
Livet i havet 
behöver Din hjälp!

Utanför vår kust finns det förlorade 
fångstgarn och andra fångstred-
skap som tappats av fiskare. Dessa 
kallas med ett gemensamt ord för  
”Spökgarn”. Dessa fortsätter att 
fånga fisk, säl, fåglar och andra 
djur som sedan dör av svält eller 
syrebrist. Dessa ”Spökgarn” finns 
kvar i havet under många många år 
och bryts sakta ner och till sist blir 
det microplaster som blir en del i 
den marina näringskedjan.

Vet du om var det finns ”Spökgarn” 
och förlorade fångstredskap,  
kontakta oss.  
Vi samlar in och kartlägger,  
med ambitionen att försöka få upp 
dessa ur havet.
Rotaryklubbarna i Falkenberg sammarbetar 
tillsammans under namnet 

 

  
för att inventera, informera och förbättra den 
marina miljön utanför vår kust. Hjälp oss att 
göra vårt hav renare och bättre! Stötta projek-
tet genom att ge ett bidrag eller med spons-
ring. Kontakt Falkenberg-Herting RK 
Bo Weiland 070-5588275 

”Projekt Spökgarn”



Ett spöknät eller spökgarn är ett övergivet fisknät 
och en typ av marint skräp. Spöknät i vatten kan 
snärja fiskar, fåglar och andra organismer, och 
svälta eller kväva dem till döds. Äldre nät är bio-
logiskt nedbrytbara, men nät av nylon och andra 
syntetmaterial kan driva i havet under många år, 
och vålla stor skada. Näten fiskar år efter år och 
samtidigt är det ett stort miljöhot pga att när det 
bryts ner blir det microplast som fångas upp i 
den marina näringskedjan!

Det är inte bara detta som är allvarligt. 
Nästa  stora problem är syntetmaterialen och plasten! Över 90% av all plast 
som finns i havet syns inte utan ligger på botten. Risken är överhängande att 
vi har mer plast i vattnet än fisk om 25-30 år! Plasten i näten bryts sakta ner 
till microplaster som sedan förs över i det marina djurlivet. Man vet att olika 
sorters plastmaterial bryts ner till mikro- och nanopartiklar. Dessa kan i sin 
tur uppfattas som mat för plankton, som i sin tur äts av större djur, som till 
exempel fiskar som också vi andvänder som matfiskar.

Det är dags att göra en insats för att ta hand om vårt hav här på västkusten!

Lite fakta om Spökgarn.

Det finns ingen skyldighet att rapportera in om man förlorar fångstnät eller 
annan fångstutrustning i vattnet.

Det finns mest dokumentation och åtgärder som rör Östersjön.
I östersjön förlorar svenska fiskare ca 165 km garn varje år och utgår vi från 
att resten av länderna runt Östersjön förlorar samma mängd blir det varje år 
ca 1.320 km fångstgarn som blir spökgarn varje år.  Ett förlorat fångstgarn 
finns kvar i normala fall i 20 år. På dessa år blir det 26.400 Km och det 
motsvarar Östersjöns sträckning från norr till söder 18 gånger. Ett förlorat 
fångstgarn fiskar med ca 8-10% effektivitet och i Östersjön på det Svenska 
fisket blir det 200-300 ton / år. Är siffran snarlik i de övriga länderna så har 
spökgarnen under 20 år fiskat 48.000 ton fisk i Östersjön!



Rotaryklubbarna i Falkenberg vill: 

Samla in information och inventera var det 
finns spökgarn utanför vår kust.

Informera och berätta hur det ser ut under 
vattnet.

Försöka isolera spökgarnen så det inte  
fiskar mer.

På sikt få bort spökgarnen ur havet.

Kontakta: 
Bo Weiland Falkenberg-Herting RK
070-5588275  bo@spökgarn.info

Var med och stötta ”Projekt Spökgarn” 
bli sponsor eller gåvogivare!


