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D et är inte så svårt att förstå hur fisket, klimatet 
och övergödningen påverkar sillgrisslorna, sä-
ger Henrik Österblom, som tillsammans med 

de andra forskarna i det WWF-finansierade Stora Karlsö-
projektet har studerat sjöfåglar för att se hur ekosyste-
mets olika delar påverkar varandra.

– Vi har fått en ganska bra bild av dynamiken de 
senaste trettio åren, säger han. Allt hänger ihop, det är 
helt tydligt. Och det är mänsklig påverkan som orsakar 
förändringarna i Östersjöns ekosystem, inte de natur-
liga variationerna.

Sillgrisslorna en viktig bit
Under hela 1990-talet vägde forskarna sillgrissleungar 
på Stora Karlsö utanför Gotland, där tre fjärdedelar av 
Östersjöns sillgrisslebestånd häckar. Och i rak motsats 
till vad de hade förväntat sig fann de att ungarna mins-
kade i vikt trots att det fanns mera mat än tidigare. De 

förstod att det måste ha hänt något med kvaliteten på 
skarpsillen.

Torsk är det viktigaste rovdjuret för skarpsill, och tor-
sken minskade för att man hade fiskat för mycket. Torsk-
bestånden påverkades också av övergödning och klimat-
förändringar, och klimatförändringarna påverkade sam-
tidigt djurplankton, som är skarpsillens viktigaste föda. 
Det blev alltså mindre mat till fler individer.

När vi förstår kopplingen mellan fisket, klimatet, 
övergödningen och sillgrisslorna kan vi förstå varför sill-
grisslorna minskade i vikt.

Hur var det förr?
Forskarna frågade sig varför Östersjön ser ut som den gör 
idag. Det väckte frågan om hur det har sett ut tidigare.

– Torskmängden ökade enormt på 1980-talet för att 
sedan minska, medan skarpsillen ökade i antal – men 
minskade i vikt. När man börjar fiska ut skarpsillen ökar 
den i vikt igen, och sillgrisslorna ökar då också i vikt, sä-
ger Henrik Österblom.

– Det finns alltså väldigt nära kopplingar mellan sill-
grisslorna och resten av systemet.

Skiftet mellan torsk och skarpsill har av andra fors-
kare beskrivits som en så kallad flipp i ekosystemet, en 
omstrukturering som är så stor att det kan bli omöjligt 
att återgå till hur det var tidigare. Flippen kan därmed 

När torsken i Östersjön började försvinna fick skarpsillen gott om 
plats att breda ut sig. Och med mer skarpsill borde det ha blivit 
goda tider för de sjöfåglar som lever på skarpsill. Sillgrisslornas 
ungar borde ha blivit mättare och trindare än någonsin. I stället 
minskade de i vikt. Visserligen var skarpsillarna fler, men även 
de hade magrat. Hur hänger de här pusselbitarna ihop? Hur 
påverkar ekosystemets olika delar varandra?

Genom att studera hur sillgrisslan via födan påverkas av förändringar i ekosystemet har forskarna i Stora Karlsöprojektet kun-
nat lägga en ny bit till pusslet som förklarar hur allt hänger ihop.

forts. på sid 6

Östersjöpusslet
Sillgrisslornas bit i
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Östersjöpusslet

EKOSYSTEMFLIPPAR I ÖSTERSJÖN
När ekosystemets kontrollmekanism förändras i grun-
den talar man om en flipp i ekosystemet. Det blir andra 
drivkrafter som styr systemet så att det inte längre kan 
återgå till hur det var tidigare. Östersjön har under de 
senaste hundra åren genomgått två flippar och dessutom 
en storskalig förändring.

Den första flippen i Östersjön var övergödningen. Ett 
ekosystem som hade varit näringsfattigt övergick till att 
bli näringsrikt. Det förde med sig oväntade och svårhan-
terade förändringar.

Den andra ekosystemflippen var att systemet gick från 

att vara torskdominerat till att bli skarpsillsdominerat. I 
ett torskdominerat system hålls skarpsillen nere på en nivå 
som är ofarlig för torsken, torskdominansen stabiliseras 
trots att skarpsillen äter torskägg och konkurrerar med 
torsken om djurplankton.

I en flipp finns det fastlåsande faktorer i båda lägena. 
Det blir en ond cirkel. Skiftet från ett säldominerat till ett 
torskdominerat system kan därför inte beskrivas som en 
flipp. Det stabiliserar inte låga sälnivåer, torsken äter som 
bekant inte upp sälarna. Det är en storskalig förändring, 
men inte en ekosystemflipp.

En schematisk bild av hur ett ekosystem 
i Östersjön hänger ihop och hur de olika 
delarna påverkar varandra. Alla små pus-
selbitar är viktiga och påverkar man en del 
så kan det ge effekter på en helt annan del i 
systemet.

Grafik: Linda Gustafsson
Källa: Österblom m.fl. 2001
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vara en varaktig förändring i balansen. När man fiskade 
ut torsken, som var det viktigaste rovdjuret för skarpsill, 
kunde skarpsillen öka enormt mycket. 

Det fick forskargruppen att intressera sig för den 
historiska dynamiken. Vad hade hänt tidigare? Man 
sammanställde data om olika djurarter på olika nivå-
er, och försökte se hur det hängde ihop i ett historiskt 
perspektiv.

– Det fanns beräkningar bakåt i tiden som andra forsk-
are hade gjort, till exempel på basen av jaktstatistik på 
säl. Vi tittade på dynamiken, och gjorde också om upp-
skattningen med hjälp av nyare modellverktyg. 

– Man kan se att sälbeståndet minskade på grund av 
jakt mellan 1919 och 1940, och efter 1960-talet minska-
de sälbeståndet igen, då på grund av miljögifterna.

Under de två senaste decennierna har gråsälen ökat 
ganska rejält och är nu tillbaka på 1960-talets nivå.

Sälen inte ensam orsak
Sälen höll fiskbeståndet nere, och när sälen försvann fick 
man en kraftig ökning av torsk och strömming.

– Den andra sälminskningen kom mellan 1960- 
och 70-talen, då skedde en dramatisk ökning av skarp-
sill, strömming och torsk, och vi trodde att det även här 
var sälminskningen som orsakade fiskökningen. Men 
på 1950- och 60-talen skedde en annan, otroligt snabb 
förändring, en kraftig övergödning som möjliggjorde 
den enorma ökningen av fiskbeståndet. Minskningen 
av säl hjälpte till, för det fanns ingen som åt torsken, ta-
ket försvann helt.

– Dagens torsknivåer är låga i förhållande till 1980-
talets, men ganska höga i förhållande till hur det var ti-
digare. 1980-talets nivåer berodde också på att klimatet 
var gynnsamt för torsken, men utan övergödningen och 
sälfångsten hade man aldrig kunnat få så stora fångster, 
säger Henrik Österblom.

Övergödningen en flipp
Österblom förklarar hur förvandlingen från ett närings-
fattigt till ett näringsrikt system blev den första ekosys-
temflippen. Syrehalterna var goda en bit in på 1900-talet, 
det finns hyfsade data från 1900-talets början. Enstaka 
tillfällen av syrebrist balanserades snabbt upp.

– Jordbruket har ju under decennier läckt ut närings-
ämnen i Östersjön, mest fosfor, som har lagrats i botten-
sedimentet. 1951 skedde ett stort inflöde av saltvatten, 
som tryckte upp fosforn till ytan och stimulerade alg-
blomningen. Omfattande algblomning i flera år bidrog 
till kvävefixering och ökad omsättning av näringsämnen. 
Och när det blev väldigt mycket mer biologisk produk-
tion ökade också syrebehovet på botten. Fram till 1950 
hade man i huvudsak syrerika bottnar, sedan dess har 

forts. från sid 4

Torsken i Östersjön minskade på grund av för hårt fiske. Den påverkades också 
negativt av övergödningen och klimatförändringen. Dess huvudföda ...

... skarpsillen, ökade då i antal. Men skarpsillens huvudföda, djurplankton, 
minskade också på grund av förändringarna, vilket ledde till magrare skarpsill ...

... vilket gjorde att sillgrissleungarna, som till stor del föds upp på skarpsill, i sin 
tur blev magrare.
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TEXT Petra Nykvist, frilansjournalist 
INFORMATION Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre,
Stockholms universitet
TEL 08-674 70 70
E-POST henriko@ecology.su.se

– Det handlar om en ständig anpassning, säger Henrik 
Österblom, som har doktorerat på dynamiken i Östersjöns 
ekosystem. I stället för att sträva bakåt till de onormala 
torskmängderna på 1980-talet borde vi göra det bästa av hur 
det är nu, och i stället se sälen som en tillgång.

bottnarna i djuphålorna i princip varit syrefria.
Tidigare kunde näringsämnena cirkulera och omsät-

tas i ett näringsfattigt eller lågt övergött system. När sy-
rebristen väl har inträffat får man en negativ spiral och 
ökad produktion med ökat behov av syre, ökad frisätt-
ning av fosfor och ökad kvävefixering, och sedan rullar 
det på – det representerar också en ekosystemflipp.

– Vi börjar nu förstå systemet i ett bredare perspektiv, 
och kan förklara mer storskaliga ekosystemmekanismer.

Människan förändrar
Mänskliga aktiviteter påverkar hela systemet och kan få 
storskaliga och oväntade effekter som är svåra att änd-
ra på, långt i andra änden på ekosystemet. Det kan leda 
till flippar.

– Flera exempel i avhandlingen visar att det är san-
nolikt att det faktiskt är de mänskliga aktiviteterna som 
har påverkat Östersjöns utveckling, inte klimatföränd-
ringar och temperaturförändringar och den typen av na-
turliga variationer, säger Henrik Österblom.

Projektet på Stora Karlsö ledde till hans doktorsav-
handling, som huvudsakligen handlar om sjöfåglar.

– Genom att studera fåglarna kan man se hur olika 
saker hänger ihop, och förstå systemet bättre. Med fokus 
på hur sillgrisslan har påverkats berättar jag hur kedjan 
ser ut, och hur den har sett ut tidigare.

– Tidigare har det gjorts studier av fisk, och av växt- 
och djurplankton, men ingen har tidigare jobbat med 
fåglarna. Vi har lyckats koppla ihop delarna och lägga 
pusslet så att folk kan förstå hur det hänger ihop. Om det 
blir mer torsk så blir det mindre skarpsill, mer djurplank-
ton och mindre växtplankton eftersom djurplankton äter 
växtplankton, sammanfattar Henrik Österblom.

Mindre skarpsill, klarare vatten?
Henrik Österblom tror att ett alternativt sätt att hante-
ra övergödning kunde vara att fiska ut skarpsillen. Han 
berättar att diskussion pågår med Fiskeriverket om att 
på prov fiska ut skarpsill i ett område mellan Öland och 
Gotland och se vilka effekter det har, om det får torsken 
att återhämta sig. Man skulle kunna förvänta sig att om 
man får mindre skarpsill så får man mer djurplankton, som 
kan äta upp mer växtplankton. Så skulle kanske skarp-
sillsfisket också kunna minska övergödningen. Den ty-
pen av interaktion har man sett tydligt i sjöar, och Öst-
ersjön fungerar mer som en sjö än som ett hav.

Vilket system vill vi ha?
Om man tar bort rovdjuren överst i kedjan ökar alg-
blomningen och övergödningen.

– Skarpsillen är snabbväxande och kan snabbt åter-
hämta sig, så det finns inte så mycket att förlora, och 
det skulle vara intressant att se hur fåglarna påverkas av 

ett sådant experiment.
– Det handlar om ständig anpassning. I det historiska 

perspektivet ser vi att det inte var naturligt med 1980-ta-
lets nivåer på torskfångsten, så vi borde inte sträva bakåt. 
Vilket system är normen man ska sikta mot? Om det är 
lite gödning, lite torsk och mycket säl – ja, då är ju det 
ett annat system. Nu sätts stort fokus på 80-talets torsk-
nivåer, men det är mer troligt att vi får ett ökande säl-
bestånd. Förr såg man sälen som en konkurrent om fisk-
en, det fanns ju också mycket mindre fisk innan över-
gödningen tog fart. Nu borde vi i stället se hur vi kan 
få mer nytta av sälen, se den som en möjlighet till säl-
turism, till exempel. Som valskådningen på Island, sä-
ger Henrik Österblom.

VILL DU LÄSA MER?
På webbsajten havet.nu kan du ladda ner och läsa hela 
Henriks avhandling, Complexity and Change in a Simple 
Food Web: Studies in the Baltic Sea.
www.havet.nu/?d=186&id=627 
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