


Många faktorer påverkar
Senare tids uppmärksammade förändringar av kustnära
fisksamhällen i Östersjön visar att miljön i många fall inte
är acceptabel för att upprätthålla uthålliga fiskbestånd. Ett
slående exempel på detta är den kraftiga rekryteringsstör-
ning hos fiskfaunan som rapporterats från Kalmarsund
under senare delen av 1990-talet. Även om orsakerna till
störningarna ännu inte är helt klarlagda, antas höga
närsalthalter vara en bidragande orsak till förändringar i
fiskens rekryteringsområden. Rekryteringsstörningar och
skiften i fiskarternas inbördes dominansförhållanden har
också rapporterats från bl. a kustområden i norra Östersjön
och de västra delarna av Finska viken.

En stark drivkraft till mänsklig påverkan på kustmiljön
är kraven på ökad lönsamhet inom olika näringsgrenar.
Både inom jordbruket och det yrkesmässiga fisket har
utvecklingen gått mot allt större enheter för att på så sätt
kunna bedriva en alltmer rationell verksamhet. Detta har
lett till att mindre enheter, vilka ofta bedrivit ett mer diver-
sifierat nyttjande av naturresursen, slagits ut på grund av
dålig lönsamhet. 

Mer näring ger mera mört
Kustfiskbestånden påverkas både av vad som sker i
uppströms liggande avrinningsområden, och av utbytet
med det pelagiala ekosystemet. Det moderna jord- och

skogsbrukets effekter på den kustnära fiskfaunan består
både av fysiska förändringar som vandringshinder och
uträtning och täckdikning av vattendrag, vilka försvårar
uppvandring av fiskarter som leker i sötvatten, och en hög
tillförsel av närsalter till kustzonen. Detta kan i sin tur leda
till en kustnära eutrofiering och ändrade kväve/fosfor-
kvoter. Även en fortsatt hög deposition av kväve i avrin-
ningsområdena påverkar på sikt kustekosystemet.

Ett enkelt sätt att med hjälp av provfisken indikera om
närsalthalterna ökar eller minskar är att jämföra fångster-
na av abborre och mört. Vanligen förändras fisksamhället
mot en större andel mörtfisk med ökad näringshalt. Typis-
ka arter som kan indikera näringsrika förhållanden är t ex
mört, braxen, björkna och sarv. Även abborrfiskar (abbor-
re, gös, gers) kan initialt gynnas av något högre närsalthalt,
men missgynnas när påverkan blir för stor. Ju mer närings-
rikt ett vatten blir, desto mer kommer alltså kvoten mellan
abborre och mört att sjunka. 

Tidigare har Kustlaboratoriet visat att kvoten abbor-
re/mört i genomsnitt är lägre i Egentliga Östersjöns kust-
områden jämfört med Bottniska vikens kustområden.
Detta innebär att näringsnivån kan antas vara högre i
Östersjön, vilket också överensstämmer med kväve- och
fosforhalter i ytvattnen. Under 1990-talets senare hälft har
kvoten minskat i Bottniska viken, sannolikt som en effekt
av ökade närsalthalter, medan den har varit stabil eller ökat
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Vad är det som händer med Östersjöns kustfiskbestånd?

Flera uppmärksammade förändringar tyder på att något

är fel även om resultaten från de undersökningar som

görs inte är entydiga. Det finns idag inte en generell

lösning på de olika problem som avgör kustfiskbeståndens

framtid, utan varje kustområde måste hanteras utifrån

sina speciella utgångspunkter. Därför är lokal förvalt-

ning av fiskbestånden väsentligt för att samordna fiskets

och naturvårdens intressen.

TEXT: MAGNUS APPELBERG, FISKERIVERKET OCH KAJ ÅDJERS,
ÅLANDS LANDSSKAPSSTYRELSE

Kustfiskbestånden 
– finns en framtid?

På många håll rapporteras om förändringar i de kustnära fiskebe-
stånden. Det verkar dock inte vara ett och samma problem på alla
håll. Lokal förvaltning är förmodligen en bra lösning.



i norra Östersjön. Detta indikerar att situationen i Egentli-
ga Östersjöns kustområden har varit stabil eller blivit bättre.

Förändringar under 1990-talet
Provfiskeresultat från referensområdet Kvädöfjärden (figur
15) visar att situationen har förbättrats. Trots de uppmärk-
sammade rekryteringsstörningarna i Kalmarsund och
närliggande vatten syns inga tecken på negativa förän-
dringar i Kvädöfjärdens fiskbestånd. Sedan 1987 har fång-
sten av abborre i de inre områdena ökat signifikant samti-
digt som fångsten av mört minskat i de yttre områdena.
Fångsterna av björkna och gers har varit relativt stabila,
men sarvfångsten har sjunkit under de senaste fem åren.
Från det att fisksamhället dominerades av mört under
slutet av 1980-talet med en abborre/mört-kvot på runt 0,2,
har kvoten stigit till över 1 drygt tio år senare (figur 16). 

I Muskö-området, Stockholms södra skärgård, är utveck-
lingen delvis annorlunda. Liksom i Kvädöfjärden var kvoten
mellan abborre och mört ca 0,5 i början av 1990-talet, här
med en dominans av mört, abborre och björkna. Till skill-
nad från Kvädöområdet, har inte kvoten ökat signifikant,
även om figur 16 antyder en svag ökning. Andra skillnader
är att fångsterna av både abborre och mört i Musköområdet
successivt har minskat under 1990-talet och fångsterna av
samtliga bottenlevande fiskarter har halverats under 10-
årsperioden. Orsaken till detta vet vi inte idag.

Det finns också indikationer på motsatt utveckling den i
Kvädöfjärden. I Brunskärs referensområde i SV Finland
(figur 15), dominerades provfiskefångsterna av abborre,
vilket tillsammans med en låg andel mört och i stort sett
avsaknad av övriga mörtfiskarter visar att det rådde relativt
näringsfattiga förhållanden i början av 1990-talet. Under
påföljande år har både abborr- och mörtfångsterna ökat,
den senare arten från i genomsnitt färre än 1 individ per
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"!!Figur 16. Kvoten mellan abborre och mört i
provfiskefångsterna från några referensområden.
Regressionslinjerna är signifikanta för Kvädöfjärden
(ökande trend) och Brunskär (minskande trend). Obser-
vera att y-axeln är logaritmerad.

The ratio between perch and roach (in numbers) in the
catch from repeated test fishing in some reference
areas. Linear regression was significant for the Kvädö-
fjärden area (increasing, r2=0.34, p=0.017) and for the
Brunskär area (decreasing). Note that y-axis is has been
logarithmically transformed.

HAV I  BALANS/LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

PROVFISKEN I  SAMARBETE

Provfisket görs årligen med nät i augusti månad på fixerade loka-

ler. Fisket görs på grunt vatten, 2-5 m, och riktas främst mot

bottenlevande varmvattenarter. Övervakningen samordnas av

”Coordination Organ for Baltic Reference Areas, COBRA”, som är

ett samarbetsforum för fiskfrågor mellan Estlands Marina Insti-

tut, Fiskeribyrån vid Ålands landskapsstyrelse, Fiskeriverkets

Kustlaboratorium och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i

Finland. I Egentliga Östersjön övervakas tre internationella refe-

rensområden: Kvädöfjärden i Gryts skärgård, Hiiumaa vid södra

Dagö och Brunskär i södra Skärgårdshavet. Till detta system kan

infogas regionala referensområden, varav Muskö är ett. Provfiske

sker varje år enligt HELCOM guidelines. 

Råneå

Hiiumaa

Finbo

Brunskär

Kvädöfjärden

Holmöarna

Östersjön

Bottenhavet

Bottenviken

Finska viken

Fjällbacka

Referensområden för övervakning av kustfisk/
Reference areas for monitoring of coastal fish
Fortplantningsframgång på tånglake/
Reproductive success in eelpout
Miljögiftsanalyser och biologiska effekter 
hos abborre och tånglake/
Analyses of pollutants and biological effects 
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"!!Figur 15. Referensområdenas lokalisering längs Östersjökusten. 

Location of the reference areas along the Baltic Sea coast.



ansträngning i början av 1990-talet till närmare 8 indivi-
der/ansträngning år 2000. Samtidigt har det skett en viss
nedgång i fångsten av strömming. Kvoten mellan antalet
abborrar och mörtar i fångsterna har minskat med en
faktor 10 under provfiskeperioden; från ca 30, år 1991, till
en kvot runt 3 tio år senare, vilket indikerar en tydlig
ökning av näringstillgången (figur 16). Under perioden har
både gers och sarv börjat uppträda, vilket ytterligare styr-
ker att näringstillgången successivt har ökat i området. 

Liknande utveckling som den som observerats i Brun-
skärsområdet har nyligen rapporterats från skärgården
utanför Tvärminne i Åbolands skärgård. Forskarna visade
att andelen mörtfisk har ökat betydligt sedan mitten av
1970-talet och drar slutsatsen att det i första hand är ökade
närsalthalter som är orsaken.

Fiskets direkta och indirekta effekter
Överfiske, dvs då fisket bedrivs utanför säkra biologiska
gränser för ett uthålligt fiske, kan leda till kollaps av de
fiskade bestånden och betydande förändringar i arternas
inbördes förhållanden. Detta kan i sin tur fortplanta sig till
andra delar av ekosystemet. Trots att fiske kanske är den
viktigaste av de faktorer som påverkar fiskbeståndens
utveckling, har vi idag inte tillräcklig kunskap om hur det
storskaliga utsjöfisket påverkar kustfiskbestånden. 

I och med Estlands självständighet 1991 och därmed
större möjligheter till export, ökade fisketrycket på flera
kustnära fiskarter. Detta resulterade i ett kraftigt överfiske
på bl.a. abborre och gädda. Provfisken i Hiiumaa visar att
abborrfångsterna fortfarande var relativt stabila åren 1991
– 1993, medan det kraftiga fisketrycket resulterade i att
abborrbeståndet kollapsade helt under mitten av 1990-
talet (figur 17a). Sedan fisket upphört har antalet ung
abborre ökat i fångsten år 2000, men den fortsatta utveck-
lingen är fortfarande osäker. En förutsättning för att
abborrbeståndet skall kunna återetablera sig igen är att
fisketrycket hålls på en rimlig nivå. 

Utvecklingen i Hiiumaa visar också hur ett kraftigt fiske
på en specifik art kan påverka andra arter som inte är
målarter. I och med att abborrbeståndet minskade år 1995
ökade beståndet av gers markant (figur 17b). Gersbestån-
det var stort under de följande fyra åren, för att åter minska
år 2000 när ung abborre började uppträda i större antal
igen. De flesta övriga fiskarter har fångats regelbundet
under hela perioden utan att några trender kunnat noteras,
men fångsterna av skrubbskädda har ökat stadigt från
enstaka individer år 1991 – 1993 till ett hundratal år 2000. 

Fisksamhällenas sammansättning
Förändringar i omgivningen påverkar inte bara enskilda
fiskarter, utan hela fisksamhällets struktur kan komma att

ÖSTERSJÖ  I 2000

O
lik

he
ts

in
de

x

30

20

10

0

Muskö
Kvädöfjärden

Hiiumaa

Brunskär

1996 200220001998199419921990

Fisksamhällenas förändring 
Fish Communicty Structure 

"!!Figur 18. Utvecklingen av fisksamhällets struktur mätt som olik-
hetsindex (euklidisk distans) i fyra kustområden. Olikheten i artsam-
mansättning och antal individer per art satt i förhållande till 1991
års värden. Ju högre värden, desto mer olikt har fisksamhället blivit.
Signifikanta förändringar föreligger i Muskö och Brunskär.

Development of the fish community structure given as dissimilarity
index (Euclidean distance) in four coastal areas. Dissimilarity in
species composition and number of individuals of different species is
set in relation to the catch in year 1991. The higher values, the more
different the fish community has become. Significant increase in
dissimilarity prevail at the Muskö and Brunskär areas.
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"!!Figur 17. Effekter av överfiske i Hiiumaa referensområde, 
Dagö, Estland.

a) Utveckling av de fyra dominerande fiskarterna i området. 
Observera att y-axeln är logaritmerad. 

b) Relationen mellan abborre och gers. 
Observera att skalorna är logaritmerade.

Effects of overfishing in the Hiiumaa reference area close to Dagö, Estonia.
a) Catch per unit effort (number per gillnet and night) for the four 

most common fish species. Note that y-axis has been transformed.
b) Relation between perch and ruffe. Line based on linear regression

(r2=0.62, p<0.05). Note that both axes have been logarithmically
transformed.



förändras. Genom att jämföra samhällets sammansättning
(antalet arter och individer av olika arter) vid en given
tidpunkt med senare upprepade mätningar är det möjligt
att se om det finns en trend i utvecklingen

I detta fall jämförde vi provfiskefångsternas utveckling
sedan 1991 i de fyra ovan beskrivna kustområdena (figur
18). Signifikanta förändringar förekom i Brunskärs- och
Musköområdet, där fisksamhällena tenderar att bli alltmer
olika de som observerades 1991. I Kvädöfjärden har
samhällsstrukturen varit relativt stabil, bortsett från några
år i mitten av 1990-talet. Fångsterna i Hiiumaa var som
mest olika 1991 års fångstsammansättning under de år då
abborrbeståndet kollapsat och gersbeståndet var som
störst.

Har kustfiskbestånden någon framtid?
Det finns idag inte en generell lösning på de olika problem
som avgör kustfiskbeståndens framtid. 

Eftersom påverkan på kustområdena och särskilt fiskbe-
stånden ofta är komplex och beror av flera samverkande
faktorer, måste varje bestånd eller kustområde hanteras
utifrån sina speciella förutsättningar. Även om den tendens
till minskad påverkan av övergödning i Kvädöfjärdsområ-
det innebär en ljusning, så kvarstår att situationen har
försämrats avsevärt i många delar av Östersjöns kustområ-
den. Särskilt oroande är de observerade rekryteringsstör-
ningarna på fiskbestånden i Kalmarsund.

Provfiskeresultaten från de fyra redovisade referensom-
rådena visar att vi måste ha tillräckligt långa tidsserier för
att kunna upptäcka miljöstörningars effekter på fiskbestån-
den och kunna särskilja mänsklig påverkan från den natur-
liga variationen. Det räcker inte heller med att förlita sig till
vattenkemiska förändringar, eftersom dessa inte speglar
alla de faktorer som påverkar fiskbestånden.

Att fisket, både det yrkesmässiga fisket och fritidsfisket,
bedrivs inom säkra biologiska gränser kan tyckas vara en
självklarhet för att kunna behålla livskraftiga fiskbestånd.
Pågående försök med lokal och regional förvaltning av fisk-
bestånden är väsentligt för att anpassa fisket efter de enskil-
da beståndens förutsättningar. Detta ökar också möjlighe-
terna att samordna fiskets och naturvårdens intressen. 
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English summary
Coastal fish under pressure

In recent years, major changes have been observed in
coastal fish populations around the Baltic Sea. A
comparison was made of the development of the fish
communities in four coastal reference areas in the
Baltic Sea. For Kvädöfjärden, there was an indication
for improved conditions in terms of eutrophication,
since the ratio between perch and roach decreased
significantly during the last decade. In the Muskö area,
changes in perch/roach ratio were insignificant, but the
total catch of fish was reduced by 50% during  the same
period. At Brunskär, a significant decrease in the
perch/roach ratio, together with an increase in cyprinid
fish indicated an increase in productivity. This was also
supported by studies from Åboland archipelago,
Finland. An example of overexploitation can be seen in
the Hiiumaa area, where the perch population collap-
sed during mid 1990s due to overfishing. Indices for
fish community structure showed significant changes
in the 1990s for two out of four coastal areas that were
included in the monitoring program. 

The complex of factors affecting coastal fish
communities, which often include both local sources as
well as large-scale environmental changes, calls for a
combination of local and national management strate-
gies. 


