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Va!? Har strömmingen ätit mina yngel? 
Jag som trodde att jag var kung i det 
här ekosystemet.

isabella lövin
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krönika

en lång väg kvar
deN 30 maj i år klockaN 3.30 på morgoNeN tog vi så i hand. Ministerrådet 
och eU-parlamentet enades om en ny fiskeripolitik som ska börja gälla i eU:s 28 med-
lemsländer från och med 2014. Vad vi kom överens om var ett stort steg framåt för 
våra hav: stopp för överfiske, stopp för utkast av fisk, strängare villkor i de kritiserade 
fiskeriavtalen med tredje land.

meN – är kampeN över Nu då? Kan vi alla bara luta oss tillbaka och se fiskbe-
stånden återuppbyggas per automatik, tack vare dessa strängare regler? Svaret är ty-
värr: nej. redan nu märker jag det finns en motvillighet i att tolka den nya lagtexten 
så som vi kom överens om. när det gäller något som jag slagits för i flera år för – att 
målet för eU:s fiskeripolitik är att låta fiskbestånden växa till sig till nivåer över dem 
som kan ge det som kallas MSY (Maximum Sustainable Yield eller Maximal Hållbar 
Avkastning) och som nu stipuleras i artikel 2:2 i den nya grundförordningen – så för-
söker nu vissa begrava det lilla ordet ”över” i tystnad. Varför ska man ha mer fisk i ha-
ven än vad som producerar maximal avkastning undrar man? bättre än MSY kan det 
väl inte bli?

jo, det kaN det. MSY är nämligen inte ett mått på god havsmiljö – utan en teore-
tisk modell för hur mycket fisk av en art som behövs för att alstra en jämn maximal av-
kastning. Storleken på ett bestånd som ligger på MSY-nivå brukar enligt dessa uträk-
ningar vara mindre än hälften av ett ofiskat tillstånd, ofta ner till en fjärdedel. ing-
en enda forskare jag har talat med har svarat ja på frågan om fiskbestånd på MSY-nivå 
är tillräckligt för hålla havens ekosystem i gott skick eller skapa resiliens mot klimat-
förändringar och andra miljöhot. Vi behöver andra mått för att leva upp till målen om 
att ha friska, levande hav överallt, från norr till söder, med alla arter i alla dess naturliga 
åldrar. Att bygga upp bestånden väl över MSY-nivåer är det enda sättet att uppnå detta.

ett aNNat skäl HaNdlar om stabil löNsamHet för fiskesektorn. i barents 
hav har ryssar och norrmän visat att det går. Torsken ligger där idag på en nivå fyra 
gånger högre än MSY-nivån, och skulle man fråga industrin ifall man tyckte att man 
skulle fiska ner beståndet till en fjärdedel nu skulle de garanterat säga nej. Mer fisk i 
havet gör fångsterna större per fisketur, vilket betyder att mindre bränsle behövs, och 
lönsamheten per fångst blir större. Vi närmar oss det australiensare och nyzeeländare 
redan tillämpar: Maximum economic Yield. Ta inte så mycket som går, utan så mycket 
som är långsiktigt mest lönsamt! Självaste Sidney Holt, fiskeribiologins grand old man 
som en gång myntade begreppet MSY har påpekat dess begränsningar – att fiska maxi-
malt kostar helt enkelt för mycket.

reformeN av eu:s fiskeripolitik var ett stort steg framåt, men vi har fortfa-
rande en lång väg kvar. Vi måste övervaka så att förbudet mot dumpning av fisk blir 
som vi tänkt, att fiskeriavtalen inte tummar på hållbarhetsprinciperna och att bestån-
den verkligen byggs upp till de nivåer som krävs för friska hav. ingen av oss får släppa 
blicken från målet. Men om vi alla fortsätter kämpa är det i alla fall nu inom räckhåll.

 

Isabella Lövin

Snälla människor, ta kloka 
beslut så att vi öringar 

överlever!

isabella löviN är Europaparlamentariker för 
Miljöpartiet. Hon sitter i parlamentets fiskeri-
utskott och har under mandatperioden arbetat 
aktivt med reformen av EU:s gemensamma 
fiskeripolitik. Innan hon valdes in i Europapar-
lamentet jobbade Isabella Lövin som journalist 
och författare, och år 2007 publicerades hen-
nes prisbelönta bok ”Tyst hav”.
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vem äter vem?

k
lassisk födovävsteori utgår 
från att mängden fisk är be-
roende av ekosystemets pro-
duktion av alger i basen av nä-

ringskedjan. Men i många akvatiska sys-
tem är mängden fisk högre upp i närings-
kedjan ofta mycket större än vad man 
skulle förvänta sig. Mängden rovfiskar i 

förhållande till bytesfiskar är också ofta 
högre än väntat. Till stor del kan detta 
förklaras av skillnader i generationstid; 
växtplankton och djurplankton förökar 
sig med en mycket högre hastighet än 
fisk arna, och bytesfiskarnas generations-
tid är snabbare och livslängd kortare än 
rovfiskarnas. Generationstiden för växt-

plankton räknas i dagar, för djurplank-
ton i veckor, och för fiskar i år. Högst upp 
i näringskedjan kan därför de mer lång-
livade rovfiskarna som också växer under 
hela sin livstid bygga upp en hög biomas-
sa baserad på produktionen av växt- och 
djurplankton, vilka kontinuerligt produ-
ceras men samtidigt äts upp. 

Vem äter vem, och vad är egentligen fiskens roll i födoväven? Vi har alla en 
bild av den klassiska födoväven, med alger i basen och sedan djurplankton, 
djurplanktonätande fisk och rovfisk. Men ekosystemet visar sig vara betyd-
ligt mer komplext, och rovfiskar kommer att spela helt olika roller i olika 
faser av deras liv. Som yngel kan de själva utgöra konkurrenter och vara 
föda för arter som senare kommer att vara viktiga bytesfiskar.

Vem äter vem i den marina näringsväven? 
Att torsken äter mindre fiskar är välbekant, 
och stämmer överens med vår bild av den 
klassiska näringsväven. Men förhållandena 
är i själva verket mer komplicerade. 

Fiskens roll i ekosystemet
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påverkan på flera nivåer
eftersom mängden fisk högt upp i nä-
ringskedjan är så stor har den ofta en 
mycket stark inverkan på de övriga de-
larna av näringsväven. exempelvis kan 
strömming kraftigt minska mängden djur-
plankton i havet, vilket i sin tur leder till 
en ökning av djurplanktonens föda, växt-
plankton. Strömmingen påverkar alltså 
två nivåer i näringskedjan, djurplankton 
och växtplankton. Detta brukar kallas tro-
fiska kaskader. Faktorer som påverkar an-
talet fiskar i positiv eller negativ riktning 
kan därför få både snabba och kraftiga 
effekter på tätheterna av både växt och 
djurplankton. 

Den utan tvekan enskilt viktigaste faktorn i detta sam-
manhang är den tydliga storleksskillnaden mellan vuxna 
fiskar och deras avkomma. Det har till och med visat 
sig att rovfisken i många fall är effektivare att fånga sina 
egna yngel än de ofta snabbare bytesfiskarna.

En vuxen torsk är väldigt mycket 
större än ett nykläckt torskyngel. 
Den kommer att ha en helt annan 
påverkan på ekosystemet än sin lilla 
avkomma, som börjar sitt liv med att 
äta små djurplankton. 
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liten blir stor
Sambanden mellan fiskarters tätheter 
och hur de påverkar varandra och öv-
riga ekosystemet är ofta mer komplice-
rat än så. Den utan tvekan enskilt vikti-
gaste faktorn i detta sammanhang är den 
tydliga storleksskillnaden mellan vux-
na fiskar och deras avkomma. en nyfödd 
rovfisk, som abborre eller torsk, är en-
dast 4 till 6 millimeter lång, medan de 
vuxna individernas längd kan räknas i 
decimeter eller meter. 

Varken abborr- eller torskynglet kan 
betraktas som en fiskätande rovfisk vid 
födseln, då det endast är ett fåtal milli-
meter större än ett djurplankton. rov-
fiskar börjar sitt liv med att äta små djur-
plankton. Med ökande storlek skiftar de 
ofta över till insektslarver och kräftdjur, 
innan de slutligen når en storlek som 
möjliggör en fiskdiet. 

stor fisk - många yngel
Fiskars produktion av yngel är direkt re-
laterad till storlek, och stora rovfiskar 
producerar därmed stora mängder yng-
el. lokalt kan dessa rovfiskyngel ha stor 
negativ inverkan på djurplanktonbestån-
den, precis som de djurplanktonätand e 
bytesfiskarna. Kannibalism är också 
mycket vanligt förekommande hos rov-
fiskar, vilket är en direkt konsekvens av 
storleksskillnaden mellan den vuxna indi-
viden och dess avkomma. Det har till och 
med visat sig att rovfisken i många fall är 
effektivare att fånga sina egna yngel än 
de ofta snabbare bytesfiskarna.  

påverkar varandra
rovfiskars yngel är dock i allmänhet 
sämre konkurrenter om djurplankton 
än djurplanktonätande arter. Det 
uppstår därför en blandning av olika 
interaktioner mellan fiskar. Torsk i 
utsjön äter sill och skarpsill, samtidigt 
som sill och skarpsill konkurrerar med 
torskens små yngel om djurplankton. i 
kustområdena äter stora abborrar mört 
och storspigg medan små abborrar kan 
vara utsatta för konkurrens från dessa. 
De klassiska rollerna kan till och med 
bli omvända när djurplanktonätande 
bytesfiskar äter upp ynglen för rovfisken.

konkurrenter
bytesfisken kan alltså göra så att mäng-
den rovfisk minskar, genom att både kon-
kurrera med rovfiskens yngel om djur-
plankton och äta rovfiskens yngel. rov-
fisken kan å andra sidan, genom att äta 
bytesfisk, hålla mängderna nere och där-
med öka överlevnaden för sina yngel. 
om antalet rovfiskar minskar, exempelvis 
genom för kraftigt fiske, ökar mängden 
vuxna bytesfiskar, vilket ger färre rovfisk-
yngel och sin tur ännu färre rov fiskar i en 
nedåtgående spiral. ekosystemet kan där-
med hamna i ett läge där de djurplank-
tonätande bytesfiskarna helt dominerar, 
vilket i sin tur leder till låga tätheter av 
djurplankton och höga tätheter av alger. 

rovfisken gynnar sig själv
rovfiskar väljer helst att äta mindre bytes-
fiskar. om rovfiskarna är få blir bytesfisk-

bestånden väldigt täta, vilket i sin tur le-
der till låg tillväxt och en dominans av 
mellanstora individer. om rovfiskarna  
istället är många kommer rovfisken att 
tunna ut beståndet av bytesfisk, vilket le-
der till mer storvuxna bytesfiskar. intres-
santare och en inte lika självklar effekt av 
detta kan bli att mängden bytesfiskyngel 
av den art som rovfisken främst äter ökar. 
Detta beror på att de snabbväxande och 
stora bytesfiskarna producerar mer yngel 
per individ, och den totala mängden pro-
ducerade yngel i bytesfiskpopulationen 
blir större i närvaro av rovfisk än i dess 
frånvaro. Varje år äter därefter rovfiskar-
na upp en stor andel av de små bytes-
fiskynglen, och antalet vuxna bytesfiskar 
hålls nere. Man kan alltså säga att den 
vuxna rovfisken skapar en gynnsam miljö 
med gott om föda för sig själv, och samti-
digt även för sina yngel genom att mins-
ka mängden större bytesfiskar som kon-
kurrerar med eller äter upp dessa. 

Det som vid första anblicken kan ver-
ka som en enkel födoväv visar sig allt-
så vara betydligt mer komplicerad. Det är 
inte alltid enkelt att förutse effekterna av 
störningar i näringsväven, där fisken har 
en viktig och mycket komplex roll.Z

text & koNtakt

Pär Byström, Institutionen för ekologi, miljö 
och geovetenskap, Umeå universitet, 
par.bystrom@emg.umu.se

Spiggen utgör föda åt större fiskar, men äter 
själv de stora rovfiskarnas yngel. Den kon-
kurrerar dessutom med rovfiskarnas yngel 
om föda, som för bägge parter i första hand 
utgörs av djurplankton.  J
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kustfiskens  
uppväxt områden 
– viktiga men dåligt skyddade

Grunda, vågskyddade vikar med rika  
undervattensskogar fungerar som 

yngel kammare för de flesta vanliga kust-
fiskar. Genom att erbjuda lämpliga upp-

växtförhållanden och rikligt med föda 
spelar de en viktig roll för fiskbestånden 

och ekosystemet som helhet. 

g
ädda, abborre, gös och mört 
hör till Östersjöns vanligas-
te kustfiskar. De första livs-
stadierna hos dessa arter, det 

vill säga ägg, larver och yngel, har unge-
fär samma behov som våra egna barn. De 
vill ha en varm och trygg miljö och gott 
om mat. 

yngel trivs i grunda vikar
Sådana gynnsamma miljöer hittar man i 
vind- och vågskyddade, grunda, vegeta-
tionsklädda vikar. Dessa vikar värms upp 
tidigt på våren, och där finns gott om 
djurplankton. Varmt vatten och mycket 
föda betyder att ynglen får en god start 
i livet och växer snabbt. en snabb till-

växt minskar risken att de blir uppätna 
av större fiskar. 

en annan viktig faktor för dessa ägg 
och mycket unga fiskar är tillgång till 
skyddande vegetation. i skärgårdsvikarna 
hittar man ofta stora undervattensskogar 
bestående av många olika arter av växter 
och alger. Den här vegetationen erbjuder 
en perfekt uppväxtmiljö för fiskynglen, 
som när de vuxit sig större kan simma ut 
i närområdets mer oskyddade vatten. 

Förutom att de utgör lek- och upp-
växtområden för många fiskarter hör de 
vegeta tionsrika vikarna till de allra art-
rikaste och mest produktiva livsmiljöe r 
vi har i Östersjön. Sammantaget är de 
mycket viktiga för Östersjöns ekosystem.

Grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtom-
råden för rovfiskar i Östersjöns kustområden. Ny forskning 
visa r att tillgången till sådana områden begränsar storleken 
på bestånden. Samtidigt ser vi en oroande utveckling där 
allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strand-
exploatering, och dessutom har ett häpnadsväckande svagt 
lagskydd i praktiken. Det kan få långtgående effekter både  
på fisket och kustens ekosystem.
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Vågskyddade miljöer uppskattas också av människor. De exploateras med 
båthamnar, bryggor och hus, vilket ofta åtföljs av ökad båttrafik, muddring 
och ett ökat näringsläckage från land. Exploateringstakten har ökat och i dag 
är över 40 procent av fiskens lek- och uppväxtområden klart påverkade. 
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grunda vikar ger mer fisk
en forskningsstudie som vi nyligen gjort 
visar hur viktigt det är med tillgång till 
lämpliga uppväxtmiljöer för rovfiskar 
som abborre och gös. Studien gjordes i 
det stora skärgårdsområde som sträck-
er sig från Stockholm över Åland och till 
Åbo i Finland. 

Studien visade att ju mer uppväxtmil-
jöer det finns, desto fler stora fiskar finns 
det i närområdet. beståndens storlek hos 
abborre och gös kan till hälften förklaras 
av mängden reproduktionsområden, vil-
ket innebär att tillgången till dessa miljö-
er har en stor betydelse. effekten är dess-
utom som starkast i de delar av skärgår-
den där det är ont om uppväxtmiljöer. 
resultaten utgör ett starkt argument för 
att skydda och bevara de livsmiljöer som 
vikarna erbjuder, även sett ur fiskets syn-
vinkel. Mer uppväxtområden innebär helt 
enkelt större chanser att fånga fisk.

en förrädisk förändring
Hur mår då dessa viktiga grunda kustom-
råden? ja, tyvärr visar studier att utveck-
lingen är stadigt negativ. ett stort hot är 
strandexploatering. Även människan trivs 
vid dessa vikar, och det är framförallt här 
vi vill bygga båthamnar, bryggor och hus. 
byggandet åtföljs av båttrafik, muddringar 
och ökat näringsläckage från land, vilket 
bland annat ger grumligare vatten. Detta 
missgynnar vegetationen och indirekt ock-
så reproduktionen hos många fiskar. 

För Stockholms skärgård har vi be-
räknat att över 40 procent av fiskens lek- 
och uppväxtområden i dagsläget är klart 
påverkade av exploatering. Ytterligare 
en halv procent av tidigare orörda upp-
växtmiljöer exploateras varje år i genom-
snitt. Det finns inga tecken på att exploa-
teringstakten skulle avta, utan snarare 
det motsatta. nära tätorter går det snab-
bare, och om nuvarande trend håller i sig 
skulle alla reproduktionsområden kring 
Stockholm och norrtälje vara exploa-
terade inom 50 år om de inte skyddas. 

Den långsamma förändringstakten gör 
det här miljöproblemet förrädiskt. Smy-
gande katastrofer är svåra att upptäcka.

ett bristfälligt skydd 
Man skulle ju hoppas att de kvarvaran-
de orörda vikarna åtnjuter ett starkt 
lagskydd, men så verkar det inte vara. 
Strandskyddslagstiftningen väger i 
många fall för lätt när exploaterings-
intressena är starka, och det gör att man 
ofta ger undantag för byggande längs 
stränder och i vatten i känsliga miljöer. 

inte heller det befintliga nätverket av 
marina skyddade områden ger ett till-
räckligt skydd. Knappt fyra procent av 
fisk ens reproduktionsområden är skyd-
dade av detta nätverk. Siffran är upp-
seendeväckande, eftersom den faktiskt 
är lägre än om man hade placerat ut de 
skyddade områdena helt slumpmässigt. 
Det här illustrerar på ett markant sätt 
ett grundläggande problem med marina 
skyddad e områden, nämligen att de ofta 
läggs i vågexponerade områden långt 
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ute i skärgården där konflikterna är som 
minst. De artrika inneslutna vikarna, som 
är extra känsliga för störning genom den 
låga vattenomsättningen, erhåller sällan 
det skydd de så väl skulle behöva. 

rovfisk ger friska miljöer
Minskande tillgång till lek- och uppväxt-
områden leder alltså till svagare rovfisk-
bestånd. en sak som är oroande är att 
även det motsatta verkar gälla, det vill 
säga att minskande rovfiskbestånd kan 
försämra kustnära livsmiljöer.

Det här problemet uppstår genom att 
rovfisken har en starkt strukturerande ef-
fekt på kustens näringsvävar. Färre rov-
fiskar innebär att vi får mer småvuxna 
fiskar som exempelvis storspigg. Spiggen 
äter gärna små betande kräftdjur. när 
dessa försvinner kan deras föda, tråd-
formiga alger, öka kraftigt och konkur-
rera ut vegetationen som utgör livsmil-
jö för fisken. Det här innebär att vi kan 
få en nedåtgående spiral, där minskande 
tillgång till uppväxtmiljöer ger färre rov-

fiskar, vilket i sin tur ytterligare försäm-
rar dessa miljöer. Starka rovfiskbestånd 
motverkar istället dessa övergödnings-
symptom. Sambanden är i dagsläget inte 
helt utredda, utan måste undersökas mer 
i detalj. 

Det här exemplet illustrerar varför det 
är så viktigt att integrera naturskydds- 
och fiskförvaltningsfrågor. Vi behöver be-
vara vikarnas känsliga miljöer för att 
fortsätta ha starka fiskbestånd – och sam-
tidigt hjälper rovfisken själv till att upp-
rätthålla friska livsmiljöer.Z

text ocH koNtakt

Ulf Bergström, Akvatiska resurser, SLU, 
ulf.bergstrom@slu.se

Göran Sundblad, AquaBiota

Joakim Hansen, Stockholms universitets 
Östersjöcentrum

Om nuvarande trend 
håller i sig skulle alla 
reproduktionsområden 
kring Stockholm och 
Norrtälje vara exploate-
rade inom 50 år.
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Mycket tyder på att rov-
fisken hjälper till att upp-
rätthålla friska livsmiljöer 
i kustens viktiga vikar. J 
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Gäddors lek engagerar många
Hälften av Östersjöns gäddor leker i sötvatten. Ett stort be-
kymmer är att många lämpliga lekområden försvunnit ge-
nom utdikning, bebyggelse och vandringshinder av olika slag. 
När vår forskning dessutom visat att varje vattendrag har 
sin egen unika population av gädda, har problemet blivit än 
angelägnare att åtgärda. 

Konkreta lösningar i form av återställande av vattendrag 
och översvämmade ängar har glädjande nog visat sig vara 
mycket lyckade. Denna nya kunskap har också lett till ett 
stort engagemang hos den fiskeintresserade allmänheten,  
som gjort betydande naturvårdande insatser.

Den första anlagda gäddfabriken, Krono-
bäck strax söder om Mönsterås. Härifrån 
har antalet gäddyngel som vandrat ut i 
Kalmarsund ökat explosionsartat. 

g
äddan i Östersjön har två oli-
ka strategier för lek och yng-
eluppväxt. Vissa gäddor leker 
i brackvattenvikar längs kus-

ten i slutet av april eller början av maj. 
Andra gäddor börjar redan flera veckor 
tidigare att vandra upp i åar och bäckar. 
Sådana gäddor som uppehåller sig längs 
kusten större delen av året, men vandrar 
upp i sötvatten för lek kallas anadroma. 

varje gädda har sin egen bäck
Vår forskning har visat att nästan hälften 
av gäddorna i Östersjön är födda i söt-
vatten. Dessa anadroma gäddor visade 
sig också ha ett starkt homing-beteend e; 
de återvänder alltså till det vattendrag 
där de är födda när det är dags för lek, 
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precis som lax och öring. Gäddorna från 
en bäck leker bara med varandra, och 
skiljer sig därför åt från gäddor i andra, 
närliggande bäckar. 

Detta beteende medför att olika, gene-
tiskt skilda populationer bildas. Det inne-
bär att fiskevård för gädda bör bedrivas 
på samma sätt som för lax och öring. ett 
förstört lekområde eller ett överfiskat lek-
bestånd betyder att en hel population av 
gädda försvunnit, med sina unika anpass-
ningar och gener.

många lekområden är borta
ett stort problem för de sötvattenslekan-
de gäddorna är att många lekområden 
försvunnit. redan i början av 1800-tale t 
hade tre miljoner hektar våtmark dikats 
ut i Sverige. Mer än 2 500 sjöar har torr-
lagts eller sänkts. Det är framför allt i 
södra Sverige som en stor del av våra 
kustvattendrag kanaliserats och många 
kustnära våtmarker försvunnit. i Mälar-
dalen och i Skåne är bara tio procent av 
våtmarkerna kvar. 

Dessa dräneringar och utdikningar har 
också medfört att avrinnande vatten når 
Östersjön mycket snabbare idag än tidi-
gare. Detta har i sin tur medfört att den 
naturliga kvarhållningen av näringsäm-
nen har minskat, vilket starkt bidragit till 
övergödningen av Östersjön. 

nya våtmarksområden anläggs nume-
ra på många platser av flera olika skäl. De 
binder näringsämnen som fosfor och ökar 
omvandlingen av näringsämnet nitrat till 
kvävgas. Våtmarker ökar också den bio-
logiska mångfalden i stort och skapar en 
grund för grodor och kräldjur, liksom för 
fåglar och vattenlevande insekter. Gläd-
jande nog har vår forskning visat att 
dessa våtmarker också kan fungera som 
rena gäddfabriker.

Hur gör man en gäddfabrik?
en gäddfabrik är ett våtmarksområ-
de, restaurerat eller anlagt, där de vux-
na gäddorna har optimala förutsättning-
ar för lek, och där ynglen erbjuds både ett 
gott skydd och ett bra födounderlag. i ett 

sådant område kan yngelproduktionen 
öka mycket snabbt.

ett optimalt lekområde är en grund, 
översvämmad gräsäng, gärna med tuv-
liknande växtlighet som utgör ett bra fäs-
te för de klibbiga äggen. Det får gärna 
finnas några djupare partier som de lite 
större ynglen nyttjar som uppväxtområde. 
Vattnet i huvuddelen av lekområdet ska 
inte vara mer än några decimeter djupt så 
att det snabbt värms upp och blir varma-

re än i själva huvudfåran och i utanför-
liggande kustvikar. en tidig uppvärmning 
stimulerar produktionen av djurplankton 
som ger gäddlarverna en bra start i livet. 

Under senvåren, kanske i slutet på 
maj, töms och torrläggs våtmarken. För 
att den inte ska växa igen är det bra om 
den sedan betas under sommaren. Man 
måste också se till att det finns fria vand-
ringsvägar till och från våtmarken. Även 
våtmarker av traditionell typ, där man  

Gäddors lek engagerar många
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så gör sötvatteNslekaNde gäddor
Lekvandringen från havet börjar tidigt, ofta redan i mars, när isen fortfarande ligger tjock 
ute i vikarna, för att kulminera i början eller mitten av april. Enstaka individer kan leka 
fram till mitten av maj. 

Väl uppe i bäcken eller diket söker honorna upp lämpliga områden där deras ägg har 
möjlighet att klibba fast på gräs eller starr. De individuella honorna är antingen tidiga 
eller sena, och anländer vid samma tidpunkt år från år. Denna strategi verkar bibehållas 
genom livet. Hannarna anländer tidigare än honorna för att finnas på plats när leken 
startar, vid en vattentemperatur på åtta till tio grader.

Honan som uppvaktas av en eller flera hannar rör sig sakta över ett lekområde där 
hon deponerar ett hundratal ägg åt gången som hanen sprutar sin mjölke över. Leken 
för en enskild hona kan pågå i upp till en vecka. 

Efter 10–12 dagar kläcks äggen, och efter ytterligare en vecka är gulesäcken för-
brukad. Larverna är då frisimmande, och har börjat söka egen föda. Under en tidsrymd 
av två veckor har 90 procent av ynglen lämnat vattendraget och vandrat ut i Östersjön. 
De är då cirka två centimeter långa.
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Gäddorna leker gärna tidigt på våren i 
grunt vatten på en översvämmad gräs-
äng. Det är ett imponerande skådespel, 
där man lätt kommer nära de stora och 
mycket upptagna fiskarna. 

Ett stort problem för de sötvattenslekande gäddorna 
är att många lekområden försvunnit. Redan i början av 
1800-talet hade tre miljoner hektar våtmark dikats ut i 
Sverige.
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exempelvis breddar ett befintligt vatten-
drag och därigenom får en större strand-
zon, eller våtmarker som är vattenhållan-
de året om kan producera stora mäng-
der gäddyngel. Här är det återigen viktigt 
med fria vandringsvägar och växtlighet. 

Hotade bestånd kan räddas
Den här typen av gäddfabriker innebär 
att man utnyttjar gäddans naturliga lek-
beteende och inte påverkar ekologiska 
processer som naturligt urval, i motsats 
till odling och utsättning av fisk där odla-
ren bestämmer vilka fiskar som blir för-
äldrar. 

Den första gäddfabriken som anlades 
längs ostkusten stod klar våren 2008 vid 
Kronobäck strax söder om Mönsterås. Vå-
ren innan våtmarken restaurerades gick 
cirka 3 000 gäddyngel ut i Kalmarsund. 
Två år senare var antalet hela 100 000. 
i år, fem år efter restaureringen, visades 
nya rekordsiffror, hela 285 000 yngel. 

Andra viktiga och ganska enkla insat-
ser är att ta bort olika vandringshinder 
i de bäckar och vattendrag där gäddan, 
och många andra anadroma fisk arter, 
gärna vandrar upp för att leka.

eftersom gäddan har enorm potential 
att producera ägg, upp till 15 procent av 

kroppsvikten hos en lekmogen hona ut-
görs av rom, kan ett fåtal föräldra fiskar 
skapa ett starkt bestånd av gädda om 
lekområdena restaureras och optimeras. 
ett hotat bestånd i ett område kan såle-
des räddas. 

ett stort engagemang
Många nya gäddfabriker är på gång längs 
med ostkusten, på Öland och Gotland. 
Detta arbete drivs av privata aktörer, 
kommuner och ideella föreningar. exem-
pel på aktörer är Kalmarsundskommis-
sionen, som har genomfört ett stort an-
tal fiskevårdande åtgärder i Kalmar län. 
ett annat exempel är Sveriges Sportfisk e- 
och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, 
som har initierat och driver ett tjugotal 
objekt längs med ostkusten i en storska-
lig satsning som kallas ”back to big Fish”.

Det är verkligen roligt att vår forsk-
ning lett fram till konkret och användbar 
kunskap som fått människor att engage-
ra sig och göra utmärkta naturvårdande 
insatser.Z

text & koNtakt

Jonas Nilsson och Per Larsson,  
Institutionen för biologi och miljö,  
Linnéuniversitet i Kalmar,  
jonas.nilsson@lnu.se

Olof Engstedt, Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund

läs mer:

www.raddagadda.se

www.sportfiskarna.se/rovfisk

I
  Ett gäddyngel på väg från gäddfabriken ut i Östersjön. Den är cirka fem veckor gammal 

och sju centimeter lång.
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Rapportera det till SLU!

en svartmunnad
Har du sett

smörbult?
Hjälp oss att kartlägga utbredningen av 

svartmunnad smörbult i svenska vatten. Det 

är en främmande fiskart som är på väg att 

etablera sig på flera platser, och kan konkur-

rera ut andra bottenlevande fiskarter.

Fortlöpande miljöanalys

www.slu.se/svartmunnadsmorbult
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Flera av Sveriges fiskarter är idag hotade. Många av dem är 
tidigare vanliga matfiskar som ål, långa och hälleflundra. 
Hoten är flera, men fisket bedöms vara ett av de största för 
många fiskarter. För att veta hur situationen ser ut upprättas 
rödlistor där arterna delas in i olika kategorier.

Hotade fiskarter 
i svenska hav

En stör som fångades i ett öringgarn norr 
om Åhus 2010. Den härstammar från ut-
sättningar i Tyskland 2009. Fisken hölls en 
tid i poolen på bilsläpet. Efter några timmar 
transporterades den tillbaka till havet där 
den släpptes och lugnt simmade ut i Hanö-
bukten igen. 
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a
v 136 bedömda fiskarter i 
svenska vatten är två natio-
nellt utdöda, sex Akut hota-
de, nio Starkt hotade, och fyra 

Sårbara. Siffrorna är hämtade från den 
svenska rödlistan 2010 och visar hur si-
tuationen då såg ut för våra inhemska 
fisk ar. nyss publicerade Helcom sin röd-
lista för fiskar i Östersjön och Kattegatt. 
Sett över detta större område är situatio-
nen nästan lika illa med två regionalt ut-
döda, fyra Akut hotade, tre Starkt hotade 
och sju Sårbara fiskarter. i år börjar arbe-
tet med att identifiera hotade arter inför 
den nya svenska rödlistan som ska publi-
ceras 2015. ett arbete som går ut på att 
förutsäga risken för att olika arter för-
svinner från landet.

Naturlig variation
Fiskar varierar naturligt i antal både över 
tid och rum. Det är alltså inte alltid alar-
merande att vissa arter minskar i an-
tal. Tvärtom är det precis vad vi förvän-
tar oss. Sett över längre tidsperioder kan 
man räkna med att vissa arter försvin-

ner och andra tillkommer, men då pratar 
vi om tusentals år och gradvisa föränd-
ringar exempelvis till följd av ändrat kli-
mat. ett bra exempel på sådana långsam-
ma och naturliga förändringar är djur-
livet i Östersjön som förändrats kraftigt 
vid flera tillfällen sedan den senaste is-
tiden. Men om minskningen är kraftig, 
sker snabbt, inte vänder och drabbar sto-
ra delar av Sverige samtidigt så är det en 
varningssignal om att en art kan hålla på 
att försvinna.

två arter utrotade
idag är två fiskarter som fortplantade 
sig i Sverige på 1800-talet, slätrocka och 
stör, helt försvunna från landet och Öst-
ersjöregionen. Slätrockan utrotades tro-
ligen till följd av ett allt för hårt fiske; ar-
ten tål inte ett högt fisketryck eftersom 
den har sen könsmognad och får relativt 
få avkommor, dessutom är den känslig 
för ovarsam hantering och överlever inte 
att bli fångad i trålar. Den sista stören ob-
serverades 1994 utanför estlands kust. 
Även stören fiskades hårt, framför allt för 

att komma åt den värdefulla rommen, 
men här har utbyggnaden av vattendra-
gen troligen spelat en större roll. Stören 
är en anadrom art, det vill säga att den 
liksom laxen vandrar upp i sötvatten för 
att fortplanta sig. Den lever sitt första år i 
vattendraget, men vandrar sedan ut i ha-
vet för att äta upp sig under några år inn-
an den återvänder till vattendraget den 
kläcktes i. idag pågår försök i Tyskland, 
Polen och baltikum att återetablera stör.

fisket främsta hotet
Människor har fiskat i urminnes tider och 
länge var den gängse uppfattningen att 
fisken i havet aldrig kunde ta slut. Men 
under 1900-talet skedde ett språng i ut-
veckling av redskap och fartyg vilket möj-
liggjorde ett drastiskt högre fisketryck, 
något som också satte sina spår i fiskbe-
stånden. Många av de arter som mins-
kat så kraftigt att de betraktas som hota-
de är traditionella matfiskar som lyrtorsk, 
torsk, långa, hälleflundra och ål.

Lyrtorsk, eller bleka som den 
också kallas, var tidigare mycket 
vanlig i Skagerrak och Kattegatt. 

Numera är den är den ytterst säll-
synt. Det främsta hotet är fisket. 
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rödlistaN

Den första svenska rödlistan enligt de nu gällande kriterierna gavs ut 2000 och har 
sedan uppdaterats vart femte år. Arbetet sker i expertgrupper ledda av ArtDatabanken 
SLU, och den slutgiltiga listan fastställs av Naturvårdsverket. 

Den svenska rödlistningsprocessen följer samma kriterier som används av den In-
ternationella naturvårdsunionen, IUCN, vilket är den organisation som tar fram globala 
rödlistor över arter. Samma kriterier används för att bedöma alla arter, från svampar och 
mossdjur till fiskar och fåglar. Rödlistan bygger på prognoser för arters utdöenderisk, 
vilket för den nationella listan betyder risken för att arten ska försvinna från Sverige. 

Enbart arter som fortplantar sig inom landet, eller som regelbundet i större mängd 
(minst 2 % av Europapopulationen) uppehåller sig i Sverige kan bedömas. Ett stort antal 
fiskarter som inte reproducerar sig i Sverige har alltså inte bedömts. 

Tidsperioden som studeras är tre generationer eller minst 10 år. Det betyder att 
perioden man tittar på skiljer sig avsevärt mellan olika arter. För den kortlivade stors-
piggen blir det 10 år, men för den långlivade stören uppemot 100 år. Beroende på den 
bedömda risken delas arter sedan in i olika kategorier.

Men under 1900-tale t 
skedde ett språng i ut-
veckling av redskap och 
fartyg vilket möjliggjorde 
ett drastiskt högre fiske-
tryck, något som också 
satte sina spår i fiskbe-
stånden. Många av de 
arter som minskat så 
kraftigt att de betraktas 
som hotade är tradi-
tionella matfiskar som 
lyrtorsk, torsk, långa,  
hälleflundra och ål.

förstörda lekområden
För fiskar som vandrar mellan söt- och 
saltvatten var utbyggnaden av många 
vattendrag under förra århundradet ett 
hårt slag. Dels innebar utbyggnaden ett 
konkret vandringshinder, men även i de 
fall detta i efterhand har rättats till med 
fiskpassager så ledde utbyggnaden till att 
lek- och uppväxtområden förstördes el-
ler försvann. lax, öring och nejonöga är 
exempel på arter som minskat kraftigt 
till följd av utbyggnaden av vattendrag. 
Av dessa är det dock bara havs nejonöga 
som finns med på rödlistan 2010 un-
der kategorin nära hotad. orsaken till 
att lax, öring och flodnejonöga saknas 
är att bedömningen handlar om risken 
för utdöende. eftersom minskningen av 
dessa arter skedde långt tillbaka i tiden 
och bestånden numera är stabila så är 
utdöende risken inte längre överhängan-
de. Detta trots att det idag finns mycket 
mindre av dessa arter än det gjorde före 
utbyggnaden av vattendragen.

kombinationer av hot
För flera fiskarter handlar det inte bara 
om för hårt fiske eller förstörda lekområ-
den, utan det är en kombination av fle-
ra faktorer som tillsammans hotar ar-
ten. när det gäller ål, som idag betraktas 
som Akut hotad, inte bara i Sverige utan 
globalt, tror man att flera faktorer ligger 
bakom den drastiska minskningen. Fisk-
et är en identifierad orsak, liksom vatten-
kraftsutbyggnaden som lett till att stor a 
delar av forna uppväxtområden i söt-
vatten inte längre är tillgängliga. Dess-
utom orsakar vattenkraftens turbiner hög 
dödlighet då ålen vandrar ut från sötvatt-
nen. Troligen har även simblåseparasiten 
Anguillicola crassus spelat in. Det är en 
invandrad art från Stilla havet som kan 
ställa till stor skada. Storskaliga miljöför-
ändringar kan även ha lett till att antalet 
glasålar som når tillbaka till Sveriges kus-
ter har minskat.

viktigt arbete
Arbetet med rödlistning är tids- och 
resurs krävande, men mycket viktigt. Det 

är ett sätt att ta reda på vad som händer 
med våra arter; vilka som riskerar att för-
svinna och varför de är hotade. rödlis-
tan fungerar också som en viktig barome-
ter för de svenska miljömålen och de in-
ternationella överenskommelserna. röd-
listan innebär inget lagligt skydd i sig 
men är ett viktigt underlag vid exempel-
vis planering av naturvårdsåtgärder och 
miljökonsekvensbeskrivningar.Z

text ocH koNtakt:

Ann-Britt Florin,  
Institutionen för akvatiska resurser, SLU 
ann-britt.florin@slu.se

Mikael Svensson, ArtDatabanken, SLU 
mikael.svensson@slu.se

läs mer:

www.slu.se/artdatabanken 
www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiver-
sity/red-list-of-species/

rödlistan för fiskar i svenska vatten 2010

Nationellt utdöd (2) slätrocka, stör

Akut hotad (6) brugd, håbrand, lyrtorsk, storröding, 
pigghaj, ål

Starkt hotad (9) havskatt, havsmus, skoläst, torsk, mal, 
hälleflundra, kolja, långa, knaggrocka

Sårbar (4) blåkäxa, gråhaj, vitling, håkäring

Nära hotad (8) sjurygg, vitrocka, lake, havsnejonöga, 
asp, vimma, mindre kungsfisk, tånglake

Kunskapsbrist (5) taggsimpa, simpstubb, storskallesik, 
vårsiklöja, fyrtömmad skärlånga

Livskraftig (102)

I Till hotade arter 
räknas kategorierna: 
Akut hotad, Starkt ho-
tad och Sårbar. Övriga 
rödlistningskategorier 
är: Nationellt utdöd, 
Nära hotad och Kun-
skapsbrist. Arter som 
bedöms som livskraf-
tiga är inte med på 
rödlistan. Rödlistan 
innebär inget lagligt 
skydd i sig utan är 
ett faktaunderlag för 
naturvårdsarbete.



16 havsutsikt   2  2013

r
edan på stenåldern fiskade man 
torsk i Östersjön. Att döma av 
de stora mängderna historiska 
fiskben som arkeologerna hit-

tat vid boplatsen Ajvide på Gotland var 
det en omtyckt matfisk. Det var ryggkotan 
från en sådan torsk som carl André fick i 
sin hand vintern 2006. Han tittade på den 
svarta, något kantstötta kotan - och lade 
sedan ner den i skrivbordslådan.

carl Andrés forskning handlar bland 
annat om hur olika bestånd av torsk är 
släkt med varandra och hur de anpassat 
sig till sin miljö. Tillsammans med norska 
kolleger har han kunnat visa på stora ge-
netiska skillnader även mellan populatio-
ner som lever på bara några få kilometers 
avstånd från varandra.

invandrade under stenåldern
Torsk från Östersjön skiljer sig på flera 
sätt från atlanttorsk. Tillsammans med 
andra marina arter koloniserade torsken 
Östersjön för cirka 8 000 år sedan, när 
salt atlantvatten strömmade in och lit-
torinahavet bildades. Under årtusendena 
har vattenmiljön sedan successivt föränd-

rats, framför allt salthalten som i dagens 
Östersjön är betydligt lägre än i littorina-
havet. Utsötningen sätter marina djur och 
växter under stress, och många har inte 
hängt med när miljön förändrats. ett ex-
empel på detta är strandsnäckan Littori-
na littorea, som gett namn åt det fornti-
da havet. 

Men torsken i Östersjön har överlevt 
och anpassat sig till dagens förhållanden. 
en nyckelfråga är om denna anpassning 
skedde efter koloniseringen, eller om de 
torskar som först etablerade sig i Öster-
sjön redan hade egenskaper som hjälpte 
dem att överleva när miljön så småning-
om förändrades. 

Hemoglobin ger en vink
ett sätt att undersöka detta är att analy-
sera östersjötorskens hemoglobin. Torskar 
har olika typer av hemoglobin beroen-
de på vattentemperaturen i området där 
de lever. Hemoglobin från nordliga torsk-
bestånd, exempelvis från barents hav, har 
hög syreupptagningsförmåga i kallt vat-
ten. Detta är också den vanligaste hemo-
globintypen i östersjötorsk, vilket antyder 

att de torskar som en gång koloniserade 
Östersjön redan var kallvattensanpassa-
de. Men det är inte riktigt så enkelt.

– Andra studier tyder på att anpass-
ningen istället har skett efter kolonise-
ringen, berättar carl André. egenskaper-
na kan naturligtvis ha funnits i låga frek-
venser hos de första invandrarna, men de 
har sedan blivit allt vanligare genom na-
turligt urval. 

inspirerad av DnA-studier på fossil a 
fjällrävar föddes tanken att belysa 
östersjö torskens ursprung och utveckling 
med hjälp av historiska prover. Kanske 
skulle man kunna jämföra tidiga torsk-
populationer med dagens? 

gamla kotor gav svar
Den gamla ryggkotan letades fram ur 
skrivbordslådan, och det delikata arbe-
tet med att utvinna DnA ur 5 000 år gam-
malt ben påbörjades. Materialet komplet-
terades med ytterligare kotor från utgräv-
ningarna på Gotland. en finess i samman-
hanget är att ryggradens första kota går 
att artbestämma, och dessutom skiljer sig 
utseendemässigt från övriga ryggkotor. 

östersjötorsken unik 
redan på stenåldern
Torsken koloniserade Öster-
sjön redan för 8 000 år sedan, 
i samband med att Littorina-
havet bildades. Idag är detta 
torskbestånd genetiskt skiljt 
från atlanttorsk, och anpas-
sad efter Östersjöns lägre salt-
halt och syrehalt. Men hade 
den invandrande torsken 
redan de egenskaper som 
krävdes för att överleva i en 
föränderlig Östersjö? Rester 
från 5 000 år gamla boplatser 
på Gotland har hjälpt till att 
svara på frågan. Fo
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Benrester från torsk som 
hittats vid utgrävningar av 
boplatser från stenåldern 
ger värdefull information 
om torskens anpassning 

till Östersjön.
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Det innebär att man inte riskerar att ana-
lysera samma individ flera gånger.  

eftersom DnA bryts ner med tiden ar-
betade man med mitokondrie-DnA. Det-
ta finns i många kopior i varje cell, till 
skillnad från nukleärt DnA, som bara 
finns i cellkärnan. Sammanlagt analy-
serades DnA från 56 kotor. när forskar-
na analyserade det historiska DnA:t fann 
de att det tydligt avvek från torskbestånd 
i andra områden. Däremot hittade de 
knappt några skillnader alls när de jäm-
förde med dagens östersjötorsk. 

– Det är faktiskt inte så överraskan-
de, säger carl André. Östersjötorsken är 
så genetiskt särpräglad, vilket pekar på 
att kontakten – genutbytet – med an-
dra bestånd varit begränsad under lång 
tid. Våra resultat tyder på att dagens 
östersjö torsk härstammar från de tidi-
ga kolonisatörerna, och att beståndet se-
dan gradvis har anpassat sig när vatten-
miljön förändrats. Det bekräftar uppfatt-
ningen att östersjötorsken är unik. be-
ståndet måste förvaltas på ett klokt sätt, 
eftersom tillförseln av fisk utifrån är när-
mast försumbar.

För att ytterligare belysa frågan om 
östersjötorskens historia planeras nya 
analyser. Härnäst vill forskarna under-
söka de gener som styr cellernas vatten- 
och saltbalans. Kanske fanns östersjö-
torskens förmåga att hantera låga salt-
halter redan för 5 000 år sedan? 

känsliga analyser
Det är en stor utmaning att utvinna och 
analysera DnA från så gamla ben som 
dessa. en svårighet är att man bara kan 
sekvensera en liten del av DnA-mole-
kylen i taget. Det blir mycket pusslande 
med många korta bitar DnA. 

– Analyserna är dessutom mycket 
känsliga för kontamination från nutida 
DnA, fortsätter carl André. Därför sam-
arbetar vi med naturhistoriska riksmuse-
et, där risken för att “smitta ner” prover-
na med DnA från annan torsk i princip är 
obefintlig.Z

text & koNtakt: 

Susanne Liljenström,  
biolog & frilansskribent

Carl André, Institutionen för biologi och 
miljövetenskap, Tjärnö, Göteborgs universitet 
carl.andre@gu.se

aNpassad till siN miljö

Vattenmiljön i Östersjön skiljer sig från 
Västerhavet och Nordsjön på flera sätt. 
Förutom lägre salthalt är vattnet kallare, 
och syrehalten i djupvattnet är lägre. 
Östersjötorsken är anpassad till den 
annorlunda vattenmiljön. Exempelvis 
fungerar hemoglobinet bra i låga vat-
tentemperaturer, cellernas salt- och 
vattenbalans upprätthålls i låga salthal-
ter och äggen håller sig flytande vid en 
lägre salthalt så att de inte sjunker ner 
till syrefria vattendjup. 
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Det unika beståndet av Östersjötorsk måste 
förvaltas på ett klokt sätt eftersom tillförseln 
av fisk utifrån är närmast försumbar. 



18 havsutsikt   2  2013

i östersjön
Östersjöns ekosystem har 
förändrats. Från att ha 
dominerats av torsk är det 
nu sill och skarpsill som 
dominerar. Även utbred-
ningsmönster för olika 
fiskarter har ändrats. Det 
tyder på en trofisk kaskad 
från torsk ner till växt-
plankton. Denna katten på 
råttan-effekt kan också få 
andra konsekvenser.

d
et har skett storskaliga för-
ändringar i Östersjöns ekosys-
tem de senaste 30 åren. Un-
der 1980-talet dominerade 

torsken, men sedan 1990-talet domine-
ras ekosystemet av sill och skarpsill. För-
ändringen har påverkat hela regleringen 
av näringsväven, och det har fått tydliga 
ekologiska konsekvenser. 

katten på råttan…
Det tyder på att det finns en trofisk kas-
kad, från torsk ner till växtplankton, som 
är relaterad till fisketrycket på torsk. en 
trofisk kaskad är en ekologisk effekt som 
kan liknas med ”katten på råttan - råt-
tan på repet”. när torskbeståndet är litet 
ökar överlevnaden hos dess huvudsakliga 

byten, planktonätande fiskar som skarp-
sill och sill. Dessa äter mer djurplankton, 
och den totala biomassan av djurplank-
ton minskar. effekten blir störst på som-
maren, och leder till en ökning av växt-
plankton sommartid. Fiske på en topp-
predator, som torsk, kan med andra ord 
ge övergödningssymtom. ett stort torsk-
bestånd kan därför bidra till att minsk a 
övergödningssymptomen i egentliga 
Öster sjön. 

… råttan på repet 
Även utbredningsmönstret av de fiskarter 
som dominerar Östersjön har förändrats. 
Under 1980-talet fanns det torsk och 
skarpsill i nästan hela egentliga Öster-

Torsken dominerade ekosyste-
met på 1980-talet, men har fått 
stå tillbaka för sill och skarpsill. 
Detta har fått effekter på i stort 

sett alla nivåer i näringsväven.
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katten på råttan…

trofiska kaskader  
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sjön, men sedan 90-talet och framåt finns 
torsk främst i den södra delen, och skarp-
sill, och till viss del sill, i den norra delen. 
när det fanns mycket torsk expanderade 
beståndet till rigabukten, Finska viken 
och bottenhavet, men också till mer kust-
nära områden. när torskbeståndet sedan 
minskade krympte dess utbredning, och 
koncentrerades till de sydliga delarna av 
Östersjön. Denna expansion och kontrak-
tion av torskens utbredning de senaste 
årtiondena har påverkat torskens regle-
rande roll. när torsken expanderade till 
rigabukten ledde det till en trofisk kas-
kad via sill och djurplankton ner till växt-
plankton, motsvarande den som observe-
rats i egentliga Östersjön. när torsk- 
beståndet sedan minskade försvann den-

na reglerande effekt, och övergödnings-
symtomen ökade igen. Fisketrycket i 
kombination med förändrade hydrologis-
ka förutsättningar i egentliga Östersjön 
har alltså påverkat ekosystemen i an-
gränsande, mer kustnära områden. Detta 
är en gränsöverskridande effekt, och är 
en annan typ av katten på råttan, råttan 
på repet-effekt.

andra fiskarter påverkas
Även om torskens roll i Östersjön är väl-
studerad, så kan man även tänka sig an-
dra effekter av ett förändrat utsjöeko-
system. Fiskarter som leker i kustzonen, 
men som söker föda och övervintrar i ut-
sjön, påverkas troligen av de storskaliga 
förändringar som skett i Östersjön. Vi har 

dock ännu inte miljöövervakningsdata 
som kan bekräfta att detta har skett. Det-
ta kan gälla fiskarter som sill och lax men 
även spigg, en fiskart som ökar i Öster-
sjön. Spigg verkar påverka rekryteringe n 
av abborre i kustekosystemen och där-
med ge en kustbaserad trofisk kaskad, 
även om mekanismen inte är fullständigt 
utredd.

 
viktigt för framtiden
Vi kan idag intuitivt förstå att fisk, till-
sammans med andra djur och växter, kan 
bidra med fundamentala ekosystemtjäns-
ter, som till exempel att reglera närings-
vävar, transportera energi eller mer på-
tagligt användas för matproduktion. Att 
torskbeståndet i Östersjön kan reglera 
vattenkvalité (övergödningssymptomen) 
är också en form av ekosystemtjänst. 
Även om vi idag har relativ god förståelse 
för Östersjöns många miljöproblem, mås-
te vi bli bättre på att förstå interaktionen 
mellan förvaltning av Östersjöns ekosys-
tem och dess gränsöverskridande effek-
ter i form av ekosystemtjänster. Detta kan 
vara centralt om vi skall ha en holistisk 
syn på Östersjöns miljöförvaltning och 
för att upprätthålla ekosystemens förmå-
ga att buffra allt fler antropogena stör-
ningar i framtiden.Z 

text ocH koNtakt

Joakim Hjelm, Institutionen för akvatiska 
resurser, SLU, joakim.hjelm@slu.se

lästips

Boston Consulting Group ”Turning adversity 
into opportunity: A business plan for the 
Baltic Sea”

HELCOM, Baltic Sea Action Plan:  
www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan/
contents/

PLAN FISH: www.slu.se/planfish

Fiskarter som leker nära kusten men söker 
föda och övervintrar i utsjön kan påverkas 
av de storskaliga förändringarna som skett 
i Östersjön. Spiggen har exempelvis ökat, 
vilket troligtvis har påverkat rekryteringen 
av abborre vid kusten. På bilden ett stim 
med spigg. J

Strömming är en av de fiskarter 
som äter djurplankton. Genom 
sin predation kan den påverka 
mängden djurplankton, vilket i 
sin tur påverkar mängden växt-
plankton. Den har alltså för-
måga att påverka två nivåer i
näringskedjan. Bilden visar 
strömmingsrom.
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s
tekt strömming med potatismos 
och lingon är en känd rätt i den 
svenska husmanskosten. Ström-
ming fångas bland annat i bot-

tenhavet, den del av Östersjön som lig-
ger mellan Åland och norra Kvarken. i 
bottenhavet fiskar både svenska och fin-
ländska fiskare. Sverige och Finland sam-
arbetar därför med att samla in informa-
tion från fisket och med att beräkna hur 
mycket strömming som finns. i ett forsk-

ningssamarbete mellan Finland och Sve-
rige utvecklas nu en ny modell.

modeller används
För att kunna förvalta fisket på ett lång-
siktigt hållbart sätt behövs det informa-
tion om hur mycket fisk det finns och hur 
den påverkas av fisket. Det beräknas med 
hjälp av matematiska modeller utifrån 
den mängd fisk som fångas och rapporte-
ras in av fisket. Modellerna väger även in 

olika sorters information, som hur gamla 
de fångade fiskarna är, vad de väger, hur 
lång tid det tog att bärga fångsterna och 
resultat från undersökningar med ekolod. 
Fiskbeståndets storlek används sedan för 
att beräkna hållbara fiskekvoter som ska 
säkerställa att beståndet inte fiskas ut, 
och som samtidigt möter vår efterfrågan 
på fisk som föda.

olika åldersgrupper beräknas
i den nya modellen beräknas fiskens 
överlevnad, tillväxt och fortplantning 
från år till år. Stor hänsyn tas till olika 
osäkerheter i beräkningarna. osäkerhe-
ten beror bland annat på naturliga fakto-
rer som varierar mellan år, och hur nog-
granna mätningarna i fisket är. Först be-
räknar modellen hur många strömming-
ar som finns i varje åldersgrupp. Det görs 
baserat på hur många fiskar som fanns 
året innan och som var ett år yngre. Mo-

Det är en fråga som fiskeriförvaltningen behöver få svar på 
för att bestämma hur mycket fisk som får fångas. Men att 
beräkna mängden fisk är ingen enkel uppgift, eftersom det är 
omöjligt att räkna alla fiskar. Nu utvecklas nya matematiska 
modeller som använder information om strömmingens miljö, 
till exempel hur mycket mat som finns. Målet är att förbättra 
beräkningarna och ge ett säkrare resultat.

Strömmingen är en stimfisk. 
På dagarna simmar de nära 

botten. Beräkningar visar att 
det finns gott om strömming 
i Bottenhavet, men att de är 

små. Den kan alltså ätas med 
gott samvete.

hur mycket strömming finns det?
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dellen räknar samtidigt bort hur många 
fiskar i åldersgruppen som antas ha dött 
det senaste året. Dödligheten beror dels 
på hur mycket strömming som fiskas och 
dels på hur mycket strömming som äts av 
exempelvis gråsäl.

födan en viktig faktor
För att beräkna hur många ettåriga 
strömmingar som kommer att finns näs-
ta år tittar man på hur många lekmog-
na strömmingar som finns i år. Modellen 
innehåller information om hur många 
yngel varje genomsnittlig lekmogen 
strömming producerar, och också hur 
fort strömmingarna växer. en annan vik-
tig miljöfaktor är vad strömmingen äter. 
en tidigare studie har visat att antalet 
ettåriga strömmingar beror på hur myck-
et det fanns av djurplanktonet bosmi-
na året innan. bosmina är en liten hinn-
kräfta, cirka en halv millimeter stor, som 
äts framför allt av de allra minsta ström-

mingarna. Med hjälp av mätningar av 
hur mycket bosmina som finns i botten-
havet under ett visst år beräknar model-
len sedan hur många ettåriga strömming-
ar som kommer att finnas nästa år.

påverkar beräkningarna
eftersom små strömmingar efter en tid 
blir lekmogna så påverkas även mängden 
lekmogen strömming av hur mycket mat 
det finns för de minsta strömmingarna. i 
modellen kan man välja att använda in-
formationen om hur mycket bosmina det 
finns. beräkningarna blir dock olika. Tar 
man hänsyn till hur mycket bosmina som 
finns så blir den beräknade mängden lek-
mogen strömming större. Viktiga uppgif-
ter framöver är att ta reda på vilka funk-
tioner i modellen som bidrar till denna 
skillnad och att utvärdera om informatio-
nen gör att modellen ger oss ett mer på-
litligt resultat.

ät med gott samvete
oavsett om information om hinnkräf-
tor tas med eller ej så visar beräkningar-
na att det finns mycket gott om ström-
ming i bottenhavet, totalt sett. Det visar 
även andra tillgängliga modeller, liksom 
fångststatistik och undersökningar med 
ekolod. Strömmingarna har däremot bli-
vit mycket mindre i bottenhavet. Det är 
därför ont om stor strömming, även om 
strömmingarna är många. orsaken till 
detta undersöks just nu i ett annat pro-
jekt. bottenhavsströmmingen tillhör hur 
som helst inte de fiskbestånd som riske-
rar att utfiskas under de närmaste åren. 
Strömming från bottenhavet kan därför 
ätas med gott samvete.

utveckling ger säkrare kvoter
Vetenskapliga råd om hållbara fiske-
kvoter i de svenska haven ges varje år av 
det internationella havsforskningsrådet 
iceS. råden ska enligt iceS vara förank-
rade i ”bästa tillgängliga kunskap”. För 
låga fiskekvoter ger samhället för lite fisk 
att äta medan för höga kvoter riskerar att 
utarma våra fiskbestånd. För närvarande 

används en annan modell för strömming-
en än den som beskrivs här. Den grundar 
sig till stor del på historiska fångstdata 
och väger inte in några miljöfaktorer som 
exempelvis tillgången på mat. Den utgör 
dock i nuläget ”bästa tillgängliga kun-
skap” i fiskeriförvaltningen.

Fiskforskningen arbetar ständigt med 
att förbättra den kunskap vi har om vad 
som påverkar hur mycket fisk som finns 
i haven. Modellutveckling är en vikti g 
del av detta arbete. Målet är att förvalt-
ningen framöver ska kunna få ännu säk-
rare råd än i dagsläget om hållbara 
fiskekvoter.Z

text ocH koNtakt

Andreas Bryhn, Mikaela Bergenius  
och Anna Gårdmark, Institutionen för  
akvatiska resurser, SLU.  
andreas.bryhn@slu.se

ecoNows

… står för Effective use of ECOsystem and biological KNOWledge in fisherieS. Det är 
ett forskningsprojekt som finansieras av EU-kommissionen och olika nationella myn-
digheter. Projektet pågår fram till 2014. Forskningen bedrivs som ett samarbete mellan 
13 universitet och andra myndigheter i olika EU-länder. Projektet leds av Helsingfors 
universitet, och från Sverige deltar Institutionen för akvatiska resurser vid SLU. I projektet 
utvecklas nya fiskberäkningsmodeller som kombinerar befintlig biologisk kunskap med 
fiskeridata. De bestånd som modelleras är sill/strömming, lax, ansjovis, kummel, räka, 
samt småskaliga blandfisken i Medelhavet och Östersjön.

Mer information: www.ecoknows.eu
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 Hinnkräftan Bosmina är viktig mat för de 

minsta strömmingarna. Mätningar av Bos-
mina i Bottenhavet används nu för att för-
bättra beräkningarna av hur mycket ström-
ming som finns där. 

hur mycket strömming finns det?

strömmiNg
Strömmingen (Clupea harengus) lever i 
Östersjön och är samma art som sill. På 
svenska är den fisk som kallas ström-
ming fångad norr om Kalmarsund. Den 
lever normalt sett upp till 15 år om den 
inte fångas av annan fisk, människor, 
fåglar eller säl. Strömmingen är en 
stimfisk som simmar nära botten på 
dagen och närmare ytan på natten. Den 
äter främst små kräftdjur, vingsnäckor 
och fiskyngel. Själv äts strömmingen 
av torsk, lax, säl, skarv och människor.
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daN blomkvist Länsfiskekonsulent 
på Vatten- och fiskeenheten vid läns-
styrelsen i Norrbottens län 
om vi vill uppnå en effektiv och modern 
fiskeförvaltning så måste dess status ge-
nerellt höjas i samhället. Det gäller exem-
pelvis vilka resurser som avsätts till fiske-
vård och tillsyn och hur fiskebrott han-
teras i rättssystemet. eftersom det är ge-
mensamma resurser som förvaltas så bör 
lagstiftningen ge myndigheterna möjlig-
heter att reglera fisket inte bara utifrån 
vad som är biologiskt hållbart utan också 
utifrån vad som är bäst ur samhällseko-
nomisk synpunkt.

aNNe cHristiNe bruseNdorff  
Generalsekreterare, Internationella 
Havsforskningsrådet, ICES 
Det internationale Havundersøgelses-
råds, iceS, nye strategiske plan retter fo-
kus på en bedre forståelse af samspillet 
mellem havets økosystemer. Videnskabe-
lige data og informationer danner grund-
lag for iceS rådgivning, der understøt-
ter en integreret, økosystembaseret ma-
rin forvaltning, og som skal ses som et 
supplement til den nuværende fiskeri- og 
miljørådgivning. iceS arbejde kan bidra-
ge til implementering af eU:s Havstrate-
gidirektiv (MSFD). iceS har netop etab-
leret en videnskabelig fond som skal støt-
te initiativer, blandt andet til fremme af 
viden om havets økosystemer.

iNgemar bergluNd  
Chef för avdelningen för fiskförvaltning 
vid Havs- och vattenmyndigheten 
För oss på Havs- och vattenmyndig heten 
kommer arbetet de kommande åren 
till stor del att handla om att genomfö-
ra eU:s nya fiskeripolitik. Målsättningar-
na är bl.a. att fiskekvoter ska fastställas 
så att man säkerställer en maximalt håll-
bar avkastning (MSY), ett succesivt infö-
rande av ett utkastförbud samt strävan 
om en minskad negativ inverkan på de 
marina ekosystemen. Vi tror att arbetet 
med detta ska förbättra situationen både 
för fiskbestånd och den akvatiska miljön 
i sin helhet. 

magNus appelberg  
Prefekt för Institutionen för akvatiska 
resurser vid SLU 
Övergången från en traditionell enarts-
förvaltning till en ekosystembaserad 
fiskeri förvaltning kräver att vi fortsatt ut-
vecklar vår kunskap om de akvatiska eko-
systemen och fiskens roll i födoväven. 
Framtidens förvaltning måste därför vara 
adaptiv för att kontinuerligt kunna in-
kludera nytt vetande, samtidigt som den 
måste kunna hantera alternativa sam-
hällsintressen.

kariN fagerståHl 
VD för Svensk Fisk 
Att lägga ansvaret på konsumenten resul-
terar i att många väljer bort fisk. i rädsla 
att göra fel. Fisken är ett av våra viktigas-
te livsmedel. Hjälp konsumenten genom 
att skapa samsyn mellan politiker, fiskare 
och forskare. Gemensamt ansvar och mål 
gagnar havets resurser och ger entydig 
och trygg information till allmänheten.

sture HaNssoN professor i system-
ekologi vid Stockholms universitet
Fiske ger hälsosam mat och rekreation, 
men innebär massivt dödande av vilda 
djur! Även hållbart fiske kan halvera be-
stånd. Miljön påverkas. Acceptabelt? en 
etisk, inte vetenskaplig, fråga. För håll-
barhet ska fångstkvoter bestämmas på 
naturvetenskaplig grund. Politiskt ko-
handlande om kvoternas storlek har va-
rit förödande. Även med bra förvaltning 
ökar konkurrensen om fisken. ett friska-
re hav (mindre gifter) har gjort att mäng-
den säl ökat. Dessutom har skarven, en 
ny fiskätare, äntrat scenen. om sälar och 
skarvar konkurrerar med oss om fisken, 
ska dessa bestånd minskas med jakt? 
Ännu en etisk fråga.

vad är Nästa steg? Idag vet vi hur betydelsefull en fiskpopulation 
och dess samspel med andra arter kan vara för ett hållbart ekosystem. 
Det är också fisken som värdesätts högst av alla havets resurser. Men 
många av de viktiga arterna är överexploaterade. 

Framtidsutsikt
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folke rydéN  
reporter, regissör och producent 
Det mest självklara vore att genast stop-
pa all utkast av fisk i Östersjön. ingen, 
varken fiskare eller konsumenter, har nå-
got att vinna på att fin matfisk dumpas 
på grund av ett absurt regelverk. För-
hoppningsvis tas nu steg i rätt riktning 
inom eU. På lång sikt kan kemikalier och 
läkemedelsrester hota fiskebeståndet. Vi 
fann såväl svampmedel som ett antipsy-
kotiskt läkemedel när vi under vårt film-
arbete lät ta prover på Östersjölax. Här 
krävs ökad forskning och kunskap.

HeNrik svedäNg docent vid Havsfiske-
laboratoriet, Institutionen för akvatiska 
resurser vid SLU 
Sedan en tid tillbaka har det varit ganska 
tyst om torsken i Östersjön. Torskbestån-
det sägs ha återhämta sig genom lyck-
ad reproduktion och minskat fiske. Men 
är det verkligen fråga om återhämtning 
om beståndet mest består av många små 
torskar? leder vårt selektiva fiske (med 
stora maskor) till för få stora fiskar och 
för många små med ökad födokonkur-
rens som följd? 
 

lisa emelia sveNssoN havs- och  
vattenambassadör på Miljödeparte-
mentet
Vi måste se fisket som en del av en stör-
re helhet och medvetandegöra samban-
det mellan hur ekonomisk aktivitet på 
land påverkar livet i havet. Vi behöver 
lyfta fram goda exempel på tekniska och 
sociala lösningar, och hur stater, kommu-
ner och företag tillsammans kan hitta ef-
fektiva lösningar för att säkerställa ett le-
vande hav. ett hållbart nyttjande av ha-
vet kan ge nya arbetstillfällen, upplevel-
ser och matproduktion, där en grundför-
utsättning är att havets tjänster – såsom 
fisket – inte ska utarmas utan vårdas.

Niki sporroNg  
chef för Fiskesekretariatet (FISH) 
Den pågående reformen av eU:s fiskeri-
politik kommer att leda till förbättring-
ar, samt en ökad anpassning till regiona-
la förhållanden. Men nya politiska ram-
verk fungerar inte alltid som vi har tänkt 
oss. De närmsta åren blir därför avgöran-
de för om eU ska lyckas säkra en åter-
hämtning av fiskbestånden – en förutsätt-
ning för en mer lönsam fiskesektor – och 
samtidigt uppfylla målen för en god havs-
miljö som satts upp i havsmiljödirektivet. 
Alla aktörer kommer att behöva samarbe-
ta för att hitta praktiska lösningar i linje 
med ett ekosystemtänkande. 

iNger NäsluNd talesperson och  
expert på fiskefrågor på WWF
Ansvariga politiker och myndigheter 
måste våga tänka långsiktigt och ta obe-
kväma beslut för att skydda fisken i våra 
hav. Förvaltning med god kontroll ska 
anpassas till vad bestånden och ekosys-
temen tål baserat på vetenskapliga ana-
lyser. områden med höga naturvärden 
bör skyddas och stängas för fiske så fisk 
och andra arter får frizoner där de och 
livsmiljön kan återhämta sig. Som före-
tag eller enskild bör man välja att köpa 
MSc-certifierad fisk, det bästa alternativ 
som fisket och marknaden erbjuder idag.

Framtidsutsikt

så Hur ska vi lyckas skydda fiskeN i våra Hav? Behövs nya 
politiska initiativ som kan styra åtgärdsarbetet? Behövs en annan typ 
av forskning? Ska konsumenterna ta ett större ansvar? Vi har frågat 
ett antal insatta personer vad de tycker är viktigast att satsa på. 
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HeNrik loveby ordförande 
för Sveriges Fiskares Riksförbund
Fiskerinäringen är beroende av en lång-
siktigt hållbar förvaltning på internatio-
nell nivå. Politiken inom eU är på rätt 
väg nu. Det krävs stor politisk kraft för 
att genomföra det som är beslutat, nytt 
regelverk för fisket, med marknadslös-
ningar, utan subventioner, men med ett 
nära samarbete mellan marin forskning 
och fisket, en god kontroll och ett tydligt 
ansvar för näringen. ekosystemets alla 
delar, även säl och skarv, måste ingå och 
även jordbrukets påverkan på hav och 
sjöar.
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avsändare
stockholms universitets
östersjöscentrum
106 91 stockholm

storspigg Gasterosteus aculeatus

StorSpiggen är en av de vanli-
gaste fiskarna i Östersjön. Arten 
förekommer både i sötvatten och 
i havet, och är en av mycket få 
fiskar som inte bara kan leva utan 
också leka både i sötvatten och i 
havs vatten, inte bara i Östersjöns 
bräckta vatten. Om man går till 
någon brygga vid Östersjön på sen-
våren eller försommaren ser man 
ofta lekande storspiggar. Hanarna 
har lysande ljusblå ögon, röda un-
dersidor och ofta blå- eller grönak-
tiga ryggar, och försvarar sina revir 
med stor aggressivitet. Honorna 
har silvrig undersida och brunaktig 
rygg, liksom alla storspiggar har 
utanför lektiden, men när de är som 
mest lekvilliga blir ryggen tydligare 
tvärrandig än annars. Hanarna byg-
ger bon av alger och annat växtma-
terial som de limmar samman med 
proteinet spiggin, vilket tillverkas 
i njuren och lagras i urinblåsan. 
Hanen lockar honor att lägga sina 

ägg i boet, fast särskilt mot slutet 
av lekperioden är det honor som 
simmar runt och uppvaktar hanar – 
ofta på ett påfallande “framfusigt” 
sätt. Detta kan tyda på att det då 
snarare är tillgången på hanar än 
honor som är begränsande, i varje 
fall hanar med bra bon. Efter att 
äggen lagts tar hanen ensam hand 
om avkomman, och tillbringar en 
stor del av sin tid med att fläkta in 
friskt vatten i boet. På högsom-
maren påträffas ofta mängder av 
döda storspiggar längst stränderna. 
Detta är inte (i varje fall oftast inte) 
något tecken på någon störning i 
miljön, utan en följd av att de, som 
många andra fiskar, ofta tar ut sig 
fullständigt under lektiden för att 
få så många avkommor som möj-
ligt, men sedan är så försvagade att 
många dör. Utanför lektiden före-
kommer de ofta i stora stim mitt 
ute i Östersjön, men även då kan de 
påträffas vid stränderna.

StorSpiggen kan lätt hållas 
och fås att leka i akvarier, vilket 
är egenskaper som gör den syn-
nerligen lämplig för experiment i 
laboratoriet. Storspiggen har sedan 
länge använts som modelldjur inom 
studier av djurens beteende och 
beteendeekologi, vilket initierades 
på allvar av Niko Tinbergen som 
fick Nobelpriset 1973. Storspiggen 
används också ofta i fysiologiska 
och ekotoxikologiska studier. I frå-
ga om studier av hormonliknande 
miljögifter har det en unik fördel, 
nämligen det ovan omnämnda 
spigginet. Under lektiden stimuleras 
spigginproduktionen i hanens njure 
av hanligt könshormon, andro-
gen. Emellertid svarar även honans 
njure på androgener och spiggin-
produktionen hos honor kan därför 
tjäna som en markör för miljögifter 
som utövar androgena effekter. 
Spiggen används också i allt större 
omfattning i studier av evolution, 
artbildning, geografisk variation 
och hur olika egenskaper styrs ge-
netiskt. Sedan storspiggens genom 
för en del år sedan karaktäriserats i 
sin helhet har dess användbarhet i 
forskningen ökat ytterligare.

art i Fokus
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Bertil Borg, Zoologiska institutionen, 
Stockholms universitet,  
bertil.borg@zoologi.su.se


