
HavsUtsikt  1/2001

6

Fisk
– inte bara till för att ätas
Fisk
– inte bara till för att ätas

Fisk är inte bara gott att äta. Fisken gör oss människor en mängd
tjänster under hela sin livscykel. Vissa tjänster är fundamentala,
som till exempel att fisk deltar i ekosystemens näringsvävar och
transporterar energi. Andra tjänster formas av vår kultur och
våra behov. Vi använder till exempel fiskar som miljöindikatorer
eller njuter av att fiska dem ute i skärgården. Gemensamt för
ekosystemtjänsterna är att de sällan tas med i ekonomiska och
politiska beslut, och att det är svårt, eller omöjligt, att ersätta
dem med tekniska alternativ.

TEXT Cecilia Holmlund, doktorand i naturresurshushållning,
Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
TEL 08-16 42 52
E-POST cecilia@system.ecology.su.se

D et finns 25 000 räknade fiskarter i världen.
Ungefär 200 av dessa tycker vi om att äta.
Ytterligare några få innehåller ämnen som lik-

nar antibiotika och de kan användas för att producera
mediciner. Andra används för att tillverka fiskmjöl och
fiskolja. Det är alltså långt ifrån alla arter som vi fiskar
upp och omvandlar till ekonomiska varor. Kanske behö-
ver vi inte de övriga fiskarterna för vårt välbefinnande?

Jo, vi behöver en stor mångfald av fiskarter. Under
sin livstid gör nämligen fiskar oss en mängd ekosystem-
tjänster. Alldeles gratis.

Fiskar, tillsammans med andra djur, växter, svampar
och bakterier, är med och producerar fundamentala
ekosystemtjänster. Till exempel när fiskyngel äter plank-

ton, eller när fiskynglen själva blir uppätna av vuxna
fiskar. Då är fiskarna med och reglerar tillgången och
transporten av näring och energi i näringskedjan (se
faktaruta).

De fundamentala ekosystemtjänsterna är också för-
utsättningen för de preferensstyrda ekosystemtjänster
som fiskar genererar. Dessa tjänster formas av våra
värderingar och behov. Fiskar kan användas som indika-
torer och avslöja miljögifter som ansamlas i naturen.
Fiskar kan användas för att öka vår matproduktion,
förbättra vattnet i sportfiskesjöar eller motverka smitt-
spridning av farliga sjukdomar. Ibland vill vi bara ha dem
att titta på i vackra akvarium (se faktaruta).

Den stora mångfalden av vilda fiskar under vatten-
ytan har alltså olika funktioner i ekosystemet. Över-
fiske och miljöförstöring riskerar att utarma fiskarnas
och ekosystemens förmåga att producera både varor och
tjänster. Detta måste framtida politiska beslut ta hän-
syn till, eftersom tjänsterna sällan kan ersättas av tek-
niska alternativ som är ekonomiskt och ekologiskt
försvarbara.

Vi behöver en stor mångfald av fiskarter. En mängd tjänster som vi inte ens tänker på produceras av fiskar. De kan
t.ex. fungera som ekologiskt minne. Under en störning, t.ex. en istid eller tillfällig syrebrist, kan fiskar flytta på sig.
När störningen upphör kan de återvända och bidra till att bygga upp systemet igen. Här ett sejstim.
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FAKTA – PREFERENSSTYRDA EKOSYSTEMTJÄNSTER

FISK SOM MILJÖINDIKATOR

Många fiskar är känsliga för miljögifter, försurning,
parasiter och andra sjukdomar och kan därför fungera
som miljöindikatorer (h). Både stora och små, plötsliga
och kroniska förändringar i miljön kan upptäckas ge-
nom att studera fisk och fisksamhällen. Den här infor-
mationen kan användas för forskning, utbildning och
miljöövervakning.

FISK AVSLÖJAR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Dagens fiskarter kan informera om klimatförändringar
i historien. Förekomsten av Fjällröding i Skandinavien
till exempel, visar var vattentemperaturen sedan se-
naste istiden inte har överstigit 16 grader eftersom
denna art inte klarar varmare vatten.

FISKARS FÖDOVAL ÖKAR MATPRODUKTION, MINSKAR SMITTSPRID-

NING OCH STIMULERAR SPORTFISKE

Fisk äter, och kontrollerar på det sättet tillväxten av
oönskade alger, växter, svampar eller parasiter (j,k,l,m).
Detta används till exempel på Kinas risfält där
utplanterad fisk skyddar risplantan. Fisk kan också
kontrollera malaria och andra sjukdomar, genom att
äta och reglera smittspridande djur och växter. Växt-
och planktonätande fiskar används vidare för att rena
grumliga sjöar och göra dem till dugliga sportfiskesjöar.

ODLAD FISK FÖRUTSÄTTER VILD FISK

Vi väljer att äta allt mer odlad fisk av allt färre arter (n).
Den odlade fisken är beroende av fungerande och friska
ekosystem. Ett tydligt exempel är att det krävs flera kilo
vildfångad fisk för att producera ett kilo odlad lax.

FISK SKÄNKER ESTETISKA VÄRDEN

Vackra fiskar i korallreven eller i akvariet, och hop-
pande laxfiskar i en klar älv under parningstid är högt
värderade estetiska tjänster. I Stockholms Ström till
exempel, är de utplanterade och plaskande laxarna
uppskattade av både fiskare, stadsbor och turister.

FAKTA – FUNDAMENTALA EKOSYSTEMTJÄNSTER

REGLERING AV NÄRINGSVÄVAR

När fiskyngel och vuxna fiskar äter andra djur och växter
påverkas sammansättningen av arter i havens, kustzon-
ers och sjöars näringskedjor (a).

REGLERING AV PROCESSER I BOTTENSEDIMENT

Många fiskar lever eller äter vid botten och påverkar
därmed samtidigt livssituationen för andra organismer
i vattnet (b). Laxfiskar till exempel, gräver gropar för
sina ägg i älvar och frigör därmed organiskt material
som andra organismer lever av.

REGLERING AV KOLFLÖDET

Vilken typ av fisk som lever i en sjö kan avgöra ifall sjön
avger eller tar upp koldioxid (c). I en jämförande sjö-
studie i USA, visade det sig att en sjö med fiskätande
fiskar och relativt få växtplankton hade hög koncentra-
tion av löst koldioxid i vattnet, vilket i sin tur ledde till
att koldioxid avgick från vattenytan till atmosfären. I en
annan sjö med zooplanktonätande fiskar bands kolet upp
i den höga produktionen av växtplankton. Detta ledde till
att koldioxid istället togs upp i sjön från atmosfären.

FISKAR – AKTIVA LÄNKAR MELLAN EKOSYSTEM

Fiskar som simmar mellan olika platser i ekosystemet
transporterar energi och material (d,e). Laxfiskar till
exempel, flyttar sig från havet till älven. Då transporte-
rar och tillför de kol, kväve och fosfor i form av avföring
och ägg. Detta näringstillskott kan tas upp av alger,
insekter, fiskyngel och andra organismer som lever i
eller vid älven.

FISKAR – PASSIVA LÄNKAR MELLAN EKOSYSTEM

När fiskägg, larver, vuxna fiskar och döda fiskar äts upp
av fåglar och landlevande djur – eller människor –
fungerar fiskarna som passiva länkar mellan vatten, luft
och land (f,g). Pingvinerna på Marion Islands till exem-
pel omvandlar sin fiskföda till kväverik avföring. Den
kväverika avföringen sprids på land och är en förutsätt-
ning för en stor del av öns gröna växter.

FISKAR – EKOLOGISKT MINNE

Under en störning – naturlig eller skapad av människan
– kan fiskar fungera som ekologiskt minne mellan
avlägsna ekosystem och under långa tidsrymder. Under
en istid, storm eller ett intensivt fiske, kan fiskar flytta
på sig. Efter störningen kan fisken återvända med sitt
lager av energi, näring och gener och bidra till att
återuppbygga systemet.

Fiskar gör oss människor en mängd ekosystemtjänster.
Man kan dela in ekosystemtjänster i: fundamentala ekosystem-
tjänster, som består av reglerande tjänster (a-c) och länkande
tjänster (d-g) samt preferensstyrda ekosystemtjänster som
består av informationstjänster (h-i) och kulturella ekosystem-
tjänster (j-n).
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