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PROJEKT RENSNING AV ”SPÖKREDSKAP” NORRA HALLAND



Fiskeredskap/spökgarn  

Projektbeskrivning - genomförande 
Tid 2018-12 till och med 2019-02 

Dragga i kända vatten där fiskeredskap används och gått förlorade har genomförts vid 6 tillfällen i 
december 2018 till och med januari 2019. 

Dokumentation och beskrivning av fiskeredskap och metod:

- 15 tinor/burar och linor/bojar har draggats upp och bedömning är att de har spökfiskat mellan       

2 - 20 år.  
- Levande Hummer, Krabba och Torsk släpptes ut i havet vid upptagningen av två redskap. 
- Redskapens kvalitét varierade stort vilket tolkas som att de äldre redskapens material hade      

nedbrytning pågått en tid. Se bildmaterial Bilaga 1. 

Metod

Draggning med hjälp av drag (Trollhoppa) och lina som justerades i längd efter djup i en fart av ca 
1,5 - 2 knop. 
När redskap fastnat drogs farten ned och med manuell avkänning på linan kunde ”napp” 
konstateras. 
En vinsch användes för att dra upp fångsten som varierade i tyngd pga. om det var en eller flera 
redskap som draggen fastnat i. De ytor som genomsöktes i havet utanför kuststräckan i Norra 
Halland finns beskrivet i Bilaga 2. 

Insamling av de förlorade redskapen gjordes på kajen i Lerkils hamn där Kungsbacka kommuns 
ÅVC, ansvarig Jan Falebjörk, ansvarade för transport till återvinning och destruktion. 

Styrgruppens sammansättning 
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                           Ytor som genomsöktes i havet utanför kuststräckan i Norra Halland 

Koordinater:
11.832275390625,57.44587315070074
11.9146728515625,57.44476469006846
11.913986206054688,57.54770790839771
11.82403564453125,57.5466025355343
11.832275390625,57.44587315070074

1. Karta över rensningsområde
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