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De flesta mätvariabler uppvisar små variationer mellan år och inga uttalade tidstrender kan 
påvisas. Som exempel visas här leverstorlek (leversomatiskt index) och blodets hemoglobin-
halt. 

Most measured variables show small variations between years. The figure shows liver weight 
index and hemoglobin concentrations in blood of perch.

REFERENSOMRÅDEN FÖR FISK 
I BOTTNISKA VIKEN
I fiskövervakningen i Bottniska viken ingår fyra referensom-

råden; Råneå (Bottenviken), Holmöarna (norra Kvarken), 

Forsmark (Bottenhavet) och Finbo (Ålands hav). Råneå, 

Holmöarna och Finbo anses opåverkade av mänsklig ak-

tivitet, och eventuella förändringar i fisksamhället i dessa 

områden bör därför spegla naturliga variationer med li-

ten påverkan av mänsklig aktivitet. I Forsmark är prov-

fiskeområdet påverkat av kylvattenutsläpp från kärnkraft-

verket, men den lokalt betingade näringsbelastningen är 

liten. Provfisket utförs årligen i augusti på fasta lokaler. 

Fisket är främst riktat mot varmvattenarter som abborre, 

gers, gädda, gös och de flesta karpfiskar, och fisket görs 

därför på grunt vatten (2–5 m).

STATISTIK
Enbart stationer som fortfarande fiskas ingår i beräkning-

arna. Störda observationer ingår ej.

S1. Trendanalys; För trendanalys ingår perioderna; Råneå 

(1994–2004), Holmöarna (1989–2004), Forsmark (1987–

2004) samt Finbo (1991–2004). För att avgöra om trender 

i materialet är signifikanta användes Mann-Kendalls icke-

parametriska trendanalys, p<0,05. 

S2. Trofisk nivå och kvot abborre/karpfiskar; Baseras på 

arternas andel av totalbiomassan i fångsten. Områden 

jämförs med Mann-Whitney U-test, p<0,05 för perioden 

1994–2003.

De årliga undersökningarna av hälso-
tillståndet hos abborre visar överlag 
små variationer mellan åren, och inga 
signifikanta tidstrender har påvisats. 
Detta indikerar att hälsan hos abbor-
rarna vid Holmöarna kan betraktas 
som god jämfört med de störningar 
av fiskhälsan som har påvisats hos 
fisk i förorenade områden. Ett par 
observationer kan dock tyda på att 
det skett förändringar i förekomst 
och/eller halt av miljögifter i havs-
miljön.

FÖRHÖJD ERODAKTIVITET I LEVERN

Mätning av aktiviteten hos avgift-
ningsenzymet EROD i levern visar 
mellanårsvariationer, men inte någon 
uttalad tidstrend. Detta skall jämfö-
ras med resultat från undersökning-
ar på abborre vid Kvädöfjärden som 
visar en successiv ökning av EROD-
aktiviteten med 7 % per år mel-
lan 1988 och 2002. Denna ökande 
EROD-aktivitet tyder på att någon 
eller några inducerande kemiska 
substans(er), såsom polyaromatiska 
kolväten (PAH), dioxiner eller andra 

idag ej analyserade ämnen ökat. De 
senaste två årens mätningar på ab-
borre i Kvädöfjärden indikerar dock 
att ökningen planar ut. 

De ämnen som verkat EROD-
inducerande på abborrarna vid Hol-
möarna tycks alltså inte ha ökat 
under den aktuella mätperioden 
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1993–2004. Däremot har abborrar 
från detta område under 1990-talet 
haft en högre EROD-aktivitet än ab-
borrar från Egentliga Östersjön, vil-
ket möjligen kan förklaras av högre 
dioxinhalter i Bottniska viken.

HÄMMAD ELLER FÖRSENAD 

KÖNSMOGNAD?

Gonadsomatiskt index (GSI) är ett 
mått på könskörtlarnas vikt uttryckt 
i procent av den somatiska kropps-
vikten. Den somatiska kroppsvikten 
är den totala kroppsvikten minus go-
nadvikt. Vid Holmöarna har köns-
körtlarna hos abborrhonor blivit suc-
cessivt mindre sedan 1998. Denna 
trend mot allt mindre könskörtlar har 
även observerats hos abborrhonor i 
Kvädöfjärden. Där har könskörtlar-
na storlek minskat med 40 % sedan 
1988. I abborrar från Kvädöfjärden 
har dock minskningen planat ut de 
senaste tre åren.

Det är inte klarlagt vad som or-
sakar minskningen av könskörtlar-
nas storlek. En kraftig minskning 
av gonadstorleken och åtföljande 
störning av abborrens fortplantning 
har tidigare observerats i recipient-
en för massafabriker, vilket tyder på 
att minskningen kan vara orsakad 
av miljögifter.

En bidragande orsak till effekten 
på GSI hos abborre i Kvädöfjärden 
kan vara att åldern på de provtag-
na fiskarna i storleksintervallet 20–
30 cm har sänkts från ca 5 till 3 år, 
en effekt av snabbare tillväxt. Den 
snabbare tillväxten är sannolikt ett 
resultat av att temperaturen ökat un-
der den aktuella mätperioden 1988–
2004. En motsvarande tydlig minsk-
ning av åldern och ökad längdtillväxt 
kan dock inte ses i abborrmateria-
let från Holmöarna. Det kan därför 
finnas andra förklaringar till minsk-
ningen av könskörtlarnas storlek. 

En mindre gonadstorlek kan vara 
en indikation på hämmad eller förse-
nad könsmognad. Utöver minskad 
gonadstorlek hos könsmogna hon-
abborrar, så har under senare år 
andelen icke könsmogna honor ökat 
i abborrmaterialet från både Kvädö-

fjärden och Holmöarna. Sammanta-
get bör dessa båda observationer be-
traktas som en tidig och allvarlig 
varningssignal att fortplantningsför-
mågan kan vara nedsatt. Fiskeriver-
kets provfisken vid Holmöarna under 
senare år visar att fångsten av abborre 
tenderar att minska, vilket kan tyda 

på en försämrad rekrytering. Det är 
därför angeläget att i uppföljande 
forskningsprojekt klarlägga sam-
banden mellan fiskens ålder, tillväxt 
och gonadstorleken, samt att söka den 
bakomliggande orsaken till den ob-
serverade förändringen av könskört-
larnas utveckling.
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EROD-aktivitet i abborre från Holmöarna

Ingen tidstrend i EROD-aktivitet har observerats hos abborre från Holmöarna, men EROD-aktivite-
ten var i början och mitten av 1990-talet högre än hos abborre i Kvädöfjärden.

No time trend in EROD acitivity has been observed in perch at Holmöarna. The EROD activity 
was in the beginning and mid 1990:s higher in perch from Holmöarna than in perch from 
Kvädöfjärden in the Baltic Proper.
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Gonadsomatiskt index

Holmöarna

Kvädöfjärden

Abborre utanför Holmöarna uppvisar allt lägre gonadvikt, även om 2004 års värde var högre 
än de två föregående åren. Den observerade minskningen av abborrarnas gonader i 
Kvädöfjärden under åren 1992–2001 har planat ut under de senaste tre åren.

Gonad weight has decreased in perch from Holmöarna, even though the last years result 
shows a higher gonad weight than the two previous years. In Kvädöfjörden the previous 
decrease in gonad weight has leveled off the last three years.

Året som gått            Kustfisk hälsa



26   BOTTNISKA VIKEN   2004

SNED KÖNSFÖRDELNING

Vid Holmöarna har under senare 
år också observerats en ökad andel 
hanfiskar i det provtagna abborr-
materialet. Därtill har, som nämnts 
ovan, antalet icke könsmogna hon-
or ökat. Under 2004 var andelen 
könsmogna honor endast 15 % av 
infångade abborrar i längdinterval-
let 20–30 cm, medan andelen han-
fiskar utgjorde 67 %. Det har med 
åren blivit allt svårare att få tillräck-
ligt med könsmogna honabborrar för 
hälsoundersökningarna. I kommande 
års undersökningar kommer därför 
könsfördelningen att dokumenteras 
mer systematiskt än tidigare.

HÄLSOUNDERSÖKNING AV KUSTFISK
För att följa förändringar av miljötillståndet i svenska kustom-

råden och spåra förekomst och effekter av toxiska ämnen un-

dersöks varje år hälsotillståndet hos abborre vid Gåsefjärden i 

Blekinge skärgård, Kvädöfjärden i Östergötlands skärgård och 

Holmöarna i Bottniska viken.

 Dessa hälsoundersökningar är en del av ett integrerat fiskö-

vervakningsprogram, som även omfattar undersökningar av 

fiskbestånden (utförs av Fiskeriverket) och miljögiftsanalyser 

(utförs av Naturhistoriska Riksmuseet). 

 Hälsoundersökningarna genomförs i områden som inte är 

påverkade av större lokala och regionala utsläppskällor och 

syftar till att återspegla eventuella storskaliga och långsikti-

ga förändringar av miljötillståndet i kustområden. Samman-

lagt mäts 20–25 väl beprövade och känsliga biokemiska, fy-

siologiska, och histologiska variabler, s.k. biomarkörer, som 

ger en god bild av fiskens hälsotillstånd genom att de speg-

lar viktiga livsfunktioner.

 Vid Holmöarna har en årlig övervakning av abborrars hälso-

tillstånd skett sedan 1993.

 De undersökta biokemiska, fysiologiska och histologiska va-

riablerna återspeglar centrala livsfunktioner enligt följande: 

Funktion Mätvariabel

Energi, tillväxt, kondition Total kroppsvikt, somatisk vikt, längd, ålder, somatiskt 
konditionsindex

Reproduktion Gonadsomatiskt index, vitellogenin i blodplasma

Leverfunktion och avgiftningsfunktion Leversomatiskt index, EROD-aktivitet i lever, glutationreduktas 
i lever, leverhistologi, glutation S-transferas, katalas

Förekomst av genotoxisk aktivitet DNA-addukter i lever

Indikator på metallbelastning Metallothionein i lever

Kolhydratmetabolism/stress Blodglukos, blodlaktat

Syretransport, blodbildning Hematokrit, omogna röda blodceller, hemoglobin

Immunförsvar, vävnadsskador Vita blodceller: lymfocyter, granulocyter, trombocyter

Saltbalans, cellskador Klorid, natrium, kalium och kalcium i blodplasma
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