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Sammanfattning 
Havskräftan (Nephrops norvegicus) är en kommersiellt viktig art i Sverige. Fisket efter havskräfta sker 
aktivt med bottentrål eller passivt med agnade burar. Burfiske har flera miljömässiga fördelar som 
lägre andel bifångst, lägre bränsleförbrukning och är mer skonsamt mot havsbotten. I detta arbete 
studeras hur olika typer av buringångar och burens design påverkar fångsteffektiviteten. Experiment 
genomfördes i ett genomströmmningsakvarie på Kristinebergs marina forskningsstation 2013. 
Kräftor fick välja mellan två olika ingångar till agnet i en annars identisk miljö, beteende och val av 
ingång dokumenterades. Resultatet från experimentet visar att buringången har en signifikant 
påverkan på fångsteffektiviteten. 65 % av havskräftorna valde att gå in genom den styvare ingången i 
plast, endast 5 % av individerna gick in i den traditionella ingången av nät och 30 % av individerna 
gjorde inget val. Ett försök där två nätingångar i olika färg testades mot varandra genomfördes också. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad i fångsteffektivitet mellan ingångarna i blått respektive 
rött nät. I fält tillsammans med en yrkesfiskare utfördes provfiske med burar av olika design, totalt 
sex olika typer av burar testades. Burarna var fördelade på fyra länkar med 24 burar i varje länk. 
Fisket utfördes vid nio tillfällen, vid fem tillfällen fiskade burarna under 1–2 dygn och vid resterande 
fisketillfällen fiskade 4–6 dygn. Protokoll fördes över kön, storlek och bifångster. Den statistiska 
analysen visar att det finns en signifikant effekt av faktorn burtyp. Den bur som fiskade bättre än 
övriga var en större bur med kammare. Det finns även en signifikant effekt av fisketid där längre 
fisketid gav större fångst. Dessa kunskaper kan användas för att utveckla burfisket och öka dess 
konkurrenskraft mot andra fiskemetoder 
 

 

Nyckelord 
Nephrops norvegicus, havskräfta, burfiske, burutveckling, fångsteffektivitet 
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Abstract  
Norway lobster (Nephrops norvegicus) is a commercially important species in the Swedish 
fisheries. The fishing for Nephrops is either active with trawl or passive with baited creels.  
Creel fishing is in many ways a more sustainable fishery, with lower impact on the benthic 
environment, less bycatch and the use of fuel is lower. The development of Creel fishing is 
an important part of the work towards more sustainable fishing methods. In this thesis, the 
fishing efficiency of creels with different types of entrances were tested in a controlled 
laboratory environment. The Norway lobsters had the opportunity to choose between two 
types of creel entrances in other ways identical environment. The result shows that there is 
a significant effect of creel entrances. 65% of the Nephrops chose the stiffer plastic entrance, 
only 5 % entered the traditional net entrance and 30 % of the Nephrops did not make any 
choice. An experiment with different coloured net entrances was also conducted. No 
significant differences were found between the red and the blue net entrances.  A field study 
where six different designs of creels was tested together with a fisherman was conducted in 
Gullmarsfjorden in October – November 2013 on nine occasions using four lines with 24 
creels on each line. The result shows a significant effect on catch effort due to creel design, 
the creel with a chamber catched significantly more Nephrops. There was also a significant 
effect from soaking time, where the longer soaking time gave more catch.   

 

Keywords 
Nephrops norvegicus, creel fishing, creel development, catch efficiency   
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1. Introduktion 
 

Havskräftan (Nephrops norvegicus) är en kommersiellt viktig art i Sverige (Ziegler och 
Valentinsson, 2008, Bergenius el al., 2018). Havskräftans bestånd i Skagerrak och Kattegatt 
(ICES Division 3.a, FU (functional units) 3 och 4) ses som stabilt och uttaget för beståndet 
ligger under fiskeridödligheten som ger det mest hållbara uttaget (FMSY) för beståndet (ICES, 
2019) Fisket efter havskräfta sker idag aktivt med bottentrål eller passivt med agnade burar. 
I Sverige delas det aktiva fisket upp i två fiskerier, bottentrålfiske efter kräfta och fisk där 
fisket sker på ett mixat bestånd och bottentrålfisket med rist med havskräfta som målart. 
Ristfisket är i princip ett enartsfiske (Bergenius el al., 2018). 

 
Burfiske efter kräfta har en rad fördelar ur miljösynpunkt gentemot trålfiske (Ziegler et al 
2008). Inverkan på den abiotiska miljön samt på andra arters bestånd är lägre hos 
burfångade kräftor (Adey, 2007, Eno et al., 2001). Mängden bifångst är betydligt lägre vid 
burfiske än vid trålfiske. Vid fiske med burar är bifångsten 0,36 kg per kg havskräfta jämfört 
med 1.35 kg bifångst vid fiske med trål med selektionsrist och 4,5 kg bifångst per landad kg 
havskräfta vid fiske med bottentrål utan rist (Ziegler och Valentinsson, 2008). På grund av 
beståndssituationen för andra arter som delar levnadsmiljö med havskräftorna, i synnerhet 
torsk i Kattegatt och Skagerrak, finns det behov av att minska fiskeridödlighet för torsk (ICES, 
2019). Trålfisket är ett aktivt fiske vilket innebär att energi går åt för att aktivt dra trålen 
längs med botten och på så vis fösa in fångsten i trålen. Bränsleförbrukningen är lägre vid 
burfiske som är ett passivt fiske, det vill säga ingen energi tillsätts för att fånga kräftorna 
utan de lockas in i burarna med hjälp av agn. Bränsleförbrukningen är 9,0 l diesel per kg 
landad havskräfta för trål utan rist, 4,3 l för trål med selekterande rist och för burfiske 2,2 l 
(Ziegler och Valentinsson, 2008). Vid fiske med bottentrål utan rist sker fisket på ett mixat 
bestånd (Bergenius et al., 2018), de arter som finns där trålen dras fram och som inte 
selekteras ut ur rist hamnar i trålpåsen. Trålfisket har dock fördelen av fångsterna kan hållas 
på en hög nivå och leverera fångst även under sämre väderlek då burbåtarna, som ofta är 
mindre inte kan gå ut och vittja. Den 2 juni 2020 var priset på havskräfta vid Göteborgs 
Fiskauktion för ” havskräfta levande” i medel 63,36 kr/kg och för ”havskräfta levande bur” i 
medel 76,43 kr/kg. Det är generellt så att den burfångade havskräftan går för ett högre pris, 
vilket kan bero på en rad olika anledningar så som kräftornas storlek och kvalitet. I den här 
studien tas ingen hänsyn till priset som havskräftan säljs för på marknaden.  

En effekt av trålgränsutflyttningen (utökning av det område där kräftfisket med burar kunde 
operera utan konkurrens från trålfisket) som genomfördes 2004 är att burfisket 
tredubblades och det anses nu vara mättat till följd av utrymmesbrist (Bergenius el al., 2018, 
HaV 2004). Att öka fångsterna inom det befintliga burfisket är därför en möjlig åtgärd för att 
öka attraktiviteten och lönsamheten. Ett sätt kan vara att genomföra förändringar i 
burdesign.  
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1.1 Fisket med agnade burar 
Fisket efter havskräfta med bur står idag för mellan 25–30 procent av Sveriges totala 
landning av havskräfta (Bergenius el al., 2018, HaV Rapport 2020:3). Fisket sker 
huvudsakligen med mindre båtar under 12 meter. Vanligtvis är det en till två personer på 
båten. Fisket är relativt kustnära och begränsas av den inre trålgränsen samt av båtarnas 
storlek viket inte gör det möjligt att operera allt för långt ut. Burfisket är koncentrerat till 
Skagerak men pågår även i Kattegatt och strax söder om Kullen (figur 1).   

 
Figur 1.  a) Utbredning av fiskeplatser (rapporterade landningar) och b) landningshamnar i burfisket efter havskräfta. Figur 
från atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003–2015 

 
För yrkesfisket är antal burar begränsat till 800 per person eller 1400 per fartyg om flera 
personer fiskar tillsammans (HaV, 2020, Bergenius el al., 2018). Fisket är tillåtet på djup från 
30 meter och pågår året om. Kräftburarna kan se olika ut men den vanligaste formen är 
rektangulär (Pers. kommunikation med fiskare och egna observationer). Burarna är fästade i 
länkar, hur många burar som sitter i varje länk är olika från fiskare till fiskare men 50 burar 
per länk är inte ovanligt. I ändarna på länken sitter tyngen, eller ankare för att burarna inte 
ska driva iväg. Ändarna på länken markeras med en kula eller flagga (figur 2). Innan länkarna 
sätts agnas burarna vanligtvis med saltad sill. Det är agnet som attraherar kräftorna och 
lockar dem in i buren. Länkarna kan fiska olika länge med fiskarna vittjar oftast burarna efter 
ett till två dygn.  
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Figur 2. Schematisk bild över en kräftlänk med burar. Varje länk är fäst i en väle med eller utan flagga i vardera ände. Även 
någon form av ankare eller tyngd finns på varje ände för att hindra länken från att driva. 

 
1.2 Burfiskets historik 
Burfiske efter havskräfta har pågått i Sverige sedan 1980-talet, då man började exploatera 
områden innanför trålgränsen där det inte pågått något fiske tidigare (Eggert och 
Ulmestrand, 1999). Burfiske hade då redan förekommit i Skottland och på Färöarna en 
längre tid. Fisket i haven regleras gemensamt inom EU (GFP Gemensamma fiskeripolitiken). 
Utöver det som regleras i EU finns ofta nationella tillägg och anpassningar och regler för 
kustnära bestånd och som i praktiken förvaltas nationellt (Bergenius el al., 2018). Åtgärder 
för att ge mer utrymme för burfiske har genomförts i Sverige. 2004 reglerats trålgränsen till 
burfiskets fördel, då trålgränserna flyttades ut från 2 till 3–4 nautiska mil (Fiskeriverket, 
2006, Bergenius el al., 2018). Från 2008 krävs en speciell licens för burfiske då antalet 
burfiskare ökat, syftet var att minska risken för överetablering av burar (fiskeriverket 2006).  

1.3 Burens komponenter 
Det är många faktorer som tros påverka fångsteffektiviteten i burfisket efter havskräfta. Det 
kanske mest givna är platsen och djupet men även faktorer som agnets kvalitet och burens 
utformning, storlek och andra komponenter kan påverka. I denna studie undersöktes hur 
burars fångsteffektivitet kan påverkas av burens utformning och komponenter vilket 
beskrivs här nedan.  
 
Form 
Burar till havskräftfiske är vanligtvis rektangulära, men det förekommer även välvda burar. 
Burens form är framförallt utformad för att de ska vara lätta att hantera och stapla ombord 
på båten. I tidigare studier där provfisken utförts, bland annat av Bjordal (1979), där åtta 
olika burtyper testades kunde ingen signifikans av burens form utläsas utan andra faktorer 
så som huruvida buren var klädd i material som trä eller metallplattor kontra nät hade större 
påverkan. I denna studie är samtliga burar klädda med nät och en effekt av burens form 
kanske blir tydligare. En av burarna i denna studie, design F har inåtvälvda sidor där 
hypotesen är att det kommer leda kräftorna in mot ingången.  
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Storlek 
Det har visats i tidigare studier (Miller, 1990) att större burar ger större fångst. Det kan ha 
många orsaker men en större bur ger bland annat individerna mer utrymme och borde 
minska risken för skador som uppkommer vid konfrontationer. Bjordal (1979) observerade i 
sina studier att individer ofta undvek att gå in i buren om där redan fanns artfränder. Burar 
med kammare gör det dessutom svårare för kräftorna att rymma och separerar djuren från 
agnet.  

Ingångar 
Miller (1990) visade i en undersökning med krabba att om odörplymen från agnet inte ledde 
krabborna direkt till ingången kunde de spendera lång tid med att försöka ta sig till agnet 
genom burens duk, men gjorde inga försök att hitta en annan ingång till agnet. Bjordal 
(1986) observerade likande tendenser hos havskräftor. Endast 9,1% av kräftorna som fick 
kontakt med buren lyckades att ta sig in, kräftorna sökte inte aktivt upp ingången till buren, 
det handlar snarare om ett ”trial-and error” -beteende. Dessa erfarenheter tyder på att fler 
ingångar skulle kunna öka sannolikheten att en kräfta lyckas gå in i buren, men fler ingångar 
skulle även kunna leda till fler rymningar och mer bifångst. Bjordal (1979) kunde därtill visa 
att kräftor ofta backade ut ur ingången om den var för mjuk, han föreslog att en ingång i ett 
hårdare material bör ge bättre fångsteffektivitet. I samma studie kunde han observera att 
fångsteffektiviteten ökar med avtagande vinkel på ingången till buren, en avtagande vinkel 
ökar även antal havskräftor som rymmer. Vinkeln på ingången kan alltså påverka fångsten.  

Maskstorlek  
I en studie från 1953 på hummer (Thomas, 1953) såg man en skillnad i fångsteffektivitet 
mellan hummerburar klädda med finmaskigt garn och de som var klädda i grövre garn. Burar 
med tunnare duk fiskade bättre. För att testa detta har vi valt att använda Dynema, en 
tunnare men stark duk på burdesign  

Färg på burens duk  
Burfiske efter havskräfta i svenska vatten sker kustnära på djup kring 40 meter. På grund av 
kustvattnets absorberande egenskaper (höga halter av fytoplankton, lösta partiklar från 
tillrinnande vattendrag med mera) är ljuset på dessa djup begränsat. Havskräftan har flera 
anpassningar till denna miljö, bland annat stora ögon med superpositionslinser vilket gör att 
de kan tillgodose det lilla ljus som finns, deras syn är dock begränsad till våglängder kortare 
än 550 Nm (Arechiga och Atkinson 1975). 

2. Mål och Frågeställning 
Denna studie går ut på att undersöka om det finns några signifikanta skillnader i 
fångsteffektivitet mellan olika typer av agnade kräftburar. I undersökningen har olika 
buringångar testats mot varandra i labb samt ett provfiske med sex olika typer av kräftburar 
utförts. I provfisket fiskade burarna under olika lång tid, hälften av tillfällena fiskade burarna 
i 1–2 dygn och resterande tillfällen 4–6 dygn.  
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2.1 Hypotes 
2.1.1 Akvarieexperiment- delförsök 1 
I burfisket förekommer olika typer av buringångar dels de traditionella i nät och på senare år 
har även en ingång i plast blivit populär på marknaden. Dessa två typer av ingångar testas 
mot varandra.  

H01: Det finns ingen skillnad i fångsteffektivitet mellan de två typerna av 
buringångar. Burar med plastingång fiskar lika bra som burar med nätingång.  

H1: Det finns en skillnad i fångsteffektivitet, burar med plastingång fiskar bättre 
än burar med nätingång.  

2.1.2 Akvarieexperiment- delförsök 2 
Hypotesen är att garnets färg har en betydelse för fångsteffektiviten.   

H02: Garnets färg har ingen betydelse för fångsteffektiviteten, röda burar och 
blå burar fiskar lika bra.  

H1: Havskräftan reagerar annorlunda på burar med nät i färger med 
våglängder högre än 550 Nm (rödskalan) än på burar med blå nät med 
våglängder på 350 – 500 Nm, och således fiskar burar med rött garn och blått 
garn olika bra.  

2.1.3 Provfiske- Delförsök 3  
I provfisket testas olika typer av burdesigner mot varandra i fält, beskrivning av burarna finns 
under material och metoder och i appendix 2.   

H03: Burdesignen påverkar inte fångsteffektiviteten, alla burtyper fiskar lika 
effektivt.  

H1: Det finns skillnader i fångsteffektivitet mellan de olika burtyperna. 

Fisketid  
I provfisket testas också effekten av fisketid. Hälften av tillfällena fiskade burarna i 1–2 dygn 
och resterande tillfällen 4–6 dygn.    

H03.1: Fisketid påverkar inte fångsteffektiviteten, burarna fiskar lika effektivt 
oberoende fisketid.  

H1: Det finns skillnader i fångsteffektivitet som beror av fisketid. 

3. Material och metoder  

3.1 Akvarieförsök  
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Till försöken användes burfångade kräftor från Gullmarsfjorden som acklimatiserats i 
akvarietankar på Sven Lovén centret för marina vetenskaper, Kristineberg mellan 6–9 
månader. Försöken utfördes under april och maj 2013. Vattnet i akvarietankarna tas på ca. 
40 meters djup i Gullmarsfjorden och temperaturen fluktuerar med den i naturliga 
temperaturen i fjorden. Kräftorna matades en gång i veckan med skalade räkor (Pandalus 
borealis) under acklimatiseringsperioden. Alla matrester städades bort nästkommande dag. 
Varje tank var täckt med mörka plastsäckar för att undvika störningar och minska risken för 
att kräftorna skulle rymma.    

 Till experimentet användes adulta hanar av havskräfta (Nephrops norvegicus) med en medel 
carapaxlängd 49,3 mm CL (n=20) (delförsök 1), 48 mm CL (n=33) (delförsök 2).  

3.1.1 Delförsök 1 

Försöken genomfördes i ett genomströmmningsakvarium (figur 3). Vid akvariets inflöde och 
utflöde placerades så kallade ”honey combs”, skivor av plast perforerade av sexkantiga rör 
(så som vaxkakor från bin) i olika tjocklek. Diametern på rören var antingen 6 centimeter i 
diameter eller 3 centimeter i diameter. Skivorna placerades ut i efter ett speciellt schema 
(personlig kommunikation Anna-Sara Krång) för att ge ett laminärt vattenflöde (figur 3). För 
att kontrollera att vattenflödet rörde sig på önskvärt sätt tillsattes Flourescein (Sigma-
Aldrich).  

 

Figur 3 Schematisk bild över genomströmningsakvariet som användes i experimentet (efter Anna-Sara Krång och Anette 
Ungfors experimentuppställning) Akvariet var placerat i ett mörklagt rum med konstant temperatur. A: ”honey combs” block 
för laminärt flöde där A har en diameter på 6 mm och B 3 mm i diameter. C inflöde av havsvatten, D Den bur av hönsnät med 
lucka i vilket kräftorna placerades i. E utflöde. De röda X-en markerar den plats där de olika buringångarna placerades 
tillsammans med agnbehållarna. Ingångarnas placering byttes efter varje försök. Vattendjupet var ca. 22 cm och vattenflödet 
0,85 cm/s. 

Rummet som experimentet genomfördes i var mörklagt och samtliga källor till 
ljusföroreningar täpptes igen. Ovanför akvariet fästes två akvarielampor med blått ljus, det 
ljus som havskräftor visar högst aktivitet vid enligt Arechiga och Atkinson (1975). 
Experimentet övervakades i ett intilliggande rum med hjälp av en kamera monterad i taket 
ovan genomströmningsakvariet. Som ljuskälla till kameran användes IR-ljus, ett ljus som 
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kräftorna inte uppfattar. I delförsök 1 testades en ingång av plast mot en ingång av nät (figur 
4).  

Innan kräftorna flyttades till akvariet testades kräftornas respons på mat genom att två räkor 
lades ner i den utvalda kräftans kammare. Visade kräftan intresse för maten lyftes kräftan 
snabbt över till en mörk hink med lock och förflyttades därefter till 
genomströmningsakvariet. Kräftan placerades i en bur i akvariet, med en öppen lucka och 
fick därefter 30 minuters acklimatiseringstid i genomströmningsakvariet för att undersöka 
sin nya miljö. Efter acklimatiseringstiden placerades kräftan åter i buren med stängd lucka. 
Detta för att alla kräftor skulle starta från samma plats. Kräftan lämnades i buren i ytterligare 
30 minuter innan försöket startade, därefter placerades agnbehållarna med agnsill i bitar om 
ca 5x5 centimeter stora strax bakom de två ingångarna och luckan till buren i vilken kräftan 
befinner sig i öppnas. Ingångarnas placering växlades efter varje försök.  

Kräftan gavs sedan 30 minuter på sig att reagera på agnet och göra ett val. Under 
experimentets gång observerades kräftan och anteckningar fördes över kräftans beteende. 
Efter de 30 minuterna noterades om kräftan tagit sig in i en ingång eller inte och kräftans 
carapaxlängd mättes innan kräftan återigen placerades i den mörka hinken. 
Genomströmningsakvariet rengjordes noggrant efter varje experiment och vattnet fick 
strömma igenom akvariet i minst 30 minuter innan en ny kräfta startade sin acklimatisering. 
Av de 20 kräftor som deltog i experimentet gick 65% in i en ingång.  

 

 

Figur 4: Ingångarna som testades mot varandra i akvarieexperiment 1. Till vänster, plastingången från Carapax och till höger 
en traditionell ingång i nät. Ingångarna växlade sida efter varje försök. Agnbehållarna med salt sill placerades strax bakom 
öppningen. Båda är tillverkade av Tony Roysson.  

3.1.2 Delförsök 2  

I delförsök 2 testades två ingångar i nät med olika färg (figur 5). Experimentuppställningen 
var den samma som i föregående experiment (figur 6) men ingångarna var något större 
vilket bidrog till en något minskad flödeshastighet och antal kräftor som deltog i försöket var 
fler än i delförsök 1. Detta då en mindre andel kräftor valde någon ingång alls, 55% i 
delförsök 2, n=33 (65%, n=20 i delförsök 1). Provstorleken ökades för att få ett tydligare 
mönster i kräftornas beteende. 



   

13 
 

 

Figur 5: Ingångarna som testades mot varandra i akvarieexperiment 2. Till vänster, traditionell ingång i rött nät och till 
höger en traditionell ingång i blått nät. Ingångarna växlade sida efter varje försök. Agnbehållarna med salt sill placerades 
strax bakom öppningen. Flera av fiskarna har indikerat att de tycker att burar med röd duk fiskar bättre, i 
akvarieexperiment 2 testades om havskräftorna visade tendens att välja ingång baserat på färg. Båda är tillverkade av Tony 
Roysson och modifierade av Anna von Wirth. 

 

 

Figur 6 Experimentuppställning, med vit traditionell ingång i nät nederst i bilden och den gråsvarta Ingången av plast överst 
i bilden. Där syns även en kräfta som tagit sig in genom plastingången, de vita behållarna ovan ingångarna är agnbehållare 
med salt sill. Till höger i bilden syns den bur i hönsnät med lucka i vilket kräftorna försiktigt placerades i under försöket. 

3.2 Delförsök 3 Provfiske 
För att ta reda på om det skiljer sig i fångsteffektivitet mellan de olika burtyperna i fält (H03, 
se beskrivning under 3.2.1) utfördes provfisken i Gullmarsfjorden tillsammans med fiskaren 
Tony Roysson på fiskebåten LL 424 Tärnö II. Fisket skedde vid nio tillfällen mellan 2013-10-10 
och 2013-07-11 (Figur 7 och appendix 3). Vid fem tillfällen hade burarna fiskat under 1–2 
dygn och vid resterande tillfällen mellan 4–6 dygn. Burarna var placerade på mellan 30–50 
meters djup. De sex olika burtypernas ordning slumpades ut på fyra länkar (fyra burar av 
samma design på varje länk), totalt 24 burar per länk. Detta eftersom det kan finnas en 
effekt på fångsteffektiviteten beroende på vart på länken buren är placerad. Varje bur 
märktes med en ID bricka. Dessa fyra länkar vittjades vid varje tillfälle, så totalt vittjades 96 
burar, 16 av varje burdesign vid varje tillfälle. 
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Figur 7.  Området där provfisket utfördes i oktober och november 2013 

Som agn användes saltad sill. Vid datainsamlingen fördes protokoll över havskräftornas kön 
och storlek samt mängden bifångst i varje bur. Protokollföringen fick anpassas till det 
kommersiella fiskets hastighet, man kan inte stanna upp speciellt länge mellan tinorna. 
Därför uppskattades storlek på kräftan genom ögonmått och delades in i tre storleksklasser 
efter totallängd (TL) i cm, där: S = 13–14,5 cm, M = 14,5–16 cm och L => 16 cm. Dessa 
storleksklasser motsvarar också de som fiskaren sedan landar havskräftorna i.  

 Data samlades in under två olika fisketider (1–2 dygn samt 4–6 dygn) för att se om det fanns 
någon skillnad i fångst som var beroende av tid. Mer detaljerade kartor på de olika 
fiskeplatserna finns i Appendix 1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.1 Beskrivning av burdesignerna som testades i fält 

Design A 
En bur med grön 3/4 PE duk (22 mm mellan knutarna). Buren har en kammare, det vill säga 
ett extra rum i buren skilt från rummet med agnet. Burens mått är 70L x 56B x 28H 
centimeter. Buren har två ingångar i plast. Burtypen köptes på Carapax i Lysekil (figur 8 och 
appendix 2).  

Design B 
En bur med grön 3/6 tvinnad PE duk (22 mm mellan knutarna). Buren är rektangulär, enkel 
(det vill säga inga extra kammare). Burens mått 56Lx40Bx28H centimeter med två ingångar 
av nät med 70 mm plastade stålringar i ingångarna. Även denna typ är inköpt från Carapax.  
Burens vikt 2,6 kg, stommen är gjord av 6 mm tjockt rundstål som är varmgalvaniserad och 
plastad (figur 8 och appendix 2).  
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Design C 
 En modifierad design av bur B, enda skillnaden är att ingångarna ersatts av plastingångar. 
Detta för att se om resultatet av experimentet i genomströmningsakvariet även är 
applicerbara i fält. Buren är inköpt hos Carapax och ingångarna har monterats på i efterhand 
av NT Fishing i Uddevalla (figur 8 och appendix 2).  
 
Design D 
En enkelbur med röd PE duk (20 mm mellan knutarna) inköpt hos Nordens Trålbinderi, 
Smögen, med två plastingångar. Stommen är den samma som i design B och C, inköpt på 
Carapax. Duk och ingångar blev utbytta och monterade av NT Fishing, Uddevalla (figur 8 och 
appendix 2).  

Design E 
 En enkelbur med duk i vit Dynema (18 mm mellan knutarna) med två plastingångar. Även 
denna stomme från Carapax (liksom B-D). Montering av duk och ingångar gjordes hos NT 
Fishing, Uddevalla (figur 8 och appendix 2).  

Design F (a och b) 
Stjärnformad enkel bur med vit Dynema duk (samma duk som för bur E) med fyra (a) eller 
två(b) plastingångar i. Burens yttermått 70L x56B x28H centimeter. Buren är en prototyp 
som är speciellt framtagen inom Nephrops-projektet under ledning av Morten Berntsen på 
Teknologisk Institutt Norway. Design F har inåtvälvda sidor där hypotesen är att det kommer 
leda kräftorna in mot ingången. Länk 1–2 har F-burar med fyra ingångar (en på varje sida av 
buren), länk 3–4 har burar med två ingångar på burens långsidor. Stommen är av 
galvaniserat stål och har tillverkats på Teknologisk Institutt Norway (norskt företag, som 
även gjorde gjutform och svetsade fast de olika delarna till buren samt galvaniserade stålet), 
duk och ingångar monterades av Ingemar Karlsson, Träslövsläge Halland (SME partner i 
projekt Nephrops) (figur 8 och appendix 2). 
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Figur 8: Bild över burtyperna som användes i provfisket där: A: grön kammarbur med plastingångar, B: Grön enkelbur med 
nätingångar, C: Grön enkelbur med plastingångar, D: Röd enkelbur med plastingångar, E: Vit enkelbur med plastingångar 
och F: Stjärnformad enkelbur med två eller fyra plastingångar.  

4. Statistik 
4.1 Akvarieexperiment- delförsök 1 och 2  

Resultaten från delförsöken i genomströmningsakvariumet analyserades med hjälp av ett G-
test (single-classification) (Sokal och Rohlf, kap 11). För det krävs en provstorlek på minst 
fem (n=5) Vid beräkningen av G används bara data från de kräftor som gjorde ett val, det vill 
säga plast/nät eller röd/blå.  

G=2*Σ fo ln (fo/fe) 

Fo = observerad frekvens 

Fe = förväntad frekvens (n*H0) (där H0 = 0,5 utefter 0-hypotesen) 

Frihetsgraden(v) = a-1 (där a är antal stickprov)  

Eftersom endast en frihetsgrad finns och provstorleken är liten gjordes även ett Willams 
korrektionstest för att minska sannolikheten för ett typ 1 fel. (α= 0,05, konfidensintervall = 
95 %) 
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4.2 Provfiske- delförsök 3 
För att ta reda på om data var normalfördelad gjordes en Q-Q plot (kvantil-kvantil graf). 
Resultatet från Q-Q plotten visade att data från provfisket var normal fördelat.  

Då de fyra lokalerna låg inom ett relativt litet område och djupet var likartat på alla fyra 
lokaler med likartade ström-och temperaturförhållanden bortsåg jag från lokal i den 
statistiska analysen och behandlade samtliga lokaler som en. T-test genomfördes för att ta 
reda på om det fanns någon skillnad mellan honor och hanar.  Då ingen statistisk skillnad 
mellan hanar och honor fanns analyserades de tillsammans. Det samma gällde burdesign F 
som kom i två utföranden. Det visade inte på någon signifikant skillnad och burarna kunde 
därför poolas. När burarna fiskade under kortare eller längre tid inträffade slumpartat då det 
påverkades av bland annat väder.  Därför antogs det att de två faktorerna burdesign och 
fisketid var oberoende.  

Data från provfisket analyserades sedan med hjälp av en tvåfaktors-ANOVA där antal 
kräftor/burtyp och tillfälle är den beroende variabeln. de fixa faktorerna är fisketid (två 
nivåer, kort eller lång fisketid) och burdesign (där varje burdesign är en nivå, det vill säga sex 
nivåer). För att ta reda på vilken eller vilka burdesigner som skiljer sig signifikant från övriga 
genomfördes post hoc- test i SPSS 19. Det post-hoc test som användes var Bonferroni – test. 
Signifikans nivån för testet sattes på 0,05 (konfidensintervall 95 %). 

5. Resultat  
5.1 Delförsök 1   
Två ingångar av olika typ, en i plast och en i nät testades mot varandra. Av de 20 havskräftor 
som användes i experimentet valde 13 individer (65 %) att gå in i en ingång. Resterande (35% 
av havskräftorna) gjorde inget val. Av dessa 13 individer valde fler ingången i plast (12 
havskräftor = (60 %) jämfört med ingången i nät (1 havskräfta = 5%) (G-test, p = 0,0012). 
Responstiden för kräftorna som gjorde ett val (n=13) var i medel 14 min.  

 5.2 Delförsök 2 
I delförsök två testades två traditionella ingångar av nät i röd respektive blå färg mot 
varandra. Antalet havskräftor som gjorde ett val var lägre än i delförsök 1. Av de 33 individer 
som användes till experimentet gjorde 18 ett val (55%). Av dessa 18 valde 11 (33 %) av 
havskräftorna ingången med rött nät och 7 (21%) den med blått nät. Den statistiska analysen 
visat att de inte finns någon signifikant effekt av nätets färg (G-test, p = 0,35) i detta 
experiment. Responstiden för kräftorna som gjorde ett val var i genomsnitt 14,5 min (n=18).    

5.3 Provfiske- delförsök 3 

Totalt utfördes provfiske vid nio tillfällen, fem tillfällen med kortare fisketid (1–2 dygn) varav 
ett tillfälle ströks för att få en balanserad design, och fyra tillfällen med längre fisketid (4–6 
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Fisketid Burtyp Antal kräftor -Totalt alla tillfälen lokal
4-6 dygn A 24 1
4-6 dygn B 12 1
4-6 dygn C 14 1
4-6 dygn D 18 1
4-6 dygn E 15 1
4-6 dygn F 15 1
4-6 dygn A 29 2
4-6 dygn B 10 2
4-6 dygn C 13 2
4-6 dygn D 10 2
4-6 dygn E 9 2
4-6 dygn F 9 2
4-6 dygn A 22 3
4-6 dygn B 9 3
4-6 dygn C 9 3
4-6 dygn D 18 3
4-6 dygn E 20 3
4-6 dygn F 13 3
4-6 dygn A 21 4
4-6 dygn B 12 4
4-6 dygn C 12 4
4-6 dygn D 15 4
4-6 dygn E 18 4
4-6 dygn F 11 4

dygn). Protokoll fördes över kön och storleksklass, samt bifångst (art och antal) per bur. 
Totalt antal havskräftor uppdelat på burtyp och fisketid finns i tabell 1.  

Tabell 1 Resultatet från provfisket där antal kräftor från alla fisketillfällen redovisas per burtyp för kort- respektive lång 
fisketid.  

  

Tvåfaktors-ANOVA:n genomfördes i SPSS där antal kräftor är den beroende variabeln, 
burdesign och fisketid är faktorerna. Analysen visar att det finns en signifikant skillnad i 
fångsteffektivitet som beror av faktorn burdesign. Fångsteffektiviteten ökade med tiden (F= 
8 071, df= 1, p=0,006) och skilde sig åt mellan de olika burdesignerna (F=8,076, df=5, p 
<0,0005). 52,9 % av variansen i kräftfångst beror på burtyp (partial Eta Squared = 0,529). 
Burarna fiskade antingen under en kortare tid (1–2 dygn) eller en längre tid (4–6 dygn). När 
burarna fiskade under kortare eller längre tid inträffade slumpartat då det påverkades av 
bland annat väder. Resultatet från den statistiska analysen visar att det finns en signifikant 
skillnad i fångsteffektivitet som beror på faktorn fisketid (F=8,721, df= 1, p =0,006). 19,5 % av 
variansen i kräftfångst beror på fisketiden (partial Eta Squared= 0,195). 

Då resultaten och statistiken visar på signifikanta skillnader kan H03 förkastas med hjälp av 
resultatet från tvåfaktors-ANOVA: n får alternativ hypotesen H1 accepteras, effekten av 
burdesign är signifikant (p <0.05). För att ta reda på vilken eller vilka burar som bidrar till 
variansen utfördes ett LSD och Bonferroni post- hoc test. Resultatet från post-hoc testen 
redovisas i tabell 3. Både LSD-testet och Bonferroni- testet visar att den burdesign som 
skiljer sig signifikant från övriga designer är burdesign A, buren med svältkammare 
(F=E=D=C=B <A). LSD-testet visar, design B (p=0,000), design C (p=0,000) design D (p=0,000), 
design E (p=0,001) och design F (p=0,000). Bonferroni-testet visar design B (p=0,000), design 
C (p=0,000) design D (p=0,001), design E (p=0,014) och design F (p=0,003). Vi ser ingen 
signifikant effekt på fångsten som kan bero av färgen på garnet i burarna. 

Fisketid Burtyp Antal kräftor -Totalt alla tillfälen lokal
1-2 dygn A 25 1
1-2 dygn B 10 1
1-2 dygn C 12 1
1-2 dygn D 11 1
1-2 dygn E 15 1
1-2 dygn F 18 1
1-2 dygn A 12 2
1-2 dygn B 5 2
1-2 dygn C 7 2
1-2 dygn D 6 2
1-2 dygn E 11 2
1-2 dygn F 20 2
1-2 dygn A 14 3
1-2 dygn B 12 3
1-2 dygn C 10 3
1-2 dygn D 10 3
1-2 dygn E 10 3
1-2 dygn F 9 3
1-2 dygn A 16 4
1-2 dygn B 10 4
1-2 dygn C 11 4
1-2 dygn D 10 4
1-2 dygn E 12 4
1-2 dygn F 7 4
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Då resultaten och statistiken visar på signifikanta skillnader kan H03.1 förkastas, med hjälp av 
resultatet från tvåfaktors-ANOVA: n får alternativ hypotesen H1 accepteras, effekten av 
fisketid är signifikant (p <0.05). Detta trots att provstorleken är liten (4 replikat på vardera 
fisketid). Interaktionen fisketid*burtyp var inte signifikant. Att provstorleken är liten (4 
replikat på vardera fisketid) kan bidra till vi inte ser någon signifikant effekt, där emot ser vi 
en tendens; Figur 9 visar att fångsten ökar med längre fisketid, burdesign A sticker ut från 
övriga burdesigner vid länge fisketid (4–6 dygn). Burdesign F visar istället på en negativ trend 
av längre fisketid.  

På grund av missförstånd tillverkades bur F i två olika utföranden, en med 4 plastingångar 
och en med 2 plastingångar. Burarna med 4 ingångar fanns på länk 1 och länk 2 medan 
burarna med 2 ingångar fanns på länk 3 – och 4. För att se om det fanns någon signifikant 
effekt av antalet buringångar utfördes ett oberoende t- test med data endast från burtyp F. 
Enligt t-testet finns ingen signifikant effekt av antalet ingångar (F= 0,807, df=30, p= 0,376) 
och data från de två varianterna kunde därför poolas.  

 

 
Figur 9 Fångsten ökar vid längre fisketid. Tydligast är detta för burdesign A. Burdesign F visar en negativ trend av längre 
fisketid vilket kan bero på ökade rymningar till följd av fler ingångar. Resultatet från ANOVA:n visar inte på någon 
kombinationseffekt av burtyp och fisketid (p= 0,211). 

 

Under provfisketillfällena noterades även mängden- samt artsammansättningen av bifångst, 
viket såg ut ungefär på samma sätt på alla lokaler. Med simkrabba (Liocarcinus depurator) 
som dominerande art (Tabell 5). Lokal 2 fick större andel bifångst i form av torsk än övriga 
lokaler. Att juvenila individer av exempelvis torsk eller andra arter där beståndsutvecklingen 
är negativ fångas är ett problem då överlevnadschansen är mycket liten Detta då måsar och 
trutar tar fisken innan den hunnit simma undan. Mängden torskfiskar i bifångsten varierar 
geografiskt efter personlig kommunikation med fiskare kan burfiskare kring Orust och Tjörn 
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få uppemot 200 eller fler torskar per dag. Det faktum att torsk förekommer som bifångst kan 
få konsekvensen att burfisket utestängs från områden där torsken är fredad. 

Tabell 2 Bifångst från provfisket i Gullmarsfjorden 

 
6. Diskussion  

6.1 Genomströmmningsakvarium  

Delförsök 1  
Data från delförsök 1 visar att vilken typ av ingång som används kan påverka 
fångsteffektiviteten.  När kräftorna fick välja mellan två olika ingångar under övrigt lika 
förhållanden valde majoriteten av havskräftorna den gråsvarta plastingången.  

Kräftornas beteende observerades under försöken och det noterades att flera individer 
prövade att ta sig in till agnet genom ingången av nät. Kräftorna hade svårt att ta sig in, de 
trasslade in sig och fastnade i nätet vilket gjorde dem försiktiga. Efter en stunds försök 
backade flera individer undan från nätingången. Det här beteendet observerades av Bjordal 
(1979) - i denna studie föreslår Bjordal att ett styvt material i ingångens botten skulle vara en 
fördel. Något som visats stämma i denna studie. De individer som valde ingången i plast 
betedde sig även mindre misstänksamt mot ingången jämfört med beteendet vid ingången i 
nät. Plastingången har även visat sig mer praktisk för fiskaren då denne slipper spännlinor i 
vilket fångsten kan fastna i vid vittjningen och agningen av burarna.  

Lista över arter som förekom som bifångst under provfisket 2013-10-10 – 2013-07-11 

Crustacea  Totalantal  

Simkrabba (Liocarcinus depurator) 1888 

Strandkrabba (Carcinus maenas) 326 

Maskeringskrabba (Hyas araneus) 248 

Eremitkräfta (Eupagurus bernhardus) 162 

Vertebrata  

Torsk (Ghadus mohra) 47 

Gråsej (Pollachius virens) 1 

Vitling (Merlangius merlangus) 2 

Vitlinglyra(Trisopterus esmarkii) 3 

Smörbult 50 

Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) 34 

Gastropoda  

Neptunussnäcka (Neptunea antiqua) 5 

Valthornssnäcka (Buccinum undatum) 5 
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I denna studie har ingen hänsyn tagits till huruvida ingångens utformning påverkar antalet 
rymningar från buren. Ingången i plast skulle även kunna leda till att det blir lättare för 
kräftorna att ta sig ut ur buren. Bjordal (1979, 1986) har exempelvis visat på att ingångar 
med mindre lutning ökar chansen för att en kräfta ska ta sig in i buren, men det ökar även 
risken för att kräftan kan ta sig ut igen. Liknande förhållande skulle kunna appliceras på 
ingången i plast och borde studeras närmare.  

Havskräftorna som användes i akvarieförsöken förvarades i kulturhuset på Kristinebergs 
marina forskningsstation där det även pågick andra försök.  Kräftorna kan ha påverkats 
negativt av aktiviteten i rummet. Vid förflyttningen från kulturhuset till källaren ökades 
stressen vilket jag försökte ta hänsyn till i acklimatiseringstiden (en timme) trots det fanns 
tecken på att kräftorna var påverkade av stress vilket också kan ha påverkat kräftornas 
beteende i genomströmningsakvariet.  

Delförsök 2  
I delförsök 2 testades ingångar av nät i blå respektive röd färg. Resultatet från försöket visar 
att färgen på ingångarna inte hade någon signifikant effekt på fångsteffektiviteten.  Detta är 
intressant då typen av ingång som användes till delförsök 2 var av den typ som kräftorna 
undvek i delförsök 1. Kräftorna tog i genomsnitt 30 sekunder längre på sig att göra ett val 
och flera kräftor prövade att gå in i öppningarna men backade ut igen. Färgen på garnet är 
troligtvis en faktor som har en mindre betydelse för fångsteffektiviteten än val av material 
till ingångar, storlek på buren eller agnets attraktionskraft. I framtida studier kunde vara 
intressant att jämföra andra faktorer så som ingångarnas lutning, utformning och struktur, 
skulle exempelvis en ingång formad som ett rör, mer likt en ingång till en bohåla leda till att 
fler kräftor tar sig in i buren?  

6.2 Provfiske 

Delförsök 3 
Resultatet från provfisket visar att det finns en signifikant effekt av burdesign, LSD post-hoc 
testet visar att burdesign A skiljer ut sig från de övriga burarna. Burdesign A är större och har 
en kammare. Att stora burar med kammare fiskar bättre är något som erfarits även från 
tidigare studier. Miller (1990), beskriver i sin Review artikel fyra studier där hummertinor 
med och utan kammare testas mot varandra, i alla fallen visade sig burar med kammare fiska 
bäst. Flera fiskare (pers. kommunikation) har även de uttryckt att de upplever att 
kammarburar ger bättre fångst. Anledningen till detta kan vara att en kammare gör det 
svårare för havskräftorna att rymma. Flera studier där ibland Bjordal 1979 har observerat 
havskräftors beteende kring burar och noterat ett aggressivt beteende gentemot andra 
individer vilket bidrog till att Flera havskräftor undvek att gå in i burar om andra individer 
redan befann sig där i, framförallt mindre havskräftor undvek burar med större individer. En 
större bur med kammare som separerar individerna från varandra skulle därför kunna 
minska konfliktytorna och leda till att fler kräftor vågar sig in i buren. Det skulle vara 
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intressant att se hur fångsteffektiviteten påverkas av ännu större burar, är det mer effektivt 
att fiska med få stora burar än flera mindre?  

I Bonferroni post-hoc testet finns ingen signifikant skillnad i fångsteffektivitet mellan 
burdesign A – och E. Design E är den burtyp som fiskade bäst efter A, men skiljer sig inte 
signifikant från de övriga designerna. E har två plastingångar och duk av vit Dynema. 
Dyneman är tunnare och det skulle kunna vara en bidragande faktor, den ljusa duken kan 
också vara mindre hotfull för kräftorna.  

Burdesign B och C var identiska förutom ingångarna. Design B hade ingång i nät och design C 
i plast. Den burtyp som fick minst fångst var typ B. Det går att ana en tendens till att det 
finns en skillnad i fångsteffektivitet mellan bur B och C med fler provtillfällen skulle en 
statistisk skillnad vara möjlig. Då skulle även resultatet från delförsök 1 kunna bekräftas i fält.  
 
I denna studie ser vi en signifikant effekt av fisketiden. Samtliga burar visar på tendens till 
ökade fångster förutom design F med inåtvälvda sidor som istället visar en negativ  
trend där längre fisketid ger mindre fångst. Design F utformades med två respektive fyra 
ingångar. Då fiskaren som monterade ingångarna ansåg att fyra ingångar blev för många. Att 
ramen var för liten för designen kan vara förklaringen till minskad fångst vid längre fisketid 
då fler ingångar, samt att de inåtvälvda sidorna kan ha fått effekten att fler kräftor lyckats ta 
sig ur buren, kanske till och med promenerat från en ingång till en annan och aldrig riktigt 
uppehållit sig i buren. I tidigare studier från Bjordal (1979, 1986) har man sett likande 
resultat. Fler ingångar, samt en tät placering av ingångarna gjorde att fler havskräftor kunde 
ta sig ur buren igen. Jag tror att en bur med större ram, och eventuellt även svältkammare 
skulle ge intressanta resultat.  Att alla burar av design F inte var utformade på samma vis är 
också ett problem. I den statistiska analysen har jag valt att pola burarna och kallat dem ”F” 
då T-testet inte visade på någon signifikant skillnad mellan de två typerna. det gör ändå att 
resultatet blir mer osäkert.  

Under provfiskets gång fick jag även ta del av intressanta idéer för att minska bifångsten, 
alternativt öka överlevnaden på den bifångst som hamnar i burarna. Något som känns 
intressant att utveckla då arter som torsk förekom som bifångst i burfisket.  Några av 
förslagen som även testats tidigare är rör eller trattar som sätts fast i burens tak ur vilket 
fiskar kan ta sig ut ur men däremot inte havskräftor. Andra förslag är rör ner till en bur under 
ytan där fisken kan ”vakna till” utom räckhåll för trutar och måsar för att sedan simma i väg. 
Rör direkt i båtens skrov där fiskarna slängs i för att hindras från att bli uppätna av fåglarna. 
Dessa metoder är idag införlivade i bland annat 8-fjordar området.  

Provfisket visade även på praktiska för- och nackdelar av olika burkonstruktioner i praktiken. 
För att en bur ska vara praktisk att använda för fiskaren bör den vara enkel att agna och 
tömma på fångst, den bör helst inte vara allt för tung då det förekommer många lyft vid 
både vittjning och i sättning av burarna. Alla burdesigner utom F var lätta att agna och vittja 
då det var trångt att komma åt. Att F- designen var svårhanterlig innebar ett riskmoment 
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under fisket, då tid och uppmärksamhet riktas mot arbetet med buren. De fyra ingångarna 
satt så pass tätt att det var svårt att få ur fångsten, vid flera tillfällen riskerade klor att gå av 
då havskräftorna fastnade mellan ingångarna.  Agnsnöret satt så till att det var svårt för 
fiskarna att komma åt då buren skulle agnas om.  

För att burfisket fortsatt ska kunna utvecklas efter de premisser som finns i dag är just 
burens design ett område där det finns möjlighet för utveckling. Resultatet från denna studie 
visar att det går att påverka fångsteffektiviteten genom små förändringar i designen. För 
framtida studier vore det intressant att titta på om färre stora burar ger samma fångst som 
flera små, arbetsinsatsen skulle kunna vara den samma. Det vore även intressant att titta på 
en större variant av design F, som även den var klädd i Dynema. Samt testa modellen med en 
kammare.  

7. Slutsatser 

Havskräfta är en värdefull naturresurs och i dagens läge är havskräftbestånden i Kattegatt 
och Skagerack hållbara. Fisket med burar begränsas idag huvudsakligen av platsbrist och 
bifångster av torsk. Denna studie har genom försök i akvarium och provfiske i fält visat att 
burens design och utformningen av burens ingång har en signifikant påverkan på burens 
fångstegenskaper. Studien visar att ingångar i styvare material så som plast ökar chansen att 
en kräfta går in i buren. Resultatet från provfisket i fällt visar att större burar med kammare 
ger större fångst. Det finns även en effekt av fisketid och tendenser till att längre fisketid och 
tunnare duk ger ökad fångst. Området har utvecklingspotential och i framtiden kan bland 
annat ännu större burar testas. Studier för att ta reda på den optimala fisketiden kan också 
genomföras. Att förbättra burars fångsteffektivitet är ett sätt att gynna burfisket efter 
havskräfta och ett viktigt steg till ett mer hållbart och miljövänligt fiske.   
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Appendix 1. Karta över fiskeplatser 
 

 

Figur 10: Överblick på provfiskelokalerna för kort fisketid. Där gula nålar symboliserar länk 1, gröna nålar symboliserar länk 
2, röda nålar symboliserar länk 3 och orangea nålar symboliserar länk 4. 

 

Figur 11: Överblick på provfiskelokalerna för lång fisketid. Där gula nålar symboliserar länk 1, gröna nålar symboliserar länk 
2, röda nålar symboliserar länk 3 och orangea nålar symboliserar länk 4. 
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Figur 13: från vänster: länk 1 och 2, länk 2 och länk 3 och 4. 

Kort fisketid:

 

Figur 12 Från vänster till höger: Länk 1 och 2, Länk 2, länk 3 och länk 4. 

Lång fisketid:  
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Appendix 2. Burdesign 
 

 

Figur 14: Burdesign A 

 

Figur 15: Burdesign B 

 

Figur16: Burdesign C 
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Figur 18: burdesign E 

 

Figur 17: burdesign D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Burdesign F, med två ingångar 
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Appendix 3. Tabell över fisketillfällen 

 Tabell 3: Datum, djup och positioner för provfisketillfällena med exakta liggtider för kort 
fisketid. 

Kort fisketid  
Datum för 
Vittjning 

Fisketid 
(Dygn) Länk Djup (m)  Position  

      bur 1 bur 24 bur 1 bur 24 

2013-10-10 2 1 47,5 48 
58 15 49 N, 11 
26 45 E 

58 15 54 N, 11 
26 77 E 

2013-10-10 2 2 39,4 41,7 
58 15 42 N, 11 
26 69 E 

58 15 47 N, 11 
26 85 E  

2013-10-10 1 3 41,7 40,7 
58 16 19 N, 11 
27 89 E 

 58 16 11 N, 11 
27 76 E 

2013-10-10 1 4 39,6 40,6 
58 16 22 N, 11 
27 81 E 

58 16 27 N, 11 
27 88 E 

2013-10-18 2 1 34 37,2 
28 15 30 N, 11 
25 57 E 

58 15 26 N, 11 
25 68 E 

2013-10-18 2 2 39,2 38,9 
28 16 62 N, 11 
28 28 E 

58 16 57 N, 11 
28 07 E 

2013-10-18 2 3 44,9 43,6 
28 16 16 N, 11 
20 08 E 

28 16 07 N, 11 
27 89 E 

2013-10-18 2 4 39,7 41,7 
28 16 10 N, 11 
27 70 E 

28 16 19 N, 11 
27 89 E 

2013-10-25 2 1 38,2 41,5 
58 15 22 N, 11 
25 77 E 

58 15 25 N, 11 
25 64 E 

2013-10-25 2 2 43,3 43,2 
58 16 65 N, 11 
28 63 E 

58 16 63 N, 11 
28 51 E 

2013-10-25 2 3 42,5 43,1 
58 16 11 N, 11 
27 80 E 

58 16 17 N, 11 
28 01 E 

2013-10-25 2 4 47,5 47,3 
58 16 28 N, 11 
27 76 E 

58 16 24 N, 11 
27 91 E 

2013-11-07 2 1 36,9 34,7 
58 15 26 N, 11 
25 71 E 

58 15 30 N, 11 
25 63 E 

2013-11-07 2 2 50 44,3 
58 16 66 N, 11 
28 82 E 

58 16 65 N, 11 
28 65 E 

2013-11-07 2 3 41,8 42,7 
58 16 13 N, 11 
27 82 E 

58 16 24 N, 11 
27 91 E 

2013-11-07 2 4 45 47,5 
58 16 17 N, 11 
28 06 E 

58 16 23 N, 11 
28 21 E 
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Tabell 4: Datum, djup och positioner för provfisketillfällena med exakta liggtider för lång 
fisketid 

Lång fisketid  
Datum för 
vittjning 

Fisketid 
(Dygn) Länk Djup (m)  Position  

      bur 1 bur 24 bur 1 bur 24 

2013-10-16 6 1 47,4 48,6 
58 15 54 N, 11 
26 70 E 

58 15 50 N, 11 
26 50 E 

2013-10-16 6 2 41,1 43,2 
58 15 38 N, 11 
26 51 E 

58 15 36 N, 11 
26 33 E 

2013-10-16 6 3 44 41,6 
58 16 20 N, 11 
28 08 E 

58 16 14 N, 11 
27 91 E 

2013-10-16 6 4 40,7 41,9 
58 16 16 N, 11 
27 80 E 

58 16 21 N, 11 
27 96 E 

2013-10-23 5 1 35 34,2 
58 15 27 N, 11 
25 74 E 

58 15 29 N, 11 
25 66 E 

2013-10-23 5 2 32 38,8 
58 16 65 N, 11 
28 47 E 

58 16 09 N, 11 
28 63 E 

2013-10-23 5 3 43,3 43,1 
58 16 13 N, 11 
27 99 E 

58 16 08 N, 11 
27 84 E 

2013-10-23 5 4 39 40,6 
58 16 17 N, 11 
27 69 E 

58 16 24 N, 11 
27 86 E 

2013-10-30 5 1 38,6 39 
58 15 19 N, 11 
25 88 E 

58 15 23 N, 11 
25 70 E  

2013-10-30 5 2 51,2 44 
58 16 63 N, 11 
28 70 E 

58 16 62 N, 11 
28 48 E  

2013-10-30 5 3 41,7 40,6 
58 16 13 N, 11 
27 84 E 

58 16 13 N, 11 
27 71 E  

2013-10-30 5 4 41,2 42,2 
58 16 26 N, 11 
27 80 E 

58 16 20 N, 11 
27 96 E 

2013-11-05 4 1 37 38,2 
58 15 26 N, 11 
25 23 E 

58 15 21 N, 11 
25 85 E 

2013-11-05 4 2 50 45,1 
58 16 X N, 11 28 
XE 

58 16 64 N, 11 
28 62 E 

2013-11-05 4 3 42 44,7 
58 16 19 N, 11 
27 94 E 

58 16 28 N, 11 
27 94 E 

2013-11-05 4 4 47,5 48 
58 16 15 N, 11 
28 17 E 

58 16 20 N, 11 
28 25 E 
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Appendix 4 – Slumplista burar 
Tabell 5. Ordningen burarna hade på respektive länk. Ordningen slumpades ut med hjälp av 
Excel. Bokstäverna står för respektive burtyp och siffran är individmärkning av buren.  
 

Länk 1  Bur Länk 2  Bur Länk 3  Bur Länk 4   Bur 
1 F4 1 E2 1 F2 1 D2 
2 F2 2 C2 2 F4 2 E3 
3 E3 3 A2 3 B1 3 D1 
4 A1 4 A1 4 F1 4 E4 
5 E4 5 F3 5 C1 5 A4 
6 F3 6 B1 6 A1 6 B3 
7 A4 7 E3 7 E4 7 F2 
8 B3 8 C3 8 A3 8 D3 
9 D1 9 D1 9 D3 9 B1 

10 C4 10 E4 10 A4 10 E2 
11 C3 11 F2 11 E1 11 C4 
12 D2 12 C4 12 E3 12 B4 
13 A3 13 B3 13 B2 13 F3 
14 B4 14 F1 14 D4 14 A1 
15 E1 15 A4 15 D2 15 C2 
16 C1 16 A3 16 B3 16 A2 
17 B1 17 D3 17 F3 17 C1 
18 F1 18 D2 18 D1 18 D4 
19 D4 19 C1 19 E2 19 F4 
20 D3 20 F4 20 C3 20 C3 
21 C2 21 B2 21 A2 21 A3 
22 A2 22 D4 22 C2 22 F1 
23 B2 23 B4 23 B4 23 B2 
24 E2 24 E1 24 C4 24 E1 

 

  


