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Torsk (Gadus morhua) förekommer i hela
Nordatlanten i ett 50-tal ”bestånd”, som är
mer eller mindre isolerade. I Östersjön
finns två, ett väster om Bornholm och ett
östligt i resten av Östersjön. Båda är anpas-
sade till brackvattnet i Östersjön, det öst-
liga mest och detta bestånd är därmed
också mest känsligt för miljöförändringar.

I Östersjön begränsas torskreproduk-
tion av salt- och syrevärdena i vattnet. De
kritiska gränserna är ca 12 ‰ salthalt res-
pektive ca 2 ml syre/l. Äggens flytkraft är
sådan att de stannar vid mer än ca 12 ‰
salthalt. Vid lägre salthalt sjunker äggen
ner, endera i vatten med för låg syrgashalt
eller till botten. Vid lägre syrgashalt dör
äggen av ”kvävning”, och de är mycket
känsliga för kontakt med sediment. De blir
direkt infekterade av framför allt svamp,
överväxta och dödade.

Normalt finns lekområdet från ca 60 m
djup och ner till botten i Bornholmsbas-
sängen, som är det viktigaste området.
Under hela 1990-talet har det dock med få
och korta undantag varit syrgasbrist eller
låga syrgashalter i bottenvattnet.

De nykläckta larverna stannar kvar
på samma nivå som äggen tills de vid 12
dagars ålder har utvecklat simblåsan och
kan ta sig upp till ytvattnet. Ynglen fort-
sätter att leva i fria vattnet tills de blir
4–6 cm. Därefter lever de nära botten
resten av sitt liv. Man säger att de bot-
tenfäller. Under tiden i det fria vattnet
transporteras larver/yngel med ström-
marna bort från lekområdena och an-
samlas gärna i vissa områden, t.ex. Hanö-
bukten.

Enligt märkningsförsök vid Hanö-
buktskusten tycks torsken vara relativt
stationär i det område där den bottenfäl-
ler, med undantag för lekvandringar till
djuphålorna. Eftersom torsken har den-
na förmåga att ”hitta hem” till det lek-
område där den en gång kläcktes har
torskleken blivit alltmer begränsad ut-
anför Bornholmsbassängen, då det nu är
länge sedan det förekom lyckad lek nå-
gon annanstans.

Efter bottenfällningen utgörs födan
först av planktondjur men ganska snart
består den av olika ryggradslösa djur,

som kräftdjur, snäckor och musslor, tills
torsken blir 35–40 cm, när en snabb över-
gång sker till fisk som viktigaste föda. I
Östersjön dominerar sill och skarpsill, som
jagas under natten, men alla fiskarter före-
kommer, inklusive kannibalism. Det sena-
re har lett till att de små torskarna (5–15 cm)
har en omvänd dygnsrytmik jämfört med
de större. På natten, när de stora är uppe i
vattnet och jagar föda, håller sig de små vid
bottnen, och tvärtom på dagen.

Tillväxten är långsammare i Östersjön
än i oceaniska vatten, men ändå relativt
snabb. Det nuvarande minimimåttet för
landning av torsk, 35 cm, uppnås genom-
snittligt i början av tredje levnadsåret.
Måttet är för lågt, eftersom torskhonor blir
könsmogna vid en genomsnittlig längd av
ca 38 cm. Femåriga östersjötorskar väger ca
1 kg, medan maxvikten är väl över 30 kg.


