns dock ingen vetenskaplig dokumentation på vad detta inneburit att ändra
maskstorleken.
Havs och vattenmyndigheten (HAV) hargenom kvotreglering beslutat att drygt 20% av
kvoten ej fiskades 2013 som reserv för eventuell highgrading.
Fiskeflottan
Räkfiskeflottan i Bohuslän har alltid varit stor till antalet. I Sverige har dessutom fisket
historiskt begränsats genom frivilliga ransoner vilket har höjt priset (kokräkor) och gett
lönsamhet samtidigt som beståndet sparats eller vårdats.
Detta ledde till förhållandevis små svenska totalkvoter när beståndet erlades med TAC och en
fördelning mellan Danmark, Sverige och Norge skedde. Danmark har ju av tradition haft ett
stort råräksfiske för skalning men inte tagit någon kokräka och fick genom detta en större
andel än Sverige.
Strategin att historiskt vårda beståndet genom frivilliga ransoner som anpassades till
marknadens behov ledde till en mycket negativ andel av totalbeståndet för svenskt
vidkommande.
Den svenska fiskeflottan kapacitet har ökats med ett antal fartyg som fiskar med två trålar
men samtidigt har det skett en stor avveckling av räktrålare längs kusten. Totalt finns idag ca
60 båtar med räktillstånd. De allra flesta av de svenska båtarna är små, se figur 5, och
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bedriver ett blandfiske över året där ofta havskräfta kan vara den viktigaste arten. Lagstadgad
rist används dessutom alltid i fisket. Enbart i Kungshamn/Smögen har antalet minskat från ca
40 - 50 st på 80-talet till idag 6 - 7 st, varav tre fiskar med dubbeltrål

Figur 5. Liten kustnära trålare.

Det pågår ett arbete att införa individuella kvoter i Sverige men det tar tid av olika
anledningar. Individuella kvoter är förutsättningen för att minska flottan genom att de kan slås
samman så att ett fartyg kan fiska två fartygs kvot för att få bättre lönsamhet. Detta är alltså
inte möjligt idag. En första början är månadsransoneringen per fartyg som nu finns. För att
klara att ha någon form av lönsamhet när kvoterna minskas och antalet fartyg är konstant har
detta lett till att fiskefartygen vill ha så stor andel stora räkor vid fångst som möjligt och
därför har redskapsanpassningen gått snabbt med bland annat de stora maskorna i ”cod end”.
Samtliga danska båtar som fiskar räkor idag gör det i kraft av individuella kvoter och har
allihop gått över till att primärt fånga kokräkor och sälja i Sverige. Genom att de har
individuella kvoter kan de ha dubbla besättningar och fiska när de så önskar. Det innebär att
en dansk båt som regel fiskar minst det dubbla av en svensk båt. Samtliga båtar i Danmark (ca
10 st räktillstånd) är dessutom stora, närmare 30 meter i genomsnittlig längd, se figur 6, och
nästan alla fiskar med dubbeltrål. De större kvoterna som de danska båtarna har gör att de inte
behöver fokusera på att få enbart de stora räkorna utan kan fånga små till skalindustrin då
kvoten ej är begränsande. I Norge är det ett blandat förhållande på båtstorlekar.

Figur 6. Dansk räkfiskebåt.
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4. Nordens Projekt
Genom enskilda bidrag (WWF, Göteborgs Fiskauktion, Axfood, Smögens Fiskauktion,
Fiskbranschens Riksförbund, Västkustfiskarna SVC och VG-regionen) och egeninsatser från
enskilda fiskare har delprojekt 1 genomförts utan offentliga bidrags.
Projekt 1. Dokumentation
Detta projekt startades i december 2013 med fiskefartyget ”Arkö”, se figur 4. De verkliga
utkasten dokumenteras genom att samtidigt fiska med en trål som har 35 mm´s maska och en
som har 47 mm. Dokumentationen och projektet sker ihop med SLU i Lysekil (gamla
Havsfiske-laboratoriet). Denna fas var synnerligen viktig för att vetenskapligt belägga
”verkligheten”. Projektkoordinator har varit Bengt Gunnarsson.

Figur 7 . FF ”Arkö” Dyrön

Dokumentation har skett även med två andra mindre båtar FF ”Eros” och FF ”Littorina”.
Projekt 2. Selektiv trålutveckling
Detta projekt syftar att ta fram optimala lösningar för selektiviteten av små och stora räkor.
Det kommer att ske genom att de tre fiskefartygen ”Arkö”, ”Eros” och ”Littorina” som
samtliga har möjlighet att fiska med två trålar, och dessutom tillhör de olika storlekssegmenten i räkfiskeflottans, utrustas med en kontrolltrål och en utvecklingstrål där
selektiviteten drivs betydligt längre än idag. Främst sker detta genom att höja maskstorleken
samtidigt som de stora räkorna skall finnas kvar i trålen. Detta projekt har startats i slutet av
januari 2014.
Hela projektet har skett i samarbete med SLU och svenskt fiske.
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Projekt 3. Utökad selektivitet
I nästa fas, Fas 2, som ej redovisas i denna dokumentation sker ytterligare tester med rist som
släpper ut småräkorna direkt.
För framtiden är det viktigt att även arbeta med trålbord som inte tar i botten och även minska
vattenmotståndet och öka bränsleeffektiviteten.

5. MSC-certifiering av räkor
Svenskt fiske har genom Göteborgs Fiskauktion i November 2013 tecknat avtal med DNV
(det Norske Veritas) om en MSC-certifiering av hela beståndet av den svenska
nordhavsräkan. Projektkoordinator även här är Bengt Gunnarsson.
För att denna certifiering eller en eventuell framtida KRAV-certifiering skall gå i mål krävs
dokumentationen av utkasten, utveckling av mer selektiva redskap och ett räkbestånd som är
på uppåtgående.

6. Resultat från selektionsförsöken
Försöken har genomförts med tre olika fartyg förutom ”Arkö” även ”Littorina” och ”Eros”

Figur 8 . FF ”Eros” och ff ”Littorina”

Det har visat sig att det inte är helt optimalt att fiska med två trålar av olika typ, figur 9,
samtidigt. Vattenmotståndet förändrar sig och blir mycket mindre i den trålen som har störst
maskor. Dock innebär detta en större öppning och mindre bränsleåtgång.
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47 mm

35 mm

Figur 9 .Trålutformning.

En tråldesign för en mindre båt, typ ”Littorina” finns angivet nedan, figur 10.

Figur 10 .Trålutformning för ”Littorina”
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Resultaten visar
• Klart bättre selektering framförallt av småräkor med 47 mm´s maska kontra 35 mm.
• Problem att det inte finns ett minsta mått på räkorna i Sverige och Danmark. Norge
har det! Räkorna varierar i storlek över året beroende på årstid, rom under stjärten etc.
Vad skall vi sortera efter? I Sverige sorteras ner till 250 st/kg.
• Problem att dra två trålar med olika maskstorlek samtidigt.
• Förekomsten av lus (de minsta räkorna) minskar markant med 47 mm kasse men även
småfisk.
• Ett visst tapp av kokräk uppstår vid 47 mm kasse, speciellt vid dåligt väder.
• Identiskt lika trålar på ”Arkö”, standard modell (dansk) , har använts med 35
respektive 47 mm´s kasse.
• Signifikant skillnad i mängd råräka och lus från SLU´s uppföljning. (Figur ”1”)
hämtad från SLU

Trålförsöken fortsätter i fas 2 med risttester för utsläpp av småräka.
SLU´s provtagningar och rapporter finns i sammanfattning i kapitel 7 nedan (Hans Nilsson,
SLU). Den totala rapporten ligger som bilaga 1 till detta dokument.
En reflektion:
Ett minsta mått på räkor kan också vara bra när man önskar stänga fiskefält med avseende på
för mycket småräkor.
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7. Samfattande SLU undersökningar
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8. Samarbete Sverige, Norge och Danmark
Den 27 juni 2014 anordnades en större konferens på Smögen för att jämföra utvecklingen av
selektiva redskap i de tre länderna. Konferensen besöktes av Forskare, Havsbiologer,
Redskapsutvecklare, Fiskare, Fiskberedare, Miljöorganisationer och en del andra intresserade.
Här framkom en rad synpunkter och beslut fattades om en gemensam arbetsgrupp från de tre
länderna. Eftt referat från detta möte finns i Bilaga 2

9. Bilagor
Bilaga 1. SLUs rapport från selektivitetsförsöken, Johan Lövgren m. fl
Bilaga 2. Referat från gemensamt Nordiskt möte på Smögen
Smögen den 30 september 2014/Bengt Gunnarsson
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