FISK OCH HUMMERREV
I SOTENÄS
Ett projekt stött av Leader Bohuskust och
gränsbygd - lokalt ledd utveckling i norra
Bohuslän.

SOTENÄS KOMMUN SATSAR PÅ HAVET
Sotenäs kommun har sedan länge varit en fiskemetropol i
Sverige. Vi vill lyfta fram miljömålet levande landsbygd och
levande hav.
Sotenäs kommun satsar på havsmiljön och fisket i kommunen bl. a. via ett samlingsprojekt med arbetsnamnet:
Havsmiljösatsning Sotenäs. Under detta ”paraply” drivs en
lång rad havsmiljöprojekt med målsättningen:
•

I första hand se till Havets bästa

•

Yrkesfisket: vi vill ge unga framtidstro att våga
satsa på yrkesfisket

•

Turistnäringsfisket: en växande bra näring som ger
många arbete direkt och indirekt

•

Fritidsfisket är mycket viktigt för kustbefolkningen ex.
öringgarn vår/sommar, skädde- och krabbegarn på
sommaren samt hummertinor på hösten. Dessutom
handredskapsfisket med dörj och spö.

Havsmiljösatsning
Sotenäs
Levande landsbygd
Levande hav

FISK - OCH HUMMERREV I SOTENÄS
Trycket på hummerfisket har ökat markant de senaste åren
och fångsterna har drastiskt sjunkit, även andelen
storvuxna torskar har minskat. Säl och skarv i Sotenäs
skärgård äter mycket småfisk exempelvis kusttorsk som
annars skulle blivit stor och bidragit till ett bärkraftigt fiskbestånd.
Syftet med projekt Fisk- och hummerrev i Sotenäs är att
skydda uppväxande torsk och även andra fiskar samt
hummer. Torsk ska kunna söka skydd från säl och skarv och
hummer ska hitta boplatser.
Reven ska återställa den akvatiska mångfalden på reven
och i dess omgivningar.
Detta gynnar:
• Yrkesfisket
• Turistnäringsfisket (hummersafari och spöfiske) som
fritidsfisket
• Dykturismen och dykare från Sotenäs
Vi har placerat ett av reven lite skyddat för ”väder och vind”
innanför de yttersta skären; Stora Håskär. Då kan turistnäringsfiske och yrkes- och fritidsfiske ske i närheten av revet
även vid blåsig väderlek.

DYK GÄRNA PÅ REVEN
Reven är mycket intressanta dykmål. I takt med att reven
byggs på och blir beväxta med alger kommer de att myllra
av liv på ett lagom djup för lite mer avancerad dykning.
Här kan du uppleva ett ekosystem på nära håll.
Vi vill speciellt nämna det grunda revet intill skäret Saxen,
utanför Fisketången. Revet börjar på 8 meter på västsidan
av skäret och går sedan ner till 14 m. Här har revstenarna
blivit överväxta av alger och det finns massor av småfisk
som berggylta, stensnultra och rödnäbba m.fl. Även ett
flertal småtorskar har siktats, nästan som i söderhavet!
Skolorna kan använda kunskapen från utvecklingen på
reven till projektarbeten m.m. Studier och jämförelser kan
ske mellan de olika reven.

REVBYGGANDET
Själva revbyggandet med grov sprängsten har skett i fyra
omgångar på de fem reven:
•
•
•

2013 och 2015 i liten försöksskala ca 250 ton per år.
2017 i större skala, drygt 600 ton
2018 i större skala ca 650 ton, nu byggdes reven mer
på höjden för att få ändå bättre hålrum för torsk och
annan fisk.

Stenen togs från anläggning i Hogenäsets industriområde, Hovenäset och lastades ut via rampen Hasselösunds
gamla färjeläge. På så sätt blev det relativt korta och
klimatsnåla transporter endast 7 km. Stenen levererades
per lastbil och tippades direkt på färja.

UPPFÖLJNING AV REVEN
Filmningen av reven med ROV-kamera hösten 2017.
Ny filmning och marinbiologisk utvärdering är planerad
hösten 2019. Vid filmningen 2017 påträffades större
torskar som ”gömt sig” i under stenar på reven på flera
ställen på reven.
Det är roligt att se att det samlas mycket småfisk på och
över reven. Hummer påträffades på flera av reven.

UTVÄRDERING AV FISK - OCH
HUMMERREV I SOTENÄS
Konstgjorda rev har världen runt visat sig vara
en mycket bra sak att få till stånd
uppväxtplatser för fisk och skaldjur.
Revbyggandet i Sotenäs har inte varit något
undantag.
Trots att reven är långt ifrån klarbyggda har det
samlats småfisk i stor mängd på och runt
reven.
Till vår glädje verkar även större torskar verkat
”bosatt sig” på reven. Det har vid flera tillfällen
uppehållit sig stim av smågråsej över rev m.m.
Även hummer har bosatt sig på reven.
Den biologiska mångfalden har stärkts i havet
på och runt reven.
Liknande satsningar på konstgjorda rev bör
göras längs Bohuskusten samt ytterligare i
Sotenäs kommun för ett bättre liv i havet.
Sotenäs kommun har genom
Havsmiljösatsning Sotenäs visat att
konstgjorda rev fungerar även på
Västkusten.
En djupare marinbiologisk utvärdering är
planerad till hösten 2019.

SKYDD AV REVEN
Det är inte förbjudet att fiska hummer på reven men i
och med att vi nu från och med 2018, satt ut
hummeryngel på reven, vill vi att man frivilligt undviker
hummerfiske inom minst 100 meter från reven. Denna
information kom inför hummerfisket 2018 och åtföljdes
till mycket väl vilket Sotenäs
kommun tackar för.
Fiske med handredskap får ske på reven men bör helst
ske kring och en bit ovanför reven. I själva revet är
risken stor att pilkar fastnar och vi vill att de större
torskarna ska kunna växa upp i fred.
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