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Artfördelningen i Bottniska vikens
fisksamhällen styrs av såväl naturliga
omgivningsfaktorer, såsom tempera-
tur, områdets exponering, djup och
bottenstruktur, som antropogent be-
tingade miljöförändringar, exempel-
vis fiske och närsaltsbelastning. Gen-
om att studera områdens fisksam-
hällen kan slutsatser dras om huru-
vida området är utsatt för eutrofiering
eller inte.

Björkna och sarv är typiska arter
som indikerar eutrofierade förhållan-
den. Även abborrfiskar (abborre, gös,
gers) gynnas initialt av något högre
eutroferingsgrad, men missgynnas
när eutrofieringen ökar starkt (Leach
et al. 1977, Persson et al. 1991).

ökande eutrofieringsgrad
i Finbo?

Fisksamhället i Finbo (nordvästra
Åland) uppvisar en signifikant ut-
vecklingstrend och blir alltmer olikt
det som förekom vid startåret 1987.
Fångsterna av abborre har exempel-
vis ökat signifikant under perioden
1987–2000. Fångsterna av skrubb-
skädda var mycket små under åren
1987–1991, men efter denna period
ökade fångsterna tiofaldigt och har
sedan dess legat på en hög nivå jäm-
fört med tidigare. År 1991 påträffa-
des för första gången både björkna,
braxen, id och gös vilket alla är arter
som vanligen gynnas av ökade
närsalthalter. Arterna har sedan dess
regelbundet förekommit i fång-
sterna. Fångsterna av gers, däremot,
har hållit sig på en jämn nivå under
hela perioden. Även gäddfångsterna
har varit stabila under hela perioden.

Vad kan då dessa förändringar
bero på? Ja, att fångsterna av abborre
ökar beror delvis på att flera årsklas-
ser under de senaste åren har varit
goda och att fisketrycket i området är
lågt. Eftersom näringstillgången i
området generellt sett är låg skulle
ökningen av abborrbeståndet även
kunna tyda på en begynnande
eutrofiering. Även ökningen av
björkna och gös kan indikera ökad
grumlighet i vattnet och också ökad
eutrofiering.

Ökningen av skrubbskädda skulle
kunna bero på att olika former av
denna art med något olika beteende
och temperaturtolerans förekommer
i Östersjön. Möjligen kan det ha skett
en förskjutning mot en ökad andel av
den form som har bättre förutsätt-
ningar att leva på grunda vatten. Ef-
tersom provfisket sker på endast 2–5
m djup skulle därmed fångst-
ökningen kunna bero på att fisken
ändrat vistelseort, från djupa till
grunda områden.

Den dominerande arten i Finbo är
abborre följd av mört. Andelen mört
är låg i förhållande till abborre. Detta
kan bero på att det regelbundet före-
kommer uppvällningar av kallt vatten
i området, vilket missgynnar mörten.

förändringar även i Forsmark

Även i Forsmark finns indikationer på
att fisksamhället förändras över tiden
och det blir alltmer olikt det som
observerades 1983 (p<0.05). Björk-
nan och braxen har ökat under de
senaste 5–6 åren. Sarv fångades första
gången 1988 och har sedan dess på-
träffats nästan varje år. Detta skulle
kunna vara tecken på en ökande

eutrofiering. Fångsterna av gers,
gädda och gös har varit stabila under
hela provfiskeperioden

Precis som i Finbo dominerar ab-
borre och mört generellt fångsterna i
Forsmarks referensområde. Fång-
sterna av abborre har i regel varit
högre än mörtfångsterna, men under
de senaste åren har variationerna av
båda arterna varit mycket stora, och
då har ibland mörten dominerat. Nå-
gon signifikant trend i fångst-
utvecklingen av abborre och mört
har inte kunnat påvisas.

Inslaget av övriga mörtfiskar är
högre än i fångsterna från Finbo
referensområde. I Forsmark påträffas
björkna, braxen, id, sarv och vimma
regelbundet. Om fisksamhällenas ut-
veckling i de två områdena är ett
resultat av en generellt sett ökad pro-
duktivitet i Östersjön (e.g. Rosen-
berg et al. 1990) eller lokalt betingad,
kan inte avgöras utifrån föreliggande
resultat.

holmöarnas fisksamhälle
påverkat av starka årsklasser

Tecken på ökad eutrofiering saknas i
fångsterna från Holmöarna. Efter

Mört, tillsammans med abborre, är den vanligaste arten i fångsterna från de undersökta lokalerna.

Roach is, together with perch, the most common species in the fish catches at the sampling areas.
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stora förändringar i fisksamhället
åren 1990–1991, har samhället allt-
mer återgått till att likna det som
observerades 1989.

Fisksamhället vid Holmöarna do-
mineras av abborre, följt av mört.
Åren 1990–1991 fångades abborre i
ett mycket stort antal, vilket var en
följd av den mycket starka årsklassen
1988. Fångsterna av gers har varierat
kraftigt under de senaste åren, och en
ökning kan eventuellt antydas. Sik-
fångsterna har minskat under perio-
den. Endast enstaka individer av öv-
riga mörtfiskar har påträffats. I övrigt
har fångsterna av båda arterna varit
stabila, och signifikanta trender har
inte kunnat påvisas.

mört dominerar i Råneå

Provfiskefångsterna i Råneå referens-
område domineras av mört, följd av
abborre. Variationen mellan åren har
varit mycket stor för båda arterna och
trender har inte kunnat påvisas. Öv-
riga mörtfiskar så som braxen, id och
stäm förekom regelbundet i fång-
sterna, men utan att några trender
kan urskiljas. Fångsterna av gers
minskade kraftigt under perioden
medan sikfångsterna har varit stabila.
Den stora dominansen av mört skulle
kunna tyda på en hög grad av
eutrofiering, men detta styrks inte i
form av en ökad förekomst av andra
mörtfiskarter. De stora variationerna
i fångsterna tyder antingen på att
fisksamhället är instabilt, eller att
fångsterna styrs av omgivnings-
faktorer som varierar mycket mellan
åren. Det är därför svårt att avgöra
om fisksamhället förändrats över
tiden.

fakta: övervakning av kustfisk i Bottniska viken
I övervakningen ingår fyra områden i Bottniska viken; Finbo, Råneå, Holmöarna och Forsmark.  Finbo, Råneå och Holmöarna anses i hög grad
vara opåverkade av mänsklig aktivitet och eventuella förändringar i fisksamhället i dessa områden bör därför spegla naturliga variationer i stället
för inverkan av mänskliga aktiviteter.  Forsmark är  påverkat av kylvattenutsläpp från kärnkraftverket i Forsmark. Detta område tas ändå med i
jämförelsen, eftersom den lokalt betingade näringsbelastningen i området är liten.

Provfisket görs årligen med nät i augusti månad på fixerade lokaler. Fisket görs på grunt vatten, 2–5 m, och riktas främst mot bottenlevande
varmvattenarter. Till dem räknas här abborre, gers, gös, gädda och de flesta mörtfiskar. Dessa arter förekommer hela året i närheten av
kusterna. Bottenlevande kallvattenarter förekommer på djupare vatten under den varma årstiden och fångas endast i liten utsträckning i dessa
provfisken. Exempel på dessa arter är sik och skrubbskädda. Fångstutvecklingen av dessa arter diskuteras endast där fångsterna är tillräckligt
stora och regelbundna. Fångstmetodiken är inte anpassad för att fånga pelagiska arter (strömming, skarpsill, siklöja) varför dessa inte ingår i
följande rapport.

statistik: fiskekologi
För att avgöra om trender i materialet för fångster av abborre och mört är signifikanta användes Mann-Kendall’s icke-parametriska trendanalys,
p<0,05. För att bedöma om fisksamhällets struktur successivt förändrats över tiden har  förändringen i arternas proportioner (baserat på antal)
mellan åren beräknats med hjälp av euklidisk distans. Linjär regression användes för att avgöra om lutningen var signifikant, p<0,05.

Fångst av olika fiskarter
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Fisksamhällena i Finbo och Forsmark har förändrats sedan 1987 respektive 1983.. I Holmöarna har
fisksamhället varit relativt stabilt. I Råneå har variationen mellan år varit stor.

The fish communities in Finbo and Forsmark have changed since 1987. In Holmöarna the fish community
has been stable during the studied period. In Råneå a large variation between years has been found.


