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Sammanfattning 

Det fiskefria området vid Vinga i Göteborgs skärgård har efter totalt 11-12 års fredning bi-
dragit till ett flertal mätbara effekter, tydligast är dessa på hummer men det ses även effekter 
av fredning på andra kräftdjursarter och bottenfisk. Studien visar att relativt små frednings-
områden, Tanneskär (1,2 km2) och Buskär (3,2 km2), kan bidra till att stärka befintliga po-
pulationer av hummer. 

Resultaten visade en ökad beståndstäthet för hummer efter att fredningen införts. Effekten 
var tydlig och likvärdig vid de konstgjorda reven och vid naturliga hummerhabitaten inom 
fiskefria områdena. Fångsterna av hummer i fisket med hummertinor ökade i genomsnitt 
med 120 % vid de konstgjorda reven respektive 275 % vid de naturliga hummerhabitaten 
från 2003 till 2014. Vidare ökade medelstorleken från 80 mm till 94 mm (carapaxlängd) 
under fredningsperioden, vilket motsvarar en viktökning på ca 60-66%. Resultatet med ökad 
beståndstäthet och förbättrad tillväxt stämmer överens med resultat från andra områden där 
hummer fredats. I området utanför det fiskefria området ses inga förändringar i fångst av 
hummer över tid. Därmed förefaller skillnaderna som observeras mellan det fredade området 
och de fiskade områdena i sin helhet vara en effekt av fredningen. 

Studien visar på begränsade spilleffekter av vuxen hummer från de fredade områdena. 
Slutsatsen baseras på att återrapportering från allmänheten av märkt hummer utanför fred-
ningsområdena varit mycket liten (6,8 %) i jämförelse med återfångster inom fredningsom-
rådet (93,2 %). Eftersom återfångsterna utanför fredningsområdet är beroende av att fritids-
fiskare rapporterar in när en märkt hummer fångats medan återfångsterna inom frednings-
området baseras på vetenskaplig provtagning så kan en underskattning av migrationen av 
hummer ha förekommit. Ett förmodat högt fisketryck i randområdet kring fredningsområdet 
är också sannolikt en förklaring till varför spilleffekter kan vara svårt att se i referensfiske 
med ryssja som bedrivits mellan Tanneskär och Buskär.  

Den ökade förekomsten av hummer i kombination med ökad storlek hos honorna (ökad 
biomassa) har skapat förutsättningar för en förbättrad ägg- och larvproduktion. Området kan 
därför antas fungera som produktionsområde för hummerlarver till omgivande miljöer och 
på så vis bidra till att upprätthålla ett gott hummerbestånd i närliggande kustområde. 

Ryssjefisket visar på likartade förändringar i hummerbeståndet som i fisket med hummer-
tinor, det vill säga fler och större humrar i det fiskefria området jämfört med närliggande 
områden tillgängligt för hummerfiske. Resultatet stärker slutsatserna gällande hummer. Rys-
sjefisket visar även på vissa tendenser till effekter fiskbestånden. Förekomst av större torsk, 
över 30 cm, är genomgående högre i det fiskefria området än i jämförelseområdet, men ingen 
skillnad i utvecklingen över tid kan ses. Samtidigt ses en tendens till ökade fångster av gly-
skolja över tid. Krabbtaskan ökade i jämförelseområdet, men däremot inte det fiskefria om-
rådet, sannolikt på grund av att den påverkas negativt av det växande beståndet av hummer. 
Fisk- och kräftdjurssamhället som helhet förändras i det fiskefria området i förhållande till 
jämförelseområdet. En markant nedgång i förekomsten av småvuxna kräftdjur, exempelvis 
strandkrabba, maskeringskrabba och eremitkräfta, ses i det fiskefria området, sannolikt till 
följd av de höga tätheterna av hummer, torsk och glyskolja.  
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Sammantaget visar studien att fredning av relativt små områden kan fungera som ett bra 
förvaltningsverktyg i syfte att öka förekomst och storlek hos hummer. De kan även, genom 
produktion av hummerlarver, bidra till att upprätthålla beståndet i närliggande havsområden. 
Även glyskolja och torsk reagerar positivt på fredningen, samtidigt som det blir färre krabbor 
och kräftor. Det här indikerar att en återkomst av stora predatorer till följd av fiskefria om-
råden kan ge effekter på ekosystemets struktur och funktion. 

14.1 Bakgrund 
I samband med projektet ”Säkrare farleder”, vars syfte var att skapa säkrare farleder 
för sjöfarten in till Göteborgs hamn genom att exempelvis bredda farleden, uppstod 
ett behov att spränga bort grunda hårdbottnar som bland annat ansågs vara mycket 
värdefulla för hummerproduktionen. För att kompensera de ingrepp i den marina 
miljön som projektet bedömdes ge upphov till, planerades sju stycken konstgjorda 
rev. De konstgjorda reven skulle byggas av bortsprängda stenmassor och placeras i 
Göteborgs skärgård. Avsikten var att reven skulle gynna vissa fisk- och kräftdjurs-
arter, då framförallt hummer, krabbtaska, torsk, gråsej, bleka och vitling. 

Platserna för reven valdes ut i samråd med företrädare för allmänna och enskilda 
intressen för att tillse att inga intressen skadades av etableringen av reven. Exempel 
på aspekter som det togs hänsyn till var fiskets behov, hydrografi, geoteknik, för-
svarets behov, befintliga höga natur- och kulturvärden. I samband med att reven 
skapades under 2002-2003 så etablerades även två fiskefria områden (FFO) runt 
reven som trädde i kraft 2003. Det ena området, Tanneskär, är 1,2 km2 och innefattar 
två stycken rev. Det andra området, Buskär, är 3,2 km2 stort och innefattar fem 
stycken rev.  

Hummerrevsprojektet startades upp år 2002. Uppföljningsprogrammet (2003-
2006) bestod bland annat av burprovfisken samt nät- och ryssjeprovfisken. År 2007 
sammanställdes insamlade data och projektet slutrapporterades, men gällande regle-
ringar kring de fiskefria områdena kvarstod. Eftersom en eventuell påverkan av re-
vens betydelse för rekrytering av småhummer inte kunde utvärderas under denna 
korta tidsperiod fortsatte burprovfisket under 2008-2010. Det fiskefria område som 
skulle komma att tillskapas inom ramen för regeringsuppdraget 2009 hade således 
en särskild historik både för att det hade sitt ursprung i artificiella rev och genom de 
fiskeregleringar som införts redan i hummerrevsprojektet. 

Inför etableringen av det fiskefria området hölls under 2009 flera samrådsmöten 
med olika intressenter, samordnade av Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Västra Gö-
taland. Bland annat hölls samrådsmöten men stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 
stadsdelsnämnden i SDN Södra Skärgården (Styrsö), samhällsbyggnadskon-
toret/nämnden Öckerö kommun vilka samtliga var positiva till etableringen av de 
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fiskefria områdena och deras utökning. Vidare hölls samrådsmöten med Husbe-
hovsfiskarna, Sveriges kust- och insjöfiskares organisation (SKIFO), Sveriges 
fisketurismföretagare (SeFF), Sportfiskarna Väst (länsförbund), Sportfiskarna (riks-
förbundet), yrkesfisket, samt allmänheten vid två tillfällen (på Brännö och Öckerö). 
Samtliga dessa intressenter var positiva till det fiskefria området i dess nuvarande 
utsträckning men inte till den föreslagna utökningen som skulle innebära att man 
slog ihop de två områdena till ett större enhetligt område. Fredningen 2010 innebar 
slutligen en liten utvidgning av Tanneskärs fredningsområde åt öster medan Buskär 
fredningsområde förblev oförändrat (Figur 1) 

Fisksamhället på grunda steniga bottnar i Kattegatt och södra Skagerack domine-
ras främst av olika arter av läppfiskar, torskfiskar och simpor. På grunda mjukbott-
nar brukar fisksamhället domineras av olika typer av plattfiskar och torskfiskar (Pihl 
et al. 1994, Pihl och Wennhage 2002). Torsk är den vanligaste förekommande torsk-
fisken, men torskbestånden längs den svenska västkusten har sedan 1960-talet mins-
kat starkt i täthet, utbredning och storlekssammansättning. Orsaken till kustbestån-
dens försvinnande är sannolikt i huvudsak en effekt av ett allt högre fisketryck 
(Svedäng 2003, Svedäng & Bardon 2003, Svedäng et al. 2004, Vitale et al. 2008, 
Fiskeriverket 2009). Även för hummer visar data på en långsiktigt minskad före-
komst sedan slutet av 1800-talet. Idag regleras förekomsten främst av fiske och kli-
mat (Sundelöf et al. 2013). Den begränsade beståndsanalys som kan göras med nu-
varande datainsamling av hummer indikerar att fisketrycket är högt och att beståndet 
befinner sig på historiskt låga nivåer (Resursöversikten 2015). För både torsk och 
hummer fanns således förutsättningar att ett fiskefritt område skulle kunna ge posi-
tiva effekter på de lokala bestånden. 

Vid etableringen av det fiskefria området öster om Vinga 2010 var huvudmålsätt-
ningen att bygga upp ett lokalt hummerbestånd med fler och större individer, som 
kunde bidra till att det omkringliggande fiskbara området hade en god rekrytering 
av hummer. Detta förväntas kunna ske då larver av god kvalitet och i relativt sett 
stor mängd kan spridas från de skyddade områdena samt genom utvandring av 
vuxna individer till omkringliggande områden när tätheten ökar i de skyddade om-
rådena och tillgången på hummerhabitat (hummer är beroende av gömslen) blir be-
gränsande.  

En annan målsättning med etableringen av det fiskefria området var att åstad-
komma ett mer effektivt skydd för de torskfiskar som förekom i större antal och var 
av högre medelstorlek i de befintliga fredningsområdena vid Tanneskär och Buskär 
jämfört med referensområdena. Detta ansågs vara särskilt angeläget om kustlekande 
torsk nyttjade reven som födosöksområde. Ytterligare en målsättning var att den 
ökade mängden hummer och rovfisk skulle återupprätta den strukturerande eko-
systemfunktion som dessa predatorer kan stå för vid höga beståndstätheter och på-
verka strukturen hos fisk- och kräftdjurssamhället som helhet.  



 
 
 
Aqua reports 2016:20 
 

164 
 
 

 
Figur 1. De fiskefria områdena (röda zoner) vid Tanneskär (övre) och Buskär (undre). Svarta linjer 
representerar lokalisering av konstgjorda rev. Gula punkter representerar provfiskestationer med 
ryssjor, där stationer utanför de fiskefria områdena utgör referensområde. 

14.2 Metodik 
I samband med att det fiskefria området inrättades definierades målsättningar, indi-
katorer och målkriterier (Goals, Objectives, Indicators, Success criteria) gällande 
hummerns abundans, fisksamhälle och ekosystemfunktion (Tabell 2). Med detta 
som utgångspunkt sattes ett uppföljningsprogram upp som skulle kunna svara på 
om målen uppnåtts. 

Två typer av provfiskeredskap, hummertinor respektive ryssjor, har använts vid 
undersökningarna av de fiskefria områdena. Provfiske med hummertinor användes 
i syfte att studera hummerproduktion och ryssjor tillämpades främst i syfte att stu-
dera fisksamhällets utveckling och ekosystemfunktion, främst hur förekomsten av 
stora predatorer påverkar fisk- och skaldjurssamhället, men gav även ett mått på 
utvecklingen av hummerbeståndet. 

14.2.1 Övervakning av hummerns abundans 
Under 2003 till 2006 genomfördes provfiske med hummerburar inom Buskärs och 
Tanneskärs fredningsområden samt på omkringliggande naturliga hårdbottnar inom 
de båda fredningsområdena. 
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De 20 tinorna som användes i Tanneskärsområdet under 2003 var av svensk rund 
modell, de var ca 120 cm långa med två ingångar, en kammare och saknade flykt-
öppningar (Figur 2). Under perioderna 2004 - 2006, 2008 - 2010 samt 2014 använ-
des ytterligare 20 tinor, dessa var 90 cm långa och av skotsk halvrund modell. Mask-
storleken var 50 mm sträckt maska i båda modellerna. Huvudsakligen har hårt saltad 
skrubbskädda eller sill använts som agn. I båda områdena har tio (fem skotska och 
fem svenska) hummertinor använts på de konstgjorda reven. Motsvarande uppsätt-
ning hummertinor fiskades på naturliga hummerhabitat inom vardera av de två fred-
ningsområdena. Notera att två av reven inom Buskär sjönk ned i havsbotten. Det 
sydligaste revet var också kraftigt exponerat för vind och sjö vilket försvårade fiske 
med tinor. Sammantaget innebär detta att det fiskades med en ansträngning på totalt 
20 tinor fördelat på de fyra kvarvarande reven och 20 på naturliga hummerbottnar. 
Målsättningen var att dra tinorna två gånger i veckan men på grund av dåliga väder-
förhållanden har inte detta kunnat utföras varje år, särskilt inte i det mer utsatta Bus-
kärsområdet. Varje hummertina bur har i genomsnitt dragits 8,4 gånger per år.  
 

 
Figur 2. Fotografi på hummertinor som använts inom det fiskefria området i Vinga. Skotsk halvrund 
hummertina (till vänster i bild) och svensk rund hummertina (till höger i bild) som (utan flyktöpp-
ningar) använts vid provfisket. Den skotska är 90 cm lång och 40 cm bred. Den svenska är 120 cm 
lång med diameter på 40 cm. Båda har två ingångar och en kammare och en maskstorlek på 25 mm 
stolpe. Foto: Mats Ulmestrand.  

Provfiske på naturliga hårdbottnar med hummerhabitat inom båda fredningsområ-
dena utfördes på 12 – 20 m djup. Fiskedjupet vid de konstgjorda reven var 12 – 18 
m. 

Fångade humrar könsbestämdes, längdmättes (huvudsköldens längd), märktes 
med individuella märknummer på Floy Anchor Tags (se figur 3) och återutsattes på 
fångstplatsen. Märket sattes bakom ryggsköldens (carapax) kant, på så vis stannar 
märket kvar efter skalömsning. Märkmetodiken är väl utprovad och har tidigare 
framgångsrikt använts inom hummerfredningsområdet Kåvra vid Brofjordens myn-
ning (Ulmestrand, 1996).  
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Figur 3. Individuellt märkta humrar med Floy Anchor Tags. 

Resultaten från fisket med hummertinor redovisas som fångst per fiskeansträngning 
(antal individer per tina och dag) vilket brukar användas som mått på beståndets 
täthet under förutsättning att fångstbarheten inte ändras beroende på t.ex. skillnad i 
fiskeansträngning, beteendeförändringar eller tillfälliga vandringsmönster. Fiskean-
strängningen (antal redskap per område) har varit densamma under samtliga åtta 
respektive sju år. 

Eftersom den ursprungliga målsättningen med hummerrevsprojektet var att do-
kumentera kolonisering av hummer till de konstgjorda stenreven, så har inget prov-
fiske med burar utförts i referensområden utanför fredningsområdena (där fiske är 
tillåtet). För att jämföra med utvecklingen av hummerfisket utanför fredningsområ-
dena har därför information om fångst per tina från två hummerfiskare använts. De 
två hummerfiskarna utgörs av en fritidsfiskare med 28 tinor som fiskade runt fred-
ningsområdena, samt en yrkesfiskare med 50 tinor som fiskade vid Vrångö i Göte-
borgs södra skärgård. Denna design innebär även att återfångster av märkta humrar 
i de fiskefria områdena härstammar från projektets årliga provfisken, medan åter-
fångster utanför området varit beroende av allmänhetens inrapportering. 

I tillägg till burfiskena nyttjas även uppgifter på hummerfångster i ryssjefisket 
(beskrivs i nästa stycke), där fiske skett både inom fredningsområdena och i det 
mellanliggande området, där fiske varit tillåtet. Skillnaden i utveckling mellan de 
fiskade och de fiskefria områdena ger ett mått på den kombinerade effekten av reven 
och fiskeförbudet. 

14.2.2 Övervakning av fisksamhälle och ekosystemfunktion 
Provfisket med ryssjor bedrevs i oktober under åren 2002-2006 samt vid ett återbe-
sök i området 2015. Syftet med fisket var att följa utvecklingen över tid i det bot-
tennära samhället bestående av fisk och kräftdjur. Figur 1 visar de provfiskestationer 
för ryssjor som använts både inom det fiskefria området och i det intilliggande re-
ferensområdet. Redskapet som använts är en standardiserad provfiskeryssja med en 
halvcirkelformad öppning på 59 cm. Ledarmen är 5 m lång och ryssjan består av 2 
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ledarmar och ett fiskhus (med maskstorlek på 11 mm). En mer utförlig beskrivning 
av redskapet finns i Bergström och Karlsson (2016). Vid Vinga och i referensområ-
det fiskades varje station med 6 stycken ryssjor kopplade arm i arm, förutom år 2002 
då varje station fiskades med 5 ryssjor. Varje station fiskades i regel under ett dygn, 
men under 2002 förekom det att några stationer fiskades under två dygn på grund 
av dåligt väder. De skillnader i ansträngning, antal ryssjor och fiskedygn, som före-
kommit har tagits hänsyn till i beräkningarna av resultat. Hela fångsten från samtliga 
stationer artbestämdes och längdmättes, därefter släpptes fångsten tillbaka. Vid ana-
lyserna har endast data från av väderförhållanden ostörda fisken använts och antalet 
ostörda stationer per år har varierat mellan 20 34 i de fiskefria områdena och mellan 
16-27 i det mellanliggande referensområdet (Tabell 1). 

För att statistiskt testa eventuella skillnader i utveckling mellan det fiskefria om-
rådet och referensområdet i ryssjefisket användes en ANCOVA-analys, där mo-
dellen bestod av område som faktor, år som kovariat och en interaktion mellan om-
råde och år. I analysen är det interaktionen mellan område och år som är av intresse. 
En signifikant interaktion indikerar att utvecklingen skiljt sig åt mellan det fiskefria 
området och referensområdet, och därmed att man haft en effekt av fiskeförbudet. 
Skillnader i artsammansättning analyserades med ett likhetsindex (Bray-Curtis si-
milaritetsindex) och utvärderades med hjälp av multivariat analys (Principal Coor-
dinates Ordination analysis, PCO). Syftet var att identifiera hur stora skillnaderna 
var i artsammansättning mellan områden och år och vilka arter som framför allt 
bidragit till dessa skillnader. Analysen utfördes i programmet PRIMER 6.0.  
 

Tabell 1. Antal ostörda stationer som fiskats med ryssjor i de två fiskefria områdena vid Vinga respek-
tive i det mellanliggande referensområdet. 

 
  

År Fiskefria området Referensområdet
2002 24 22
2003 32 27
2004 20 16
2005 30 23
2006 34 25
2015 34 26
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14.3 Resultat 

Tabell 2. En sammanfattning av resultaten i relation till de mål som satts upp för det fiskefria området 
vid Vinga. Tabellen innehåller även referenser till figurer och tabeller där resultaten redovisas. 

Goals Objectives Indicators Success 
Criteria 

Mätmetod Resultat Refe-
rens 

Förbättrad och 
säkerställd 
hummer-pro-
duktion 
  
  
  
  
  

Ökad beståndstät-
het 

Beståndstät-
het för hum-
mer 

Antal humrar 
ökar över tid 

Provfiske burar CPUE ökar i tiden i 
FFO men inte i fiskat 
område, vilket också 
är ett mått på att när F 
tas bort så ökar hum-
merbeståndets täthet. 

Kap. 
14.3.1. 
Fig. 4 

Starkare lekbe-
stånd 

Lekbiomassa 
från CPUE 

Lekbiomassa 
ökar över tid 

Provfiske burar 
och ryssjor 

Medellängden hos 
hummerhonor ökar 
över tid, abundansen 
ökar över tid inom 
fiskefria området, 
även jämfört med re-
ferensområdet, vilket 
innebär att äggpro-
duktionen ökat sedan 
fredningen 

Kap. 
14.3.1. 
Kap. 
14.3.2. Fi-
gur 4-6 
 
 

Diversifierad 
storleksfördel-
ning 

Storleks-
struktur 

Andel stora in-
divider ökar 
över tid 

Provfiske burar 
och ryssjor 

Medellängden hos 
både hanar och honor 
ökar över tid, fångst 
av storvuxen hummer 
ökar jämfört med re-
ferensområde 

Kap. 
14.3.2. 
Fig. 6 
Kap. 3.1.3 
Fig 7. 

Ökad rekrytering Äggprodukt-
ion, larvfäl-
leabundans 

  Yngelprovfiske Ingen tillgänglig data   

Spillover adulter Återfångst av 
märkta hum-
rar 

Andel märkta 
ökar i random-
råden 

Märkning, 
provfiske 

Humrar är mycket 
stationära och utvand-
ringen är marginell 

Kap. 
14.3.5. 

Ostört (i alla 
fall av lokalt 
fiske) fisksam-
hälle 
  
  
  

Diversifierad 
storleksfördel-
ning 

Storleks-
struktur 

Andel stora in-
divider ökar 
över tid 

Provfiske rys-
sja 

Ökande CPUE stor 
hummer jämfört med 
referensområde. 
Ingen motsvarande 
skillnad i utveckling 
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14.3.1 Förbättrad och säkerställd hummerproduktion 

Ökad beståndstäthet 
I de fiskefria områdena vid Vinga var fångsterna av hummer signifikant högre på 
de konstgjorda reven under höstarna år 2004-2006. Även förekomsten av hummer 
ökade i de naturliga habitaten inom fredningsområdena. Generellt kan en ökande 
trend ses i hummerförekomst sedan området stängdes. Förekomsten av hummer un-
der 2014 var den högsta som noterats på både de konstgjorda reven och på de na-
turliga hummerhabitaten jämfört med tidigare år (Figur 4). Sedan hösten 2008 finns 
ingen signifikant skillnad mellan reven och de naturliga habitaten. I relation till om-
kringliggande områden utanför de fiskefria områdena ses däremot ingen liknande 
fångstutveckling av hummer (Figur 4, referens). Beståndstätheten i de fiskefria om-
rådena år 2014 var omkring 3-3,5 gånger högre jämfört med hummerhabitat utanför 
dessa områden. En skillnad som tillskrivs effekten av att området varit fredat sedan 
2003 då beståndstätheten var lika de olika områdena emellan.   
 

 
Figur 4. Antal humrar per tina och dag på de konstgjorda reven och de naturliga hummerhabitaten 
inom det fiskefria området vid Vinga år 2003-2006; 2008-2010 & 2014. De blå staplarna anger antal 
humrar per tina och dag för två lokala hummerfiskare (fritidsfiskare och yrkesfiskare) som fiskar ut-
anför fredningsområdena. Osäkerhetslinjer (de svarta strecken) utgör 95 % -konfidensintervall. Data 
från hummerfiskarna använd som referens för utveckling av hummerfisket utanför det fiskefria områ-
det. De streckade linjerna visar linjär regression av medelvärdet varje år.  

 
Resultatet från provfisket med ryssjor visade att mängden hummer ökade i det fis-
kefria området jämfört med referensområdet (ANCOVA; Interaktion Område*År, 
F=8.08, p<0.01) (Figur 5). 
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Figur 5. Antal humrar i medelantal per station och natt från provfisket med ryssjor i de fiskefria områ-
dena respektive referensområdet år 2002-2006 samt 2015. Osäkerhetslinjer anger 95 % konfidensin-
tervall. 

Starkare lekbestånd 
Medellängden hos både hanar och honor har ökat sedan FFO inrättades. Under 2003 
då fredningen inrättades var medellängden på ryggskölden ca 80 mm, motsvarande 
gränsen för fullmålig hummer. Medellängden har sedan dess uppvisat en gradvis 
ökning under fredningstiden, och år 2014 hade medellängden ökat till 93 mm hos 
honor och 95 mm hos hanar (Figur 6). Sammantaget innebär detta en ökning av 
medellängd med ca 13 mm för honor respektive 15 mm för hanar.  

Eftersom medellängden hos hummerhonor ökar över tid (Figur 6) samtidigt som 
abundans ökar över tid har lekbiomassan ökat (figur 4 och 5), vilket innebär att ägg- 
och larvproduktionen ökat i FFO sedan fredningen infördes. 
 

 
Figur 6. Medellängd på huvudsköld för hanar och honor inom det fiskefria området vid Vinga under 
år 2003-2006; 2008-2010 & 2014. 
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Diversifierad storleksfördelning 
Slutsatsen från provfisket inom detta fiskefria område är att hummerbeståndet har 
ökat sedan områdena fredades (Figur 5) och medelstorleken har ökat för både hanar 
och honor (figur 6). I tillägg kan sägas att mängden stor hummer (≥ 80 mm) visar 
på en ökning inom FFO över tid (figur 7). 

 
Figur 7. Antal stora humrar (≥ 80 mm) per tina och dag på de konstgjorda reven och de naturliga 
hummerhabitaten inom fredningsområdena vid Vinga år 2003-2006; 2008-2010 & 2014. Osäkerhets-
linjer visar 95 % konfidensintervall. 

Ryssjefisket visade på en signifikant skillnad i utvecklingen av fångsterna av stor-
vuxen hummer, större än 23 cm totallängd (vilket motsvarar minimimåttet på 80 
mm huvudsköld) mellan områdena (ANCOVA, Interaktion Område*År, F=9.13, 
p<0.01, ANOVA fiskefritt område, F=3.85, p<0.01). Den positiva utvecklingen i 
det fiskefria området är stark. Jämfört med 2003, d.v.s. när reven var fullt etablerade 
och fiskeförbudet infört, var fångsterna av hummer år 2006 3 gånger högre, och år 
2015 var fångsterna 6 gånger högre än 2003 (Figur 8).   
 

 

Figur 8. Fångster av storvuxen hummer i det fiskefria området och referensområde i ryssjefisket 2002-
2006 samt 2015. Osäkerhetslinjer anger 95 % konfidensintervall. 
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Ökad rekrytering 
Fångstutveckling av liten hummer (< 80 mm) uppvisade ingen trend under fred-
ningsperioden inom FFO (Figur 9). 
 

 
Figur 9. Antal små humrar (< 80 mm) per tina och dag på de konstgjorda reven och de naturliga hum-
merhabitaten inom fredningsområdena vid Vinga år 2003-2006; 2008-2010 & 2014. Osäkerhetslinjer 
visar 95 % konfidensintervall. 

Spillover adulter 
Humrarna i FFO tycks vara mycket stationära. Resultatet från märkningsstudierna 
visade att av totalt 1540 stycken återfångade humrar fram till år 2009 återfångades 
93,2 % av de märkta humrarna inom FFO (projektets provtagning) och endast 6,8 
% (allmänhetens inrapportering) fångades utanför; det vill säga hade vandrat ut 
(spillover) från FFO.   

14.3.2 Ostört fisksamhälle 

Diversifierad storleksfördelning 
Fångsten i ryssjor av stora individer av fisk, större än 30 cm, visade inte på någon 
skillnad i utveckling över tid mellan FFO och referens (ANCOVA, Interaktion Om-
råde*År, F=0.42, p=0.52). Fångsten av torsk, större än 30 cm, visade inte heller på 
någon skillnad i utveckling mellan områden (ANCOVA, Interaktion Område*År, 
F=0.00, p=1.00), men fångsten är genomgående högre i det fiskefria området än 
jämförelseområdet (Figur 10). I båda fallen fanns en ökande skillnad mellan områ-
dena under de första åren, men denna har alltså försvunnit över tid. 
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Figur 10. Fångsten i ryssjor, medelantal per station och natt, av stora individer av fisk (större än 30 
cm, alla arter tillsammans) och torsk större än 30 cm under åren 2002-2006 samt 2015 i det fiskefria 
området och i referensområdet. Osäkerhetslinjer anger 95 % konfidensintervall. 

Ökad täthet av rovfisk 
Trofinivån (medel) hos fisksamhället har inte förändrats över tid inom det fiskefria 
området (Linjär regression, F=1.32, p=0.32). Vid en ANCOVA testades om det 
fanns någon skillnad i utveckling över tid mellan det fiskefria området och referens-
området med avseende på fångsten av rovfisk. Analysen kunde inte påvisa någon 
skillnad mellan områdena (ANCOVA; Interaktion Område*År, F=1.68, p=0.20) 
(Figur 11). Analysen visade på en ökande trend i referensområdet vilket beror på 
den höga fångsten av rovfisk 2015. Denna höga fångst beror på stora fångster av 
ung gråsej (ANOVA referensområdet, F=4.33, p<0.01), och är en slumpeffekt sna-
rare än en effekt av fredningen. 

De viktigaste rovfiskarna i området är torsk och glyskolja. Det fanns ingen skill-
nad i utvecklingen över tid mellan områdena för torsk (alla storlekar) eller rovfisk 
totalt sett. För glyskolja fanns däremot en tendens till en ökning i det fiskefria om-
rådet jämfört med referensområdet (ANCOVA; Interaktion Område*År, F=2.63, 
p=0.10). 
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Figur 11. Fångsten i ryssjor, medelantal per station och natt, av rovfisk i det fiskefria området och i 
referensområdet. Osäkerhetslinjer anger 95 % konfidensintervall. 

14.3.3 Återetablerad ekosystemfunktion 

Minskad förekomst av mindre kräftdjur 
Figur 12 visar på en minskad förekomst av mindre kräftdjur i det fiskefria området, 
samt en skillnad i utveckling mellan de två områdena (ANCOVA, Område*År, 
F=8.11, p<0.01). Samtidigt ses en ökning av krabbtaskan i referensområdet, men 
inte i det fiskefria området. Skillnaden i utveckling är på gränsen till statistiskt sig-
nifikant (ANCOVA, Område*År, F=3.01, p=0.08).  

För att ytterligare följa det bottennära fisk- och skaldjurssamhället så har en mul-
tivariat principalkoordinatanalys (PCO) gjorts som visar på hur artsammansätt-
ningen i det fiskefria områden och i referensområdet har förändrats över tid. Denna 
PCO visade att stora förändringar skedde under de första åren efter etableringen av 
det fiskefria områdena och de artificiella reven vid Tanneskär och Buskär. Artsam-
mansättningen 2015 var däremot mycket likartad artsammansättningen år 2006. Fi-
guren visar också de arter som främst styrt förändringen i de olika riktningarna (Fi-
gur 13). En ökning av grässnultra, hummer, torsk, glyskolja och skärsnultra karak-
teriserar det fiskefria området, medan referensområdet karakteriseras av mindre 
kräftdjur.  

Temperatur är en omgivningsfaktor som analyserats i samband med resultaten 
från fisket med ryssjor. Temperaturen har varierat mellan åren, medeltemperatur på 
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mellan 10.3 och 15.1 grader, men den är väldigt lika mellan det fiskefria området 
och referensområdet och torde därmed inte ha bidragit till den olikartade utveckl-
ingen mellan områdena (Figur 14). 

 
Figur 12. Fångst, medelantal per station och natt, av mindre kräftdjur i det fiskefria området och i 
referensområdet. Osäkerhetslinjer anger 95 % konfidensintervall. 

 
Figur 13. Resultatet av en multivariat PCO-analys visar att fisk- och skaldjurssamhället i det fiskefria 
området har en tydlig utveckling över tid under de första åren, medan samhället i referensområdet inte 
förändras nämnvärt. Mellan 2006 och 2015 verkar det inte ske några ytterligare större förändringar. I 
cirkeln till höger visas vilka arter som främst styr förändringen i de olika riktningarna.  
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Figur 14. Temperatur, medelvärde av temperatur vid bottnen på samtliga stationer vid vittjning, i det 
fiskefria området och i referensområdet.  

14.4 Diskussion 
Det fiskefria området vid Vinga i Göteborgs skärgård har efter totalt 11 års fredning 
bidragit till ett flertal mätbara effekter, tydligast är dessa effekter på hummer men 
det finns även effekter av fredningen på andra kräftdjursarter och bottenlevande fis-
kar (Tabell 2). Studien visar att relativt små fredningsområden, Tanneskär (1,2 km2) 
och Buskär (3,2 km2), kan bidra till att stärka befintliga populationer av hummer.    

I Vinga FFO observerades en ökad beståndstäthet av hummer. I omkringliggande 
skärgårdsområde där fritidsfiske bedrivs fanns däremot inte samma beståndsut-
veckling, ett resultat som indikerar att ökningen av hummerfångsterna i FFO beror 
på fredningen. I en studie vid norska Skagerackkusten inrättades tre fiskefria områ-
den där utveckling av hummerbestånden övervakades under perioden 2007 - 2010 
(Moland et al 2013a). I studien noterades att antal humrar per tina och dag ökade i 
genomsnitt med 245 % inom fredningsområdena medan ökningen i referensområ-
den var endast 87 %. Vid Vinga noterades en liknande ökning av antal humrar per 
tina och dag motsvarande 120 % vid de konstgjorda reven respektive 275 % vid de 
naturliga hummerhabitaten inom FFO.  

I studien med de norska fiskefria områdena noterades även en genomsnittlig stor-
leksökning (längd) hos hummer med 13 % (Moland et al. 2013a), ett resultat som 
överensstämmer med storleksutvecklingen för hummer vid Vinga FFO där den ge-
nomsnittliga storleksökningen var 17 %. Att humrarna blivit större inom Vinga FFO 
innebär att den potentiella äggproduktionen per hona ökar då äggproduktionen är 
proportionell mot vikten. 

De första åren (2004-2006) efter att fredningen inrättats var mängden hummer 
högre på de konstgjorda reven jämfört med de naturliga habitaten, vilket kan spegla 
en högre attraktion hos de artificiella reven för hummer, åtminstone initialt. Från 
och med hösten 2008 försvann denna skillnad i mängd hummer mellan habitaten, 
varpå ökning av hummer, förmodas, i huvudsak förklaras av fredningen. Tidigare 
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studier i Kåvra hummerreservat i Brofjordens mynning visar en likartad utveckling 
(Moland et al. 2013b), vilket stödjer denna hypotes. För övriga arter som bedömdes 
baserat på ryssjefisket var det inte möjligt att separera effekterna av habitat och 
fiskereglering. 

En annan undersökning vid Kåvra hummerreservat i Brofjordens mynning (2,2 
km2) har visat att vuxna humrar är mycket stationära. Av totalt 4016 stycken märkta 
humrar återfångades endast 58 stycken (1,4 %) utanför reservatet (Øresland och Ul-
mestrand, 2013). Det styrker resultatet från föreliggande studie att effekten av spil-
lover, det vill säga att vuxna humrar migrerar ut från de fiskefria områdena och 
kommer fisket till gagn, är liten. Det finns dock vissa undantag. En hummer vand-
rade från FFO vid Vinga till Glommen på två år (90 km fågelvägen) och två humrar 
vandrade från Vinga till Lysekil. I båda undersökningarna är dock återfångsterna av 
märkta individer inom FFO baserade på vetenskaplig provtagning medan återfångs-
ter utanför FFO är beroende av allmänhetens rapportering, vilket kan leda till en 
underskattning av andelen utvandrad hummer. Hos många revirhävdande arter är de 
vuxna djuren relativt stationära medan unga individer uppvisar större rörlighet, vil-
ket bland annat visats för languster (Davis och Dodrill, 1980). För hummer fångas 
juvenila individer bara undantagsvis i allmänhetens fiske där flyktöppningar för-
hindrar fångst av små individer (< 80 mm). En större rörlighet hos juvenila humrar 
skulle kunna förklara att mängden stora humrar ökat i FFO utan att någon föregå-
ende ökning av juvenil hummer observerats. Det är därför möjligt att migrationen i 
föreliggande studie underskattas, men för att klarlägga detta behövs ytterligare rik-
tade studier. 

Undersökningen vid Kåvra (Øresland och Ulmestrand, 2013) visade även att 
hummerlarver ansamlas under haloklinen (salthaltssprångskiktet) på ca 16 m djup 
och därför har en begränsad spridning trots att larverna är pelagiska (lever i den fria 
vattenmassan). Larvproduktionen vid Kåvra tycks spridas till ett omkringliggande 
område på ca 16 km2. Detta indikerar att relativt små fiskefria områden kan fungera 
som produktionsområden för hummerlarver och därmed bidra till att upprätthålla ett 
gott hummerbestånd i närliggande kustområden. I dagsläget föreligger emellertid 
ett generellt förbud mot att landa honor med yttre rom, varför produktion av rom 
och larver i dagsläget kan antas vara god. Spridning av hummerlarver från det fis-
kefria området kan även motverka genetisk utarmning. En effekt som kan uppstå på 
grund av ett selektivt fiske på storvuxna individer, vilket på sikt potentiellt skulle 
kunna leda till långsammare tillväxt och mindre storlek vid könsmognad. Förekoms-
ten av hummer i angränsande områden till FFO kan dock begränsas av det förmo-
dade stora fisketrycket, som sannolikt är högre i randområdet till reservatet. Detta 
kan vara anledningen till att vi inte ser någon ökad täthet av hummer i referensom-
rådet för ryssjefisket trots att spillover kanske sker.  
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Gruppen piscivorer, d.v.s. stor fiskätande fisk, hade en likartad utveckling i det 
fiskefria området jämfört med referensområdet, bortsett från den höga fångsten av 
gråsej i referensområdet 2015. Gråsej är en semipelagisk stimbildande art som upp-
visar hög variation i förekomst mellan år även i den fortlöpande kustfiskövervak-
ningen med ryssjor (Ericson et al. 2016). Eftersom gråsej inte är så hårt knuten till 
substratet och de unga individerna främst äter djurplankton och småfisk (Wennhage 
och Pihl 2002), förefaller det inte sannolikt att den stora förekomsten av gråsej, och 
därigenom rovfisk, 2015 skulle vara kopplad till fredningsområdet. 

För den dominerande arten torsk inom gruppen piscivorer fanns ingen ökning i 
fredningsområdet sett över hela perioden. Däremot fanns en tendens till att gly-
skoljan ökar i det fiskefria området jämfört med referensområdet. Ökningen i före-
komst av stor torsk under de första åren 2002-2006 tolkades initialt som en effekt 
av fiskfredningen. Motsvarande topp kan dock även ses storskaligt i data från kust-
trålningen där mängden stor torsk kulminerar 2005 för att sedan minska igen. En 
stark årsklass av torskrekryter dyker upp i Skageracks kust- och fjordområden 2003, 
men förekomsten av både liten och stor torsk är nere på låga nivåer igen redan 2006 
(Havs och Vattenmyndigheten 2012). Avsaknaden av respons på det fiskefria om-
rådet med avseende på förekomst av större rovfisk överensstämmer med resultaten 
från Havstensfjorden (delrapport i denna volym). Liksom i det fallet kan ringa stor-
leken på det fiskefria området i förhållande till torskens rörlighet och tiden som för-
flutit sedan införandet vara möjliga förklaringar till att ingen mätbar återhämtning 
ännu har skett.  

Förekomsten av mindre kräftdjur minskade inom det fiskefria området men inte 
i det närliggande referensområdet. Denna minskning kan vara en effekt av den ök-
ning som observerats för hummer och glyskolja (inte statistiskt säkerställd tendens), 
eftersom båda dessa arter har mindre kräftdjur som viktig födokälla (Baden et al. 
1990, Armstrong 1982). Tidigare studier har visat att mängden mesopredatorer, det 
vill säga mindre fiskarter och krabbor, har ökat längs den svenska västkusten, troli-
gen till följd av den minskade förekomsten av stor rovfisk, vilket indikerar att rov-
fiskar kan påverka strukturen och dynamiken hos hela födovävar (Eriksson et al. 
2011, Baden et al. 2012). Denna studie indikerar att hummern, som också minskat 
längs västkusten (Sundelöf et al. 2013), också har potential att påverka förekomsten 
av mindre kräftdjur. 

Liksom de mindre kräftdjuren uppvisar krabbtaskan olika utveckling i områdena, 
med en ökning i referensen men inte i FFO. Detta mönster skulle delvis kunna för-
klaras av att krabbor undviker att gå in i redskap med hummer i (Addison och Ban-
nister 1998). Den studien är dock baserad på observationer från hummertinor, me-
dan mönstret i denna studie kommer från ryssjefisket som utförts med mycket större 
redskap (sex sammankopplade ryssjehus per station). Eftersom medelfångsten per 
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station var maximalt ca 1 hummer så torde inte en undvikandeeffekt påverka fångst-
barheten av krabba, vilket även stöds av att det saknas ett negativt samband mellan 
de två arterna på stationsnivå. Därför är det mer sannolikt att den avvikande utveckl-
ingen i fångsterna av krabba jämfört med hummer beror på en negativ interaktion 
mellan dessa arter. Detta skulle i så fall vara ytterligare ett tecken på att hummern 
kan ha en stor inverkan på andra arter i sin omgivning 
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