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Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust 
kommuner 
___________________________________________________________________________ 
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 
utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. 
Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts 
upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete. 
 
 
Inledning 
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver 
rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna Natur 
och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar, Transporter samt Totalförsvar. 
Det övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka 
kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet 
 
Fiskekommunernas synpunkter 
Överiktsplanen är generellt mycket välskriven och faktabaserad. 
 
Synnpunkterna nedan är inriktat mot de maritima näringarna i allmänhet och fiske och 
vattenbruk i synnerhet. 
 
Utfiskning 
Vid flera ställen beskrivs utfiskning och överfiske som en stor bidragande orsak till 
miljöproblemen i haven.  
Det har under flera decennier varit fiskebegränsningar och fiskestopp i områdena runt Tjörn 
och Orust. Under senare tid har övergödningen minskat, liksom giftutsläpp och ändå har inte 
fiskbeståndet ökat. Orsakerna kan vara flera till den minskade mängd fisk runt Orust och 
Tjörn med omnejd. En orsak kan vara att bestånden av säl och skarv har ökat under senaste 
decenniet. Knubbsälen uppskattas till 7 000 individer ganska jämt fördelat utmed 
Bohuskusten medan skarven i samma område varierar mellan ett mindre antal under 
vintermånaderna till 15-20 000 individer. Källa: SLU Aqua, Lysekil. 
 
Det föreslås mer fiskefria områden, vilket är berättigat i vissa fall, det bör även inbegripa att 
agera för att förvalta säl och skarv till en rimlig nivå. 
 



Åtgärder för fisk 
Ett sätt att ge bättre förutsättningar för fisk att reproducera sig är etableringar av 
konstgjorda rev. Det finns flera exempel på detta och ett av dessa är försök som pågår med 
forskningshjälp från SLU i Byfjorden, Uddevalla.  
 
Konstgjorda rev kan med fördel etableras i samverkan med ostron och musselodlingar där 
det gör ömsesidig nytta. Andra områden för rev är där det redan finns ianspråktagna ytor 
som bryggor, broar etc. 
 
Vattenbruk 
Vattenbrukets positiva effekter för miljön får gärna framhållas ännu tydligare med tanke den 
mängd vatten som dessa odlingar renar. Detta var en viktig motivering när företaget 
Havstensunds ostronodling fick Änglamarkspriset 2019. 
 
Övrigt 
I avsikt att ta mer hänsyn till djur och miljö bör fartbegränsningar införas inte minst i 
Stigfjorden. Undantaget för yrkestrafiken. 
 
Vid konkurrens från olika intressen bör vattenbruk och yrkesfiske prioriteras, inte minst med 
hänsyn till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. 
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