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Figur 1. Översiktskarta.

Sammanfattning
Resultaten från ryssjeprovfiskena år 2002 skilde sig från föregående år, sanno-
likt på grund av den varma sommaren. Tre nya arter för fisket kunde noteras,
oxsimpa, randig sjökock och tångspigg. Tånglake har sedan ett antal år uppvisat
sjunkande fångster och sjönk i år ytterligare till den lägsta nivå som förekommit.
Fångsterna av gulål var fortsatt låga i motsats till vitling, som efter några år med
låga fångster visade en starkt positiv förändring. Förekomsten av torsk gick
tillbaka i jämförelse med 2001 års resultat till en förhållandevis normal nivå.
Under höstprovtagningen var andelen tånglakehonor med döda yngel något
mindre än fjolåret, antalet döda yngel per hona var däremot något högre. En
ökning av andelen honor med missbildade yngel kunde noteras, liksom av honor
med yngel med lägre tillväxt. Tånglakehonor med döda yngel var något äldre i
förhållande till övriga honor.

Inledning
Som en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet ”Integrerad fisk-
övervakning” genomförs årliga undersökningar i skärgården utanför Fjällbacka
i mellersta Bohuslän (figur 1). Området har valts som ett kustreferensområde
eftersom det ligger i en del av Bohuslän som är opåverkat av större lokala utsläpp
eller annan miljöpåverkan. Sedan 1980 har pro-
ver för giftanalys insamlats från blåmusslor och
skrubbskädda för vidare analys av Naturhisto-
riska Riksmuseet i Stockholm. Från 1989 har
det bedrivits provfisken med ålryssjor i området.
Provfiskena ger information om beståndsföränd-
ringar hos flera bottenbundna kustnära arter
(Thoresson 1996a). Sedan 1992 används också
fångster från ryssjefiskena i ett program för att
studera kopplingen mellan miljögifters fysiolo-
giska inverkan och fiskars tillväxt och reproduk-
tionsförmåga. För dessa undersökningar används
tånglake, då denna art har egenskaper som till-
låter denna typ av analyser på individnivå (Ja-
cobsson et al. 1993). Utmärkande för tånglaken
är att den efter en flera månader lång dräktighet
föder levande ungar (Vetemaa 1999). Ynglens
status kan kopplas till honans tillstånd och därmed den miljö som honans vistas
i under den långa dräktighetsperioden. Arten är stationär och förekommer längs
hela svenska kusten ända upp i Bottenhavet

Denna  integrerade fiskövervakning omfattar kontroll av miljögiftshalter, mät-
ningar av fysiologisk stress samt mätningar av reproduktion och tillväxt. Natur-
historiska Riksmuseet svarar för miljögiftsprogrammet och Göteborgs Universi-
tet för de fysiologiska provtagningarna. I denna rapport redovisas resultaten från
provfiskena beträffande fångst av de vanligast förekommande arterna samt
reproduktionskontrollen av tånglake.

Göteborg

Fjällbacka
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sektion 2

Metoder
Provfisket utfördes med ålryssjor inom ett område (sektion 2), i den inre skär-
gården (figur 2). Inom sektionen provfiskades 24 stationer under 6 dygn i slutet
av oktober, med två ryssjor satta arm i strut på varje station. Vid varje fisketill-
fälle registrerades vattentemperatur vid redskapen och siktdjup samt vind i
området. Redskapen vittjades efter varje natt och återutsattes direkt. Fångsten
bokfördes artvis för varje station varefter alla fiskar mättes i 1-cm längdgrupper
(Thoresson 1996a).

Figur 2. Fjällbacka, provfiskeområden.
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Tånglaken sumpades i två dygn för senare fysiologiska provtagningar och repro-
duktionskontroll. Reproduktionskontrollen av yngelbärande honor inleddes med
att ynglen togs ut och bedövades med kolsyrat vatten, ynglen mättes i 2,5 mm
längdgrupper samt räknades per hona. Förekomst av döda eller missbildade
yngel registrerades. Tånglakehonornas ålder bestämdes genom analys av otoli-
terna (Thoresson 1996:b).

Resultat
Beståndsutveckling
Under perioden 2000–2002 fångades totalt 21 olika fiskarter (tabell 1). De domi-
nerande arterna var torsk och rötsimpa, som tillsammans utgjorde 55% år 2000
och 88% år 2001 av det totala individantalet (exkl. skaldjur). År 2002 ändrades
förhållandet något, rötsimpa dominerade och därefter följde torsk, vitling och
skärsnultra i liknade proportioner. Förutom fisk fångades mycket strandkrabba,
vilken antalsmässigt varit den helt dominerande arten under de senaste åren
(tabell 1).

Tre nya arter för höstfisket fångades under år 2002 – tångspigg, randig sjökock
samt oxsimpa. Dessa arter är inte ovanliga i Fjällbacka under sommar och vår,
men det var första gången de fångats så sent på hösten. En noggrannare kontroll
av kräftdjuren under året innebar att spindelkrabba, eremitkräfta och tångräka
tillkom som nya arter år 2002.

Tabell 1. Artfördelning, andel av fångsten och fångst per ryssjehus och natt år 2000, 2001 och
2002. Medeltemperaturen vid redskapen var c:a 11 °C (år 2000 och 2001) och 7,1 °C (år 2002).

2000 2001 2002
antal % fångst per antal % fångst per antal % fångst per

ryssjenatt ryssjenatt ryssjenatt

femtömmad skärlånga 6 <0,5 0,02 1 <0,5 0,00 2 <0,5 0,01
gulål 48 3 0,17 171 3 0,59 40 3 0,14
kantnålsfiskar 2 <0,5 0,01 8 <0,5 0,03 1 <0,5 0,00
rödspätta 4 <0,5 0,01 13 <0,5 0,05 19 <0,5 0,07
rötsimpa 389 27 1,35 245 5 0,85 400 1 1,39
skrubbskädda 58 4 0,20 74 1 0,26 47 29 0,16
snultra / skärsnultra 2002 50 3 0,17 8 <0,5 0,03 223 3 0,77
stensnultra 54 4 0,19 95 2 0,33 17 16 0,06
svartsmörbult 18 1 0,06 15 <0,5 0,05 8 1 0,03
torsk 414 28 1,44 4164 83 14,46 266 1 0,92
tånglake 31 2 0,11 44 1 0,15 7 19 0,02
vitling 144 10 0,50 162 3 0,56 315 1 1,09
öring 1 <0,5 0,00 2 <0,5 0,01 4 23 0,01
gråsej 243 17 0,84 11 <0,5 0,04
sill 1 <0,5 0,00 1 1 0,00
tångsnälla 3 <0,5 0,01
tångspigg 1 <0,5 0,00
oxsimpa 2 <0,5 0,01
randig sjökock 1 <0,5 0,00
havsabborre 1 <0,5 0,00
lyrtorsk 6 <0,5 0,02
summa 1463 100 5,08 5009 100 17,39 1368 100 4,73
tångkrabba 5168 17,94 8400 29,17 3554 12,34
eremitkräfta 7 0,02
spindelkrabba 1 0,00
tångräka 80 0,28
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Figur 3. Fångst av gråsej per ryssja
och natt 1989–2002.

Figur 4. Fångst av torsk per ryssja
och natt 1989–2002.

Figur 5. Längdfördelning hos torsk i Fjällbacka i oktober 1995–2002. Obser-
vera att skalan för antal skiljer sig mellan åren och att längden redovisas i
2,5-cm klasser före år 2002.
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Fångsterna av gråsej har karaktäriserats av stora fluktuationer. Vissa år utgjorde
den ett dominerande inslag (figur 3). Efter de stora fångsterna 1995 har tätheten
minskat och i årets fisken fångades endast elva individer.

Torskfångsten blev inte lika stor som rekordfångsten 2001. Fångsten låg på en
relativt normal nivå jämfört med åren före 2001 (figur 4). År 2001 fångades ca 14
torskar per ryssja och natt (genomsnittet ligger på 1,6) och under år 2002 var
fångsten 0,92 per ryssja och natt. Totallängderna låg mellan 8 och 19 cm med
antydan till två toppar, en på 11 cm och en på 14 cm (figur 5), vilket indikerar att
torskarna tillhörde årsklassen från år 2002.

Fångsterna av tånglake har sjunkit till en rekordlåg nivå sedan 1991 (figur 6).
För att tillgodose behovet av fisk till reproduktions- och fysiologikontrollen har
fiskeansträngningen det senaste åren flerfaldigats för att erhålla det önskvärda
antalet tånglakar i november (ca 50 honor). Trots de ökade fiskeansträngningarna
uppnåddes ej det önskade antalet år 2002.

Det har funnits relativt gott om tånglake i området under vår- och sommarfisken
senare år och någon fullständig förklaring till de vikande höstfångsterna har inte
kunnat ges. Möjligen har det ovanligt varma klimatet under det senaste decen-
niet bidragit till utvecklingen. På andra provfiskade områden längs västkusten
(Ringhals och Barsebäck) har en liknande minskning av tånglakebestånden
observerats, men inte till lika låga nivåer.

Fångstökningen av gulål under år 2001 innebar att fångstnivåerna var lika höga
som åren omkring 1990. Under 2002 sjönk fångsten åter till en för undersök-
ningsperioden normal nivå (figur 7).

Rötsimpa har, med undantag för åren 1989 och 1991, legat på en jämn fångst-
nivå, och variationen över tiden har varit liten. Under år 2002 noterades en
ökning av fångsten till samma nivåer som noterats de senaste åren (figur 8).
Längdfördelningen i fångsten har inte förändrats sedan 1994 utan ligger väl
samlad kring ett medelvärde på ca 14–15 cm.

Ett tydligt samband mellan rötsimpa och gulål kan ses när man jämför före-
komst. De år rötsimpan ökar i fångsten minskar ofta fångsten av gulål (figur 9).
Gulål är en art som föredrar varmt vatten och rötsimpa trivs vid lägre tempera-
tur. Detta temperaturberoende kan vara en av anledningarna till att ett sådant

Figur 6. Fångst av tånglake per ryssja
och natt 1989–2002.
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samband uppstår. År 2002 var vattnet relativt kallt, med en medeltemperatur
fisket på 7,1 °C, vilket sannolikt gynnade rötsimpan och bidrog till nedgången av
gulålsfångsten.

Fångsterna av vitling utgjordes år 2002 av individer inom längdintervallet 8–18
cm med två toppar, en vid 11 och en vid 14 cm. Efter en minskning 1989–1992 var
fångsterna små fram till år 2000, då en betydande ökning syntes i fångststatis-
tiken (figur 10). Resultatet från år 2000 innebar ett trendbrott och fångsterna år
2001 och 2002 har ökat ytterligare för att nu ligga på samma nivå som år 1989.

Figur 11. Fångst av skrubbskädda per
ryssja och natt 1989–2002.

Figur 12. Fångst av tångkrabba per
ryssja och natt 1989–2002.

Figur 10. Fångst av vitling per ryssja och
natt 1989–2002.
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Figur 7. Fångst av gulål per ryssja
och natt 1989–2002.

Figur 8. Fångst av rötsimpa per ryssja
och natt 1989–2002.

Figur 9. Fångst av rötsimpa och gulål,
per ryssja och natt 1989–2002.
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Fångsten av skrubbskädda minskade något år 2002. Utvecklingen för arten har
växlat fram och tillbaka de senaste åren. Fångst per ansträngning har legat
omkring 0,2 fiskar under hela provtagningstiden med undantag för en kortvarig
nedgång 1997 (figur 11).

Tångkrabba har varit den individmässigt helt dominerande arten i fångsterna.
Sett över hela provtagningsperioden fångades 12 krabbor per ryssjehus och natt,
vilket var en minskning med mer än hälften jämfört med föregående år. Enstaka
år fångades uppemot 60 krabbor per fiskeansträngning (figur 12). Efter år 1994
har antalet fångade krabbor minskat kontinuerligt, med undantag för år 2001.
Den trots allt rikliga förekomsten av tångkrabba utgör ett problem vid fiske med
ryssjor och nät längs hela västkusten inklusive Öresund. Krabbor angriper
fiskfångsten i ryssjor och ökar dödligheten bland bifångad fisk,  fisk som annars
kunde återutsättas i havet.

Reproduktionskontroll hos tånglake.
Kustlaboratoriet har utfört reproduktionskontroll av tånglake från Fjällbacka
sedan 1992. En enhetlig provtagningsmodell började tillämpas efter 1996 (tabell 2).
Kontrollen görs i månadsskiftet oktober–november samtidigt med den fysiologi-
provtagning som utförs av Göteborgs Universitet.

Andelen honor med enstaka eller några döda yngel i sin kull (57%) ökade inte
jämfört med fjolåret. Däremot ökade medelvärdet för antalet döda yngel till 5,3
stycken per hona (figur 13a). Andelen yngel per hona med försämrad tillväxt har

Tabell 2. Reproduktionskontroll hos tånglakehonor i Fjällbacka 1996–2002. Honornas längd,
vikt och kondition. LSI, leversomatiskt index (levervikt/somatisk vikt)*100. ESI, embryosoma-
tiskt index (embryovikt/somatisk vikt)*100. Relativ fekunditet, antal yngel/somatisk vikt.
Karaktärsvärde yngellängd, medellängd hos yngel tillhörande de tre största längdgrupperna.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
06 nov 27 okt 28 okt 08 nov 08 nov 04 nov 5 nov

–20 nov –8 dec –21 nov

antal (n) honor 50 18 45 47 19 46 23

längd (mm) medel 25,5 23,8 23,55 22,8 23,2 23,9 22,6
sd 2,9 3,4 3,05 2,3 2,4 2,3 2,4

yotalvikt (g) medel 79 61 68,5 57 63 68 58
sd 34 29 31 20 20 23 19

konditions- medel 0,41 0,36 0,39 0,35 0,36 0,38 0,39
faktor sd 0,034 0,033 0,045 0,043 0,031 0,044 0,042

LSI medel 2 1,5 1,95 1,5 1,8 1,8 1,6
sd 0,43 0,36 0,3 0,31 0,22 0,46 0,29

ESI medel 14,5 10,7 21,5 16,5 16,3 15,7 13,2
sd 4,5 4,9 6,4 3,5 4,1 8,5 4,9

relativ medel 0,83 0,64 0,79 0,95 0,84 0,88 0,74
fekunditet sd 0,29 0,43 0,245 0,23 0,29 0,33 0,35

karaktärsvärde medel 36,6 30,8 38,2 38,5 39,2 37,5 38,6
yngel sd 2,8 3,4 2,55 3,1 2,9 5,6 4
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Figur 13. Reproduktionskontroll av tånglake i Fjällbacka 1996–2002. Andel (%) honor med (a)
döda yngel, (b) yngel med försämrad tillväxt, (c) missbildade yngel, (d) honor med döda yngel
>15 mm samt medelvärden av andelen störningar hos enskilda honor.

Tabell 3. Andel (%) tånglakehonor i Fjällbacka med observerade reproduktionsstörningar och
medelvärden av andelen yngel med störningar hos enskilda honor 1996–2002. Retarderade =
antal yngel som var mindre än de tre största längdgrupperna.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
06 nov 27 okt 28 okt 08 nov 08 nov 04 nov 5 nov

–20 nov –8 dec –21 nov

antal (n) honor 50 18 45 47 19 46 23

retarderade frekvens 37 73 38,5 47 47 61 70
yngel medel 1,1 8,8 2 2,6 2,7 4,5 6,3

sd 1,9 9,1 2,85 3,4 4,1 9,4 7

missbildade frekvens 4 28 5 9 16 11 30
medel 0,2 6,9 0,1 0,3 0,7 1,3 2,7
sd 0,9 23,5 0,4 0,9 2 6,1 7,1

döda yngel frekvens 60 72 37,5 40 47 65 57
per hona % medel 3 16,8 2 2,6 2,5 3,7 5,3

sd 5,3 23,4 2,95 5,5 5,1 4,7 8,2

Döda yngel frekvens 34 28 21 13 32 20 22
>15mm medel 1,7 6,3 1,55 0,6 1,2 0,9 0,8

sd 5 23,4 3,3 1,8 2,6 3,1 1,7

andel honor

20

0

30

andel per hona, %

4

0

8

10

1996 1998 2000 2002

andel honor

40

0

80

andel per hona, %

5

0

20

15

10

1996 1998 2000 2002

andel per honaandel honor

andel honor

40

0

80

andel per hona, %

5

0

10

1996 1998 2000 2002

andel honor

20

0

40

andel per hona, %

4

0

6

10

1996 1998 2000 2002

30

2



- 11 -

1

2

3

≥1 friskt yngel

≥1 dött yngel

ålder, år

1996 1997 1998 1999 2000 2001

ökat jämfört med fjolårets resultat (figur 13b). Man utgår vid denna beräkning
från ynglens längdfördelning, och måttet anger andelen yngel i kullen som är
kortare än de dominerande storleksklasserna.

Andelen honor med förekomst av missbildade yngel tredubblades till 30%
jämfört med fjolåret. Medelvärdet av antalet missbildade yngel per hona ökade
på ett motsvarande sätt från 1 till 2,7 yngel per hona (figur 13c). En ökning av
medelvärdet per hona kan noteras för samtliga ovan nämnda skadevariabler de
senaste fyra till fem åren (tabell 3, figur 13 a–c). Andelen yngel som dött efter att
ha uppnått en längd av 15 mm ökade svagt från 20% till 22%, däremot har
medelvärdet per hona varit stabilt under senare år (figur 13d).

Trots en stigande kurva de senaste åren var värdena för flesta skadevariabler
fortfarande lägre i en jämförelse med år 1997, endast andelen honor med
missbildade yngel överstiger 1997 års värden. Höga vattentemperaturer under
sommaren eller höga temperaturer i samband med leken misstänks ligga bakom
de omfattande störningar som observerades år 1997 (Thörnqvist 1999). Åren
1997, 2000 och 2002 undersöktes ett färre antal honor, vilket innebar att värdet
från varje hona fick ett högre genomslag jämfört med andra år (tabell 2 och 3).
Varför det var betydligt svårare att fånga tånglake vissa år kan i sin tur ha att
göra med att leken påverkats av temperaturen eller att tånglaken ändrat sitt
beteende under förhållandevis varma år.

Medelåldern hos tånglakehonor med yngel steg under åren 1996–2001 med
undantag för 1997. Honor med minst ett dött yngel har haft en högre medelålder
under samtliga år, vilket indikerar att yngeldödligheten ökar med tilltagande
ålder (figur 14).

Figur 14. Tånglakehonors medelålder,
honor med minst ett friskt yngel samt honor
med minst ett dött yngel under perioden
1996–2001.
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