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Bakgrund. 

Spöknät har sedan länge varit ett återkommande problem. Spöknäten 

förekommer på många områden och utgör såväl ett säkerhetsproblem som en 

miljöfara. Moderna fiskenät är av sådant material, vanligtvis plastbaserat, som 

är inte bryts ner på många år. Näten kan ligga kvar länge och fånga fisk trots att 

de blir nedsmutsade och tilltrasslade. De utgör dessutom en fara för 

båttrafiken då delar av nätet kan flyta upp till ytan och fastna i båtar och 

propellrar. Plasten i näten bryts med tiden ner och omvandlas till s.k. 

”microplaster” som på senare år uppmärksammats som en betydande 

miljöfara. Det finns därför goda skäl att rensa undan spöknät i möjligaste mån.  

 

Anledningarna till förekomsten av spöknät är många. De vanligaste är 

väderleksbaserade orsaker såsom stormar och is, men även båtar kan göra 

åverkan på rep och nät så att man inte får tag på näten. Tyvärr förekommer 

också att en och annan fiskare kan mista ett garn på grund av slarv och 

oaktsamhet. Det förekommer både bland yrkesfiskare och husbehovsfiskare. 

 

Vänerns yrkesfiskare har tillsammans gedigen kunskap om Vänern och 

förhållandena i sjön. Yrkesfiskarna vet var man kan förvänta sig hitta spöknät 

och kan därmed målinriktat arbeta med dragga på de platser som är mest 

relevanta i sammanhanget. Dialog har även skett med sportfiskets 



organisationer för att den vägen få tips om kända eller misstänkta platser där 

spöknät kan förekomma.  

 

Genomförande 

Efter att projektet beviljats tillverkades tre anpassade draggar av en erfaren 

yrkesfiskare från Spiken. Information förmedlades till de yrkesfiskare i Vänern 

som har möjlighet och förutsättningar att medverka i arbetet. Ett antal fiskare 

spridda över olika delar av sjön rekryterades att medverka. De första operativa 

insatserna genomfördes under 2021. Med ledning av de erfarenheter som 

gjordes, utökades och kompletterades sökområdena och insatserna 

intensifierades under sommaren 2022.  Totalt deltog 8 yrkesfiskare i 

sökinsatserna. Allt insamlat material förvarades i storsäck på utvalda 

lagringsplatser för att slutligen transporteras till den marina 

återvinningscentralen i Kungshamn på västkusten.  

 

Hopsamlade spöknät i säckar 

Resultat 



Insatsen har genomförts både i Västra Götalands och Värmlands län. 

Gemensamma kostnader såsom administration 

Den totala sökinsatsen omfattar 455 timmar varav 331 timmar avser Västra 

Götalands län och 124 timmar avser Värmland län. Det insamlade materialet 

uppgick till totalt 500 kg. Ca 25 hela eller delar av fiskenät samt ett tiotal burar. 

De områden som genomsökts framgår av bifogade kartor.  

Såvitt vi kan bedöma är Vänern nu relativt fritt från spökredskap. Det kan 

givetvis förekomma något kvar som vi inte lycktas hitta, men det bör i så fall 

handla om ett mycket begränsat antal. 

Transporten till återvinningscentralen gjordes med hyrd bil som tankats med 

miljödiesel (HVO).  

Kärran är lastad för transport till marina återvinningscentralen  



Den dokumentation som gjorts i projektet rapporteras till länens 

fiskkonsulenter och är därmed tillgänglig om kompletteringsinsatser kan bli 

aktuella framöver. Draggar som tillverkats kommer att lagras för att möjliggöra 

framtida bruk om så blir aktuellt.  

Projektrapporten kommer delges Vänersamarbetet fvb till berörda kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Bilaga  

Kartor över draggningsplatser 

Översikt 

 

 

 

Detaljkartor 









 

 

1. Norra Dalbosjön 

2. Södra Dalbosjön 

3. Norra Värmlandssjön 

4. Södra Värmlandssjön 


