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kustfiskens  
uppväxt områden 
– viktiga men dåligt skyddade

Grunda, vågskyddade vikar med rika  
undervattensskogar fungerar som 

yngel kammare för de flesta vanliga kust-
fiskar. Genom att erbjuda lämpliga upp-

växtförhållanden och rikligt med föda 
spelar de en viktig roll för fiskbestånden 

och ekosystemet som helhet. 

g
ädda, abborre, gös och mört 
hör till Östersjöns vanligas-
te kustfiskar. De första livs-
stadierna hos dessa arter, det 

vill säga ägg, larver och yngel, har unge-
fär samma behov som våra egna barn. De 
vill ha en varm och trygg miljö och gott 
om mat. 

yngel trivs i grunda vikar
Sådana gynnsamma miljöer hittar man i 
vind- och vågskyddade, grunda, vegeta-
tionsklädda vikar. Dessa vikar värms upp 
tidigt på våren, och där finns gott om 
djurplankton. Varmt vatten och mycket 
föda betyder att ynglen får en god start 
i livet och växer snabbt. en snabb till-

växt minskar risken att de blir uppätna 
av större fiskar. 

en annan viktig faktor för dessa ägg 
och mycket unga fiskar är tillgång till 
skyddande vegetation. i skärgårdsvikarna 
hittar man ofta stora undervattensskogar 
bestående av många olika arter av växter 
och alger. Den här vegetationen erbjuder 
en perfekt uppväxtmiljö för fiskynglen, 
som när de vuxit sig större kan simma ut 
i närområdets mer oskyddade vatten. 

Förutom att de utgör lek- och upp-
växtområden för många fiskarter hör de 
vegeta tionsrika vikarna till de allra art-
rikaste och mest produktiva livsmiljöe r 
vi har i Östersjön. Sammantaget är de 
mycket viktiga för Östersjöns ekosystem.

Grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtom-
råden för rovfiskar i Östersjöns kustområden. Ny forskning 
visa r att tillgången till sådana områden begränsar storleken 
på bestånden. Samtidigt ser vi en oroande utveckling där 
allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strand-
exploatering, och dessutom har ett häpnadsväckande svagt 
lagskydd i praktiken. Det kan få långtgående effekter både  
på fisket och kustens ekosystem.

Fo
T

o
: 

G
Ö

r
A

n
 S

U
n

D
b

lA
D



8 havsutsikt   2  2013

Vågskyddade miljöer uppskattas också av människor. De exploateras med 
båthamnar, bryggor och hus, vilket ofta åtföljs av ökad båttrafik, muddring 
och ett ökat näringsläckage från land. Exploateringstakten har ökat och i dag 
är över 40 procent av fiskens lek- och uppväxtområden klart påverkade. 
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grunda vikar ger mer fisk
en forskningsstudie som vi nyligen gjort 
visar hur viktigt det är med tillgång till 
lämpliga uppväxtmiljöer för rovfiskar 
som abborre och gös. Studien gjordes i 
det stora skärgårdsområde som sträck-
er sig från Stockholm över Åland och till 
Åbo i Finland. 

Studien visade att ju mer uppväxtmil-
jöer det finns, desto fler stora fiskar finns 
det i närområdet. beståndens storlek hos 
abborre och gös kan till hälften förklaras 
av mängden reproduktionsområden, vil-
ket innebär att tillgången till dessa miljö-
er har en stor betydelse. effekten är dess-
utom som starkast i de delar av skärgår-
den där det är ont om uppväxtmiljöer. 
resultaten utgör ett starkt argument för 
att skydda och bevara de livsmiljöer som 
vikarna erbjuder, även sett ur fiskets syn-
vinkel. Mer uppväxtområden innebär helt 
enkelt större chanser att fånga fisk.

en förrädisk förändring
Hur mår då dessa viktiga grunda kustom-
råden? ja, tyvärr visar studier att utveck-
lingen är stadigt negativ. ett stort hot är 
strandexploatering. Även människan trivs 
vid dessa vikar, och det är framförallt här 
vi vill bygga båthamnar, bryggor och hus. 
byggandet åtföljs av båttrafik, muddringar 
och ökat näringsläckage från land, vilket 
bland annat ger grumligare vatten. Detta 
missgynnar vegetationen och indirekt ock-
så reproduktionen hos många fiskar. 

För Stockholms skärgård har vi be-
räknat att över 40 procent av fiskens lek- 
och uppväxtområden i dagsläget är klart 
påverkade av exploatering. Ytterligare 
en halv procent av tidigare orörda upp-
växtmiljöer exploateras varje år i genom-
snitt. Det finns inga tecken på att exploa-
teringstakten skulle avta, utan snarare 
det motsatta. nära tätorter går det snab-
bare, och om nuvarande trend håller i sig 
skulle alla reproduktionsområden kring 
Stockholm och norrtälje vara exploa-
terade inom 50 år om de inte skyddas. 

Den långsamma förändringstakten gör 
det här miljöproblemet förrädiskt. Smy-
gande katastrofer är svåra att upptäcka.

ett bristfälligt skydd 
Man skulle ju hoppas att de kvarvaran-
de orörda vikarna åtnjuter ett starkt 
lagskydd, men så verkar det inte vara. 
Strandskyddslagstiftningen väger i 
många fall för lätt när exploaterings-
intressena är starka, och det gör att man 
ofta ger undantag för byggande längs 
stränder och i vatten i känsliga miljöer. 

inte heller det befintliga nätverket av 
marina skyddade områden ger ett till-
räckligt skydd. Knappt fyra procent av 
fisk ens reproduktionsområden är skyd-
dade av detta nätverk. Siffran är upp-
seendeväckande, eftersom den faktiskt 
är lägre än om man hade placerat ut de 
skyddade områdena helt slumpmässigt. 
Det här illustrerar på ett markant sätt 
ett grundläggande problem med marina 
skyddad e områden, nämligen att de ofta 
läggs i vågexponerade områden långt 
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ute i skärgården där konflikterna är som 
minst. De artrika inneslutna vikarna, som 
är extra känsliga för störning genom den 
låga vattenomsättningen, erhåller sällan 
det skydd de så väl skulle behöva. 

rovfisk ger friska miljöer
Minskande tillgång till lek- och uppväxt-
områden leder alltså till svagare rovfisk-
bestånd. en sak som är oroande är att 
även det motsatta verkar gälla, det vill 
säga att minskande rovfiskbestånd kan 
försämra kustnära livsmiljöer.

Det här problemet uppstår genom att 
rovfisken har en starkt strukturerande ef-
fekt på kustens näringsvävar. Färre rov-
fiskar innebär att vi får mer småvuxna 
fiskar som exempelvis storspigg. Spiggen 
äter gärna små betande kräftdjur. när 
dessa försvinner kan deras föda, tråd-
formiga alger, öka kraftigt och konkur-
rera ut vegetationen som utgör livsmil-
jö för fisken. Det här innebär att vi kan 
få en nedåtgående spiral, där minskande 
tillgång till uppväxtmiljöer ger färre rov-

fiskar, vilket i sin tur ytterligare försäm-
rar dessa miljöer. Starka rovfiskbestånd 
motverkar istället dessa övergödnings-
symptom. Sambanden är i dagsläget inte 
helt utredda, utan måste undersökas mer 
i detalj. 

Det här exemplet illustrerar varför det 
är så viktigt att integrera naturskydds- 
och fiskförvaltningsfrågor. Vi behöver be-
vara vikarnas känsliga miljöer för att 
fortsätta ha starka fiskbestånd – och sam-
tidigt hjälper rovfisken själv till att upp-
rätthålla friska livsmiljöer.Z
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Om nuvarande trend 
håller i sig skulle alla 
reproduktionsområden 
kring Stockholm och 
Norrtälje vara exploate-
rade inom 50 år.
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Mycket tyder på att rov-
fisken hjälper till att upp-
rätthålla friska livsmiljöer 
i kustens viktiga vikar. J 




