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Västerhavet

Den vårlekande sillen i sydvästra Öster-

sjön, som vandrar till Skagerrak/Nordsjön 

och Kattegatt för att söka föda, anses ha ett 

stabilt, men historiskt sett lågt lekbestånd. 

Beståndet förväntas minska eft ersom det 

haft  en dålig rekrytering sedan 2004.

För den höstlekande sillen i Nord-

sjön som delvis växer upp i Kattegatt och 

Skagerrak är lekbeståndet under sin biolo-

giska tröskelnivå, den nivå där man tror 

att fortplantningskapaciteten blir påver-

kad. Fiskeridödligheten, det vill säga hur 

många fi skar som försvinner till följd av 

fi sket, anses ändå ligga på en hållbar nivå. 

Den ligger dock högre än vad som är angi-

vet i förvaltningsplanen. Sedan 2002 har 

alla årsklasser varit små, vilket kommer att 

leda till ett minskande lekbestånd på sikt.

Torsken i Nordsjön och Skagerrak 

bedöms ha en minskad möjlighet till 

förökning eft ersom lekbeståndet ligger 

under det gränsvärde över vilket bestån-

det anses ha full fortplantningskapacitet 

och alla årsklasser sedan 1996 har skattats 

ligga under genomsnittet. För torsken i 

Kattegatt är det ännu sämre. Internatio-

nella havsforskningsrådet, ICES, anser att 

lekbeståndet är på ett historiskt minimum, 

mindre än tio procent av 1970-talets nivå, 

och att beståndet fortfarande minskar. 

Fiskeridödligheten kan inte skattas på ett 

tillförlitligt sätt, och ICES råd är att ingen 

torsk ska fångas i Kattegatt under 2010. 

Under 2009 införde Sverige och Danmark 

ett fredat område i sydöstra Kattegatt med 

syft e att fl ytta fi sket från de för torsken mest 

känsliga områdena.

För skarpsill har ingen beståndsupp-

skattning kunnat göras. Rekommendatio-

ner för skarpsillsfi sket grundas på att den 

fi skas tillsammans med ungsill, och den 

begränsning man vill lägga är för sillens 

skull.

Östersjön

I centrala Östersjön och Bottenhavet bedö-

mer ICES att strömmingen beskattas på ett 

varaktigt hållbart sätt. I Bottenviken fi nns 

dock inte tillräckligt med information för 

att bedöma beståndsstatusen.

Torsken i Östersjöns västra del riskerar 

minskad fortplantningsförmåga eft ersom 

lekbeståndet bedöms ligga på en för låg 

nivå. Den biologiskt säkra gränsen har dock 

inte kunnat defi nieras och fi skeridödlighe-

ten har varit hög de senaste åren. Nu fi nns 

en förvaltningsplan för torsken i Östersjön 

som ska säkerställa att uttaget är lämpligt 

även för ett varaktigt nyttjande. I Öresund, 

som är en del av det västra beståndet och 

där fi sket begränsas av ett trålningsförbud 

sedan 1932, är dock torskens täthet betyd-

ligt högre och storlekssammansättningen 

mer ursprunglig.

Torskbeståndet öster om Bornholm 

är fortfarande på en låg nivå historiskt 

sett, men sedan 2005 har det skett en liten 

ökning. ICES rekommenderar att uttaget 

för 2010 följer förvaltningsplanen vilket 

innebär att om fi skeridödligheten är låg 

(runt 0,3) kan man öka kvoten med max 15
procent per år.

Lekbeståndet av skarpsill har minskat 

sedan 1997 men ligger över långtidsmedel-

värdet. Skarpsill saknar en förvaltnings-

plan även i Östersjön.

LÄSTIPS

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, 

Resurs- och miljööversikt 2010, Fiskeriverket.

Trots rapporter om torskens återkomst 
ligger lekbestånden 2009 under en livs-
kraftig nivå i alla våra havsområden.
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LEKBIOMASSA

RÅD OCH BESLUT

n Uppskattning av lekbiomassan av sill, torsk och skarpsill i Östersjön (torsk område 25-32, strömming område 25-29, 32 exklusive Rigabuk-
ten, skarpsill område 22-32) samt av sill och torsk i Västerhavet. Observera de olika skalorna på y-axeln.

n  Internationella havsforskningsrådet ICES vetenskapliga råd och EU:s ministerråds beslutade TAC (Total Allowable Catch) 1987–2010 av 
strömming (område 25-29, 32), skarpsill (område 22-32) och torsk i Östersjön (från och med 2004, då man började med separat förvaltning av 
östra och västra beståndet, visas bara östra beståndet i fi guren). ICES råd för torsk har varit noll år 1993, 2002, 2005, 2007 och 2008. I övrigt 
betyder frånvaro av stapel att inget beslut eller råd har getts det året, eller att rådet har varit en minskning men ej med en defi nitiv siffra.
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ICES INDELNING AV FÅNGSTOMRÅDEN I SVENSKA HAV

IIIa N = Skagerrak
IIIa S = Kattegatt
22 = Bälthavet
23 = Öresund
24 = Arkonahavet
25 = Bornholmshavet
26 = Gdanskbukten
27 = Västra Gotlandshavet
28-1 = Rigabukten
28-2 = Östra Gotlandshavet
29 = Norra Gotlandshavet
30 = Bottenhavet
31 = Bottenviken
32 = Finska viken


