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Blå bioekonomi – vad är på gång i Finland
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har visat positiv effekt
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Fångsten av gråsäl 33 procent större än året innan

Fångsten av gråsäl var 1.8.–31.12.2018 och 16.4.–31.7.2019 sammanlagt 285 

individer (60 st i Bottenviken-Kvarken, 96 st i Sydvästra Finland och 129 st i  Finska

vikens stamförvaltningsområde). Jaktkvoten för gråsäl är enligt Jord- och 

skogsbruksministeriets förordning 1 050 individer . Som fångst fick man lite över en 

fjärdedel av den tillåtna kvoten. I Finska viken fick man 90 procent, i Sydvästra Finland 

35 procent och i Bottenviken-Kvarkens stamförvaltningsområde 10 procent av den

regionala kvoten. Fångsten av gråsäl jaktåret 2017 – 2018 var 215 individer.

Sälbestånden fortsätter växa i Östersjön

År 2019 såg man i flygräkningarna i Östersjön drygt 38 000 gråsälar. Av dessa var

ungefär 14 200 på Finlands havsområde. Resultatet för Finlands havsområde är nu

ungefär 4 500 individer fler än år 2017.
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Pilottestning av den mobila sälskrämman i 

skötfisket hösten 2019 utanför Björneborg
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▪ ”Pulsväggen” med 2-20 kHz variationer i frekvens

består av ungefär tio olika frekvenser som sänds i 

cykler, med pauser emellan -> hindrar att sälarna

vänjer sig.

▪ Testat flera ankringsställen för skrämman i 

förhållande till nätlänken samt olika längd på

länkarna. Bl.a. har skrämman ankrats vid mitten av 

en 120m nätlänk ungefär 20m från länken

Kontrollnätlänkarna tillräckligt långt från länken med

skrämman.

▪ Sammanlagt 26 provfiskegånger (13.8.-18.10.), 

testen fortsätter till utgången av fiskesäsongen 2019.

▪ Apparatens start stopp med subconn kontaktpropp.

▪ GPS lokalisering (ifall ankarlinan går av eller något

motsvarande)© Luke, Esa Lehtonen
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Utveckling av mobil sälskrämma för nät- och 

ryssjefisket (TUKALA WP3)

4 25.11.2019

Inga genomföringar i höljets

undervattensdelar

© Luke, Esa Lehtonen
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Mobil sälskrämma & Otaq SealFence 4
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Batterier 4 x 48 Ah AGM, 

24 V (4 x 14 kg)

Sändarenhet

Ø 120 mm

Längd 195 mm
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Laddning av skrämmans batterier på land / i båten
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▪ Laddning av aggregatens batterier mellan fiskeperioderna

© Luke, Esa Lehtonen

GPS lokalisering: 

• position  

• realtidsuppföljning av spänningen i 

skrämmans batteri
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Erfarenheterna från de preliminära testerna med den

mobila skrämman är lovande (augusti-oktober 2019)
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© Luke, Esa Lehtonen

Skötlänk utan sälskrämma

Sälskrämman bredvid skötlänken

© Heikki Salokangas
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Pilottest av den mobila skrämman i PU-ryssjor, 

hösten 2019 Björneborg

• Skrämman är ankrad utanför

PU-ryssjan, bredvid adaptern

(avstånden 5-10 m)

• De preliminära erfarenheterna

av aggregatets inverkan är

lovande och positiva, inga

sälskadade fiskar i ryssjans

fiskhus.

• Aggregatets verkningstid är

med engångsladdning av 

batterierna 5 dygn

• Pilottitesterna fortsätter till

slutet av säsongen 2019 

loppuun

8 25.11.2019

© Heikki Salokangas

© Heikki Salokangas

Rysät

RysätSilakkaverkot

Skrämma

© Heikki Salokangas
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Sälskrämmans hydrofonmätning 11/2019 
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Vattnets djup, salthalt, bottnets beskaffenhet

(gyttja / klippa) osv inverkar på hur

skrämselljudet fortplantar sig

Gråsälar har konstaterats höra vid

1000-20000 Hz frekvenser

(t.o.m. > 20000 Hz)

Ljudet 50 m från skrämman
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Fortsatt utveckling av den mobila skrämman 2020

MÅLSÄTTNINGAR:

• Förminskning av storlek och vikt

av aggregatets hölje (lithium

batterier)

• Utbytbara batterier, skrämman

hämtas inte till land för laddning

(skrämselaggregatet en skild

vattentät enhet)

• Installeringen av det inkapslade

bränslecell- laddningsaggregatet

(metanol) och skrämselenheten i 

ändan av PU-ryssjan i en 

längsgående stång ovanför

vattenytan, skrämmans

sändarenhet inne i ryssjan

(mungarn adapter) 

• Den mest optimala placeringen

av skrämman i redskapet ??

• Samma skrämselenhet för såväl

nätfisket som ryssjefisket.

• Möjligt att minska på antalet

ryssjor utsatta för fångst genom

att använda sälskrämma ? 

• Samma totalfångst med mindre

redskapsantal ??

10 25.11.2019
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2019 fyra sälskrämmor vid ingångarna till

sunden (50-150 m) som leder till Nådendal

fjärden

 Målsättningen ett sälfritt

fångstområde

TEST AV SÄLSKRÄMMOR FÖR ATT SKYDDA INLOPPET TILL 

NÅDENDAL 2018- 2019

Flottarna med skrämmor ankrade på plats över

vintern, aggregaten igångsatta igen i april. Den

andra flotten ankrats framför Särkänsalmi bro.  

Effekten av en skrämma är inte tillräcklig i det

150 m breda sundet.

Skrämmorna slagits av under sommaruppehållet

i fisket18.6.-31.8.2019

© Luke, Esa Lehtonen
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Observationer från de kommersiella fiskarna i 

Nådendal under testperioderna höstarna 2018-2019

▪ Skadorna på näten små jämfört med

tidigare år.

▪ Mindre skador på fångsten orsakade av 

säl än tidigare.

▪ Effekterna av skrämselaggregaten

lovande under testperioden.

▪ Flyktfenomenet upp på grunt vatten som

sälarna orsakar märkte man knappt av 

inom området hösten 2018. 

▪ Endast några enskilda sälobservationer

gjordes inom området.

2019 testperiod pågår ännu.

12 25.11.2019

© Luke, Esa Lehtonen
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Bränslecell-laddningsaggregat

▪ Automatisk start när spänningen < 12,3 V

▪ Bränsle: Metanol

▪ Nästan ljudlös funktion

© Luke, Esa Lehtonen

P.g.a. de höga stränderna i Nådendalsunden är inte

den elmängd som vindgeneratorn och solpanelerna

producerar tillräcklig under höstperioden, laddningen av 

batterierna gjorts med bränslecell-laddningsaggregat.
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Jämförelse av ryssjepar med sälskrämmor i fyra PU-ryssjor i 

Lovisa Söderby 2018-2019 

Otaq SealFence
• 24 V DC

• Sändningsfrekvens 2-10 kHz

• Effective range up to 45 m 

© Luke, Esa Lehtonen
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Lovande erfarenheter av sälskrämselaggregaten

i jämförelsen av ryssjeparen

• Fiskarens erfarenheter av sälskrämmornas inverkan har varit positiva under

testperioderna åren 2018 och 2019 i projektet i Finska viken i Lovisa.

• Mycket få gråsälar observerats / fåtts i ryssjorna. 

• Skrämman har utjämnat variationerna i fångsten. 

• Forskningen säsongen 2019 utanför Lovisa har gett antydan om, att effekten av 

en skrämma kan räcka t.o.m. för skydd av två ryssjor i närheten av varandra

(avstånd ungefär 1 km). 

• Projektet fortsätter år 2020 och testupplägget uppdateras (skrämselenhetens

flytt veckovis mellan ryssjeparens ryssjor). 

© Luke, Esa Lehtonen

Bokföring av fångsten i de jämförda ryssjeparens ryssjor under hela uppföljningsperioden
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Kennet och Ole Törnroos

Bromarv, Padva

ESKO-fiskerigruppens, Kymmene Miljölaboratories och 

Naturresursinstitutets samprojekt i Finska viken 2019 ->

Antero Halonen, Kotka Seppo och Jaana Salo, Kotka

▪ Tre sälskrämselaggregat i test hos fiskare i 

Kotka och Bromarv

▪ Bokföring av fångsten i de jämförda ryssjeparens

ryssjor under hela uppföljningsperioden

▪ En del av aggregaten till andra fiskare i Finska

viken under testperioden hösten 2019
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Jämförelse mellan ryssjepar med sälskrämmor

utanför Kirkonmaa i Kotka 2019

• Skrämselflotten ankrad bredvid PU-

ryssjan i juni-augusti

• Skrämselryssjan hade fyra gånger

större laxfångst jämfört med

jämförelseryssjan

• Fångstskador orsakade av enskilda

sälar, men huvuddelen av 

laxfångsten oskadd

• Avståndet mellan jämförelseparens

ryssjor 2,4 km  

17 25.11.2019

© Luke, Esa Lehtonen 
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Avlägsnande av problemindivider från

fångstområden

Ett effektivt avlägsnande av problemindividerna vid ryssjorna minskar

säl på hela fångstområdet och hjälper således även övriga fångstsätt!

• Metodutveckling och utvidgad test, fångstanordningar i fiskarnas PU-ryssjor

(Bottenhavet, Skärgårdshavet, Finska viken 2018-2019)
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En utlösningsanordning som fungerar med tryckluft för porten och 

4G videouppföljning under utveckling. Samarbetsprojekt mellan

Vire Labs Oy & Arwell-Tekniikka Oy  & Naturresursinstitutet

19 25.11.2019

Information till mobilen när en säl är i redskapet
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Tilläggseffekt med Led-ljus för höstens ryssjefiske

© Luke, Esa Lehtonen

Spänning 24VDC 
Förbrukning 6.5W
Ljuseffekt 440Lm, > 5.600 °K
Ljuskägla i vattnet 50°.

• Fångstjämförelse i PU-ryssjor i sikfisket 2018 & 2019 , tre fiskare (Finska

viken & Bottenhavet)

• De preliminära erfarenheterna lovande, men p.g.a. exceptionellt små

fångster kommer uppföljningen att fortsätta ännu år 2020.

© Luke, Esa Lehtonen© Jarno Aaltonen
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