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Ett unikt korall- och revområde 

Bratten ligger mitt i Skagerrak i Västra Götalands län och blev i 

maj 2011 skyddat som ett havsreservat, ett så kallat marint Natura 

2000-område. Området har pekats ut som skyddsvärt bland annat på 

grund av sina koraller och rev. Här finns unika korallarter, 

sjöstjärnor, svampdjur och massor av fiskarter, som endast är kända 

från detta område i svenska vatten.  

Trots att Bratten är skyddat förekommer det fortfarande ett mycket 

intensivt fiske där. Detta fiske har varken miljöprövats eller har 

något tillstånd, men det väljer den ansvariga tillsynsmyndigheten 

Västra Götalands länsstyrelse att blunda för.  

I princip allt fiske i Bratten sker med bottentrål. Bottentrålning, 

det vill säga fiske med en trål som dras längs botten, tillhör en av 

de mest miljöskadliga fiskemetoderna för yrkesfiskare. En mycket 

stor andel av alla växter och djur dör första gången en havsbotten 

trålas.  

Flera år innan Bratten blev ett havsreservat kände man till att det 

fanns mycket skyddsvärda koraller och arter där. Trots det fortsatte 

det intensiva fisket i området. Totalt fångades det över 3400 ton 

fisk och skaldjur i Bratten under perioden 2007-2011. Hela 7716 

bottentråldrag gjordes samma period. Samtidigt har fiskeföretagen 

fått mångmiljonbelopp i olika bidrag, varav en stor del är 

bränslesubventioner som direkt kan kopplas till fisket i området.  

Fisket och bottentrålningen har inte stannat av efter att Bratten 

blev ett havsreservat. Bara under 2011 fångades det 528 ton fisk och 

skaldjur i havsreservatet och hela 1491 bottentråldrag genomfördes 

där. Staten bidrog samma år med totalt 2,5 miljoner kronor i 

subventioner till yrkesfisket i Bratten.  

 

 

 

 

 



 

Tio fartyg som skövlar Bratten 
Vi har granskat vilka tio svenska fiskefartyg som bottentrålar mest 

i Bratten, genom att studera fångst- och landningsdata från Havs- 

och vattenmyndigheten. De tio fiskefartygen som bottentrålat mest i 

Bratten 2007-2011 har tillsammans:  

- Fångat 1740 ton fisk och skaldjur  

- Gjort cirka 3808 bottentråldrag  

- Fått statliga skattesubventioner för bränsle på 15 miljoner kronor 

för dessa 3808 tråldrag 

- Fått över 12 miljoner kronor i andra sorters bidrag för att fiska 

 

 Fartygsnamn Rapporterad 

fångst (KG) 

2007-2011 

Uppskattat 

antal 

tråldrag1 

Bränslebidrag 

för att fiska 

i Bratten2 

Direkta bidrag3 

1 INGUN 257453 563 2 250 095 kr 5 202 249 kr 

2 VANGUARD AV 

HAVSTENSUND 

216823 474 1 894 996 kr  

3 VIKEN AV EDSVIK 202748 443 1 771 986 kr 79 633 kr 

4 SANDEFJORD 182680 399 1 596 595 kr 2 901 427 kr 

5 ATLANTIC 181846 397 1 589 306 kr  

6 VIKINGÖ 160726 351 1 404 721 kr 181 693 kr 

7 NAUTIC 153473 335 1 341 331 kr 402 623 kr 

8 VINGAFJORD AV 

HÖNÖ 

146505 320 1 280 431 kr 2 639 508 kr 

9 AXÖ 132573 290 1 158 668 kr  

10 RIMFORS 107773 235 941 915 kr 1 268 845 kr 

      

 Totalt 1742599 KG 3808 st 15 230 045 kr 12 675 978 kr 

 

 

Även utländska fartyg bedriver omfattande fiske i Bratten. Deras 

fiske har vi inte haft möjlighet att granska eftersom data 

hemlighålls. 

                                                           
1
 Det uppskattade antalet tråldrag som dessa bottentrålare gjort är baserat på 
fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per 

tråldrag för alla fartygs rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 

Fördelningen av tråldrag per fartyg måste uppskattas då myndigheterna valt att 

sekretessbelägga positionsdata kopplat till enskilda fartyg. 

 
2 Det uppskattade värdet av de bränslesubventioner som fartygen fått är baserat på 

det uppskattade antalet tråldrag multiplicerat med 4000 kr. Detta följer 

Riksrevisionens försiktiga modell för uppskattning av värdet för 

bränslesubventioner per tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare. 

 
3 De direkta bidrag som redovisas här omfattar bara dem som registrerats av 

fishsubsidy.org, som endast redovisar subventioner som betalats ut fram till 2007. 

Fartygen kan även fått andra typer av stöd och det kan även förekommit ägarbyten 

efter det att subventionerna mottogs, bidragen registreras per fartyg. Summan som 

anges i euro har konverterats till svenska kronor med 1 EUR = 10 SEK. Eventuella 

andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 finns inte med i summeringen. 



 

Vad vill Greenpeace? 

Greenpeace anser att havsreservat ska totalfredas både från svenska 

och utländska fiskefartyg. Helt stängda områden är både bättre för 

miljön och enklare att övervaka, dessutom ger de på sikt fördelar 

för yrkesfisket. Om yrkesfisket inte kan bedrivas lönsamt, trots 

massiva subventioner, utan att hota skyddsvärda havsmiljöer måste 

fiskefartygens antal och storlek minska. En sådan minskning av 

överkapaciteten måste Sverige driva med kraft när EU:s 

fiskeripolitik nu reformeras. 

 

Denna granskning är framtagen av Greenpeace i maj 2012. 

För mer information, kontakta: 

Jan Isakson, ansvarig för havsmiljöfrågor, Greenpeace 

jan.isakson@greenpeace.org, 070 608 74 83 

Twitter: @JanIsakson 
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Fartyg 1:  

GG73 INGUN 
 

Ägare: Fiskeri AB Ingun 

Org.nr: 556548-2097 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 23,55 m 

Bruttoton: 222 

Motoreffekt: 720 kW 

Hemmahamn: Fotö, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 55825,5 KG 

Totalt 2007-2011: 

257,5 Ton  
 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
4
 

563 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
5
 

2 252 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
6
 

Totalt 5 202 249 kr 

                                                           
4
 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 

rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
5
 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 

tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
6
 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns med 

i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 2: 
SD622 VANGUARD 
 

 

Ägare: SD 622 Vanguard AB 

Org.nr: 556650-3933 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 19,38 m 

Bruttoton: 110 

Motoreffekt: 400 kW 

Hemmahamn: Havstenssund, Västra Götaland 

 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 26786,6 KG 

Totalt 2007-2011: 

216,8 Ton  

 

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
7
 

474 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
8
 

1 895 000 kr 

                                                           
7
 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 

rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010 
8
 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 

tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare) .  
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Fartyg 3:  

SD437 VIKEN 
 

Ägare: SD 437 i Edsvik AB 

Org.nr: 556557-2640 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 20,43 m 

Bruttoton: 125 

Motoreffekt: 403 kW 

Hemmahamn: Edsvik, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 20176 KG 

Totalt 2007-2011: 

202,7 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
9
 

443 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
10
 

1 772 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
11
 

Totalt 79 633 kr 

                                                           
9
 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 

rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
10

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
11

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 4:  
GG781 SANDEFJORD  
 

Ägare: Sandefjord Fiske 

Org.nr: 556630-5537 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 21,96 m 

Bruttoton: 155 

Motoreffekt: 493 kW 

Hemmahamn: Fotö, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 33096 KG 

Totalt 2007-2011: 

182,7 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
12
 

399 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
13
 

1 597 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
14
 

Totalt 2 901 427 kr 

                                                           
12

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-20011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
13

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
14

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 5:  

LL628 ATLANTIC 
 

Ägare: LL 628 Atlantic AB 

Org.nr: 556504-3485 

 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd: 26,48 m 

Bruttoton: 202 

Motoreffekt: 662 kW 

Hemmahamn: Grundsund, Västra Götaland 

 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 37104 KG 

Totalt 2007-2011: 

181,8 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
15
 

397 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
16
 

1 589 000 kr 
 

 
                                                           
15

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
16

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
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Fartyg 6:  

SD578 VIKINGÖ 
 

Ägare: SD 578 Vikingö AB 

Org.nr: 556658-3497 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd: 27,92 m 

Bruttoton: 152 

Motoreffekt: 666 kW 

Hemmahamn: Havstenssund, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 21167 KG 

Totalt 2007-2011: 

160,7 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
17
 

351 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
18
 

1 405 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
19
 

Totalt 181 693 kr 

                                                           
17

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
18

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
19

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 7: 

LL207 NAUTIC 

Ägare: SIVERTSSON/HELLMAN 

Org.nr: Enskild firma 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd: 26 m 

Bruttoton: 196 

Motoreffekt: 625 kW 

Hemmahamn: Fisketången, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 36628 KG 

Totalt 2007-2011: 

153,5 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
20
 

335 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
21
 

1 341 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
22
 

Totalt 402 623 kr 

                                                           
20

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
21

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
22

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 8:  
GG173 VINGAFJORD 
 

Ägare: Vingafjord Fiskeri 

Orgnr: 556795-2758 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 18,49 m 

Bruttoton: 113 

Motoreffekt: 353 kW 

Hemmahamn: Hönö, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 24732 KG 

Totalt 2007-2011: 

146,5 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
23
 

320 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
24
 

1 280 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
25
 

Totalt 2 639 508 kr 

                                                           
23

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en snittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
24

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
25

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  
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Fartyg 9: 

SD248 AXÖ 

Ägare: SD 248 AXÖ 

Org.nr: 955900-2309 

 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 15,44 m 

Bruttoton: 38 

Motoreffekt: 257 kW 

Hemmahamn: Nordkoster, Västra Götaland 

 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 13148 KG 

Totalt 2007-2011: 

132,6 Ton  

 

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
26
 

290 
 

 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
27
 

1 159 000 kr 

 
                                                           
26

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en sittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
27

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
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Fartyg 10: 

LL107 RIMFORS 

Ägare: Ll 107 Rimfors 

Org.nr: 954600-3709 

 

Typ: Bottentrålare 

Längd; 30,02 m 

Bruttoton: 202 

Motoreffekt: 588 kW 

Hemmahamn: Fisketången, Västra Götaland 

 

Rapporterad fångst i Bratten: 

2011: 22613 KG 

Totalt 2007-2011: 

107,8 Ton  

 

Uppskattat antal tråldrag i Bratten 2007-2011:
28
 

235 
 

Uppskattat värde av bränslesubventioner för fisket 

i Bratten 2007-2011:
29
 

942 000 kr 
 

Direkt ekonomiskt stöd(fram till 2007):
30
 

Totalt 1 268 845 kr 

                                                           
28

 Baserat på fartygets totala rapporterade fångst 2007-2011 delat med en sittfångst per tråldrag för alla fartygs 
rapporterade fångster i Bratten mellan 2007-2010. 
29

 Antal tråldrag x 1000 liter x 4kr (enligt Riksrevisionens modell för uppskattning av värdet bränslesubventioner per 
tråldrag (RiR 2008:23) för hela segmentet bottentrålare).  
30

 Endast stöd som redovisas på fishsubsidy.org, eventuella andra bidrag och stöd som mottagits efter 2007 inte finns 
med i statistiken. 1 EUR = 10 kr.  


