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Kustfiskens problem 
 – stämmer det att ynglen svälter?

Under många år har det rapporterats om problem 
med nyrekryteringen av abborre och gädda längs 
delar av Östersjökusten. En vanlig förklaring har 
varit att ynglen dör av svält eftersom deras föda, 
djurplankton, minskat. Helt nya data visar dock att 
så inte verkar vara fallet.

P De tydligaste beläggen för fortplantningsstörningar 
fi nns för abborre i yttre kustbandet. Studier i dessa områ-
den visar att abborrens rom kläcks normalt, men att ynglen 
försvinner efter några veckor. Längre in i skärgårdarna har 
fortplantningen generellt varit normal. Fortplantningspro-
blemen är alltså störst där belastningen av föroreningar är 
som minst. 

Överfisket har fått skulden
Som förklaring har föreslagits att storskaliga förändring-
ar i öppet hav också påverkat kustens ytterområden. När 
Östersjöns bestånd av torsk fi skades ner till historiskt låga 
nivåer, kunde deras viktigaste bytesfi sk – skarpsillen – öka 
kraftigt. Denna fi sk är en effektiv planktonätare, och som 
svar på ökningen av skarpsill minskade mängden djur-
plankton i utsjön. Fisken i de yttre kustområdena har fö-
reslagits påverkade av detta genom att minskad tillgång på 
djurplankton orsakat svält hos abborrynglen. 

Faktiska data har saknas
Problemet med denna förklaringsmodell är att den saknat 
stöd i faktiska data över djurplankton längs kusten. Natur-
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Djurplankton är den viktigaste födan för 
uppväxande fiskyngel, och ibland även för 
vuxen fisk. Dessvärre är övervakningen 
av denna för ekosystemet centrala grupp 
ganska bristfällig, vilket kan leda till 
felaktiga antaganden.

Fo
to

: E
le

n
a 

G
or

ok
h

ov
a



25SVEALANDSKUSTEN 2013 • Svealands Kustvattenvårdsförbund

1980 1985 1990 1995 2000 2005

re
la

tiv
t a

nt
al

Asköområdet
Himmerfjärden

Djurplankton i Östersjön

vårdsverket beslutade i början av 1990-talet att utesluta 
dessa provtagningar från miljöövervakningen. På eget ini-
tiativ, med kunskapen om denna grupps centrala roll i eko-
systemet, fortsatte de ansvariga för provtagningen emeller-
tid att samla in och konservera djurplanktonprover trots att 
det inte fanns medel för analyser.

När kustfi skens reproduktionsproblem uppmärksam-
mades blev det möjligt att påbörja den tidsödande genom-
gången av tjugo års prover. Kan vi i dessa prover se att djur-
plankton i kustvattnen minskat på ett sätt som styrker den 
föreslagna kopplingen till det ökade skarpsillsbeståndet? 
Var det den misslyckade förvaltningen av utsjöfi sket, med 
ett våldsamt överfi ske av torskbeståndet, som indirekt även 
förödde lokala bestånd av kustfi sk?

Unika tidsserier
De data som presenteras här omfattar två stationer i norra 
Egentliga Östersjön, vilket är det område där man nu ser 
de största koncentrationerna av skarpsill och där man där-
för kan förvänta sig de största effekterna på djurplankto-
nen. Över trettio års data har analyserats från en station i 
direkt anknytning till öppet hav och från en station relativt 
långt in i skärgården. 

De förändringar vi fann i mängderna djurplankton gick 
i motsatt riktning mot den ovan beskrivna förklaringsmo-
dellen. Under den aktuella perioden, och på båda statio-
nerna, hade mängden djurplankton ökat. I dessa data – de 
enda existerande långa tidsserierna över djurplanktons ut-
veckling i våra kustområden – fi nns det alltså inget som 
styrker de ovan redovisade tankegångarna. Överfi sket av 
torsk, som resulterat i ett stort bestånd av skarpsill, verkar 
inte ha påverkat djurplanktonfaunan i kustvattnen på ett 
sätt som kan ha orsakat svält hos kustfi skens yngel. 

Fakta är bättre än spekulationer
Dessvärre kan vi inte tala om vad som orsakat abborrens 
lokala fortplantningsstörningar, men våra resultat visar hur 
enormt viktigt det är med faktiska data och långa tidsserier. 
Utan dessa data hade det varit frestande att slå sig till ro, 
och vänta på att kustproblemen skulle lösa sig den dag en 
klok förvaltning av utsjöfi sket givit oss ett stort bestånd av 
torsk och ett minskat bestånd av skarpsill. Vi skulle då ha 
trott att vi gjorde det rätta, när vi i själva verket förspillde 
tid och försummade möjligheten att söka de faktiska orsa-
kerna till kustfi skens reproduktionsproblem.

Y De två enda, och nyligen analyserade, tidsserierna 
över djurplankton i Östersjöns kustvatten visar att 
mängd erna under vår och försommar ökat i både 
inner- och ytterskärgården. 

Data från stationerna Askö B1 i direkt anknytning 
till öppet hav och från Himmerfjärden H4 som ligger 
relativt långt in i skärgården. Proverna omfattar åren 
mellan 1976 och 2008, och visar situationen i maj-juni, 
vilket är abborrens yngelperiod.Djurplanktonfaunan i området domin-

eras av hjuldjur, rotiferer, och två 
grupper hoppkräftor,  Acartia spp. och 
Eurytemora affinis. Samtliga är viktiga 

byten för yngel av bland annat abborre. 
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