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abborren frodas

Abborren är Sveriges vanligaste fiskart och 
därmed lämplig att studera vid kustfisk-
övervakning. Den dominerar vanligen 
fiskbestånden längs ostkusten. Provfis-
ket vid Holmön i Bottniska viken gav en 
rekordstor totalfångst under 2007. Fång-
sterna av de varmvattenälskande arterna 
abborre och mört var stora, medan sik, 
som föredrar lägre temperaturer, fångades 
i fortsatt liten omfattning. En förklaring 
är de gynnsamma förutsättningarna med 
höga vattentemperaturer under 2002 och 
2003 som ledde till en god tillväxt för alla 
åldersgrupper och en god rekrytering av 
yngel

 Även i Egentliga Östersjöns inre kust-
områden, som till skillnad från de yttre 
kustområdena är förskonade från rekryte-
ringsproblem, ses en god tillväxt för abbor-
re. Tre- till femåriga individer har blivit 
signifikant längre vid samma ålder sedan 
provfiskestarten 1989. Abborrens längd 
vid tre års ålder visar ett likartat mönster 
från Bottniska viken ner till Kvädöfjärden 
i Egentliga Östersjön. Vid Blekingekusten 
är jämnåriga abborrar däremot avsevärt 
längre, vilket troligen beror på att tillväxt-
säsongen är längre i söder än i norr. Den 
tydliga förändringen under 2000-talets 
första hälft kan kopplas till flera år med 
höga vattentemperaturer. 

tånglaken minskar och magrar 

Tånglaken förekommer längs hela Sveriges 
kust men är rödlistad och anses vara miss-
gynnad. Denna stationära art föder levan-

de yngel och dess ekologi gör den lämplig 
som miljöindikator. Tånglaken är en marin 
art som trivs bäst i något saltare och svala-
re vatten. Detta avspeglas i relativt stora 
geografiska tillväxtskillnader. Tånglakarna 
växer snabbast i Västerhavet och långsam-
mast i Bottniska viken, som är gränsen för 
deras utbredningsområde. I Västerhavet 
har tillväxten avtagit för de yngelbärande 
honorna. Dessutom tycks ytterligare något 
ha hänt med tånglaken. Fångsten per 
ansträngning i Västerhavet har minskat 
under åren 1989–2007 och minskningen 
kan kopplas till den temperaturökning 
som observerats. Honorna där är numera 
också kortare och väger mindre. De är i 
sämre kondition eftersom vikten minskat 
mer än längden. Dessutom har andelen 
honor med döda yngel ökat. Detta gäller 
även honor med sent döda yngel, det vill 
säga yngel som dött vid relativt stor stor-
lek. Samtliga ovan nämnda förändringar 
hos tånglakehonorna är korrelerade till 
den ökande temperaturen. Detta antyder 
att den kallvattenlevande tånglaken har 
utsatts för temperaturstress. Däremot har 
inte liknande, negativa trender noterats 
bland tånglakar i de kallare vattnen i norra 
Östersjön.

status för tånglakeyngel

Missbildade eller döda yngel förkommer 
mycket sällan vid Holmön, och inga tids-
trender har noterats, vare sig för antalet 
yngel eller andelen honor med missbildade 
eller döda yngel. Missbildade yngel utgör 
mindre än 0,2 promille av alla registrerade 

yngel. Motsvarande värden för Egentliga 
Östersjön och Västerhavet är 10 respek-
tive 20 gånger högre. Endast 8 promille av 
ynglen har varit döda, vilket motsvarar en 
tredjedel av nivåerna i andra referensom-
råden. Den positiva yngelstatusen indi-
kerar goda förutsättningar för tånglaken 
i Bottniska viken, medan situationen inte 
tycks lika bra i Västerhavet. I Egentliga 
Östersjön har däremot yngeldödligheten 
minskat över tiden.
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regressionslinjer anger linjär förändring. vertikala linjer anger i figurerna till vänster och i mitten standardavvikelsen och i den högra 95% konfidensintervall.
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