
58 havet 2009

havetS DJUr och vÄXter

Kusten och öppna havet kopplas sam
man av arter som vandrar eller trans
porteras från eller till kusten. Fisklarver 
som driver in från utsjön kan till exempel 
bli föda åt kustlevande rovfiskar eller 
konkurrera med planktonätande kustfisk. 
Med matematiska modeller kan man un
dersöka hur larver av skarpsill och torsk 
liftar med havsströmmar från öppna 
havet, där de kläckts, till kusten.

■ Det är stor skillnad mellan öppet hav 
och kust i Östersjön. I grunda vikar med 
lugnt vatten simmar abborrar och mörtar, 
och en fritidsfiskare kanske sitter och 
metar. Från fisketrålaren långt ute syns 
hav i alla riktningar, och i djupet simmar 
torsk och skarpsill. Dessa till synes så skil
da system kopplas dock samman av arter 
som använder bägge systemen under olika 
delar av sitt liv. Strömmingen, exempelvis, 
lägger sina ägg längs kusten och på utsjö
grund under våren och sommaren, men 
äter upp sig ute till havs vintertid. Sådana 
lek och födovandringar förekommer hos 
många fiskarter.

larver driver med strömmar
Även innan en individ kan simma kan den 
transporteras mellan kusten och utsjön. 
Fiskägg och fisklarver driver passivt med 
havsströmmar. Eftersom mängden ägg och 
larver i havet i allmänhet är mycket svårare 
att mäta än vuxen fisk ingår de oftast inte 
i den standardiserade övervakningen, och 
kunskapen om deras spridning är därför 
sämre. Med hjälp av matematiska modeller 
som kopplar vinddrivna vattenströmmar 
med fisklarvers tillväxt har vi därför under
sökt hur larver av skarpsill och torsk som 
kläckts i utsjön kan sprida sig mot kusten.

viktigt för överlevnaden
Hur fisklarverna sprider sig kan ha stor 
betydelse för deras överlevnad, och därmed 
också för den totala mängden större fisk. 
Tidigare modellstudier av spridningen 
av larver från skarpsillens lekområden i 
Bornholmsbassängen har visat att deras 
överlevnad är mycket högre om strömmar 
gör att de hålls kvar i djupområdena kring 
Bornholmsbassängen, jämfört med om de 
transporteras iväg mot Östersjöns syd eller 
sydostkust. Det är mycket få skarpsills
larver som driver norrut från Bornholms
bassängen in mot svenska sydkusten.

Liknande studier från övriga kust och 
utsjöområden i Östersjön har inte gjorts 
tidigare. Vi har därför analyserat sprid
ningen av skarpsillslarver från utsjön väster 
om Gotland in mot svenska kusten med en 
matematisk modell av havsströmsdriven 
larvspridning. I modellen har vi simulerat 
larvernas drift med havsströmmarna tills 
de har blivit tjugofem till fyrtio millimeter 
stora, och inte längre driver passivt med 
strömmarna.

huvuddelen kvar i utsjön
Modellresultaten visar att larverna kan 
driva söderut ända till södra Östersjön och 
till Skånes sydkust, men att mer än nio av 
tio larver hålls kvar i området väster om 
Gotland. Huvuddelen av dessa larver blir 
kvar i utsjöområden med djupare vatten 
samt kring Gotlands kust. En liten andel 
av larverna driver dock in till grundare 
kustområden vid fastlandet. Dessa sprids 
framförallt till norra Kalmarsund och 
Sankt Annas skärgård. Modellsimulering
arna visar dock att hela kuststräckan från 
Hanöbukten till Sörmland är ett möjligt 
uppväxtområde för skarpsill.

Drift till kusten varierar
Utbredningen av de drivande skarpsills
larverna i modellen varierar inte mycket 
mellan år, men det gör däremot andelen 
larver som driver in mot fastlandets kust
områden. I genomsnitt når bara lite mer 
än var tjugonde larv kusten, men vissa 
år och säsonger kan så mycket som var 
tredje skarpsillslarv driva dit. Larver som 
kläcks tidigt på säsongen transporteras 
in till kusten i högre grad än sent kläckta 
larver. Det beror på att de larver som kläcks 
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i låga temperaturer behöver längre tid på 
sig för att växa till en storlek när de själva 
kan simma och förflytta sig aktivt, och de 
hinner därför driva in till kusten.

Modellen ger en lägsta uppskattning
I modellen har vi antagit att fisklarvernas 
tillväxt enbart begränsas av temperatur. I 
själva verket styrs tillväxten även av till
gången på föda i form av djurplankton. 
Men eftersom det saknas uppgifter om 
mängden djurplankton i området så har 
vi antagit att larverna har tillräckligt med 
föda. Det har dock nyligen visats att mäng
den skarpsill i Östersjön nu är så stor att 
den begränsar biomassan av djurplankton. 
Det är därför sannolikt att skarpsillslar
verna på grund av födobrist växer lång
sammare i verkligheten än vad som antas 
i modellen. Egentligen driver larverna 
därför passivt en längre tid än i modellen, 
och skulle därmed kunna transporteras 
längre in mot kusten. Andelen larver som 
når fastlandets kustområden i modellen är 
alltså sannolikt en lägsta uppskattning av 
den verkliga mängden skarpsillslarver som 
når kusten.

Mängden svår att uppskatta
Hur mycket skarpsillslarver når då kusten? 
Eftersom det saknas kunskap om både 
lekområden, äggmängder och mäng
den djurplankton, har vi enbart studerat 
förändringar i andelen larver som driver 
in mot kusten, utsjöområden vid Gotland 
eller ner mot centrala Östersjön mellan 
olika år. Det finns ingen generell tendens 
till förändring i andelen larver som trans
porteras in mot kustområdena under peri
oden 1996 till 2005. Däremot så har mäng
den ung och vuxen skarpsill i Östersjön 
förändrats under samma period. Det vuxna 
skarpsillsbeståndet ökade mycket kraftigt i 
slutet av 1980talet fram till 1996, men har 
därefter åter minskat, till nästan hälften av 
1996 års toppnivå. Samtidigt har skarpsil
lens kondition minskat, och därmed också 
deras potentiella äggproduktion. En grov 
uppskattning av hur mycket skarpsillslar
ver som skulle kunna nå kusten kan göras 
utifrån akustikundersökningar av mäng
den vuxen fisk i området, i kombination 
med antaganden om att deras storlek och 
individuella äggproduktion är samma 
som i Östersjön som helhet. Dessa mycket 

vi har använt två sammankopplade matematiska modeller: en av havsströmmar och en av larvernas tillväxt. till
växtmodellen visar när skarpsillslarverna blivit så stora att deras simrörelser påverkar vart de driver med ström
marna. Strömmodellen beräknar hur vatten i Östersjön transporteras horisontellt och vertikalt utifrån data på vind, 
molnighet, nederbörd, luftens temperatur, fuktighet och tryck, samt avrinning. larvernas drift simuleras från att de är 
tio millimeter långa, och just har lämnat gulesäcksstadiet, tills att de, 25 millimeter långa, inte längre driver fritt utan 
börjar simma. larvernas tillväxt beräknas utifrån hur mycket de äter, deras ämnesomsättning samt den vattentem
peratur de enligt strömmodellen befinner sig i.

Modellen kan också användas för att svara på frågan var de skarpsillslarver som drivit till kusten har kläckts någon
stans. resultaten visar att hela området mellan fastlandet och Gotland är ett möjligt lekområde för den skarpsill vars 
larver driver in till kusten, men flertalet har kläckts närmare fastlandet. Det största bidraget till skarpsillslarverna vid 
kusten kommer enligt modellsimuleringarna från områdena norr om Öland samt Södermanlands södra skärgård.

n lekområden där dessa 
skarpsillslarver vid kusten 
har kläckts.

n Skarpsillslarvernas drift till 
grunda (<30 meter) kustom
råden.
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Figur 1
Efter beskärning ska följande figurrubriker sättas (gäller både 1a och 1 b):
SKARPSILL  a) lekområde  b) efter drift
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Andel larver

a) lekområden b) efter drift

n Slutposition för drivande 
skarpsillslarver i modellen.
Den heldragna linjen visar 
gränsen för lekområdena i 
modellen.

n Skarpsillens lekområden 
i modellen. eftersom det 
saknas uppgifter om skarpsil
lens lekområden i området 
väster om Gotland har vi 
antagit att skarpsillen leker 
överallt inom området där 
vattendjupet överstiger fyrtio 
meter. Mängden nykläckta 
larver i en ruta står i propor
tion till volymen vatten djupa
re än fyrtio meter. 

skArpsIllEns DrIfT från lEkområDEn lEkområDE för skArpsIllEn VID kusTEn

a) efter drift b) lekområden
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Torsk – uppVäxTområDEn

n torsklarvernas spridning fram till deras övergång till bottenlevande liv (vid 70 dagars ålder i modellen) simulerades med en strömmodell kopplad 
med data på syrehalt vid havsbotten. andelen överlevande larver på botten beräknades utifrån data på vattnets syrehalt i de områden dit torsklar
verna drivit enligt strömmodellen. Figuren visar uppväxtområden för torsk kläckta i Bornholmsbassängen under (a) 1979 –1988 och (b) 1989 –1998.
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Andel larver

förenklade beräkningar visar att det skulle 
kunna vara mellan 16 och 2800 miljarder 
skarpsillslarver som når kusten varje år, 
men siffrorna är väldigt osäkra.

torskområden har förändrats
Modellering av torsklarvers drift med 
strömmar och övergång till ett bottenle
vande liv visar att torsklarver som kläcks 
i lekområdet i de djupare delarna av Born
holmsbassängen har sina uppväxtområden 
i huvudsak på de något grundare kanterna 
av Bornholmsbassängen, in mot Hanö
bukten, samt söderut mot tyska och polska 
kustområden. Torsklarverna kan enligt 
resultaten spridas med havsströmmar 
långt ut i Västerhavet och upp mot norra 
Egentliga Östersjön, men bara mycket låga 
andelar av larverna når de svenska kust
områdena från Kalmarsund och norrut. 
Vi studerade även den möjliga driften 
av larver om torsklek skulle förekomma 
i Gotlandsbassängen. Trots det kortare 
avståndet från Gotlandsdjupet till svenska 
ostkusten, så driver larverna endast i liten 
utsträckning in till de kustområdena.

Modellsimuleringarna visar att utbred
ningen av områden med mycket bottenle
vande torsklarver förändrades under peri
oden 1979 till 1998, från en tyngdpunkt norr 
om Bornholmsbassängen under 1980talet 
till söder om Bornholmbassängen under 
1990talet. Enligt modellresultaten är detta 
främst en följd av förändrade havsström
mar, även om syrehalten vid bottnarna 
också påverkar torsklarvernas överlevnad. 
Under 1990talet transporterades vatten
massorna mer öster och söderut än under 
1980talet, vilket ledde till att flertalet av 
torsklarverna drev till södra och sydös

tra Östersjön. Modellerna visar alltså att 
torsklarver kan transporteras in till Skåne 
och Blekinges kuster, medan det i Kalmar
sund och norrut främst är larver av skarp
sill som driver in mot kusten.

Påverkar drivande larver andra arter?
Hur påverkas då kustlevande fisk av sådana 
indrivande fisklarver från utsjön? Larver
na kan bli föda åt rovfiskar vid kusten, eller 
konkurrera om djurplankton med plank
tonätande kustfisk. Till exempel skulle 
skarpsillslarverna kunna konkurrera med 
andra kustlevande fiskarter, som abborre 
eller gädda, vars larver också lever på 
djurplankton. Under de senaste två decen
nierna har förekomsten av abborr och 
gäddyngel minskat i ytterskärgårdarna i 
Egentliga Östersjön, trots att både ägg och 
gulesäckslarver förekommer. Detta kan 
tyda på att en större andel av fisklarverna 
svälter ihjäl i ett tidigt skede, sannolikt på 
grund av brist på lämpliga djurplankton. 
Problemet finns enbart i ytterskärgårdar
na, och det finns indikationer på att mäng
den skarpsill har ökat i vissa kustområden. 
Ökad förekomst av skarpsill i dessa områ
den har därför föreslagits som en möjlig 
orsak till kustfiskens rekryteringsproblem, 
genom att skarpsillen skulle kunna äta upp 
och reducera mängden djurplankton till 
en låg nivå. Vi testade om de modellerade 
skarpsillslarvernas utbredning i kusten 
överlappade med möjliga lek och yngel
områden för abborre och gädda. Eftersom 
dessa ligger i mycket grunda områden, på 
mindre än sex meters djup, sammanfaller 
de dock i mycket liten utsträckning med 
områden dit skarpsillslarver enligt model
len transporteras med havsströmmarna.

liftande larver viktig länk
Resultaten från dessa modeller gäller 
bara för fisklarver som flyter passivt med 
vattenströmmar. Larver som är så stora att 
de kan simma, kan lätt ta sig in i grunda 
vikar eller bort från kustområdena på egen 
hand. Det har dessutom visat sig att även 
små, drivande, larver kan röra sig lite upp 
och ner i vattenmassan. Eftersom vatten
lager på olika djup strömmar åt olika håll 
kan sådana vertikala rörelser ha stor bety
delse för vart dessa larver transporteras. 
Eftersom det saknas data på utbredningen 
av såväl skarpsillens lekområden, ägg och 
larver, som av djurplankton så kan inte 
modellen användas för några detaljerade 
kvantitativa resultat. Modellerna visar 
dock tydligt att liksom simmande vuxen 
fisk så kan fisklarver som liftar med havs
strömmarna länka samman utsjöns och 
kustområdenas ekosystem. S
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