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Inledning
I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referens-
områden som anses obetydligt påverkade av lokal
mänsklig aktivitet. Eventuella förändringar i
fisksamhället i dessa områden bör därför främst spegla
naturliga variationer, men de kan också indikera ny
storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering,
miljögifter och klimatförändringar. De årliga fisk-
undersökningarna i Kvädöfjärden i södra Östergöt-

land ingår i programmet för integrerad fisk-
övervakning inom den nationella miljö-
övervakningen. Detta omfattar såväl bestånds-
övervakning av kustnära fiskarter som kontroll av
miljögiftshalter och mätningar av fysiologisk
hälsostatus, reproduktion och tillväxt hos abborre
och tånglake. De olika delprogrammen har olika
startår men är fullständigt integrerade från 1989.

hos abborrhonor under tidsperioden. Dessa
observationer kan vara tidiga tecken på en försenad
könsmognad eller hämmad gonadutveckling
orsakad av miljögiftsexponering. Flera av de
övervakade metall- och miljögiftskoncentrationerna
minskar dock i både abborre och tånglake. Ett
exempel är PCB-koncentrationerna, vilka har
minskat tydligt, men som fortfarande betraktas som
förhöjda i Östersjön. Detta är en av orsakerna till
rekommendationer till begränsad konsumtion av fet
fisk för kvinnor i fertil ålder.

Åldersanalyser av tånglake visar en tendens på
vikande tillväxthastighet med åren. Under de senaste
tre åren har dessutom antalet vita blodceller ökat.
En sådan ökning signalerar att immunförsvaret och
hälsotillståndet hos fisken är påverkat. Det är därför
viktigt att följa upp och kartlägga orsakerna till
dessa förändringar på tånglake och ovannämnda
effekter på abborre i undersökningsområdet.

Sammanfattande status-
bedömning av fiskbestånden
Omgivningsfaktorer såsom siktdjup och temperatur
har förändrats i Kvädöfjärden sedan undersökningar-
na startades. Siktdjupet har minskat med tiden
samtidigt som vattentemperaturen har ökat.
Fisksamhället domineras av abborre men även
mört, björkna och sarv har fångats i stor omfatt-
ning. Två andra arter som återfunnits i fångsten är
ål och vimma som är rödlistade av Artdatabanken,
samt regnbåge som är en för området främmande
art. Abborrarnas individtillväxt har ökat väsentligt
under provtagningsperioden, vilket till stor del kan
kopplas till den stigande vattentemperaturen.

Hälsoundersökningar av abborrar visar för de flesta
mätvariabler inga förändringar under tidsperioden
1988–2006. För två biomarkörer finns dock tydliga
tidstrender. Det gäller avgiftningsenzymet EROD i
levern som visar en successivt ökad aktivitet och
den relativa gonadstorleken som blivit allt mindre

Bedömning av tillstånd och
förändringar i ett urval av
indikatorer
Stödparametrar
Medelsiktdjupet i samband med provfisket i augusti
1987–2006 har varierat mellan 2,3 m (mycket litet
siktdjup) och 4,1 m (stort siktdjup). Minskat siktdjup
och stigande temperatur i undersökningsområdet
har noterats över perioden 1962 till 2006 (figur 1).

Figur 1. Medeltemperatur i ytan och siktdjup
från 1962 till 2006.
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Tabell 1. Fångst per ansträngning (kg per station och år) för fångst med Nätlänkar. Medelvärden och
standardavvikelse (stdav) anges som medelvärden av årsmedelvärden för respektive art.
+ anger ökande trend, - anger minskande trend med signifikansnivåer *= p<0,05, **= p<0,01, ***= p<0,001,
ns=inga signifikanta trender.

1989–2005 1989–2005 2006 1989–2006

medel stdav medel trend

abborre Perca fluviatilis 9,17 5,58 6,70 ns
björkna Abramis bjoerkna 1,42 2,01 0,86 ns
braxen Abramis brama 0,20 0,61 0,88 +***

gers Gymnocephalus cernuus 0,37 0,45 0,16 -**
gulål Anguilla anguilla 0,01 0,10 0,00 ns
gädda Esox lucius 0,84 0,84 0,90 ns

gös Sander lucioperca 0,08 0,27 0,29 +**
id Leucisus idus 0,22 0,43 0,05 ns
lake Lota lota 0,01 0,22 0,00 ns

löja Alburnus alburnus <0,01 0,01 0,00 ns
mört Rutilus rutilus 5,38 3,64 2,54 -*
nors Osmerus eperlanus <0,01 0,01 0,00 ns

regnbåge Onchorhynchus mykiss <0,01 0,11 0,00 ns
ruda Carassius carassius 0,02 0,09 0,13 ns
sarv Scardinius erythrophtalamus 0,91 1,24 0,09 -***

sik Coregonus lavaretus 0,02 0,26 0,00 ns
skarpsill Sprattus sprattus <0,01 0,01 0,00 ns
skrubbskädda Platichthys flesus 0,10 0,21 0,05 ns

strömming Clupea harengus 0,04 0,08 0,01 ns
sutare Tinca tinca 0,07 0,48 1,63 +*
tobiskung Hyperoplus lanceolatus <0,01 0,01 0,00 ns
vimma Abramis vimba 0,01 0,23 0,00 ns

totalt 18,86 16,88 14,26 ns

antal arter 12,65 1,93 13,00 ns

Fisksamhällets struktur och funktion
Totalt 22 arter har fångats i området (tabell 1).
Abborre, mört, björkna och sarv dominerade
fisksamhället. Ål och vimma har fångats i området
och anges som starkt hotad samt missgynnad i
Artdatabankens rödlista. Regnbåge är den enda icke
inhemska fiskarten som fångats. Fångsten (kg per

station och år) av braxen, gös och sutare har ökat sedan
provtagningen startade, medan mört, gers och sarv har
minskat (tabell 1). Vid jämförelse mellan de två mest
fångade arterna, abborre och mört, och samtliga arter
så minskar fångsten av mört över perioden (figur 2).
Indexet för den trofiska nivån har ökat under
undersökningsperioden vilket innebär en ökad
andel rovfiskar i fisksamhället (figur 3).

Figur 2. Fångst (kg/station och år) av abborre,
mört och samtliga arter. Tunna staplar anger
95% konfidensintervall.

Figur 3. Förändring i trofisk nivå över tiden i
Kvädöfjärden
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Abborre
Årsklasser och tillväxt
Åren 1988, 1992, 1997, 2001 och 2002 producerade
goda årsklasser av abborre, uttryckt som relativ
årsklasstyrka (figur 4). Abborrhonor i åldrarna 1–6 år
har under undersökningsperioden blivit längre vid
samma ålder (figur 5).

Abborre, hälsotillstånd
Undersökningarna omfattar mätning av ett 20-tal
fysiologiska, biokemiska och histologiska mätvariabler,
s k biomarkörer, som beskriver viktiga fysiologiska
funktioner hos fisken. För merparten av mät-
variablerna observeras inga signifikanta förändringar
under tidsperioden 1988–2006, vilket kan ses som
ett tecken på att abborrbeståndet uppvisar en god
hälsa i området. Två mätvariabler, avgiftnings-
enzymet EROD och den relativa gonadstorleken
(GSI) hos abborrhonor, uppvisar dock signifikanta
tidstrender (figur 6). Aktiviteten för EROD i levern
har ökat ungefär tre gånger under tidsperioden,
vilket sannolikt beror på exponering för något
kemiskt ämne. GSI hos abborrhonor har under
samma period minskat med omkring 40%. Dessa
påtagliga förändringar utgör en allvarlig varningssig-
nal om att fisken exponeras för något miljögift som
resulterar i en hämmad eller försenad könsmognad.

Metaller och organiska miljögifter
Kvicksilver har minskat signifikant i abborre under
övervakningsperioden (figur 7). Utvecklingen har gått
stegvis och under de senaste tio åren kan man inte se
någon förändring men koncentrationerna är idag
ungefär hälften så höga som under 80-talet.

Koncentrationerna av bly i levern hos abborre har
minskat, vilket är ett generellt resultat i många
organismer från hela landet efter det att tillsatser av
bly upphört i bensin (figur 8).

Kadmiumkoncentrationerna i abborre har ökat i
början av undersökningsperioden men år 2000
sjönk koncentrationerna för att idag vara på ungefär
samma nivå som 1995 när serien inleddes (figur 9).

Flera av de klassiska organiska miljögifterna såsom
DDT, HCH och PCB har minskat under övervaknings-
perioden, vilket påvisas av sjunkande värden av den
kemiska markören CB-153 (figur 10).

Figur 4. Temperatur och abborrens årsklasstyrka
i provfiskefångster varierar mycket över tiden
(jämförelsevärdet 100 innebär medelgod
rekrytering över tiden). Årsklasstyrkan baseras
på den relativa fångsten 2–6-åringar i fångsten
1989–2006. Årsklassernas storlek beror ofta av
vattentemperaturen under tillväxtsäsongen (1 maj–
30 september).
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Figur 5.  Medellängd hos enskilda årsklasser vid
1–6 års ålder hos abborre fiskad i Kvädöfjärden.

1980 1985 1990 1995 2000 2005

1 år 2 år 3 år
4 år 5 år 6 år

0

100

200

300
längd, mm

Figur 6. EROD-aktivitet i lever och gonadstorlek
(GSI) hos abborrhonor i Kvädöfjärden uppvisar
signifikanta tidstrender under perioden 1988–2006.
Kurvorna anger glidande medelvärde, vertikala
linjer visar 95% konfidensintervall.
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Figur 8. Blykoncentrationen (µg/g torrvikt) i abborre.
Kurvan anger glidande medelvärde, vertikala linjer
visar 95% konfidensintervall.

Figur 9. Kadmiumkoncentrationen (µg/g torrvikt) i
abborre. Kurvan anger glidande medelvärde, vertika-
la linjer visar 95% konfidensintervall.

Figur 10. CB-153 koncentrationen (µg/g fettvikt) i
abborre. Kurvan anger glidande medelvärde,
vertikala linjer visar 95% konfidensintervall.
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Figur 7. Kvicksilverkoncentrationen (ng/g våtvikt)
i abborre. Kurvan anger glidande medelvärde,
vertikala linjer visar 95% konfidensintervall.
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Tånglake
Fångst
Fångst av tånglake per ansträngning (antal/ryssja och
natt) för åren 1994–2005 uppvisar relativt stora
mellanårsvariationer utan detekterbar trend (figur 11).
Efter periodens största registrerade fångst år 1999,
följde fem år med vikande utveckling, som dock bröts
av en uppgång år 2005.

Ålder
Åldersanalys utfördes på knappt 2500 tånglakehonor
under perioden 1992–2003. Utvecklingen antyder en
tendens till vikande tillväxthastighet över åren (figur 12).
Trenden är signifikant för fyraåringarnas medellängd.

Yngelprovtagning
Undersökningen visar att typlängden hos tånglake-
yngel minskar signifikant under perioden 1994–2005,
embryosomatiskt index (ESI) och relativ fekunditet
visar däremot inte några förändringar under samma
period (figur 13).

Hälsotillstånd
Under de senaste tre åren har antalet vita blodceller
ökat. En sådan ökning av en immunologisk viktig
variabel signalerar att hälsotillståndet hos fisken går
mot en försämring. Det är viktigt att följa upp dessa
förändringar för att ta reda på vilka orsakerna kan vara.

Metaller och organiska miljögifter
Kadmiumkoncentrationerna i tånglake har ökat
signifikant med i genomsnitt mer än nio procent/år
under hela undersökningsperioden (figur 14). De
låga koncentrationerna år 1999 har fortfarande
ingen förklaring.

Flera av de klassiska organiska miljögifterna,
exempelvis DDT, HCH och PCB, har minskat i
tånglake under övervakningsperioden.
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Figur 12. Medellängd för honor av tånglake (mm)
vid olika åldrar.

Figur 13. Typlängd för yngel av tånglake (mm)
och relativ fekunditet (antal yngel i förhållande
till honans kroppsvikt) hos tånglake under perioden
1994–2005.

Figur 14. Kadmiumkoncentrationen (µg/g torrvikt)
i tånglake under undersökningsperioden. Kurvan
anger glidande medelvärde, vertikala linjer visar
95% konfidensintervall.

Figur 11. Fångst av tånglake (antal/ryssja) under
en natts fiske.
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Hur man refererar till faktabladet:

Naturvårdsverket. 2007. Integrerad kustfiskövervakning i Östersjön, 2007.

Ansvariga instanser för fiskövervakningen
Programansvar för nationell miljööver-
vakning i kust och hav, inkl finansiering
Naturvårdsverket
Miljöövervakningsenheten
106 48 Stockholm
Telefon 08–698 10 00
www.naturvardsverket.se

Beståndsövervakning, provfiske och
åldersanalys
Fiskeriverkets Kustlaboratorium
Box 109
742 22 Öregrund
Telefon 0173–46 460
www.fiskeriverket.se

Övervakning av hälsotillstånd hos tånglake
Zoologiska institutionen
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 Göteborg
Telefon 031–786 36 76
www.zoologi.gu.se

Övervakning av hälsotillståndet hos abborre
Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Göteborgs universitet
Box 461
405 30 Göteborg
Telefon 031–786 38 24
www.dpes.gu.se

Metaller och organiska miljögifter i
biologiska prov.
Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för miljögiftsforskning
Box 50007
104 05 Stockholm
Telefon 08–519 540 00
www.nrm.se

Datavärdskap
Datavärdskap för biologiska data på fisk
Fiskeriverkets Kustlaboratorium
Box 109
742 22 Öregrund
Telefon 0173–46 460
www.fiskeriverket.se

Datavärdskap för miljögifter i fisk
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 210 60
100 31 Stockholm
Telefon 08–598 563 00
www.ivl.se

Faktarutor
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Provtagningar
Program
Programområde: Kust och Hav. Ingår i svensk
nationell miljöövervakning.

Delprogram: Integrerad kustfiskövervakning, Metaller
och organiska miljögifter

Undersökningar: Kustfiskbestånd, Kustfisk – hälsa
(abborre), Kustfisk – hälsa (tånglake), Metaller och
organiska miljögifter i blåmussla, fisk och sillgrissle-
ägg.

Undersökningstyper
Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat
provfiske med Nordiska kustöversiktsnät sedan 2002.

Övervakning av kustfisk. Fiske med nätlänkar sedan
1987.

Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på
subcellulär och cellulär nivå.

Metaller och organiska miljögifter i fisk och hav.

Pågående provtagning
Provfiske med nätlänkar och Nordiska kustöversiktsnät
(juli–augusti), fiskbestånd (abborre).

Provfiske med ryssjor (oktober–november), yngel-
provtagning, fysiologisk provtagning (tånglake).

Insamlingsfiske med nät (september), fysiologisk
provtagning (abborre).

Metaller och organiska miljögifter övervakas i abborre,
tånglake och blåmussla.

Mätning av vattentemperatur och siktdjup under
isfri tid.

Län, kommun
Östergötlands län, Västerviks/Valdemarsviks kommun.

Kustvattentyp
Östergötlands och Stockholms skärgård, mellan-
kustvatten.

Salthalt
6–8 PSU

Skydd/påverkan
Provtagningsområdet är karakteriserat som ett
referensområde med mycket begränsad påverkan av
lokala utsläppskällor, såsom småbåtstrafik, jordbruk,
och enskilda avlopp. Provfiskeområdet ligger inom
Kvädö- och Licknevarpefjärdens naturreservat. Ett
stort kustområde, Åsvikelandet–Kvädö, ingår även i
Natura 2000-nätverket.

Säl/skarv
Säl finns i området och år 2005 fanns det fem
skarvkolonier inom fyra mils radie.

Rekryteringsmiljöer
Fiskyngelundersökningar har genomförts i området i
syfte att kartlägga rekryteringsområden.

Annan miljöövervakning och
forskningsverksamhet
Sedan 1962 har diverse provfisken utförts i olika
långa tidsserier i juli–augusti respektive oktober för
att övervaka fiskbestånden i området. Bottenfauna
har övervakats i området sedan år 1962. Vegetation
på hårdbotten övervakas sedan 1984 på en lokal.
Kvädöfjärden var ett bland flera kustområden i
Östersjön som ingick i ett forskningsprojekt inom EU
(BEEP-projektet 2001–2004) som syftade till att
kartlägga toxiska effekter hos fisk och blåmussla.

Utförare
Fiskeriverkets Kustlaboratorium, Öregrund

Institutionen för växt- och miljövetenskaper,
Göteborgs universitet

Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska
Riksmuseet, Stockholm

Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM),
Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala
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Samhälls- och populationsvariabler, fysiologiska
hälsovariabler och miljögifter.
Responsgrupp Variabel

Samhällsstruktur Artsammansättning, total biomassa.

Demografi och abundans Fångst per ansträngning, storlek och åldersfördelning.

Reproduktion och Gonadsomatiskt index (GSI), vitellogenin i blodplasma, fekunditet,
endokrina störningar yngelhälsotillstånd hos tånglake och könsmognadskvot hos tånglakeyngel.

Patologi Sjukliga förändringar (deformationer, sår, inre och yttre skador).

Blodstatus och jonreglering Hematokrit (HT) och hemoglobin (HB), plasma Cl-, Na+, K+, Ca2+.

Immunförsvar Lymfocyter, granulocyter, trombocyter, totalt antal vita blodceller.

Leverfunktion Levermorfologi, leversomatiskt index (LSI), etoxyresorufin-O-deetylas (EROD),
glutationreduktas (GR), katalas, metallothionein (MT) och DNA-addukter.

Tillväxt, energilagring och Tillväxthastighet, konditionsfaktor, leverstorlek, fettinnehåll,
metabolism blodglukos och blodlaktat.

Metaller och organiska Cd, Cu, Cr, Ni, Zn och Pb i levern. Hg, PCB, DDT, PAH,
miljögifter HCH och HCB i muskel.


