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vattnet har blivit varmare under sommar-
månaderna i alla Sveriges kustområden. 
Detta har påverkat kustfiskbeståndens 
utveckling. Förekomst, tillväxt och täthet 
av arter som föredrar varmt vatten ökar, 
samtidigt som kallvattenarterna minskar. 
Utvecklingen tycks vara generell och 
gälla för både ost- och västkusten. 

■ Det varmare klimatet har stor inverkan 
på kustfisksamhällenas utveckling. En hög 
vattentemperatur gynnar varmvattenarter, 
men missgynnar arter som föredrar låg 
temperatur. Eftersom klimatförändringen 
också kan resultera i förändrad primärpro-
duktion och avrinning från land kan dock 
temperatureffekterna på fiskbestånden 
överskuggas av andra effekter, t.ex. föränd-
ringar i siktdjup och salthalt.

varmare vatten påverkar
Vattnets temperatur under sommarhalv-
året har stigit under de senaste trettio 
åren. Det gäller för alla våra havsområden. 
Ökningen är ca två grader sedan 1975 även 
om mellanårsvariationen är stor.

Den tydligaste effekten av temperatur-
ökningen ses i fiskens tillväxt. Exempelvis 
kan närmare 70 procent av variationen i 
årlig tillväxt hos treåriga abborrar förklaras 
av sommartemperaturen. Temperaturens 
storskaliga inverkan på fiskbestånden åter-
speglas också i samvariationen i abborrens 
inidividtillväxt i olika kustavsnitt.

värme får stor effekt i norr
Varma somrar är särskilt betydelsefulla 
för fisken i norr. De fyra somrar under 
senare tid som i Bottniska viken var ovan-
ligt varma har också gett upphov till starka 
årsklasser av främst abborre.

En kraftig ökning av biomassan av mört 
och benlöja i fångsterna vid Holmöarna, 
i norra Kvarken, och en samtidig minsk-
ning av sikfångsterna i området, indikerar 
att varmvattenarterna gynnats. Man kan 
emellertid inte bortse från att predation 
från säl kan ha haft en inverkan. Mörten 
och benlöjan återfinns långt ned i närings-
kedjan. Deras ökning medförde därför att 
den s.k. trofiska medelnivån, d.v.s. andelen 
fiskar högt upp i näringsväven, minskade 
i området.

artdiversiteten minskar
I Finbo i södra Bottenhavet har en mins-
kad förekomst av kallvattenarterna lake, 
tånglake och sik medfört att artdiversi-
teten minskat samtidigt som fiskbiomas-
san ökat. Det kan vara en effekt av det 
allt varmare vattnet, men kan också bero 
på att produktiviteten i området ökat till 
följd av ökad närsaltbelastning. Arter som 
gynnas av både hög vattentemperatur och 
hög primärproduktion, som abborre, gös, 
mört och björkna, har ökat sin biomassa. 
Skrubbskäddan däremot har av hittills 
okänd anledning minskat. Även andelen 
stora fiskar har minskat i området och 
samhället har i allt högre grad kommit 
att bestå av småvuxna individer. Någon 
förändring i den trofiska medelnivån har 
dock inte noterats, vilket visar att ökningen 
har varit lika stor hos rovfiskar som abborre 
och gös, som hos mört, björkna och braxen 
längre ned i näringsväven.

Större braxen och gös
Även i Forsmark i södra Bottenhavet ökade 
biomassan fram till 1997, varefter den åter 
sjönk. Trots den generella minskningen 
har braxen och även gös ökat under senare 

år. Det är främst storleken hos dessa arter 
och inte antalet som ökat. Båda dessa 
arter gynnas av hög vattentemperatur och 
produktivitet och den ökade förekomsten 
har resulterat i att andelen stor fisk ökat 
kraftigt i området. Däremot har inte den 
trofiska medelnivån påverkats.

Fler arter i egentliga Östersjön
Mätningar i Kvädöfjärden i Östergötlands 
innerskärgård visar att medeltemperaturen 
under maj–september ökat med knappt 
två grader och att siktdjupet minskat från 
sju till drygt tre meter sedan 1960-talet.

klimatet påverkar 
kustfiskbestånden
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varm- och kallvattenarter
Kustfiskbestånden i våra hav är en 
blandning av arter med marint ursprung, 
och arter som härstammar från sötvat-
tenmiljöer. Fisksamhället i västerhavet 
utgörs i stort sett uteslutande av marina 
arter. I Östersjöns kustområden avtar 
andelen marina arter ju längre norrut 
man kommer.

Fiskarterna kan förenklat indelas i:
varMvatteNarter, d.v.s. fiskar som trivs 

bäst i varmt vatten. Dit hör många av 
de sötvattenarter som lever i Öster-
sjöns inre skärgårdar, som abborre, 
gös, gädda, mört, braxen och björkna.

KallvatteNarter utgörs av marina arter 
som torsk, tånglake, kolja och vitt-
ling, men även sötvattenarter som 
sik, simpor och lake.

Provfiskena i kustområdet är inriktade 
mot att beskriva förändringar i fisksam-
hällena i de grunda kustområdena, vilket 
i första hand omfattas av varmvattenar-
ter. en ökning av vattentemperaturen 
bör gynna dessa.

fakta
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Ÿartdiversiteten går ner, eftersom kall-
vattenarter som sik, lake och tånglake minskar 
i förekomst.

fl Biomassan ökar, eftersom varmvattenar-
terna gynnas av högre vattentemperatur och 
primärproduktion. trots minskningen i Fors-
mark under senare år så ökar biomassan hos 
varmvattenarter som gös och braxen.

ŸSMhIs mätningar av vattentemperaturen 
på en meters djup under maj till september 
visar att vattnet i alla havsområden har blivit 
varmare.

flabborrens tillväxt är starkt beroende 
av vattentemperaturen under sommaren. 
temperaturens övergripande påverkan på 
kustbestånden framgår också av samvaria-
tionen i tillväxt hos abborren mellan de båda 
bassängerna.
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arter som gynnas av både hög vattentem-
peratur och hög primärproduktion, som 
gös, har ökat sin biomassa. 

Förändringarna har analyserats med linjär regression. Förändringarna som visas i figurerna är statistiskt signifikanta.
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FÖRÄNDRINGAR I EGENTLIGA ÖSTERSJÖNS KUSTFISKBESTÅND

I Kvädöfjärden har antalet fångade fiskar-
ter ökat kraftigt. Varmvattengynnade 
arter som braxen, gös och sutare saknades 
i början av perioden, men förekommer 
numera regelbundet. Andra arter som 
skarpsill och nors, vilka inte är varmvat-
tengynnade har också tillkommit under 
senare år. En motsvarande statistiskt säker-
ställd ökning av artantalet ses även i Vinö 
och Mönsterås vid Smålandskusten.

Fångsterna av abborre och gädda har 
varit stabila över åren i alla områden i 
Egentliga Östersjön utom i Mönsterås. 
Mörtens biomassa har däremot minskat 
i Kvädöfjärden och i småländska Simpe-
varp och under senare år även i Mönsterås. 
Detta avspeglar sig som en tydligt stigande 
trofisk medelnivå, d.v.s. att andelen fiskar 
högt upp i näringsväven har ökat.

rovfiskarna saknas fortfarande
Mönsterås är den enda av övervaknings-
stationerna som är påverkad av de rekry-
teringsstörningar som också observerats 
i Kalmarsund och i Egentliga Östersjöns 
ytterskärgårdar. Problemen med abbor-
rens och gäddans fortplantning upptäcktes 

i Kalmarsund i slutet av 1990-talet. Dessa 
rovfiskar är fortfarande sällsynta i Möns-
terås och har ersatts av sommarlekande 
och växtätande karpfiskar som björkna 
och sarv. Det har resulterat i att den trofis-
ka medelnivån är betydligt lägre än i de tre 
andra områdena.

västerhavet också varmare
I Västerhavets kustområden har tre områden 
provfiskats under en längre period; Lund-
åkra i Öresund, Vendelsö i Kattegatt, och 
Fjällbacka i Skagerrak. Även vattnet i Väster-
havet har blivit varmare de senaste 30 åren. 
Mätningarna vid Anholt visar att särskilt 
september månad har blivit varmare.

Förlängd tillväxtsäsong
De förhöjda ytvattentemperaturerna 
och den förlängda tillväxtsäsongen kan 
förväntas öka förekomst och biomassa av 
arter som ål och stensnultra, och samtidigt 
missgynna kallvattenarter som t.ex. torsk 
och tånglake.

Tånglakens biomassa har mycket riktigt 
minskat i Västerhavets kustområden. 
Torsken, däremot, är så starkt påverkad 

av fisket att mindre förändringar i klima-
tet inte kan förväntas resultera i mätbara 
effekter på biomassan bland de storlekar 
som fångas i denna typ av provfiske.

Ålen, som borde ha gynnats,, är även 
den utsatt för stort fisketryck och påverkan 
från vattenkraftsutbyggnad och liknande. 
Biomassan av gulål i fångsterna minskade 
signifikant i både Skagerrak och Öresund. 
Utvecklingen var likartad i Kattegatt fram 
till slutet av 1990-talet, varefter fångsterna 
ökade.

Även stensnultra uppvisar en vikande 
trend, där biomassan minskat i Kattegatt. 
Att motsvarande förändring inte noterades 
i Fjällbacka beror sannolikt på att arten där 
förekommer i låga tätheter i provfiskena.

I Fjällbacka och Lundåkra har antalet 
fångade arter ökat signifikant. I Vendelsö, 
som ursprungligen hade en större artrike-
dom, minskade emellertid antalet fiskar-
ter under samma period. Den förlängda 
tillväxtsäsongen verkar alltså ha påverkat 
sammansättningen av arter. S
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fi antalet fångade arter har ökat de 
senaste 20 åren. Det är främst varm-
vattenarter som tillkommit.

fi Biomassan av den planktonätande 
mörten minskar...

fi …vilket gör att den trofiska medel-
nivån ökar i de områden som har oför-
ändrat bestånd av rovfiskar.

ŸKallvattenarten tånglake har minskat 
kraftigt i alla provfiskade områden.

fl antalet fångade fiskarter har ökat i 
Öresund och i Skagerraks kustområ-
den, medan en minskning skett i det 
ursprungligen artrika Kattegatt. Områ-
dena tycks bli alltmer lika vad gäller 
artsammansättning.

Förändringarna har analyserats med linjär regression. Förändringarna som visas i figurerna är statistiskt signifikanta.


