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Förvaltningen av fisk i havet har traditio
nellt grundats på att enskilda bestånd 
har bedömts var för sig. idag vet man 
att alla delar i ett ekosystem påverkar 
varandra, och för att kunna bedöma och 
förvalta ett fiskbestånd krävs att man an
vänder sig av en ekosystemansats. hur 
detta ska göras är dessvärre inte helt 
klart. att visa att det skett en förändring 
i ekosystemet är inget problem, men 
att visa vad som orsakat förändringen 
är svårare. För forskare gäller det nu att 
skapa ett pragmatiskt underlag som kan 
användas för att ge oss en ekosystem
baserad fiskeförvaltning.

■ Internationella Havsforskningsrådet, 
som ger råd om fiskbeståndens status, har 
under mer än två decennier varnat för att 
dagens höga fiskekapacitet inte är ekolo
giskt hållbar. Idag fiskar alltför många 
fiskebåtar på krympande bestånd. Situa
tionen är alarmerande, och både förvaltare 
och fiskare har aviserat kraftfulla åtgärder 
för att förhindra en biologisk kollaps av 
främst bottenlevande fiskbestånd. 

Samtidigt har forskning visat att fisket 
också påverkar havens ekosystem. Effek
tivt fiske med stora trålar eller snörpvadar 
minskar förekomsten av större matfiskar, 
och man tvingas fiska efter allt mer småväx
ta arter. En känd forskare, Daniel Pauly, har 
beskrivit processen som att behöva fiska 
allt längre ner i födokedjan, ”fishing down 
the foodweb”. När vi igår fångade tonfisk 
och stor torsk kommer vi imorgon att fiska 
efter maneter. Det är ett skräckscenario 
som manar till en bättre förvaltning av fisk 
och fiske.

Upp och ner i näringskedjan
Det är uppenbart att ekologiska samband 
är viktiga. En hörnsten i ekologisk teori är 
att energi slussas genom näringskedjor från 
många små till få stora organismer. Redan 
under 1960talet beskrevs näringspyrami
der i Östersjön och Nordsjön för att visa 
hur produktionen av växtplankton styrde 
förekomsten av organismer högre upp i 
näringskedjan – ett förlopp som kallas 
bottom upreglering. Senare forskning har 
också kunnat visa det omvända, det vill 
säga top downreglering, där toppredato
rer påverkar den biologiska produktionen 
längre ned i näringskedjan. Exempel på 
sådana kaskadförändringar är överfiske av 
torsk i Östersjön som har bidragit till en 

ökande mängd skarpsill. Skarpsillen äter 
upp djurplankton, vilket i sin tur resulterar 
i mer algblomningar.

Även om dagens forskning om havens 
ekosystem har kommit långt, är det svårt 
att omsätta dessa resultat i praktisk fiske
riförvaltning.

indikatorer visar förändring
Ett sätt att illustrera ekologiska föränd
ringar är att använda sig av indikatorer 
som beskriver tillstånd hos ekosystem eller 
samhällen. Ekologiska indikatorer för fisk
samhällen kan grovt indelas i tre grupper:
•	 Storleksbaserade indikatorer som beskri

ver fisksamhällens struktur, det vill säga 
hur många små organismer det finns 
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Ekosystemansatsen

Det saknas en allmänt accepterad defini
tion av vad ekosystemansatsen innebär. 
termen används vanligen för att indikera 
hänsyn till naturen. i allmänhet anges att 
målet är att främja mänsklig nytta ge
nom hållbara ekosystem. enligt eUs ge
mensamma fiskeripolitik skall ekosyste
mansatsen vara ett medel för att gynna 
hållbar utveckling av miljö, social rättvisa 
och ekonomisk välgång. Konventionen 
om biologisk mångfald är tydligare, och 
definierar ekosystemansats en som en 
strategi för en integrerad förvaltning av 
land, vatten och levande tillgångar som 
främjar bevarande och hållbart nyttjande 
på ett rättvist sätt. Även om begreppet 
accepteras av både fiskare, forskare och 
förvaltare krävs en tydligare specifikation 
som kan användas vid bedömningar av 
fiskbestånd och ekosystem.
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i förhållande till antal stora. Föränd
ringar över tid kan vara både negativa 
och positiva. Ett exempel är en minskad 
andel stor och gammal torsk i Kattegatt 
på grund av överfiske. Ett annat exem
pel är ökad förekomst av stor gös som 
har gynnats av eutrofiering i Östersjöns 
norra kustområden.

•	 Trofiska indikatorer som beskriver fisk
samhällens funktion och interaktioner. 
Indikatorerna skall representera energi
omsättning och födoväv, och kunna 
användas för att skatta mängden fisk
föda eller andelen rovfiskar i ett ekosys
tem. Ett exempel är minskningen av 
stora rovfiskar som tonfisk och svärd
fisk i världshaven.

•	 Diversitetsindikatorer som beskriver 
fisksamhällens mångfald. Ett enkelt 
mått på mångfald är antal arter. Ett 
exempel är betydelsen av salthalt för 
fiskars utbredning. Det finns betydligt 
färre arter i Östersjön än längs väst
kusten.

Ett problem med dessa indikatorer är att 
det inte alltid är uppenbart vad de repre
senterar eller vad som är orsaken till en 
eventuell förändring. Betyder en minsk
ning av storleksfördelningen i ett ekosys
tem att mängden små organismer har ökat 
på grund av förändrat klimat? Eller bety
der det att andelen stora organismer har 
minskat på grund av fiske? Indikatorer kan 
användas för att påvisa förändringar, men 
för att bestämma orsaken till förändring
arna krävs ytterligare studier.

trafikljus visar regimskiften
Ett tydligare sätt att beskriva förändringar 
är så kallade traffic light plots. Utvecklingen 
av varje art eller miljöparameter represen
teras genom färgkoder, där en färg repre
senterar höga tätheter och en annan färg 
representerar låga tätheter. Illustrationen 
ger en uppfattning av förändringar över 
tid, men kan inte heller ge någon förkla
ring på vad som orsakar förändringarna. 
Metoden har använts för att identifiera 
storskaliga regimskiften, oavsett om de 
beror på mänsklig eller naturlig påverkan. 
Ett exempel på regimskifte är kollapsen 
av torskbeståndet utanför Kanada under 
slutet av 1980talet. Ett annat är Östersjön, 
där ett säldominerat ekosystem ersattes av 
ett torskdominerat under första hälften av 
1900talet.

Forskare har genom samarbete inom 
Internationella Havsforskningsrådet sam 
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n exempel på storleksbaserad 
indikator. Blå punkter visar storleks
index för 15 –100 cm långa fiskar i 
Kattegatt 1972 –2008. Gröna visar 
storleksindex för 20 –100 cm långa 
fiskar i västra Östersjön 1991 – 2008. 
lägre index efter 1984 i Kattegatt och 
efter 2004 i Östersjön visar att ande
len stora fiskar har minskat. linjerna 
anger medianvärdet.

n exempel på indikator för fisksam
hällens funktion. Beräknat trofiskt 
index (median) för fisk i olika havsom
råden 1990 – 2008. högre index indi
kerar högre nivå i näringskedjan. här 
visar resultaten att det finns en större 
andel rovfiskar i västerhavet jämfört 
med Östersjön. Felstaplar anger 95 
percentil. 

n exempel på diversitetsindikator. 
antal observerade fiskarter (median) 
är större i västerhavet jämfört med 
Östersjön 1990 – 2008. endast 
arter som observerats mer än 5 år 
har inkluderats. Felstaplar anger 95 
percentil.

Data från forskningsfartyget argos.
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n traffic light plot av ekologiska data från centrala Östersjön 19742007. Färgkoderna uttrycks per tidsserie och anger relativa värden, där rött 
motsvarar höga värden och grönt motsvarar låga värden. tomma rutor anger avsaknad av observationer. De olika parametrarna är sorterade efter 
resultat från en statistisk analys med ökande värden i övre delen av tabellen och minskande värden i botten av tabellen. tidsserier som ligger nära 
varandra samvarierar, exempelvis torskbiomassa och hoppkräftan Pseudocalanus medan tidsserier som ligger långt ifrån varandra varierar i motsatt 
riktning, exempelvis torskbiomassa och skarpsillsbiomassa. Modifierad efter iceS 2009.

man ställt data och utvecklat ekosystem
modeller för både Östersjön och andra 
havsområden. En målsättning är att bättre 
förstå och förutsäga förändringar. En annan 
är att ge underlag för en ekosystembaserad 
rådgivning till fisket. Östersjögruppen har 
studerat sju olika havsområden i Öster
sjön, från Öresund i söder till Botten
viken i norr. Omfattningen av grunddata 
och tidsserier varierar. Data från centrala 
Östersjön är mest omfattande och täcker 
perioden 1974–2007 med 60 olika parame
trar, allt från fysiska som klimatfaktorer, 
hydrografi och näringsämnen, till biolo
giska som förekomst av plankton och fisk 
och inte minst mänsklig påverkan i form 
av fiske.

Skapa enkla modeller
Resultaten kan användas för att identifiera 
viktiga ekologiska samband, och därmed 
skapa en enkel modell för en ekosystem
ansats i fiskeriförvaltningen. Vi vet sedan 
tidigare att omfattningen av syrefria 
områden i Östersjön har betydelse för 
torsk, liksom att högre temperatur gynnar 
skarpsill. Resultaten visar också att salt
halt, temperatur och i viss mån syrehalt 

styr tillgången på olika slags hoppkräf
tor – en viktig födoresurs för fiskar. Vissa 
typer av hoppkräftor gynnar uppväxande 
torsk, samma och andra typer gynnar och 
påverkas av skarpsill. Preliminära studier 
antyder att denna kombination av bottom 
up och top downprocesser kan speglas 
genom ett övervakningsprogram i utsjön. 
Årliga avvikelser i hydrografi och skatt
ningar av födokonkurrens mellan fiskarter 
kan därför användas som ett varningsin
dex för förändringar i fiskförekomst. Men 
en viss försiktighet måste iakttas. Aktuell 
forskning visar nämligen att mängden 
hoppkräftor i Östersjön idag regleras av ett 
stort skarpsillbestånd snarare än som tidi
gare av mängden växtplankton. Top down
reglering har ersatt en bottom upreglering 
av fiskföda. Dessa insikter måste omsättas 
i praktisk rådgivning för en hållbar exploa
tering av våra hav. Man måste skapa ett 
pragmatiskt underlag för en ekosystemba
serad fiskeriförvaltning.

vi måste agera
Fortsatt forskning om Östersjöns ekosys
tem behövs för att bättre förstå hur systemet 
fungerar, och för att bättre kunna förutsäga 

ekologiska förändringar som kan orsakas 
av fiske, övergödning, klimat, hydrografi, 
etc. Samtidigt är förvaltare i akut behov 
av biologisk rådgivning för att redan idag 
säkra en hållbar exploatering av haven. Vi 
måste agera med den kunskap som vi har – 
men vi behöver också öka vår kunskap för 
att förbättra den biologiska rådgivningen. 
S
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