Har du frågor kring vår verksamhet så är du välkommen
att kontakta Lars-Olof Axelsson, 0705-330887.
För att bidra använder du bankgiro 5353-3816 Projekt Fjordtorsk
eller Swish 1235335302. Märk med ditt namn/företagsnamn.

Projekt
Fjordtorsk

Projektet stödjs av Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun, Havs- och Vattenmyndigheten,
Sveriges Fiskares Producent Organisation (SFPO), Kynningsrud, Sportfiskarna,
Projekt 8-Fjordar med flera. SLU Havsfiskelaboratorium kommer på uppdrag av
Havs- och Vattenmyndigheten att utvärdera projektet.
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Torskundret i Byfjorden
I början av 2014 började vi, tillsammans med Kynningsrud, utveckla prefabricerade
artificiella torsk- och hummerrev. Den 9 juli 2015 placerade vi ut dessa på 6-10 meters
djup i Byfjorden och naturen svarade direkt. Efter endast 3,5 år kunde vi konstatera att
det fanns ett stationärt lekande bestånd med torskar på drygt 60 cm som toppen av det
självförsörjande ekosystem som dessa rev bildat.
Det unika är att ”våra” torskar året runt, oavsett årstid och vattentemperatur,
uppehåller sig i eller i omedelbar närhet till reven. Detta är något som aldrig
tidigare iakttagits eller dokumenterats.
Slutsatsen är att torskar inte väljer lekplats eller lokalisering av en slump. De väljer en
plats där ungfisk har en god förmåga att överleva. Det är så som torsken vid reven valt
sin lokalisering och lekplats och det är med kännedom om detta beteende vi kan stärka
den biologiska mångfalden och få stora lekmogna torskbestånd vid de nya
torskrevsparkerna inom en snar framtid.

Vad är nästa steg i Projekt Fjordtorsk?
Under 2020 startar vi, i samarbete med Rotaryklubbarna i Uddevalla kommun, två nya
torskrevsparker, om totalt 64 rev, i Byfjorden.
Fjorden har påverkats på ett negativt sätt av att Uddevalla under det senaste seklet har
vuxit och utvecklats. Nu krävs det åtgärder för en bättre havsmiljö! Projekt Fjordtorsk
bidrar till en restaurering av Byfjorden och återskapar goda livsmiljöer och uppväxtområden för det marina livet.
Martin Falklind, Eco Film, och undervattensfilmaren Tobias Dahlin har sedan 2018
dokumenterat utvecklingen vid de befintliga reven som en del i arbetet med SVT:s
naturdokumentärserie Fisken i Fokus och avsnittet Torskställen, vilken skall visas 2021
i SVT. Dokumentation och filmning kommer att fortsätta för uppföljning av utvecklingen vid de nya Torskrevsparkerna. Detta kommer att stärka bilden av Uddevalla som en
kuststad. (Se filmer på Youtube via vår hemsida fjordtorsk.se.)
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Bli en engagerad part i projektet för att
skydda torsk och hummer i Byfjorden!
Skala 1:14808

Nu kan DU bli en del i Projekt Fjordtorsk genom att köpa ett eller flera rev för
25 000 kronor styck. Utöver att göra en fantastisk insats för vårt framtida torsk- och
hummerbestånd får du också en plakett med ditt namn/företagsnamn fäst på revet samt
ett diplom att hänga på väggen. Plaketten, som graveras i rostfritt stål, kommer att minna kommande generationer om din insats för livet i Västerhavet.
Du kan alternativt köpa en del i ett rev! Ditt namn kommer då att synas bl.a. på vår
hemsida och i sociala medier.
Har du frågor eller funderingar kring detta eller vår verksamhet så är du välkommen att
kontakta Lars-Olof Axelsson 0705-33 08 87.
För att bidra använder du bankgiro 5353-3816 Projekt Fjordtorsk. eller
Swish 1235335302. Märk med ditt namn/företagsnamn.
Våra nya rev är utvecklade utifrån våra erfarenheter
från befintliga rev.
Genom en sinnrik konstruktion med musselband vilka
sitter fast i reven och hålls upp av flytkroppar bildar
vi mindre konstgjorda kelpskogar vilka kommer att
ge hemvist åt musslor, sjöpungar och alger vilka i sin
tur blir yngelkammare till torsk och annan fisk samt
hummer, strandkrabbor, märlor, borstmask,
tångräkor, sjöstjärnor mm.
Detta kommer att fungera på samma sätt som ålgräsängar och ger skydd och föda för
fiskyngel/torskyngel. På så sätt bildas essentiella habitat där torsken kan finna föda och
skydd under hela sin levnad. Detta bidrar starkt till den biologiska mångfalden.
(Reven är 3 x 3 m och 1,2 - 1,5 m höga)

