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Året som gått Kust och fiske

Kustfisk och fiske
Kerstin Söderberg och Anna Gårdmark Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

Inom svenska kustområden utgör fisk
en viktig resurs för såväl yrkesfisket
som fritidsfisket. Därför är det av stor
vikt att följa fiskbeståndens tillstånd
och utvecklig. Tillståndet för de arter
som har störst värde för yrkesfisket
behandlas årligen i en sammanställ-
ning som baserats på uppskattningar
gjorda inom Internationella havs-
forskningsrådet (ICES). Lekbeståndets
storlek och fiskeridödligheten (det vill
säga den andel av beståndet som fång-
as årligen) utgör riktmärken vid be-
dömningen av beståndens överlev-
nadsförmåga och fiskets varaktiga
hållbarhet. Fångstkvoter reglerar se-
dan det yrkesmässiga fisket på dessa
arter. För Egentliga Östersjön och
Bottniska viken är lax, sill/strömming,
skarpsill och torsk kvoterade arter. För

övrig arter saknas kvoter och därmed
motsvarande samlad bedömning av
beståndens tillstånd och utveckling.

I nuläget (mars 2004) är en resurs-
översikt under bearbetning hos Fiske-
riverket. Den redogör för bedömning-
ar av tillståndet hos de viktigaste icke
kvoterade arterna (Fiskeriverket 2004).
Fiskeriverkets standardiserade provfis-
ken och andra undersökningar tillsam-
mans med loggboksstatistik utgör un-
derlag för bedömningarna som baseras
på data från det senaste decenniet.

ABBORREN VARIERAR

Det riktade yrkesfisket mot abborre
sker huvudsakligen med mjärdar i
Bottniska viken, men riktat fiske med
nät och storryssjor förekommer ock-
så. I övrigt fångas abborre som bi-

fångst i andra fisken, främst i nät-
fisken och fisken med bottengarn.
Mycket abborre tas i fritidsfisket, och
enkätundersökningar utförda av Fis-
keriverket år 2000 visar att fritids-
fiskets fångst är många gånger större
än yrkesfiskets fångst.
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Minskade totalfångster ses hos abborre, gädda,
gös och sik. Siklöjan visar en ökning både i
fångst och fångst per ansträngning sedan
1999. Fångsten av abborre har minskat sedan
1994 i Egentliga Östersjön (sd 27) och de se-
naste fem åren även i Bottenhavet (sd. 30).
Fångsten av gädda har minskat med över 70%
sedan 1994 i Egentliga‘Östersjön (sd. 25 resp.
27). Minskande gösfångster har noterats i sd.
27 och 29N och minskande sikfångster i sd.
27, 29N, 30 och 31.

Total catch of perch, pike, pikeperch, whitefish
and vendace registered in the Swedish fishery
1994–2002. The catches per year and ICES
subdivision are shown to the right. Some years
the catches as well are expressed in CPUE for
ships larger than 10 m.

Decreased total catches are notised for
perch, pike, pikeperch and whitefish. The total
catch and CPUE of vendace has increased
since 1999. The catches of perch have de-
creased since 1994 in the Baltic Proper and
for the last five years in Bothnian Sea. The
catches of pike decreased in sd. 25 and 27
and the catches of pikeperch decreased in sd.
27 and 29N. Catches of whitefish decreased in
sd. 27, 29N, 30 and 31.
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Enligt loggböcker och kustfiske-
journaler från svenska fiskare varie-
rar den totala årsfångsten av abbor-
re, med starka årsklasser från varma
år. Det finns dock en trend till mins-
kande fångster S1. Tillståndet hos
abborrbestånden varierar även geo-
grafiskt. Norr om Stockholms skär-
gård har bestånden varit stabila. De
minskande fångsterna längs Egentli-
ga Östersjöns kust samt den sviktan-
de rekryteringen, i form av yngelpro-
duktion, i flera områden längs södra
och mellersta ostkusten tyder på att
abborrbestånd i dessa områden där-
emot minskar. På grund av den sva-
ga rekryteringen förväntas bestånds-
utvecklingen hos abborre bli svag i
dessa områden.

Provfiskefångst av abborre visar
även på en variation inom i Bottnis-
ka viken: i Råneå i norra Bottenvi-
ken finns en tendens till en ökning
av fångst per ansträngning medan

den tenderar att minska vid Holm-
öarna i Norra Kvarken och Öre-
grundsgrepen vid Upplandskusten.
Individer över 25 cm i Öregrundsgre-
pen är dock ökande under denna tids-
period.

GÄDDFÅNGSTER MINSKAR

Gäddan tas i huvudsak av fritidsfis-
ket och avsaknaden av fritidsfiskesta-
tistik gör bedömningen av gäddbe-
ståndens tillstånd osäker. I Egentliga
Östersjön har yrkesfiskets fångster
minskat. Detta tillsammans med den
sviktande yngelproduktionen i delar
av bassängen tyder på flera minskan-
de bestånd i Egentliga Östersjön.
Dock varierar gäddbeståndens till-
stånd geografiskt.

GÖSBESTÅNDEN MINSKAR

Data från både yrkes- och provfiske
tyder på att gösbestånden vid svens-
ka ostkusten minskar stadigt. Den

totala gösfångsten i yrkesfisket har
mer än halverats sedan 1994. Den
låga andelen äldre individer i bestån-
den riskerar leda till en fortsatt låg
tillväxt av bestånden under lång tid,
och beståndet vid Upplandskusten
förväntas fortsätta minska om inte
fisketrycket minskas.

OSÄKERT OM SIK

Tillståndet för bestånden av havsle-
kande sik och vandringssik är svår-
bedömt då tillräckligt kvalificerat
data om fisketryck och åldersstruk-
tur saknas. Dessutom är bestånds-
strukturen hos havslekande sik
okänd. Klart är dock att den totala
sikfångsten i yrkesfisket har minskat
sedan 1994. Data från både prov- och
yrkesfiske tyder på att framför allt
sydliga bestånd (Upplandskusten) av
sik minskar. God yngelproduktion
hos havslekande sik i Bottniska vi-
ken kan ge förbättrad beståndsut-
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Råneå, Bottenviken
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I Råneå finns en tendens till en ökning i fångst per ansträngning av abborre, medan
fångsten tenderar att minska vid Holmöarna och Öregrundsgrepen (Bottenhavet).
Fångst per ansträngning av stora abborrar (> 25 cm) har ökat i Öregrundsgrepen.

CPUE (number per net and night) of perch in coastal fish sampling and the catches
separated by size. In Råneå (Bothnian Bay) the trend seems increasing while decreas-
ing in Holmöarna (Northern Quark) and Öregrundsgrepen (Bothnian Sea). CPUE of
large individuals has increased in Öregrundsgrepen.

Åldersfördelningen (andel individer) i yrkesfiskets fångst av siklöja från Bottenviken
1993–2002. Andelen individer som är äldre än tre år har minskat (grön linje).

The age distribution (proportion of individuals) in the catches of Swedish fishery in the
Bothnian Bay 1993–2002. The proportion of individuals older than three years have
decreased (green trendline).
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veckling i norr på längre sikt. Däre-
mot förväntas under de närmaste två
åren det fångstbara beståndet bli läg-
re än medelnivån för de senaste fem
åren.

SIKLÖJAN ÖKAR

För yrkesfisket har både fångst och
fångst per ansträngning för siklöja
ökat sedan bottenåret 1999. Bestån-
det av siklöja i Bottenviken har upp-
skattats genom så kallad virtuell po-
pulationsanalys (VPA). Det uppskattas
ha tredubblats sedan slutet på 1990-
talet och beräknas nu vara kring knap-
pa 2 900 ton (lekbestånd drygt 1 100
ton), en nivå likvärdig med den vid
1990-talets början.

Emellertid visar mer detaljerade
data från yrkesfisket att de äldre in-
dividerna har minskat mycket kraf-
tigt i fångsten sedan mitten på 1990-
talet. Andelen individer äldre än tre
år har minskat från 29% år 1993 till
2% år 2002 Beståndet i norra Bot-
tenviken uppskattas i stort sett ha
återhämtat sig från det hårda fisket i
början av 1990 talet.

Mängden fortplantande individer
uppskattas öka, liksom beståndet
som helhet. Dock är den minskande
andelen äldre individer i fångsten
oroväckande, och tyder på ett för
högt fisketryck. Den variabla rekry-
teringen, tillsammans med låg medel-
ålder och få åldersklasser gör att be-
ståndet fortfarande är sårbart för
exploatering, och stora mellanårs-
variationer i beståndets storlek kan
förekomma.

STATISTIKRUTA
S1. Trendanalyserna består i huvud-

sak av parametriska linjära regres-

sioner. Trendanalyser av fångst-

sammansättning har transforme-

rats då sammansättningen angetts

i andelar; transformerat värde =

arcsin (andel)0.5. Prognosen för

siklöja utgår från skattning av be-

ståndets storlek från en virtuell

populationsanalys samt historiska

trender i ansträngning och skat-

tad lekbiomassa.


