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FÖRORD 

Bestånden av marina fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet 
och i Östersjön under de senaste 100 åren. Flera olika faktorer påverkar 
fiskbeståndens storlek, men ett ökande antal studier tyder på att överfiske 
är en huvudorsak i de flesta fall. Fisket med trål anses också skada många 
bottenlevande organismer, men det är idag oklart hur omfattande denna 
miljöpåverkan är. Vidare tyder nya studier på att förlusten av stora rovfiskar 
kan ge negativa effekter på hela ekosystem genom trofiska kedjereaktioner. 
Sammantaget anser många forskare idag att fisket utgör ett av de 
allvarligaste miljöhoten mot svenska hav. Det saknas dock en samlad bild 
över vilket vetenskapligt stöd som finns för koppling mellan fiske och dessa 
miljöförändringar. 

Målet med denna studie är att sammanställa det vetenskapliga 
kunskapsläget över orsakerna till nedgången av svenska marina 
fiskbestånd, samt fiskets roll för minskning av biodiversitet och 
förändringar i svenska kust- och utsjöekosystem. 

Studien har letts av miljöanalytiker från Havsmiljöinstitutet i samarbete 
med fiskeribiologer och ekologer från Havsfiskelaboratoriet, 
Kustlaboratoriet och Artdatabanken vid SLU. Rapporten har granskats av 
fristående forskare inom fiskeribiologi och marin ekologi. För eventuella 
felaktigheter eller missförstånd ansvarar författarna.  

 

Per-Olav Moksnes, Havsmiljöinstitutet, 30 september 2011 
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1. BAKGRUND 

1.1 UTARMADE FISKBESTÅND I SVENSKA HAV 

Bestånden av samtliga större marina fiskarter har minskat dramatiskt i 
både Västerhavet och i Östersjön under de senaste 100 åren. I Skagerrak 
och Kattegatt har de flesta rovfiskbestånd minskat med över 70 procent och 
flera bestånd har kollapsat. Torsken, den viktigaste rovfisken för 
ekosystemen, har minskat i biomassa med 90 procent, både längs kusten 
och i utsjön (Svedäng 2003, Svedäng och Bardon 2003, ICES 2007). De 
flesta lokala bestånd av torsk som tidigare lekte i Bohusläns fjordar och i 
Kattegatt anses idag utrotade (Svedäng m. fl. 2010). Stora bottenlevande 
arter som rockor, hajar och hälleflundra har mer eller mindre försvunnit 
och är idag rödlistade tillsammans med de flesta av våra populäraste 
matfiskar (Tabell 1, se sidan 10). I Östersjön har bestånden av torsk 
minskat kraftigt sedan mitten av 1980-talet, och utgör fortfarande mindre 
än en tredjedel i jämförelse med rekordåren runt 1980, trots de senaste 
årens relativa återhämtning (ICES 2010, ICES 2011).   

Fiskbestånden har inte bara försvunnit eller minskat; sammansättning har 
också förändrats. Före 1850 var fiskar på över 15 kg vanliga längs Sveriges 
kuster, men redan i början av 1900-talet var huvuddelen av de större 
fiskarna försvunna. Medelstorleken på fångad fisk har därefter fortsatt att 
minska med över 50 procent de senaste 40 åren. Idag är förekomsten av 
vuxen fisk i det närmaste utraderad längs västkusten och 
fångstsammansättningen för kommersiella arter som torsk, kolja, vitling 
och rödspätta dominerades helt av unga individer. (Cardinale och Svedäng 
2004, Cardinale m. fl. 2009a, b, Svedäng m. fl. 2010).  

Öresund utgör idag det enda området i östra Nordsjön där friska bestånd av 
torskfiskar hittas. Till skillnad från de utarmade bestånden i Kattegatt och 
Skagerrak hittas här hög biomassa och en mer normal storleksstruktur av 
torsk, vitling, kolja och rödspätta.  I Öresund har fiske med trål varit 
förbjudet sedan 1930-talet på grund av sjötrafiken i området. Fisket i 
sundet bedrivs istället med garn som inte fångar de små eller de riktigt stora 
fiskarna, till skillnad från trålfiske. Bestånden av fisk i Öresund utgörs i 
huvudsak av lokala populationer som leker i sundet och återvänder dit efter 
det pelagiska larvstadiet, varför de undslipper trålfisket i Kattegatt och 
Östersjön (Svedäng 2010, Svedäng m. fl. 2010). Att bestånden av fisk inte 
minskat i Öresund är ett starkt stöd för att trålfisket, och inte 
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klimatvariationer är orsaken till kollapsen av torskfiskar i övriga delar av 
landet (Cardinale och Svedäng 2011). 

1.2 ORSAKER TILL BESTÅNDSMINSKNINGAR 

Fiske anses idag vara den helt dominerande faktorn bakom kollapsen av 
fiskbestånd och storleksminskningen av rovfiskar i Västerhavet (Cardinale 
och Svedäng 2004, Cardinale m. fl. 2009a,b, ICES 2010, Svedäng m. fl. 
2010), och den viktigaste orsaken till minskningen i Östersjönbestånden av 
torsk sedan 1980-talet (Casini m. fl. 2008, Österblom m. fl. 2008).  

Klimatvariationer, som till exempel den Nordatlantiska oscillationen (NAO) 
kan få stora effekter på planktonsamhället och anses ha bidragit till 
förändringarna i fisksamhället i både Nordsjön och Östersjön. I slutet av 
1980-talet svängde NAO till ett varmare klimat i Nordeuropa, vilket ökade 
mängden växtplankton och ändrade artsammansättningen av zooplankton, 
vilket i sin tur kan ha missgynnat rekryteringen av torsk både i Nordsjön 
(Beaugrand m. fl. 2000) och i Östersjön, och gynnat rekryteringen av 
skarpsill i Östersjön (MacKenzie and Köster 2004, Alheit m. fl. 2005, 
Möllman m. fl. 2008, 2009). I Skagerrak hittas dock inget samband mellan 
rekrytering av unga torskfiskar och förändringar i NOA eller av 
zooplankton (Fromentin m. fl. 1998). Det finns inget stöd för att 
rekryteringsproblem hos torsk bidragit till kollapsen av bestånd i Skagerrak 
och Kattegatt (Cardinale och Svedäng 2004).   

Klimatdrivna vattenflöden anses också ha bidragit till minskningen av torsk 
i Östersjön sedan 1980-talet. I Östersjön påverkas torskbestånden av 
inflöden av salt och syrerikt vatten från Nordsjön, vilket bestämmer 
rekryteringsförhållanden i djuphålorna där torsken leker. Hög salthalt 
gynnar också den zooplanktonart som tycks vara viktigast för torsklarver 
(Möllmann m. fl. 2008). Sedan mitten av 1980-talet har frekvenserna av 
dessa inflöden minskat, vilket ökat utbredningen av syrefria områden och 
minskat områden där torsken kan leka (Andersson 2010).  Idag tros 
torsken endast kunna leka i Bornholmsbassängen, medan reproduktionen i 
Gdanskbukten och Gotlandsdjupet troligen upphört (Cardinale och 
Svedäng 2011). Den minskade tillgången på lekområden för torsk i 
Östersjön anses därför ha bidragit till den kraftiga minskningen av torsk, 
men inte vara den viktigaste förklaringen. Bland annat därför att bestånden 
av torsk inte ökat de senaste gångerna större inföden av vatten från 
Nordsjön skett (Casini m. fl. 2009). Istället anses överfiske vara den 
viktigaste förklaringen till torskens nedgång i Östersjön (Casini m. fl. 2008, 
Österblom m. fl. 2008). Detta stöds också av att torskbeståndet i Östersjön 
återhämtat sig under senare år, efter en kraftig minskning av fisketrycket, 
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trots att frekvensen av inflöden inte ökat eller att klimat eller 
planktonsamhället ändrats (Cardinale och Svedäng 2011).  

Fiskets utarmning av bestånden har orsakat storskaliga förändringar av 
ekosystemen som gett både direkta och indirekta negativa effekter på en 
lång rad organismer. Det gör överfisket till ett av de det allvarligaste hotet 
mot den marina miljön i dagsläget. 

 

2. FISKET ETT HOT MOT BIOLOGISK MÅNGFALD 

Det kommersiella fisket utgör ett av de största hoten mot biologiskt 
mångfald i svenska hav. Enligt Artdatabanken är idag 27 svenska marina 
fiskarter rödlistade, och nästan samtliga av dessa är överfiskade 
kommersiella arter eller arter som fångas som bifångst vid bottentrålning. 
Många av våra mest uppskattade matfiskar är akut eller starkt hotade i 
svenska vatten. Det gäller bland annat ål, torsk, bleka, kolja, långa, pigghaj, 
havskatt och hälleflundra. De flesta arter av haj och rocka som fångas som 
bifångst är också starkt hotade, och slätrockan är numera nationellt utdöd 
(Tabell 1).  

Fiske med bottentrål ger dessutom negativa effekter på bottenfauna. 
Framför allt genom direkta effekter på habitatbildande arter som större 
koralldjur och associerade organismer, men också genom indirekta effekter 
som ökad sedimentation och störda bottnar. Idag är 34 arter av 
ryggradslösa djur rödlistade i svenska vatten och fiske med bottentrål 
bedöms vara en huvudorsak till arternas minskning (Tabell 1). Det verkliga 
antalet bottenlevande djur som påverkas negativt av trålning bedöms dock 
vara långt större, men kunskapsbrist gör det svårt att bedöma status för 
många arter. Trots denna generella underskattning av antalet hotade 
marina djur så är andelen rödlistade arter i marin miljö högre än i någon 
annan livsmiljö, och det är överfiske och bottentrålning som utgör de 
enskilt största hoten. 

Fisket har också medfört att den genetiska mångfalden hos kommersiella 
arter minskat då lokala bestånd utrotats. Längs den tidigare produktiva 
svenska västkusten har till exempel nästan alla lokala bestånd av torsk, 
lyrtorsk och kolja försvunnit på grund av fisket (Svedäng m. fl. 2010). 
Dessa lokala bestånd var genetiskt unika med egna lekplatser längs kusten, 
och de kan inte ersättas av fiskar från andra bestånd.  
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Tabell 1. Marina fiskar och ryggradslösa djur som är rödlistade av 
Artdatabanken 2011 (http://www.artdata.slu.se/rodlista/) och där överfiske 
eller bottentrålning anses vara en orsak till att arterna har försvunnit eller till 
att fortlevnaden i Sverige är hotad. 

   
SVENSKT NAMN VETENSKAPLIGT NAMN KATEGORI 2010 

   
Fiskar (21 st)   
Torsk Gadus morhua Starkt hotad 
Kolja Melanogrammus aeglefinus Starkt hotad 
Vitling Merlangius merlangus Sårbar 
Lyrtorsk Pollachius pollachius Akut hotad 
Långa Molva molva Starkt hotad 
Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus Starkt hotad 
Havskatt¨ Anarhichas lupus Starkt hotad 
Ål Anguilla anguilla Akut hotad 
Storfjällig skoläst Coryphaenoides rupestris Starkt hotad 
Kungsfisk Sebastes viviparusmindre Nära hotad 
Sjurygg Cyclopterus lumpus Nära hotad 
Atlantisk stör Acipenser oxyrinchus Nationellt utdöd 
Pigghaj Squalus acanthias Akut hotad 
Slätrocka Dipturus batis Nationellt utdöd 
Vitrocka Dipturus linteus Nära hotad 
Knaggrocka Raja clavata Starkt hotad 
Havsmus Chimaera monstrosa Starkt hotad 
Håbrand Lamna nasus Akut hotad 
Brugd Cetorhinus maximus Akut hotad 
Håkäring Somniosus microcephalus Sårbar 
Blåkäxa Etmopterus spinax Sårbar 
   
Tagghudingar (6 st)   
Piprensarormstjärna Asteronyx loveni Starkt hotad 
Nålsjöstjärna Pontaster tenuispinus Nationellt utdöd 
Andromedasjöstjärna Psilaster andromeda Nära hotad 
Medusahuvud Gorgonocephalus caputmedusae Nära hotad 
Korallormstjärna Ophiactis balli Sårbar 
Mjölksjögurka Ocnus lacteus Nära hotad 
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(Tabell 1. forts) 

   
SVENSKT NAMN VETENSKAPLIGT NAMN KATEGORI 2010 

   
Koralldjur (12 st)   
Ögon korall Lophelia pertusa  Akut hotad 
Större piprensare Funiculina quadrangularis Starkt hotad 
 Paramuricea placomus  Starkt hotad 
 Muriceides kuekenthali  Nationellt utdöd 
 Primnoa resedaeformis  Starkt hotad 
 Kophobelemnon stelliferum Sårbar 
 Virgularia tuberculata  Sårbar 
 Stylatula elegans  Starkt hotad 
 Actinostola callosa  Sårbar 
 Octineon suecicum  Akut hotad 
 Andvakia parva Akut hotad 
 Edwardsiella loveni  Akut hotad 
   
Kräftdjur (12 st)   
 Pontophilus norvegicus  Nära hotad 
 Pontophilus spinosus  Sårbar 
 Galathea dispersa  Kunskapsbrist 
 Galathea nexa  Sårbar 
 Munida sarsi  Sårbar 
 Munida rugosa  Sårbar 
 Munida tenuimana  Sårbar 
 Munidopsis serricornis  Starkt hotad 
 Philocheras echinulatus Starkt hotad 
 Geryon trispinosus Kunskapsbrist 
 Calocarides coronatus Sårbar 
   
Blötdjur (3 st)   

Snäcka Thesbia nana Starkt hotad 
Mussla Chlamys sulcata Sårbar 
Mussla Delectopecten vitreus Kunskapsbrist 

   
Armfotingar (1 st)   
 Macandrevia cranium Akut hotad 
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3. ÖVERFISKE FÖRÄNDRAR EKOSYSTEMEN 

Förutom de allvarliga direkta effekterna av fisket i svenska hav har 
överfiske av stora rovfiskar även lett till storskaliga förändringar av 
ekosystemen, både längs kusten och i utsjön. När de stora rovfiskarna 
försvinner ökar deras bytesdjur i antal, vilket kan leda till en trofisk 
kedjereaktion ned i näringsväven som bidrar till algblomningar och 
förändringar i vegetationen vid kusten. De flesta forskare är idag överens 
om att överfiske av stora rovfiskar orsakat genomgripande förändringar av 
svenska marina ekosystem som förstärkt övergödningsproblemen längs 
kusten och försvårat återhämtningen av stora rovfiskar. 

3.1. ÖVERFISKE OCH ÖVERGÖDNING I VÄSTERHAVETS KUSTOMRÅDEN 

I Skagerrak och Kattegatt har överfiske reducerat bestånden av alla stora 
marina rovfiskar till en spillra av de bestånd som fanns vid 1900-talets 
början. Denna storskaliga förändring av havets trofiska struktur har gett 
långtgående förändringar i ekosystemen. Kopplingen mellan dessa 
förändringar, framförallt längs kusten, börjar nu bli vetenskapligt välbelagt. 

Sedan den kraftiga nedgången av torskfiskar under 1980-talet har 
storskaliga förändringar i kustekosystemet dokumenterats, i synnerhet i 
Bohuslän där förekomsten av snabbväxande fintrådiga algmattor ökat 
dramatiskt i grunda kustområden. Flyginventeringar visar att sedan mitten 
av 1990-talet är mellan 30 till 50 procent av den totala arean av dessa 
grundområden täckta av algmattor under sommaren (Pihl m. fl. 1999). 
Algmattorna domineras av fintrådiga grönalger, som gynnas av ökade 
halter närsalter (Moksnes m. fl. 2008, Baden m. fl. 2010). Under samma 
period har utbredningen av ålgräsängar minskat med nästa 60 procent i 
samma område (Baden m. fl. 2003, Nyqvist m. fl. 2009), vilket motsvarar 
en förlust på uppskattningsvis 18 000 hektar ålgräs bara i Bohuslän. 
Algmattor täcker många ålgräsängar under sommaren och tros vara en 
viktig orsak till ålgräsets minskning. Vid kraftig algpåväxt minskar ålgräsets 
tillväxt (Baden m. fl. 2010) och syreförhållanden i sedimentet försämras, 
vilket kan döda ålgräset (Holmer och Bondegaard 2001). Även om 
fintrådiga alger gynnas av övergödning visar allt fler studier på att den 
ökade utbredningen av algmattor också har en tydlig koppling till 
överfisket.  

Samtidigt som torsken i Bohusläns ålgräsängar minskat med 90 procent 
sedan 1980-talet har biomassan av små rovfiskar som torsken äter (framför 
allt smörbultsfiskar och storspigg) ökat med mellan 200 till 700 procent. 
Under samma period har små algbetande kräftdjur (gammarida märlkräftor 
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och havsgråsuggor) nästan helt försvunnit (Baden m. fl. 2012). Dessa 
kräftdjur har visat sig vara mycket viktiga för att motverka uppkomsten av 
fintrådiga algmattor och därmed också viktiga för att motverka 
övergödningseffekter i kustekosystemen. Experimentella studier har visat 
att algbetande kräftdjur i ålgräsängar kan kontrollera tillväxten av 
fintrådiga alger, också vid höga nivåer av närsalter, om de inte utsätts för 
hög predation. Samma studier visar också att små rovfiskar, krabbor och 
räkor numera är så talrika i Bohuslän att dom äter upp över 95 procent av 
alla algbetande kräftdjur i ålgräsängar. Detta tillåter fintrådiga grönalger 
att tillväxa obehindrat. (Moksnes m. fl. 2008, Persson m. fl. 2008, Baden m. 
fl. 2010). Sammantaget visar dessa studier att de små rovdjurens positiva 
effekt på algernas tillväxt är minst lika stor som effekten av övergödning. 
En jämförelse mellan olika ålgräsekosystem runt Sveriges kuster och i 
Finland visade att mängden små rovdjur och deras predationstryck på 
algbetare var den viktigaste förklaringen till regionala skillnader i 
biomassan fintrådiga alger (Jephsson m. fl. 2008, Baden m. fl. 2010, 
Moksnes m. fl. 2010). 

Allt mer tyder därför på att överfisket av stora rovfiskar har orsakat en 
trofisk kedjereaktion i kustekosystemet. En minskad predation har gjort att 
de små rovdjuren ökat, algbetare minskat, och snabbväxande alger ökat. 
Kopplingen mellan överfiske och en ökning av små rovdjur stöds också av 
studier i Kattegatt där antalet små rovfiskar och krabbor sedan 1970-talet 
mer än fördubblats längs kusten samtidigt som torsken minskat (Eriksson 
m. fl. 2011). Idag är därför de flesta forskare överens om att överfisket av 
torsk och andra stora rovfiskar i Västerhavet har bidragit till de 
vegetationsförändringar som skett längs den svenska västkusten. 

Konsekvenser för kustvegetationen  

Överfiske och övergödning har tillsammans gett starka negativa effekter på 
flera olika kustmiljöer i Västerhavet, vilket också påverkat människan 
negativt. När ålgräs försvinner från ett område och ersätts med obevuxen 
sedimentbotten minskar den biologiska mångfalden kraftigt. I jämförelse 
med obevuxna mjukbottnar är artrikedomen flera gånger högre och 
biomassan ofta tio gånger högre i sjögräsekosystem (Hemminga och Duarte 
2000). Vattnet blir också grumligare när ålgräsets vågdämpande effekt 
förlorats, vilket påverkar all växtlighet i området negativt (Orth m. fl. 
2012). Eftersom ålgräs utgör ett viktigt uppväxthabitat för flera 
kommersiella arter, bland annat torsk och ål, medför en minskning av 
ålgräs att dessa arter påverkas negativt. I jämförelse med en mjukbotten 
utan vegetation har ålgräshabitat mer än tjugo gånger högre antal unga 
torskar (Pihl m. fl. 2006). Storskaliga förändringar i torskrekrytering i 
Sydnorge under 1900-talet har kopplats till förändringar i utbredningen av 



ÖVERFISKE – EN MILJÖFARLIG AKTIVITET:  
ORSAKER TILL FISKBESTÅNDENS UTARMNING OCH DESS KONSEKVENSER I SVENSKA HAV 
 

 14 

ålgräs (Fromentin m. fl. 1998), vilket tyder på uppväxthabitat kan begränsa 
torskens rekrytering i Västerhavet. Den stora förlusten av ålgräs i Bohuslän 
sedan 1980-talet har beräknats motsvara en minskning av torskens 
rekrytering med över sex miljoner unga torskar varje år (Stål m. fl. 2008). 
Överfisket skapar därmed en ond cirkel där fisket minskar bestånden av 
stora rovfiskar, vilket minskar utbredningen av uppväxthabitat, som 
ytterligare minskar bestånden av rovfiskar, och så vidare.  

Den kraftiga ökningen av fintrådiga algmattor i grunda vikar (Pihl m. fl. 
1999) har också inneburit stora förändringar för ekosystemen. Vissa arter 
som storspigg, strandkrabbor och tångräkor som trivs bland algerna har 
gynnats, medan rekryteringen av bl.a. plattfiskar, som använder grunda 
sandvikar som uppväxthabitat, har missgynnats (Pihl m. fl. 1995, 
Wennhage och Pihl 2007). För rödspotta beräknas den ökade utbredningen 
av algmattor motsvara en rekryteringsminskning med 30 till 40 procent i 
Västerhavet (Stål m. fl. 2008).  

Längs sydkusten och västlandet i Norge har den stora brunalgen 
skräppetare (Laminaria saccharina), som tidigare dominerade 
kippbottnarna, sedan slutet av 1990-talet minskat i utbredning med 90 
procent respektive 40 procent. Orsakerna är oklara men tros vara en 
kombination av förhöjda temperaturer och övergödning vilket gynnat 
fintrådiga alger som nu dominerar klippbottnarna. En koppling till 
överfiske är också sannolik, men ej undersökt i de norska ekosystemen (SFT 
2008). Längs svenska västkusten har utbredningen av skräppetare aldrig 
blivit kartlagd, men en kraftig minskning av utbredningsdjupet har 
dokumenterats under samma period (Tobiasson m. fl. 2010).  

Konsekvenser för människan 

Utöver att många marina organismer påverkats negativt av dessa 
miljöförändringar ger de också flera negativa konsekvenser för människan. 
Ålgräs bidrar till exempel med flera viktiga ekosystemtjänster. Förutom att 
vara ett essentiellt uppväxthabitat för kommersiellt intressanta fiskarter så 
stabiliserar ålgräset sedimentet och minskar stranderosion. Det minskar 
också halten näringsämnen i vattnet, ökar vattenkvalitén och utgör en 
viktig kolfälla som minskar växthuseffekten och klimatförändringar (Orth 
m. fl. 2006). Dessutom medför badvikar fyllda med illaluktande alger, 
grumligt kustvatten, slemmiga badklippor och brist på torsk och andra för 
rekreationsfisket viktiga arter, att estetiska och kulturella värden går 
förlorade. Det påverkar turism och kustbors livskvalitet negativt. Överfiske 
genererar därför mycket stora ekonomiska och estetiska förluster för 
människan, utöver den ekonomiska förlust kollapsen av det fiskade 
beståndet medför.  
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3.2 OKLARA EFFEKTER I VÄSTERHAVETS UTSJÖSYSTEM 

Förlusten av stora rovfiskar i Kattegatt och Skagerrak har med stor 
sannolikhet också påverkat ekosystemet i utsjön. Eftersom de förlorade 
rovfiskarna i huvudsak äter större bottenlevande kräftdjur, som krabbor och 
räkor, har dessa troligen ökat i antal, vilket kan ha påverkat organismer 
längre ned i näringskedjan. Samtidigt kan den direkta negativa effekten av 
trålning på bottenfaunan också ha påverkat de rovdjur som äter 
bottenlevande djur och påverkat ekosystemet högre upp i näringskedjan. 
Dessa effekter är dock dåligt kända idag och behöver studeras bättre. 

3.3 ÖVERFISKE I ÖSTERSJÖNS UTSJÖSYSTEM 

Liksom i Västerhavet har ekosystemet i Östersjön de senaste 30 åren 
genomgått stora förändringar. Överfiske av torsk anses ha spelat en central 
roll i denna process. I Egentliga Östersjön består det pelagiska ekosystemet 
i utsjön endast av ett fåtal viktiga arter där torsken är det dominerade 
rovdjuret på fisk, och skarpsill det viktiga rovdjuret på zooplankton. Under 
1980-talet minskade bestånden av torsk i Östersjön med 80 procent. Idag är 
de flesta svenska forskare överens om att överfiske var den huvudsakliga 
orsaken till torskbeståndets kollaps. Dåliga rekryteringsförhållanden i 
Östersjön, som orsakats av minskad tillförsel av syre- och saltrikt 
bottenvatten till torskens lekområden, bidrog också till minskningen.  

Trofisk kedjereaktion och regimskifte 

Den kraftiga minskningen av torsk i Östersjön i slutet av 1980-talet anses av 
många forskare ha orsakat en trofisk kedjereaktion där beståndet av 
skarpsill ökade, zooplankton minskade, och växtplankton ökade. Torsken 
är den viktigaste rovfisken på skarpsill i Östersjön, och när överfisket 
minskade torskbeståndet under en kritisk nivå fördubblades beståndet av 
skarpsill. Det i sin tur resulterade i en minskad zooplanktonbiomassa på 
sommaren och bidrog till att mängden växtplankton ökade (Casini m. fl. 
2008, 2009). Minskningen av torsk från 1980-talet har varit kraftigare i de 
norra delarna av Östersjön, där skarpsill ökat mest. Detta tyder på att även 
en rumslig koppling mellan torsk och skarpsill, även om effekter på lägre 
ekosystemnivåer fortfarande är oklara (Casini m. fl. 2011). 

Fisket och den kraftiga minskningen av torsk i Östersjön anses ha förändrat 
hela ekosystemets struktur i utsjön. När torskens inte längre kan 
kontrollera skarpsillens tillväxt blir de så många att de konkurrerar om 
zooplankton, vilket resulterar i magrare skarpsillar och sillar (Casini m. fl. 
2006, 2010) samt negativa effekter på sillgrisslor som lever av skarpsillen 
(Österblom m. fl. 2006). Samtidigt kan bristen på zooplankton även ge 
negativa effekter på torsklarvers överlevnad (Österblom m. fl. 2008, Casini 
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m. fl. 2009). Klimatsvängningar (det vill säga den Nordatlantiska 
oscillationen) anses också ha bidragit till dessa förändringar, där ökade 
ytvattentemperatur och lägre salthalt i slutet av 1980-talet resulterade i 
ökad biomassan av växtplankton och förändrad artsammansättning av 
zooplankton som gynnat rekryteringen av skarpsill, och missgynnat torsken 
(Alheit m. fl. 2005, MacKenzie and Köster 2004, Möllman m. fl. 2008, 
2009). Överfisket och klimatförändringarna anses därför av många ha 
orsakat ett så kallat regimskifte i Östersjöns pelagiska utsjösystem, där 
klimatet och skarpsillen idag kan motverka eller försena torskens återkomst 
(Möllman m. fl. 2008, 2009, Casini 2009). Överfiske kan därför få 
genomgripande effekter på hela ekosystemets funktion där fiskbestånden 
inte återhämtar sig ens när fisket har upphört, vilket exempelvis skett med 
torskbestånden i Newfoundland. En försiktig ökning av torskbeståndet 
under senare år tyder dock på att fisket är den faktor som har störst 
betydelse för torskens återhämtning i Östersjön (Cardinale och Svedäng 
2011). Det tyder också på att bestånden fortfarande går att rädda 
långsiktigt med en restriktiv fiskeförvaltning. 

3.4 TROFISK KEDJEREAKTION I ÖSTERSJÖN KUSTEKOSYSTEM 

Parallellt med de storskaliga ekosystemförändringarna i utsjön har flera 
förändringar iakttagits längs den svenska kusten i Egentliga Östersjön där 
en stor andel av grunda kustområden idag är täckta av fintrådiga algmattor. 
På samma sätt som i Västerhavet ger nya studier stöd för att en förlust av 
stora rovfiskar gynnat förekomsten av fintrådiga alger genom en trofisk 
kedjereaktion. Här är det dock mer oklart om förändringarna är orsakade 
av överfiske. 

I Östersjöns bräckta vatten utgörs de större rovfiskarna i grunda 
kustområden i huvudsak inte av torsk utan av abborre och gädda. Även 
dessa fiskarter har minskat kraftigt i flera kustområden sedan 1980-talet. 
De har dock inte minskat i alla områden och orsaken till nedgången är idag 
oklar. I vissa områden tycks rekryteringsproblem för abborre och gädda 
vara kopplat till predation från storspigg och födobrist för fiskarnas larver 
(Nilsson m. fl. 2004, Nilsson 2006, Ljunggren m. fl. 2010). Det har också 
föreslagits att situationen kan vara kopplad till ökade bestånd av skarpsill 
och spigg, som minskat tillgången på zooplankton längs kusten som 
abborens och gäddans larver livnär sig på (Ljunggren m. fl. 2010). Det är 
dock oklart om mängden zooplankton har förändrats längs kusten.  

Tydligare är att bestånden av storspigg, som äts av torsk, gädda och 
abborre, ökat kraftigt på flera platser sedan slutet av 1990-talet. Idag är 
storspigg en av de vanligaste fiskarna i grunda kustområden i Egentliga 
Östersjön. Provfisken i utsjön, där storspiggen vistas efter lek, tyder på att 
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beståndet mångdubblats (Ljunggren m. fl. 2010). Storspiggen äter 
algbetande kräftdjur och gynnar därför tillväxten av fintrådiga alger. Nya 
studier visar att områden med låga tätheter av abborre och gädda har högre 
tätheter av storspigg och högre förekomst av fintrådiga algmattor (Eriksson 
m. fl. 2009). Experimentella studier ger stöd för en trofisk kedjereaktion 
mellan stora rovfiskar och fintrådiga alger, där avsaknad av större rovfiskar 
ökar antalet storspigg som minskar antalet algbetande kräftdjur, vilket ökar 
mängden fintrådiga alger (Eriksson m. fl. 2009, Sieben m. fl. 2011). 
Eftersom spiggen dessutom kan äta upp rovfiskarnas ägg och larver och 
konkurrera med larverna om mat, kan de försvåra återhämtningen av 
abborre och gädda i områden där de har minskat. 

 

4. INTEGRERAD FÖRVALTNING AV FISKET OCH DEN 
MARINA MILJÖN 

Även om ekosystemen i Västerhavet och Östersjön är mycket olika, och de 
trofiska interaktionerna är komplexa, så är det vetenskapliga stödet idag 
starkt för att stora rovfiskar spelar en nyckelroll för hela ekosystemets 
funktion både i utsjön och längs kusten i de två havsområdena. I både 
Västerhavets och Östersjöns kustekosystem spelar algbetare en nyckelroll 
för att kontrollera tillväxten av fintrådiga alger. En förlust av algbetare från 
ett område ger en ökad tillväxt av algerna som är av samma magnitud som 
effekten av närsaltsförorening. Idag fokuseras åtgärder mot övergödning i 
kustområden på att minska tillförseln av närsalter. Ofta har dessa 
kostsamma åtgärder inte gett önskad effekt. Resultaten från de senaste 
årens forsknings visar att dessa insatser i många fall måste kompletteras 
med åtgärder som ökar bestånden av stora rovfiskar i kustområdet för att 
återställa ekosystemets funktion och dess motståndskraft mot övergödning. 
I Östersjön, där flera rovfiskar leker i färskvatten, kan restaurering av 
kustnära våtmarker vara särskilt effektivt då det både återställer förlorade 
lekområden och minskar närsaltsutflödet till kusten. 

Sammantaget finns det idag starkt stöd för att överfiske av stora rovfiskar 
inte bara påverkar de fiskade bestånden, utan att fisket också ger starka 
negativa effekter i hela ekosystem som är jämförbara med övergödningens 
effekter. Det är därför dags att betrakta friska bestånd av stora rovfiskar 
som en essentiell del av ett fungerande ekosystem, och fisket som en av 
andra mänskliga aktiviteter som kan ge negativa effekter på miljön.  
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En konsekvens av detta är att förvaltningen av fisket måste integreras i och 
vara underordnad förvaltningen av den marina miljön. Det innebär bland 
annat att beslut om fiskekvoter inte bara skall ta hänsyn till 
fiskeriekonomiska aspekter, utan även måste väga in indirekta 
konsekvenser av minskade fiskbestånd för till exempel kustnära habitat och 
deras ekosystemtjänster.  

Det innebär också att förvaltning av fiskbestånd måste inkluderas som en 
viktig del vid förvaltning av marina miljöer. När till exempel åtgärder 
övervägs för att komma tillrätta med övergödningsproblem i kustzonen 
behöver förvaltningen beakta både åtgärder mot närsaltsutsläpp och 
åtgärder för att säkerställa ett fungerande ekosystem med friska bestånd av 
stora rovfiskar och algbetande kräftdjur. 

Den nya Havs- och vattenmyndigheten ger Sverige en unik möjlighet att på 
ett bättre sätt integrera förvaltningen av fisket i den marina 
miljöförvaltningen. Det är därför viktigt att denna integrering mot en 
ekosystembaserad förvaltning utgör ett tydligt mål för myndigheten. I 
denna process kan det bli centralt att utreda vilka hinder som finns i dagens 
lagstiftning för att förvaltningen av fisket skall underordnas förvaltningen 
av miljön. 
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