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Kustfisk och fiske
Kerstin Söderberg, Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

Övervakningsprogrammet för kust-
fisk har visat på förändringar i fisk-
samhällets sammansättning de se-
naste åren. Exempelvis har abborre 
och mört ökat i många av de under-
sökta områdena. I Finbo (nordväst-
ra Åland) har fångst per ansträngning 
av dessa arter ökat kraftigt sedan 
1991, vilket får till följd att även to-
talfångsten ökat signifikant S1. Mört-
fångsten 2004 var den största som 
registrerats. Även i Forsmarksom-
rådets yttre delar har fångsterna av 
mört ökat signifikant, men för områ-
det som helhet är trenden inte signi-
fikant. Fångsten per ansträngning av 
abborre vid Holmöarna var till och 
med högre än vad som årligen fång-
ats under 1990-talet. Detta gav även 
en hög totalfångst. Även i Råneå har 
fångsten av abborre ökat signifikant 
sedan 1994. Den stora fångsten av 
abborrar visar på starka årsklasser 
kläckta under 2000-talets början.

 I Råneå har även braxen ökat 
kraftigt. Fångsterna av braxen var i 
Råneå koncentrerade till fyra av sju 
provfiskestationer, så trenden var inte 
signifikant i hela provfiskeområdet. 

Vissa arter har visat minskande 
trender under senare år. I det yttre 

delområdet vid Holmöarna har ex-
empelvis sikfångsterna minskat signi-
fikant vid fyra av fem stationer. 

Orsakerna till förändringarna i 
fisksamhällets sammansättning kan 
variera mellan områden. Gemen-
samt för alla områden är att medel-
temperaturen vid redskapen stigit un-
der den undersökta perioden (11–18 
år). Temperaturen påverkar fångster-
na på två olika sätt. Höga tempera-
turer leder till högre rörelseaktivitet 
hos fiskarna, och således en stör-
re fångstbarhet. Dessutom ger höga 
temperaturer under lekperioden i 
kombination med en lång tillväxt-
säsong gynnsamma förutsättningar 
för rekrytering. Om sedan några ef-
ter varandra följande år är tempera-
turmässigt gynnsamma ger detta sto-
ra fångster under en rad år.

Förändringarna som noterats vid 
Holmöarna, med minskade fångster 
av sik och ökade fångster av mört 
och gers, kan tänkas vara orsakade 
av en ökad eutrofiering (Persson et 
al. 1991). Ökande näringsnivåer kan 
också ge ökade fångster av braxen. 
Således skulle även ökningen i Råneå 
kunna indikera högre näringsnivåer. 
Provfiskefångster av olika arter har 

dock varierat kraftigt i Råneå, vilket 
gör resultaten svårtolkade. Framför 
allt har mörtfångsterna fluktuerat 
kraftigt, med över sju gånger högre 
fångster toppåret 1997 jämfört med 
2001 då minimifångsten av mört no-
terades. Möjligen är orsaken till den-
na stora variation det varierande söt-
vattenflödet från Råne älv.

INDIKATORER FÖR EKOLOGISK 

FUNKTION

Vid de olika områdena har en rad va-
riabler mätts. Dessa variabler har an-
vänts för att skapa indikatorer för 
fisksamhällets ekologiska funktion 
(se faktaruta). Temperatur och sikt-
djup har använts som stödparametrar 
i analysen av materialet. Förutom det 
som redan nämnts vad gäller tempe-
ratur, noterades stort siktdjup i Fors-
mark jämfört med jämförelseperioden 
1994–2000. Situationen i de andra 
områdena är mer lik tidigare år. 

Fisksamhällets diversitet, uttryckt 
som antal arter, var låg i Forsmark 
2004 jämfört med jämförelseperioden, 
medan de andra områdena ligger inom 
spridningen för jämförelseperioden. 

Trofisk nivå, en indikator för fisk-
samhällets funktion, varierade endast 
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År 2004 fångades mer abborre i Holmöarna än 
vad som fångats årligen under 1990-talet. Det-
ta avspeglas i totalfångsten. Temperaturen vid 
redskapen är signifikant stigande sedan 1989 
(Mann-Kendall, p< 0,05). Medianvärden samt 
10de och 90de percentiler visas i grafen.

The total catch and catch of perch (CPUE, bio-
mass per net and night) were high in Holmöar-
na (Nothern Quark) compared to the catches in 
the 1990´s. A significant rise in water tempera-
ture close to the nets was recorded since 1989. 
The medians, 10th and the 90th percentiles are 
shown in the graph.
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de med relativt liten spridning för 
samtliga indikatorer, utgjorde kvo-
ten abborre/karpfiskar ett undantag. 
Abborre/karpkvoten har under jäm-
förelseperioden varierat från 3–17 i 
detta område. Den mycket låga kvo-
ten abborre/karpfiskar år 2004 följ-
de av stora fångster av abborre och 
små fångster av mört i Finbo.

Kvot abborre/karpfiskar
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Den trofiska nivån och kvoten abborre/karp-
fiskar var lägre i Råneå än i de andra referens-
områdena (Mann-Whitney p<0,05, jämförelse-
perioden). Finbo hade däremot högre trofisk 
nivå och kvot abborre/karpfiskar än de andra 
områdena (p<0,05).

The trophic level and the perch/cyprinid quota 
are lower in Råneå (Bothnian Bay) compared to 
other reference areas in the Gulf of Bothnia 
(timeperiod compared; 1994–2003). The 
trophic level and the perch/cyprinid quota were 
significantly higher in Finbo (Bothnian Sea) 
compared to other areas.

foto

litet inom jämförelseperioden. Tro-
fisk nivå tycks således vara en relativt 
stabil indikator, som inte påverkas av 
temperaturvariationer i samma ut-
sträckning som exempelvis fångstens 
storlek. Den trofiska nivån var lägre 
i Råneå än i de andra referensområ-
dena, medan Finbo låg på en högre 
trofisk nivå S2. 

I både Holmöarna och i Forsmark 
var andelen fiskätande fisk hög.

I Holmöarna var orsaken den sto-
ra mängden fångad abborre, medan 
förklaringen i Forsmark var de små 
totalfångsterna. Kraftigt varierande 
fångstnivåer av olika arter i Råneå 
fick genomslag även i andelen fisk-
ätande fisk och kvoten abborre/karp-
fiskar. Kvoten abborre/karpfiskar var 
lägre i Råneå och högre i Finbo än i 
de andra referensområdena. För Fin-
bo som generellt är ett stabilt områ-
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INDIKATORER FÖR FISK
Indikatorer kan användas vid utvärdering av provfiskeresul-

tat för att på ett överskådligt sätt få en bild av tillståndet 

hos det studerade fisksamhället. Indikatorerna kan gruppe-

ras i funktionella kategorier som belyser tillståndet ur oli-

ka aspekter. Variabler som temperatur vid redskapen och 

siktdjup grupperas till kategorin stödvariabler. Ett enkelt 

mått på fisksamhällets diversitet eller mångfald kan vara 

antalet förekommande arter medan samhällets biomassa 

kan beskrivas av antalet respektive biomassan fångad fisk 

per ansträngning (nät och natt). Medelbiomassan per indi-

vid är ett grovt mått på storleksfördelningen i fångsten. För 

indikatorarten abborre presenteras antalet och biomassan 

per ansträngning samt medelbiomassan per abborre. Fisk-

samhällets ekologiska funktion beskrivs med indikatorer-

na trofisk nivå, andelen fiskätande fisk samt kvoten mellan 

abborre och karpfiskar. 

Trofisk nivå

Med trofisk nivå för en fiskart avses artens position i närings-

väven, bestämd av antalet energiöverföringsnivåer upp till 

gällande art. Värdet på trofisk nivå för respektive provfiske-

fångad art har hämtats från www.fishbase.org (Froese och 

Pauly 2004) och baseras på förhållanden i Östersjön. Tro-

fisk nivå för fisksamhället som helhet kan således fungera 

som ett mått på fisksamhällets ekologiska roll. Låga värden 

på trofisk nivå indikerar att en liten andel av fisksamhället 

återfinns på hög nivå i näringsväven och att samhället till 

större del består av fisk som livnär sig på plankton, växt-

delar, bottendjur etc. En minskning av trofisk nivå över ti-

den skulle kunna indikera ett stort fisketryck på fiskätande 

fiskarter så som abborre, gös och gädda.
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Indikatorer för år 2004 år jämfört 
med medianvärdet för indikatorn 
under jämförelseperioden 1994–
2003. Ett relativt värde överstigande 
100% innebär att indikatorn år 
2004 var högre än jämförelseperio-
dens median för den indikatorn. De 
vertikala linjerna anger spridningen 
kring jämförelseperiodens median, 
från 10de till 90de percentilen för 
värden indikatorn haft under jämfö-
relseperioden inom respektive refe-
rensområde. 

Indicators for fish community com-
pare year 2004 with the median for 
the indicator during the reference 
period (1994–2003). A relative value 
exceeding 100% means that the in-
dicator year 2004 was higher than 
the median for the reference period. 
The horizontal lines show the interval 
from the 10th to the 90th percentile 
for every indicator during the refer-
ence period for each reference area 
respectively.

Andel fiskätande fisk

Till fiskätande fisk räknas här abborre, gädda och gös. En 

högre andel fiskätande fisk kan indikera ett rikare fisksam-

hälle (Hjerpe et al. 2004). Fiske inriktas ofta på rovfiskar 

och andelen rovfiskar i provfiskefångsten kan därmed vara 

ett mått på effekten av fiske i ett samhälle (Trenkel och 

Rochet 2003). Andelen fiskätande fisk har visat sig vara 

högst i medelproduktiva områden, vilket till stor del beror 

på en hög andel av abborre. Eftersom höga näringsnivåer 

missgynnar abborren sjunker andelen fiskätande fisk med 

ökande näringsbelastning. Vid mycket höga näringsnivåer 

kan andelen fiskätande fisk öka igen, eftersom gös då gyn-

nas (Persson et al. 1991). 

Kvoten abborre/karpfiskar

Karpfiskar avser fiskarter tillhörande familjen Cyprinidae, 

och till dessa hör björkna, braxen, id, löja, mört, ruda, sarv, 

stäm, sutare, vimma m.fl. (Kullander 2002). Det minskan-

de siktdjupet som en eutrofiering medför kan påverka kon-

kurrensförhållanden mellan fiskar av olika arter. Abborren är 

exempelvis en visuell predator, och därmed mer beroende av 

goda siktförhållanden, medan braxen och mört framgångs-

rikt kan söka föda trots låga ljusintensiteter (Diehl 1988). 

Ökande näringsnivåer gynnar således karpfiskar i förhållan-

de till abborre, vilket ger en lägre abborre/karpkvot.
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Kustfisk hälsa
Åke Larsson och Helene Ek, Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs universitet  
Lars Förlin, Zoofysiologi, Göteborgs universitet

Hemoglobin
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De flesta mätvariabler uppvisar små variationer mellan år och inga uttalade tidstrender kan 
påvisas. Som exempel visas här leverstorlek (leversomatiskt index) och blodets hemoglobin-
halt. 

Most measured variables show small variations between years. The figure shows liver weight 
index and hemoglobin concentrations in blood of perch.

REFERENSOMRÅDEN FÖR FISK 
I BOTTNISKA VIKEN
I fiskövervakningen i Bottniska viken ingår fyra referensom-

råden; Råneå (Bottenviken), Holmöarna (norra Kvarken), 

Forsmark (Bottenhavet) och Finbo (Ålands hav). Råneå, 

Holmöarna och Finbo anses opåverkade av mänsklig ak-

tivitet, och eventuella förändringar i fisksamhället i dessa 

områden bör därför spegla naturliga variationer med li-

ten påverkan av mänsklig aktivitet. I Forsmark är prov-

fiskeområdet påverkat av kylvattenutsläpp från kärnkraft-

verket, men den lokalt betingade näringsbelastningen är 

liten. Provfisket utförs årligen i augusti på fasta lokaler. 

Fisket är främst riktat mot varmvattenarter som abborre, 

gers, gädda, gös och de flesta karpfiskar, och fisket görs 

därför på grunt vatten (2–5 m).

STATISTIK
Enbart stationer som fortfarande fiskas ingår i beräkning-

arna. Störda observationer ingår ej.

S1. Trendanalys; För trendanalys ingår perioderna; Råneå 

(1994–2004), Holmöarna (1989–2004), Forsmark (1987–

2004) samt Finbo (1991–2004). För att avgöra om trender 

i materialet är signifikanta användes Mann-Kendalls icke-

parametriska trendanalys, p<0,05. 

S2. Trofisk nivå och kvot abborre/karpfiskar; Baseras på 

arternas andel av totalbiomassan i fångsten. Områden 

jämförs med Mann-Whitney U-test, p<0,05 för perioden 

1994–2003.

De årliga undersökningarna av hälso-
tillståndet hos abborre visar överlag 
små variationer mellan åren, och inga 
signifikanta tidstrender har påvisats. 
Detta indikerar att hälsan hos abbor-
rarna vid Holmöarna kan betraktas 
som god jämfört med de störningar 
av fiskhälsan som har påvisats hos 
fisk i förorenade områden. Ett par 
observationer kan dock tyda på att 
det skett förändringar i förekomst 
och/eller halt av miljögifter i havs-
miljön.

FÖRHÖJD ERODAKTIVITET I LEVERN

Mätning av aktiviteten hos avgift-
ningsenzymet EROD i levern visar 
mellanårsvariationer, men inte någon 
uttalad tidstrend. Detta skall jämfö-
ras med resultat från undersökning-
ar på abborre vid Kvädöfjärden som 
visar en successiv ökning av EROD-
aktiviteten med 7 % per år mel-
lan 1988 och 2002. Denna ökande 
EROD-aktivitet tyder på att någon 
eller några inducerande kemiska 
substans(er), såsom polyaromatiska 
kolväten (PAH), dioxiner eller andra 

idag ej analyserade ämnen ökat. De 
senaste två årens mätningar på ab-
borre i Kvädöfjärden indikerar dock 
att ökningen planar ut. 

De ämnen som verkat EROD-
inducerande på abborrarna vid Hol-
möarna tycks alltså inte ha ökat 
under den aktuella mätperioden 


