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En sammanställning av de provfisken som utförts 
under senare år visar förvånansvärt små skillna-
der mellan olika områden. Detta trots att områ-
dena skiljer sig mycket från varandra. Artantal och 
fiskmängd är ganska lika, men det finns skillnader 
om man tittar på grupper. Tydligast syns det i Öst-
hammarfjärden, där rovfiskbeståndet var väldigt 
lågt medan karpfiskarna, som anses gynnas av 
övergödning, var talrika.

P Sammanlagt har nio provfi sken utförts längs Svealands 
kustvatten sedan 2002. De har haft olika syften, men ut-
förts med samma metodik. Långa tidsserier fi nns från den 
regionala övervakningen vid Lagnö och Asköfjärden, samt 

från kontrollprogrammet vid Forsmark där man följer 
upp kärnkraftens varmvattenpåverkan. Tre provfi sken har 
gjorts i samband med reservatsbildning, ett vid Gräsö och 
två runt Gålö, i Askviken och Lännåkersviken. I den se-
nare är fi sken fredad från fi ske. Dessutom fi nns engångs-
undersökningar, två gjorda inom en nationell mätkampanj 
för fi sk i påverkade områden, nämligen Östhammarsfjär-
den och Lilla Värtan, och ett genom en inventering vid 
Nynäshamn för att undersöka om den invaderande arten 
svartmunnad smörbult spridit sig till regionen.

Mycket karpfiskar i påverkade grundområden
Det var inga stora skillnader i artantal mellan de olika om-
rådena, trots att de skiljer så mycket från varandra. Påver-

Fiskbestånden 
längs Svealandskusten
✒ Kerstin Söderberg, SLU, Institutionen för akvatiska resurser och Sonja Råberg, Länsstyrelsen i Stockholms län
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Abborre plockas ur nätet vid Lännåkersviken.
Näten är upptagna vid provfisket vid Lännåkersviken. Området är 
det enda längs Svealandskusten där fiskeförbud råder.

Längdmätning av fisk vid provfisket vid Askviken.
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Lännåkersviken och Askviken, 
reservatsundersökning 2009-2012

Y Sammanlagt har nio olika provfisken utförts längs Svealands 
kustvatten sedan 2002. Områdena skiljer sig mycket från varan-
dra, och fiskena har haft olika syften, men har utförts med sam-
ma metodik. Blåmarkerade är de två regionala övervaknings-
program av kustfisk som bedrivs i regionen.

Provfisket som syftade till att undersöka om den invaderande 
arten svartmunnad smörbult hade spridit sig till regionen, fann 
glädjande nog att så inte var fallet. Den sprids med ballastvatten 
från fartygstrafik och den stora hamnen vid Nynäshamn utgjorde 
därför ett potentiellt fångstområde för arten.

kade områden har ungefär samma artrikedom som Lännå-
kersviken, där fi sken är fredad. Antalet arter som fångas i 
ett provfi ske påverkas dock av fl era faktorer. Graden av va-
riation i undervattensmiljön är en central faktor. Nätprov-
fi ske har även den svagheten att vissa arters kroppsform 
eller beteende gör att de inte fångas representativt i näten. 

Mycket fi sk fångades på grunt vatten i de påverkade 
områdena Östhammarsfjärden och Lilla Värtan. Uppemot 
80 fi skar per nät och natt i medeltal, vilket kan jämföras 
med de andra provfi skena samma år som i medeltal låg 
runt 40 fi skar. Vid uppdelning av fångsten efter ekologisk 
funktion, alltså i karpfi skar och rovfi skar, visade sig fång-
sten huvudsakligen utgöras av karpfi skar. Även i Asköfjär-
den var det en exceptionell fångst av karpfi sk, uteslutande 
mört, under 2008. Uppåtgående tätheter av karpfi sk har 
identifi erats som en indikator på ökande näringsbelastning 
och stigande vattentemperatur. Under 2011 var siktdjupet 
vid provfi skena lägst i Östhammarsfjärden och Lilla Värtan, 
vilket stöder denna teori. Vad som ligger bakom massföre-
komsten av mört i Asköfjärden är inte klarlagt, men minskat 
predationstryck från rovfi skar, däggdjur och fåglar är andra 
orsaker som anses bidra till ökade tätheter av karpfi skar. 

Rovfi skarna i dessa provfi sken utgörs nästan fullständigt 
av abborre. Östhammarsfjärden och Lännåkersviken utgör 
här undantag där närmare var fjärde rovfi sk var en gös. Ande-
len rovfi skar i fångsten var mycket låg i Östhammarsfjärden 
och Lilla Värtans grundområden, där mindre än var femte 
fi sk var en rovfi sk, vilket kan jämföras med att fyra av fem fi s-
kar i de regionala referensområdena var rovfi skar samma år. 

Allt fler stora abborrar i Forsmark
De tidstrender som identifi erats är ökande totalfångster på 
samtliga djup i Forsmark, där rovfi skarna uppvisar signifi -
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Y Figurerna visar antalet arter av individer som är 12 
centimeter eller större och som fångats på vatten grundare 
än 10 meter i provfisken längs Svealands kustvatten. Totalt 
har 31 fiskarter fångats, varav fyra – lake, torsk, tånglake 
och vimma – klassas som rödlistade. Abborre, gers, gös, löja 
och mört har fångats vid alla lokaler.  Tobis, regnbåge, ruda, 
rötsimpa och tejstefisk fångades i endast ett område. 

Forsmark har relativt sett få arter per djupintervall och 
totalt har inte mer än 17 arter fångats där under de sen-
aste tio årens provfiske. Inventeringen i Nynäshamn visade 
en stor artrikedom på alla djup. I Östhammarsfjärden och 
Lilla Värtan, de två områden som anses mest påverkade av 
mänsklig aktivitet, var artantalet inte avvikande jämfört med 
opåverkade områden.

FISKARTER I SVEALANDS KUSTVATTEN
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kant ökning på grunt vatten. Karpfi skarna minskar signi-
fi kant i Asköfjärdens grundaste vatten och på medeldjupt 
vatten i Lännåkersviken. I Askviken har andelen rovfi skar 
ökat signifi kant under de år fi sket pågått.

Fångst av stor abborre var talrikast på grunt vatten. I 
Forsmark har de ökat signifi kant på vatten grundare än sex 
meter. En möjlig förklaring kan vara att abborrar i området 
kan tillgodogöra sig det varma vatten som släpps ut som 
kylvatten från kärnkraftverket. Även i Askviken vid Gålö 
har stor abborre haft en positiv utveckling under de fyra år 
fi sket pågått, och på grunt vatten är ökningen signifi kant. 
Värt att notera, även om orsaken till resultatet är oklart, 
är att den högsta tätheten av stora abborrar i Lilla Värtan 
återfanns på det djupaste intervallet vilket inte är fallet i de 
andra undersökta områdena. Signifi kant minskande fång-
ster av stor abborre ses på djupt vatten vid Lagnö.
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 FAKTA
Övervakningen av kustfiskbestånden
Sedan 1991 ingår standardiserat provfiske i den nationella 
och regionala miljöövervakningen. Resultatet ger en bild 
av kustfisksamhällenas tillstånd, och en möjlighet att följa 
långsiktiga förändringar i miljön och den biologiska mång-
falden. Provfisket sker i referensområden med låg lokal 
påverkan. Andra provfisken av mer inventerande karaktär 
genomförs som engångsinsatser och även i områden som 
anses påverkade av människan.

Fiskövervakningen är samordnad mellan Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
med enhetlig metodik, rapportering och utvärdering. 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är datavärd, och där 
finns mer information om provfiske och resultat i form av 
faktablad (skriv Faktablad kustfisk i sökrutan).

Y Mängden fisk på olika vattendjup uppdelat på karpfiskar 
(björkna, braxen, mört, löja med flera) och rovfiskar (främst ab-
borre men även gädda, lake, lax, gös, torsk, tobiskung och pigg-
var). Även antalet stora abborrar, över 25 centimeter, redovisas.

Stora mängder fisk fångades i de påverkade områdena Östham-
marsfjärden och Lilla Värtan. Fångsten bestod dock huvudsak-
ligen av karpfisk på grunt vatten. Även i Asköfjärden fångades 
exceptionellt mycket av karpfisken mört under 2008. Rovfiskarna 
utgörs nästan fullständigt av abborre.

FISKFÅNGSTER I SVEALANDS KUSTVATTEN


