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vi har påverkat Östersjön genom ett 
allt för stort fiske under en lång tid. vårt 
fiske på framförallt torsk har dessutom 
inneburit att vi fått förändringar på lägre 
nivåer i födokedjan, hela vägen ner till 
algerna. Ny ekologisk forskning har ge-
nererat nya teorier om hur olika rovdjur 
och byten påverkar varandra. Denna 
teoribildning har nu fått genomslag i det 
nya projektet Big Fish Back, där man 
ska utreda om ett ökat uttag av skarpsill 
kan gynna torsken i Östersjön.

■ Djur kan i viss utsträckning forma sina 
livsbetingelser och på så vis skapa förut-
sättningar för att exploatera sin omvärld. 
Ett klassiskt exempel är bävern. Den fäller 
träd och använder virket för dammbygge, 
bäverhyddor och som föda. När bävern 
fördämmer ett vattendrag ökar den vatten-
ytan, vilket gör det lättare att hitta ny föda 
och nytt byggnadsmaterial. Den skapar 
alltså sina egna optimala livsbetingelser, 
som i sin tur ger bättre förutsättningar för 
andra djur och växter.

En ny hypotes är att även rovdjur kan 
forma sin miljö så att den blir bättre, både 
för rovdjuret och för andra. Detta går emot 
den traditionella bilden av att rovdjur 
endast är negativa för sina byten. Man har 
börjat inse att byten och rovdjur inte kan 
hanteras som enhetliga grupper utan att 
det finns funktionella skillnader mellan 
stora och små individer inom gruppen hos 
både byten och rovdjur.

Förändrar bytespopulationen
Den nya idén framförs av forskare i Umeå 
och Amsterdam. De har lyckats visa att 
rovfiskar som torsk och abborre, kan 
påverka sin bytespopulation så att det 
gynnar dem själva. Om en rovfisk huvud-

sakligen äter små och unga bytesdjur så 
medför det att de individer som överlever 
snabbare kan växa sig stora. Dessa få indi-
vider konkurrerar mindre om födan med 
varandra och kan växa upp välnärda. Detta 
gör i sin tur att de producerar fler yngel per 
individ; yngel som rovfisken föredrar som 
föda eftersom små byten ofta är lättare att 
fånga.

Torsken kan alltså genom att äta skarpsill 
få de överlevande skarpsillarna att produ-
cera fler yngel än tidigare. Detta beror på att 
de vuxna skarpsillar som finns kvar är i bra 
kondition. Resonemanget stämmer med 
vad som observerats i Östersjön. Där finns 
det nu mer skarpsill än då torskbestånden 

var goda. Men de är i sämre kondition. 
Man ser också att antalet yngel per individ 
har minskat. Alltså: en hög torskpredation 
leder till ett skarpsillbestånd med fler små 
skarpsillar, vilket i sin tur gynnar torsken.

rovdjur beroende av varandra
Forskarna menar även att olika rovdjur kan 
gynna varandras existens. Om ett rovdjur 
föredrar att äta små och unga bytesdjur så 
kan de stora individerna i sin tur fungera 
som föda även till en annan rovdjursart. 
Om inte det första rovdjuret ätit upp så 
många små bytesdjur hade inte tillräckligt 
många av dem kunnat växa sig tillräck-
ligt stora för att även räcka till det andra 

kan färre skarpsillar 
ge fler torskar?
jOaKiM hjelM, FiSKeriverKet

n vårt fiske av torsk i Östersjön har lett till ett ekosystem dominerat av skarpsill. i det nya projek-
tet Big Fish Back ska man genom att fiska upp skarpsill bland annat undersöka om torsken 
gynnas när skarpsillsbeståndet reduceras.
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rovdjuret. Den nya teorin förutsätter en 
samexistens av rovdjursarter eftersom de 
är beroende av varandra. Detta gör att flera 
rovdjursarter kan vara i fara om ett rovdjur 
utrotas. Denna syn på relationen mellan 
rovdjur och byte går emot den vedertag-
na ekologiska teorin att om olika rovdjur 
jagar samma byte så leder detta till hårdare 
konkurrens och att det för varje rovdjurs-
art behövs en egen bytesart.

Att rovdjur kan vara beroende av 
varandras existens kan också förklara de 
kollapser av hela rovfiskbestånd, med åter-
verkningar på bytesfiskar, djurplankton 
och växtplankton, som har observerats i 
många delar av våra världshav. Den kände 
fiskeribiologen Daniel Pauly och hans 
kollegor har beskrivit hur människan först 
fiskat ut de stora rovfiskarna, som torsk och 
tonfisk, för att sedan fiska på deras byte, 
något som kallas ”fishing down the food 
web”. Att utfiskningen skett relativt snabbt 
kan kanske kopplas till att dessa rovfiskar 
är beroende av varandra för att kunna stå 
emot utfiskning. Om en art försvinner 
försämras även förutsättningarna för de 
andra rovfiskarna.

Färre byten men rätt storlek
Centralt i den nya forskningen är att det 
finns ekologiska mekanismer som kan 
förändra förutsättningarna för hur vi 
förvaltar våra fiskbestånd. Traditionellt 
har man ansett att ju mer bytesfiskar desto 
mer rovfisk. Detta är motsatsen till vad 

forskarna nu har visat, nämligen att det är 
färre byten men med rätt storlekssamman-
sättning som är det som gynnar rovfiskar.

Ett praktiskt exempel som visar på denna 
mekanism är en sjö i norra Norge där det 
tidigare fanns ett så kallat tusen-bröder-
bestånd, alltså många, små individer av 
röding. I sjön fanns även ett litet bestånd av 
öring som äter röding. Man ville förbättra 
för rödingen genom att fiska ner beståndet. 
Precis som man hoppats på ökade tillväx-
ten hos de rödingar som fanns kvar, men 
utfiskningen gjorde även att öringpopula-
tionen ökade markant. Man fick helt enkelt 
en sjö med större rödingar men också med 
fler stora öringar. Man reducerade alltså 
mängden byten, och rovfisken kom till-
baka eftersom bytespopulationen fick en 
mer optimal storlekssammansättning. 
Det intressanta är att från början fanns 
bara stor öring i denna sjö. Orsaken till att 
man satte ut röding var att man ville gynna 
öringen eftersom man antog att det skulle 
bli fler, och framförallt större, öringar om 
man gav den mera byten. Det vill säga, det 
traditionella sättet att tänka – fler byten 
mer rovdjur.

att använda ekosystemansatsen
I framtidens förvaltning av våra vatten, söta 
som salta, kan vi inte enbart se de biolo-
giska resurserna i ett traditionellt miljöper-
spektiv. Vi måste tänka i nya banor när det 
gäller ekologiska mekanismer och utnyttja 
det senaste inom biologisk forskning. Vi 

kan inte förlita oss på föråldrad kunskap 
och gamla sanningar. Man får hoppas att 
det är just detta ekosystemansatsen syftar 
till inom marin förvaltning. Ett nytt exem-
pel är projektet Big Fish Back i vilket reger-
ingen har gett i uppdrag till Fiskeriverket, 
tillsammans med Naturvårdsverket, att 
utreda om man kan gynna torsken i Öster-
sjön genom att reducera skarpsillsbestån-
det. S

Ny forskning har visat att samspelet mellan rovdjur och dess byten är 
mer komplext än vad man tidigare trott. genom att fiska ned röding-
beståndet i en sjö i norra Norge har man ökat tillväxten på de rödingar 
som blir kvar (vänster bild), vilket i sin tur gynnat sjöns stora öringar 
(höger bild).

Ekosystemansatsen
Förvaltningen av alla större utsjöfisk-
bestånd i europa styrs av eus gemen-
samma fiskeripolitik. i denna fastslås 
att fiskeripolitiken skall omfattas av den 
så kallade ekosystemansatsen, vilket 
innebär att ekosystemets varor och 
tjänster skall nyttjas på ett hållbart sätt 
ur ekosystemets alla aspekter. Förvalt-
ningen skall alltså inte som tidigare utgå 
från status och bärkraft hos ett enskilt 
bestånd eller hos en grupp av bestånd 
som delar ett geografiskt område. Man 
ska istället utgå ifrån hur detta bestånd 
påverkar andra bestånd och i slutänden 
hela ekosystemet.

ett bra exempel på varför det är nöd-
vändigt att använda ekosystemansatsen 
är när förvaltningen av ett stort utsjö-
bestånd av torsk får effekter på kustle-
vande fiskar och i förlängningen på hela 
kustekosystemet. Om detta kan man 
läsa på nästa sida.
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