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FiSKarNa i  våra hav

hälsotillståndet hos tånglake och ab-
borre har undersökts sedan slutet av 
1980-talet. tånglakens hälsostatus 
bedöms nu vara god i referensområden 
på väst- och ostkusten – men tånglake 
som lever nära stora städer visar tydliga 
tecken på att vara påverkad av miljöföro-
reningar.

■ Tånglaken i Sveriges hav blir allt mindre 
till storleken. Det visar såväl våra under-
sökningar som den fiskbeståndsövervak-
ning Fiskeriverket utför på uppdrag av 
Naturvårdsverket. I Fiskeriverkets under-
sökningar noteras också en minskning av 
tånglakepopulationen, samt att tånglaken 
blivit något magrare under senare år. Mins-
kade populationer har observerats även i 
till exempel Tyskland. Det har föreslagits 
att det kan ha att göra med att vattentempe-
raturen ökar: tånglakens fysiologi är bättre 
anpassad till ett kallare klimat, och arten 
trivs således bättre i kallare vatten. 

algblomning kan påverka
I den nationella miljöövervakningen visar 
två observationer tydliga störningar hos 
tånglaken i de undersökta områdena. Dels 
ser vi en uppgång av antalet vita blodcel-
ler hos tånglakar i Fjällbacka på västkus-
ten och i Kvädöfjärden på ostkusten. Att 
de vita blodkropparna ökar signalerar att 
immunförsvaret är påverkat. En möjlig 
orsak till detta är att tånglaken påverkas 
av övergödning och algblomning: när 
blomningen upphör och algerna ruttnar 
ökar bakteriehalten i vattnet, vilket skulle 
kunna ge en ökad immunrespons – det vill 
säga fler antal vita blodceller hos fisken. En 
annan möjlig orsak är en ökad kadmium-
belastning.

Den andra observationen är att ett 

metallbindande protein, metallotionein, 
ökar i tånglakarna. Denna ökning kan ha 
samband med att en ökade kadmiumhalt i 
tånglake observerats på senare år. Kadmi-
umhalterna i tånglaken ligger nära de 
nivåer som man vet orsakar problem för 
fiskar, och fältundersökningar pågår nu för 
att få mer information om hur de förhöjda 
halterna av både kadmium och metallotio-
nein påverkar arten. 

Muddringsarbeten påverkar 15 mil bort 
Under 2003 gjordes en stor muddring i 
Göteborgs hamninlopp. Det gav tillfälle att 
med ett stort batteri av biomarkörer under-
söka tånglaken i området före, under och 
efter muddringen. Fiskarna i Göta älvs 
mynningsområde är alltid påverkade av 
miljöstörande ämnen. Under muddringen 
som pågick under knappt ett år förstärktes 
denna påverkan påtagligt. Parallellt med 
undersökningarna i hamnen undersöktes 
fiskar från referenslokalen i Fjällbacka. 

Anmärkningsvärt är att även tånglaken 
här påverkades av muddringsarbetet, 
om än svagare. Det tyder på att aktivite-
ter i ett förorenat område som Göta älvs 
mynningsområde kan påverka stora delar 
av västkusten.

regelbunden övervakning behövs
I de nationella referensområdena Fjäll-
backa och Kvädöfjärden görs årliga prov-
tagningar, medan det sällan eller aldrig görs 
vid förorenade lokaler. De parallella under-
sökningarna i Fjällbacka och i Göteborgs 
hamn visar att det är mycket angeläget att 
jämsides med den nationella övervakning-
en även görs övervakning av förorenade 
kustlokaler. En sådan övervakning skulle 
öka möjligheten att förstå orsakssamband, 
och oacceptabelt stora utsläpp skulle kunna 
upptäckas tidigt. Även uppföljningen av de 
nationella miljömålen skulle bli bättre med 
en sådan utökad övervakning. S

tånglake och abborre 
varnar för miljöförändringar
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n tånglake är en liten, kustlevande, relativt stationär fisk som föder levande ungar. Parningen 
sker tidigt på hösten, och ungefär i januari föder honan 20 till 250 yngel. 
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