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I en viktig artikel i nr 4/2004 av Marinar-
keologisk tidskrift tar Göran Ekberg upp 
problematiken med skador på skeppsvrak 
som uppkommer till följd av bottentrål-
ning. Han nämner att omfattningen av 
skadorna är okända, samt att det är svårt 
att peka ut var trålning sker. Han ger vid 
handen att enligt beräkningar som ge-
nomförts av svenska forskare bottentrålas 
varje kvadratmeter av Nordsjön, Skage-
rack och Kattegatt i genomsnitt en gång 
per år. Liknande danska beräkningar vi-
sar att i Nordsjön trålas det varje år på cir-
ka 429 000 kvadrat[kilo]meter. Omkring 
70 procent av arealen trålas mindre än 
en gång per år medan 10 procent [trålas] 
mer än en gång per år (Ekberg 2004:7).

Statistik av denna typ är dock mycket trub-
big och underlättar inte att uppskatta ska-
derisken inom olika områden eller för en-
skilda skeppsvrak. Eftersom frågan alltjämt 
är mycket angelägen beslöt jag mig för att 
utveckla en metod för att spåra och följa fis-
kets potentiella skadeverkningar på under-
vattensmiljön. Eftersom det är omöjligt att 
dokumentera faktiska skador på alla kända 
vrak och lika omöjligt att spåra skador på 
okända vrak måste metoden fungera som 
förberedelse och alternativ till kostsam fält-
verksamhet och som en möjlighet att rikta 
fältinsatser till specifika områden och vrak.

Olika tråltyper
Idag är trålen den viktigaste metoden för 
yrkesfisket och cirka 75 % av all fångst tas 
genom trålning. En trål är ett trattformigt 

släpredskap som bogseras genom vatt-
net. Trålens mynning bildar två armar el-
ler vingar som leder fisken in mot lyftstru-
ten där fångsten samlas. Trålen släpas 

Trålningsspåren på spåren 

Nya metoder för att spåra 
och förutse skador på 
skeppsvrak

Figur 1. Relativ risk för störning av skeppsvrak baserat på intensiteten i bottentrålning efter platt-
fisk, skaldjur och torsk 1999–2003. Notera att området i figur 2 ligger mitt i den stora rödmarke-
rade zonen utanför Simrishamn. Detaljen i figur 3 är också utmärkt i bilden. Sammanställt av data 
från Fiskeriverket (2005).

Fo
to

: F
is

ke
ri
ve

rk
et



16        mt 4/2009

i två vajrar som hålls isär av två stora 
trålbord. Liksom på nät sitter det flyt-
element i trålens överdel och tyngder 
i dess underdel. Redskapet finns i en 
mängd varianter och storlekar:

Bottentrål används vid fiske nära 
bottnen, till exempel efter platt-
fisk, skaldjur och torsk. För hårda 
bottnar finns ofta någon typ av 
rullar monterade på underdelen 
för att trålen lättare skall rulla 
över smärre hinder.

Bomtrål är en ofta mindre bot-
tentrål som hålls vidöppen av en 
tvärsgående bom mellan trålving-
arna. Bomtrålen dras snabbare 
över bottnen än en vanlig trål och 
är mycket effektiv vid fiske efter 
rödspätta, sjötunga och piggvar.

Flyttrål används i den fria vat-
tenmassan, ofta i fiske efter sill. 
Redskapet kräver stor maskin-
styrka och dras ofta av två båtar 
tillsammans. Genom att variera 
längden på släpwirarna ned till 
de tyngder som finns framför trå-
len kan djupgåendet ställas in så 

att redskapet arbetar på det djup 
där fisken finns. För att exakt be-
stämma djupgåendet använder 
man sig av ett speciellt ekolod 
(trålsond) som sitter monterad på 
trålens översida.

Vi har här alltså att göra med dels en 
säker påverkan från bottentrålens rullar, 
bommar eller nät, dels en potentiell på-
verkan från flyttrålens tyngder och nät, 
där i det senare fallet störningen endast 
sker om fisken och därmed trålen går 
tillräckligt nära vraken.

Fiskestatistik och trålningsområden
Första steget består av att identifiera 
inom vilka områden som trålning sker 
med bottenstörande metoder. Fiskeri-
verket har i en studie (2005, opublice-
rad) sammanställt de svenska yrkes-
fiskarnas loggböcker som visar deras 
fångster mellan åren 1999 och 2003 
när det gäller ett antal ekonomiskt vik-
tiga fisk- och skaldjursarter. Från denna 
statistik analyserade jag fram ett under-
lag som visar det relativa uttaget av fisk 
och skaldjur som lever och fångas nära 
bottnen (plattfisk, torsk, havskräfta och 
räkor). Denna karta (figur 1) visar alltså 

områden där bottnarna riskerar att stö-
ras av bottentrålar. Eftersom underlig-
gande punktinformation representerar 
en hel trålningssträcka får vi genom 
denna kunskap en översiktlig bild, en 
tentativ karta med skaderisker med 
en geometrisk upplösning av i stor-
leksordningen 5 km2. Företaget Marin 
Miljöanalys har under en kartering av 
området öster om Simrishamn doku-
menterat omfattningen av trålnings-
skador på bottnen där (figur 2). Detta 
svårt störda område ligger inom den 
zon som har störst störningsrisk enligt 
figur 1, se bildtext.

Denna analys berör inte pelagiska arter 
(som fångas i den fria vattenmassan) 
eftersom dessa inte bottentrålas och 
data för dessa fångster saknades vid 
analystillfället. Dessa fiskarter och trål-
ningen i den fria vattenmassan berörs 
istället av steg två nedan.

Gränserna som valts i figur 1 mellan 
riskgrupperna är flytande och subjektiv, 
men deras relativa ordning är relevant. 
Det är alltså i stort sett omöjligt att 
sätta en absolut siffra på skaderisken. 
En framkomlig väg är istället att jäm-

Figur 2. Vraket (inom röd ring) ligger nedsjunket i de mjuka bottensedimenten på ett 
djup av 70 meter. Den svartvita bilden visar en amplitudanalys (så kallad backscatter-
analys) av multibeam sonar där man förutom vraket ser tätt med trålspår (grå ränder). 
Fiskarna trålar ofta nära vrak för att fånga den fisk som gärna ställer sig där. Risken är dock 
att nät och trålgarn fastnar i vraket samt att den intensiva trålningen förstör bottenhabitat 
för de djur som lever där. Källa: Marin Miljöanalys.

Figur 3. Samstämmigheten mellan fiskerutter (till över-
vägande del trålningsspår) från år 2009 och utpekade 
fångstområden för tidigare år enligt figur 1.
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föra den relativa skaderisken med olika 
prioriterade eller särskilt känsliga ma-
rinarkeologiska objekt och eventuellt 
sätta in åtgärder (utmärkning i sjökort, 
fiskeförbud, bevakning, dokumentation 
och så vidare) där så är befogat.

Nästa steg i analysen är att undersöka 
precis var fiske sker och att även kar-
tera pelagiskt fiske. För detta ändamål 
finns det olika transponderdata (infor-
mation automatiskt loggad och skickad 
från fartyg) tillgängligt.

Transponderdata som indirekt indi-
kator
Yrkesfiskets verksamhet registerförs i 
ett digitalt loggningssystem, VMS (Ves-
sel Monitoring System). VMS infördes 
ursprungligen för att kunna kontrol-
lera uppgifterna om fångstområde i 
fiskeloggböckerna och på så vis kunna 
garantera att fångsten avräknas från 
rätt kvot. Positionsrapporterna används 
idag även för att övervaka fartygsaktivi-
teter i områden som har olika former 
av fiskeförbud. Vidare används VMS 
som planeringsunderlag för Kustbe-
vakningens och Fiskeriverkets inspek-
tioner och kontroller till sjöss och vid 

landning. Alla fiskefartyg över 15 meter 
omfattas idag av kravet på VMS och 
denna typ av utrustning finns instal-
lerad på närmare 200 svenska fartyg. 
Fiskeriverket övervakar dessutom med 
hjälp av VMS ett hundratal utländska 
fartyg när de befinner sig i svensk eko-
nomisk zon (Fiskeriverket 2009). Ett 
problem med VMS är att det omfattas 
av sekretess och det kan därför vara 
svårt att få analysera informationen. Ett 
annat problem är att det går att stänga 
av systemet och fiska olagligt.

Som alternativ till VMS finns det indi-
rekt information om fiske att fritt tillgå 
från det så kallade AIS-systemet (Au-
tomatic Identification System). All far-
tygstrafik med ett deplacement större 
än 300 bruttoton måste ha ett trans-
pondersystem ombord som sänder ut 
fartygets identitet, typ, storlek, posi-
tion med mera. Det finns även mindre 
fartyg som frivilligt använder AIS då 
det låter brukaren få en realtidsbild 
av andra fartyg i sitt närområde. Från 
AIS-informationen går det att filtrera 
fram angivelser som med största san-
nolikhet härrör från fiskeriverksamhet, 
då företrädesvis trålning. En myndighet 

som registerför AIS-data är sjöfarts-
verket. Från de i runda tal fem hundra 
miljoner transpondersignaler som lag-
ras angående Östersjön under ett år 
tog jag fram de angivelser som sändes 
ut från fiskefartyg av minst 10 meters 
längd under perioden 1 januari till 30 
november 2009. Från denna delmängd 
data tog jag fram ruttsegment där far-
tygets hastighet i en given position 
understeg 5 knop. Trålning sker näm-
ligen oftast med en hastighet av 2,5–4 
knop samtidigt som fiskefartygen of-
tast håller minst 10 knops fart under 
transportsträckorna. Kvar var närmare 
tre miljoner positionsangivelser som 
grupperar sig mycket intressant i oli-
ka täta kluster (figur 4). För att pröva 
hypotesen att dessa positioner anger 
trålningspunkter kontrollerades ett an-
tal ruttspår, fartygen bakom ruttspåren 
och spårens konfiguration. Det visade 
sig att en stor del av spåren ligger par-
vis och visar så kallad partrålning, där 
en stor (ibland över 300 meter) bred 
trål spänns upp mellan två fartyg som 
trålar tillsammans. Jämför man utbred-
ningen av fiske av plattfisk och annan 
bottennära fisk med trålspåren (fi-
gur 3) ser man en tydlig korrespondens 

Figur 4. Fiskeintensitet 
(främst flyttrål/partrål efter 
sill och skarpsill) under 
2009 för svenska delen av 
egentliga Östersjön mätt 
enligt antal trålpassager 
inom 1 km. De flesta kända 
vrak är kustanknutna och 
därför ej utsatta för trålning. 
Vrak som står upprätt på 
platt botten, till exempel de 
kända sjöhästenvraket och 
spökskeppet, lever dock 
farligt.
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i sydvästra Östersjön, söder om Öland. 
Övriga ruttspår från trålning/fiske i figur 
4 härrör främst från trålning i den fria vat-
tenmassan (av framförallt sill och skarp-
sill), vilket även de talrika exemplen på 
partrålning indikerar. Trålningshypotesen 
prövades sedan mot utpekade fångstom-
råden för sill och skarpsill som framgår av 
en resursöversikt från Fiskeriverket (Ask & 
Westerberg 2006) med mycket god över-
ensstämmelse. Frånvarande från spårana-
lysen är det småskaliga kustnära fisket till 
exempel längs Gotlands kuster med olika 
typer av garn, ryssjor och så vidare, som 
alltså finns indikerat i figur 1 på grund av 
stort fiskeuttag men som saknas i AIS.

När kartan med fiskerutter och trålnings-
spår är utarbetad får vi en mer detaljerad 
bild av var potentiella skador generellt 
förekommer (jämförelse mellan år) och 
en möjlighet att peka ut enskilda ska-
detillfällen och orsakande fartyg. Figur 4 
visar således en frekvensanalys av fiskeri-
verksamhet som pekar ut särskilt utsatta 
områden. 

Övervakning av särskilt känsliga 
objekt
I och med att ruttspåren från AIS har en 
mycket god geometrisk noggrannhet 
(GPS-baserad) kan man inte bara ana-
lysera fram högriskområden utan även 
ta fram enskilda passager och bedöma 
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avgränsar och prioriterar insatserna. Me-
toderna presenterade här är ett exempel 
på ett sådant försök. 

dessa efter fartygets namn, storlek, natio-
nalitet och liknande för att följa påverkan 
och risk för påverkan (se figur 5) – man 
kan exempelvis förmoda att ett fartyg 
med föråldrad teknologi har svårare att 
undvika ett vrak än ett modernt fartyg 
med senaste formen av sonar-, styr- och 
reglerteknik. 

Framtida utveckling
Något som återstår är att undersöka hur 
trålning efter pelagisk fisk (lax, sill, skarp-
sill med flera) riskerar att påverka objekt 
på botten. Ofta sker trålningen efter dessa 
arter på stora djup med en relativt god 
marginal mellan trålen och bottnen. Ef-
tersom djupet på en flyttrål kan vara upp 
emot 80 meter kan man dock inte ute-
sluta skador på välbevarade fartyg som 
ligger på ett djup om kanske 100 me-
ter. Här kan ytterligare kunskap och data 
från yrkesfiskare förfina metoden så att 
det blir klarare hur stor risk det är att ett 
vrak påverkas av andra trålningsmetoder 
än bottentrålning. För att få ett operativt 
redskap måste även utvecklingen inom 
fiskenäringen följas. Fisket varierar myck-
et mellan åren och regler kring fiskefria 
områden och andra fiskestopp påverkar 
verksamheten kraftigt.

Göran Ekbergs (2004:9) visioner om att 
dokumentera trålningsskador låter sig 
inte realiseras med mindre än att man 
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