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Sverige har en lång och varierande 
kuststräcka. För miljöövervakningen är 
det en utmaning att med små medel 
försöka täcka in alla regionala skillnader. 
Kustfi skövervakning bedrivs idag både 
nationellt och regionalt, och informatio-
nen från provfi skena visar att det fi nns 
lokalt unika fi sksamhällen längs med hela 
vår kust. Kunskap om denna lokala och 
regionala variation är fundamental för att 
kunna se helhetsbilden.

■ Att övervaka miljön är en utmaning, 

och kustfi skövervakningen utgör inget 

undantag. Vad är det vi vill övervaka? Är 

det fi skbestånden i sig eller de förändringar 

de antas indikera? Är det eventuell påver-

kan från fi sket eller från predatorer som 

säl och skarv vi vill följa? Kanske är det 

övergödningsproblem eller klimatföränd-

ringar som vi önskar övervaka. Förmod-

ligen är det allt ovan nämnt med fokus på 

att få en varningssignal om något inte står 

rätt till. Helst vill vi kunna möta en mängd 

frågeställningar även när vi gör enstaka 

mätningar i naturen, till exempel vid ett 

inventeringsfi ske.

Övervakningen i dag
Nationellt och regionalt fi nansierade prov-

fi sken utförs i utvalda referensområden 

längs med vår svenska kust. Med referens-

områden menas områden som anses rela-

tivt opåverkade av lokal mänsklig aktivitet. 

För provfi sken som fi nansieras nationellt 

av Naturvårdsverket sträcker sig mätning-

arna över decennier. En sådan kontinuitet 

i övervakningen över tid ger värdefulla 

möjligheter till historiska jämförelser av 

fi sksamhällen. Eft ersom det är svårt att 

säkra långsiktig fi nansiering är antalet 

provtagningsområden med långa tidsserier 

tyvärr mycket få.

Tack vare bland annat engagerade läns-

styrelsetjänstemän och bidrag från Natur-

vårdsverket har det vid sidan av de nationel-

la fi skena genomförts så kallade regionala 

kustprovfi sken sedan början av 2000-talet. 

Dessa har genomförts med samma meto-

dik som samtidigt började användas i de 

nationella områdena och de täcker tillsam-

mans fl era miljöer och kusttyper. Nätver-

ket av provfi skeområden borgar även för 

att resultat från mindre omfattande under-

sökningar, till exempel inventeringsfi sken 

utförda av konsulter eller representanter 

för fi skevårdsområden, kan relateras till ett 

större antal referensområden.

Att tolka och beskriva förändringar
Fiskeriverket är datavärd för både nationel-

Regionala provfi skeområden 
– något att räkna med
KERSTIN SÖDERBERG & MIKAELA BERGENIUS, FISKERIVERKET
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la och regionala kustprovfi sken. Resultaten 

kvalitetskontrolleras och görs tillgängliga 

på Fiskeriverkets hemsida. I uppdraget 

ingår också att göra vissa analyser av data. 

Målsättningen är att för varje provfi ske-

område årligen publicera resultatblad som 

visar tillstånd och aktuella förändringar i 

kustfi sksamhället. På Fiskeriverkets hemsi-

da kan man även göra egna datauttag direkt 

ur databasen, för analyser utöver det som 

rapporteras i resultatbladen.

För att underlätta tolkningen av resulta-

ten använder vi indikatorer som kan illus-

trera tillstånd och förändringar. Som indi-

katorer för biologisk mångfald används till 

exempel artantal och den relativa mängden 

av arter. En annan indikator är andelen fi sk-

ätande fi sk. I Gaviksfj ärden i Bottenhavet 

har dessa minskat medan diversitetsindex 

är oförändrat med antydan till en ökning. 

En minskad andel fi skätande fi sk kan indi-

kera en försämring i ekosystemets funktion, 

eft ersom de oft a har en reglerande roll på 

resten av det lokala ekosystemet. En sådan 

minskning kan bero på ett ökat fi sketryck, 

men även på en ökning hos andra delar av 

fi sksamhället. Exemplet visar på vikten av 

att beakta fl era indikatorer samtidigt när 

förändringar ska tolkas.

Ett annat sätt att beskriva förändringar 

i fi sksamhället är att synliggöra hur olika 

arter samvarierar över tid. Figuren här 

intill visar en så kallad traffi  c light plot över 

kunskapsbrist
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DIVERSITET OCH 
EKOLOGISK FUNKTION

Exempel på indikatorer för biologisk 
mångfald och ekologisk funktion. Fisk-
samhällets mångfald mätt som Shannon-
Wieners diversitetsindex är oförändrat 
med antydan till en ökning i Gaviksfjärden 
i Bottenviken, medan andelen fi skätande 
fi sk är minskande. n

m Även kortare mätserier illustre-
rar skiften i fi sksamhället. Traffi c 
light plot av tidsserier för fångst 
per ansträngning (antal per nät 
och natt) vid Lagnö i norra Egent-
liga Östersjön. Färgkoderna anger 
relativa värden där rött motsva-
rar höga värden och grönt låga 
värden. Arterna är sorterade med 
minskande och samvarierande 
värden i övre delen av tabellen 
samt ökande och samvarierande 
värden i botten av tabellen.
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provfi skefångsten vid Lagnö i norra Egent-

liga Östersjön år 2002 till 2009. Exemplet 

visar att även relativt korta övervaknings-

serier kan visa på skift en i fi sksamhällen. 

Varmvattengynnade arter som abborre 

och karpfi skarna mört, löja och braxen har 

minskat, medan sik, skarpsill och ström-

ming visar en tendens till ökning, dock inte 

signifi kant för de enskilda arterna. Utfallet 

kan troligen förklaras av en lägre vatten-

temperatur när fi sket utfördes.

Regional information ger helhet
Sammanfattande analyser visar med 

tydlighet att fi sksamhällen utmed vår kust 

inte kan dras över en kam. Fångstsam-

mansättningen i nationella och regionala 

provfi sken visar en markant större varia-

tion mellan områden än mellan år inom 

områden. Skillnaderna mellan områdena 

kan sannolikt till stor del förklaras av lokala 

skillnader i temperatur, salthalt och prov-

fi skeområdets läge i skärgården.

Regionala skillnader syns även hos de 

olika indikatorerna. Till exempel visar indi-

katorn tillväxt hos abborrhonor en relativt 

stabil geografi sk förändring med långsam-

växande individer i norr och snabbväxande 

individer i söder. Tillväxttakten kan ha stor 

betydelse för produktiviteten i fi sksamhäl-

let, och även för hur tolerant ett bestånd är 

mot yttre påverkan, så som fi ske.

Betydelsen av att beakta regional varia-

tion mellan fi sksamhällen bekräft as av 

studier på utbredningen av olika bestånd. 

Genetiska jämförelser och mätningar av 

vandringsmönster tyder till exempel hos 

gädda på lokala bestånd som rör sig inom 

ett område som inte är större än 150 kilome-

ter. I likhet med gäddan visar en vandrings-

studie på abborre att den sällan förfl yttar 

sig mer än 100 kilometer.

Informationen från de regionala och 

nationella provfi skena visar att det fi nns 

lokalt unika fi sksamhällen längs med 

hela vår svenska kust. Samtidigt ger detta 

nätverk av provfi skeområden ramarna för 

en helhetsbild av områden som är relativt 

opåverkade av lokal mänsklig påverkan, 

vilket ger en möjlighet att upptäcka stor-

skaliga miljöförändringar. Resultat från 

enskilda inventeringsfi sken, eventuellt i 

områden med större lokal påverkan, kan 

sättas i relation till ett relevant urval av de 

befi ntliga referensområdena, det vill säga 

helhetsbilden kan användas som en baslin-

je. Sist men inte minst visar informationen 

ett tydligt behov av lokal förvaltning av våra 

kustfi skbestånd.

Utveckling och samarbete
Kunskapen om den regionala variationen 

som präglar våra fi sksamhällen, i kombi-

nation med målet att uppnå en förvaltning 

som tar hänsyn till ekosystemet som helhet, 

ställer nya krav på forsknings underlag. 

En fortsatt utveckling av metoder för 

jäm förelser av kustfi skövervakningsresul-

tat in o m och mellan områden är viktig. 

Som exempel pågår forskning kring hur 

provfi skefångsten lämpligen ska justeras för 

den temperatur som vattnet haft  vid fi sket, 
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n Hur förhåller sig artfördelningen i mitt inventeringsfi ske till fördelningen i 11 regionala och 
nationella provfi sken? En PCO-plot hjälper till att illustrera resultaten. Siffror anger fångstår för 
åren 2002-2009. Vektorerna visar vilka arter eller grupper av arter som dominerar fi sksamhället. 
Gruppen abborre i fi guren representerar även arterna gös, björkna och braxen. Gruppen nors 
representerar även siklöja, stäm och skarpsill. Gruppen gädda representerar även sarv och id. I 
Kvädöfjärden är samhället dominerat av abborre medan Gaviksfjärden har en större andel stors-
pigg. Kinnbäcksfjärden har högre andel arter som strömming, sik och nors, vilka föredrar kallare 
vatten. Variationen mellan områdena är större än mellan år inom samma område.

n Figuren visar regionala skillnader i till-
växttakt hos abborre med långsamväx-
ande individer i norr och snabbväxande 
i söder. Medellängd i augusti av treåriga 
abborrhonor. Felstaplar anger variatio-
nen, 95% konfi densintervall.

Legenden är den samma som i fi guren 
bredvid.
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något som påverkar hur fi sken fångas. Ett 

annat exempel är analyser som visar hur 

fi skarter och storlekar fångas olika selektivt 

i olika redskap. Informationen möjliggör en 

jämförelse av fi sksamhällen på vissa platser 

och tider även om de övervakats med olika 

metodik.

För att skapa generella och betydelseful-

la bedömningsgrunder är ett fortsatt gott 

samarbete både nationellt och internatio-

nellt, en förutsättning. Sverige har åtagit sig 

en ledande roll i Helcoms samarbete kring 

aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea 

Action Plan, när det gäller utvecklingen av 

indikatorer för kustfi sk. Arbetet fokuserar 

på att utvärdera indikatorer och identifi era 

vilka processer, både naturliga och sådana 

som är orsakade av mänskliga aktiviteter, 

som ligger bakom observerade förändring-

ar i fi sksamhällen.

Utmaningen är att övervaka en lång och 

varierande kuststräcka med små medel, så 

att vi kan hålla en mängd data från många 

platser tillgängliga i en gemensam databas. 

Samlad information är ett av fundamenten 

i arbetet att uppnå de svenska miljömålen, 

EU:s marina direktiv och Konventionen 

om biologisk mångfald, och en förvaltning 

som säkerställer ett långsiktigt hållbart 

fi sksamhälle i Östersjön. S
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2009Kustfisk bestånd
Kerstin Söderberg & Jan Andersson, Fiskeriverket

Inga effekter på beståndsnivå

Trots minskande halter av de fl esta över-

vakade metaller och organiska miljögif-

ter i abborre så indikerar fi skfysiologisk 

övervakning att artens hälsotillstånd är 

påverkat vid Holmön i Bottenviken samt 

i Kvädöfj ärden och vid Torhamn i Egent-

liga Östersjön. Den individuella tillväxt-

takten hos abborre har dock ökat i samt-

liga områden, något som kan kopplas till 

en ökning av havsvattentemperaturen. De 

förändringar som ses på hälsotillståndet på 

individnivå har alltså inte slagit igenom på 

bestånds- eller samhällsnivå i något av de 

övervakade områdena.

Mer karpfi sk i Bottniska viken

Fisksamhället vid Holmön har varit relativt 

stabilt, med en dominans av abborre och 

mört. Det tenderar dock att gå mot ett mer 

karpfi skdominerat stadium, då indexet för 

den trofi ska medelnivån i fi skbeståndet 

och kvoten abborre/karpfi sk har minskat. 

Detta förklaras av en ökning av de plank-

ton- och bottendjursätande arterna löja 

och mört.

Stora abborrar i södra Östersjön

Vid södra Östersjökusten är individtill-

växten mycket hög hos abborre. En tvåår-

ing vid Torhamn i Blekinge är nästan lika 

lång som en treåring vid Holmön eller i 

Kvädöfj ärden. I södra Östersjön, som i 

samtliga andra områden, har tillväxten 

hos abborre ökat. Tillväxtökningen har i 

kombination med små fångster av mindre 

abborre under senare år, bidragit till att 

andelen stor abborre har ökat i fångsterna 

från Torhamn. Med stor abborre avses 

en totallängd av 23 centimeter och större, 

vilket motsvarar treåringar och äldre. 

Regional variation på ostkusten

Starka årsklasser hos abborre har tidigare 

visats vara synkrona över större kust-

sträckor. Mönstret för årsklasstyrkan i tre 

nationella och ett geografi skt komplette-

rande regionalt provfi ske motsäger delvis 

detta. Generellt har dock något eller några 

av åren mellan 2001 och 2003 varit gynn-

samma år för abborren i samtliga områden. 

Abborrar kläckta dessa år är nu på väg ut ur 

fångsterna och får lämna plats åt komman-

de årsklasser. Blickar man framåt en aning 

kan man ana att årsklassen från det varma 

året 2006 kommer att ge ett relativt stort 

bidrag till fångsten de kommande åren.

Tånglaken stressas på västkusten

Situationen för tånglaken i Fjällbacka i 

Västerhavet är ansträngd. Vikande fång-

ster antyder ett minskat bestånd och en 

nedgång i fl era individuella parametrar 

antyder att arten påverkas negativt av den 

ökande vattentemperaturen. Indikationer 

tyder även på att artens hälsotillstånd är 

påverkat, samtidigt som belastningen av 

metaller som kadmium och kvicksilver har 

ökat under tidsperioden.
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Egentliga Östersjön, Torhamn 

ABBORRENS ÅRSKLASSTYRKA

n Ett fi sksamhälle i förändring med en 
förskjutning mot karpfi sk med mins-
kande kvot abborre/karpfi skar och 
trofi sk medelnivå i fångsten vid Holmön 
i Bottenviken. Heldragna linjer visar tre 
perioders glidande medelvärde. Streckad 
linje anger trenden enligt linjär regression.

n Trots försämrad fi skhälsa i området 
ses inga effekter på fi skbestånden i 
Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön. 
Vertikala linjer anger 95% konfi densin-
tervall och de heldragna linjerna visar 
tre perioders glidande medelvärde.

n Ökande temperatur bidrar till stress 
hos tånglaken, med minskande 
fångster som följd, vid Fjällbacka i 
Västerhavet. Vertikala linjer anger 95% 
konfi densintervall och de heldragna 
linjerna visar tre perioders glidande 
medelvärde. Streckade linjer anger 
trenden enligt linjär regression.

n Abborrens årsklasstyrka i provfi ske-
fångster varierar mycket över tiden, och 
är inte så synkrona som kanske förvän-
tats, även om det fi nns vissa likheter. 
Årsklassens styrka baseras på fångsten 
per ansträngning av treåringar (tvåår-
ingar i Torhamn). Noll på skalan anger 
ett genomsnittligt rekryteringsår inom 
respektive område.
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