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p å åttiotalet dominerade torsken i Östersjön och 
både yrkesfisket och fritidsfisket kunde visa upp 
stora fångster. Man kunde också fånga abborre 

och gädda i de flesta vikar och kustområden. Därefter 
skedde ett regimskifte – från ett rovdjursdominerat 
fisksamhälle till ett dominerat av planktonätande fisk. 
Med mycket planktonätande fisk och få rovfiskar blir 
det brist på djurplankton och skarpsillarna blir många, 
men magra. Mycket tyder på att detta regimskifte även 
påverkar mängden växtplankton och fintrådiga alger.

ekosystem ur balans
Det blir allt tydligare att man inte kan titta på en art 
i taget när man bestämmer hur mycket man ska fiska. 
Man måste samtidigt ta hänsyn till vad som händer med 
andra delar i ekosystemet. Att förvaltningen av torsken 
påverkat andra bestånd både till havs och vid kusten, och 
kanske hela kustekosystemet, är ett bra exempel på varför 

Skarpsillsuppdraget

Igenväxta badvikar, blomningar av giftiga alger och dåligt 
med torsk, abborre och gädda. Det finns ett antal tecken på att 
Östersjön inte längre är vad den en gång varit. Frågan är hur 
sambanden ser ut, och vilka åtgärder vi kan ta till för att försöka 
ställa saker till rätta.

man bör använda sig av ekosystemansatsen. 
Fiskeriverket och Naturvårdsverket har därför fått ett 

gemensamt uppdrag av regeringen. Ett mål med detta 
så kallade Skarpsillsuppdrag är att bidra till en ekosys-
tembaserad förvaltning av Östersjöns fiskbestånd. Med 
en bättre kunskap om vilka mekanismer som reglerar 
ekosystemet i dag, hoppas vi kunna finna bra metoder 
för att hjälpa till att återställa Östersjöns ekosystem till 
ett som är dominerat av rovfisk.

ett pussel att lägga
För att studera sambanden mellan rovfiskar, deras byten 
och lägre nivåer i födokedjan kommer vi att lägga ett 
pussel av historiska data, nya experiment och modeller 
av födoväven både i öppna havet och inne vid kusten. 
Fältförsök med att aktivt minska mängden och ändra 
skarpsillsbeståndets storleksstruktur kommer att utföras 
inom ett avgränsat kustområde. 

En av nyckelfrågorna är att ta reda på om en minsk-
ning av mängden skarpsill kan återskapa ett ekosystem, 
där stora rovfiskar åter har en dominerande roll. Frågan 
är då huruvida det är nödvändigt att öka fångsterna av 
skarpsill och andra planktonätande fiskar såsom spigg, 
eller om det är tillräckligt att begränsa torskfisket yt-
terligare.
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eKoSyStemanSatS ocH FiSKe
förvaltningen av alla större fiskbestånd i europas 
hav styrs av eus gemensamma fiskeripolitik. eu 
har nyligen fastslagit att denna har misslyckats på 
en rad punkter. man har varken lyckats bibehålla 
livskraftiga fiskbestånd eller tagit tillräcklig hän-
syn till att även fiskeripolitiken skall omfattas av 
ekosystemansatsen.

ekosystemansatsen innebär att varor och tjänster 
skall nyttjas på ett hållbart sätt ur ekosystemets alla 
aspekter. fiskeriförvaltningen skall alltså inte längre 
utgå från status och bärkraft hos enskilda fiskbestånd 
eller grupper i ett område, utan ta hänsyn till hela 
ekosystemet.

LäS mer
på fiskeriverkets hemsida, www.fiskeriverket.se 
under rubriken ”skarpsillsuppdraget”.
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