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Inledning 
I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal 
mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa 
referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå och fånga upp 
förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter och 
klimatförändringar. Fisksamhällets tillstånd utvärderas med hjälp av ett antal variabler på samhälls-, 
populations- och individnivå, som finns listade i slutet av detta resultatblad. I fokus för utvärderingen är 
de variabler som uppvisar någon form av trend under mätperioden, men även de miljögifter som är av 
stort allmänintresse. 
 
De årliga fiskundersökningarna i Fjällbacka i norra Bohuslän ingår i programmet för integrerad 
kustfiskövervakning inom den nationella miljöövervakningen. Detta omfattar såväl 
beståndsövervakning av kustnära fiskarter som kontroll av miljögiftshalter och mätningar av fysiologisk 
hälsostatus, reproduktion och ålder hos tånglake. De olika delprogrammen har olika startår, men är 
fullständigt integrerade från 1992. 
 

Sammanfattande statusbedömning av fiskbestånden 
Omgivningsfaktorer såsom siktdjup och temperatur har förändrats i Fjällbacka sedan 
undersökningarna startade. Både siktdjupet och vattentemperaturen har ökat med tiden. Fisksamhället 
domineras av gråsej, gulål, rötsimpa, skrubbskädda och torsk, och antalet arter har ökat. Bland de 
fångade arterna klassas ål, torsk, lyrtorsk och tånglake som rödlistade av Artdatabanken. Signifikanta 
nedgångar har noterats för de kallvattengynnade arterna rötsimpa och tånglake och även för gulål och 
rödspotta. Oxsimpa, lyrtorsk och svart smörbult ökar på lång sikt, samtidigt som den totala biomassan 
inte har förändrats.  
 
Tånglaken är en stationär art som föder levande yngel. Dess ekologi gör den därmed lämplig som 
miljöindikator. Åldersanalyser av tånglake visar en tendens till vikande tillväxthastighet med åren i 
Fjällbacka. Dessutom har de fångade tånglakehonorna med tiden blivit kortare, lättare och fått sämre 
kondition. Det finns även en tendens till att antalet döda yngel ökar med tiden De flesta av dessa 
förändringar antyder att den kallvattenslevande tånglaken i Fjällbacka utsätts för temperaturstress 
p.g.a. ökande vattentemperatur.   
 
Mätningar av biokemiska och fysiologiska parametrar indikerar att tånglaken i de flesta avseenden 
uppvisar en normal hälsa i området. Andelen vita blodceller och halten av ett metallbindande protein 
har dock ökat under senare åren. Det bedöms som troligt att ökningen av kadmiumhalterna orsakar 
förändringarna, särskilt i metallbindande protein, men även i andelen vita blodceller.  
 
Kadmium- och kvicksilverkoncentrationerna i tånglake har ökat signifikant under övervakningsperioden 
medan halterna av HCH:er har minskat. Flera av de andra organiska miljögifterna PCB, DDT och HCB 
håller sig däremot på en stabil nivå hos tånglake i Fjällbacka jämfört med motsvarande halter hos 
tånglake i Östersjön, som generellt sett har minskat till följd av totalförbud av ämnena. 
 

Slutsats 
Situationen för tånglaken i Fjällbacka är ansträngd. Vikande fångster antyder ett minskat bestånd, och 
en nedgång i flera individuella parametrar antyder att arten påverkas negativt av den ökande 
vattentemperaturen. Indikationer tyder även på att artens hälsotillstånd är påverkat samtidigt som 
miljögiftsbelastningen från metaller har ökat under tidsperioden. För fisksamhället i övrigt har 
biomassan inte förändrats, trots signifikanta förändringar för enskilda arter som den rödlistade ålen.    
 
 

Bedömning av tillstånd och förändringar i ett urval 
av indikatorer 
Stödparametrar 
Medelsiktdjupet i samband med provfisket oktober 1995-2008 har varierat mellan 2,3 m och 9,3 m. 
Siktdjupet har ökat under perioden (figur 1). Periodens senaste fem år har i medeltal haft över 60% 
större siktdjup än under mätningens första fem år. Temperaturen på fem meters vattendjup mätt i 
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oktober har ökat sedan 1989 (figur 2), liksom medelvattentemperaturen under maj till oktober. 
Salthalten visar ingen trend vid fem meters djup under augusti, oktober och november mellan 1989 
och 2008 (källa SMHI). 
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Figur 1. Siktdjup vid provfiske i augusti och oktober. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den 
heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger linjär förändring. 
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Figur 2. Temperaturer vid redskap vid provfiske i augusti och oktober samt temperaturer vid fem meters djup 
(Byttelocket, källa SMHI). Den heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde och regressionslinjen anger 
linjär förändring. 
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Fisksamhällets struktur och funktion 
Totalt har 38 arter av fisk och åtta arter kräftdjur fångats i området (tabell 1). Både antalet fisk- och 
kräftdjursarter har ökat över tiden (tabell 1). Gråsej, gulål, rötsimpa, skrubbskädda och torsk dominerar 
fisksamhället i oktober. Gulål har fångats i området och anges som akut hotad i Artdatabankens 
rödlista. Torsk och lyrtorsk är starkt hotade, medan tånglaken anses vara missgynnad. Strandkrabban 
dominerar fångsterna och utgör årligen mellan 50 och 80% av den totala fångsten. 
 
 
Tabell 1. Fångst per ansträngning (g per station och dygn) i augusti och oktober. Medelvärden och standardavvikelse (sd) 
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 anger att ingen 
signifikant förändring observerats över tiden. 
 
 

medel sd trend medel sd trend
berggylta Labrus berggylta 1.46 2.24 ns 0.46 1.33 ns
bergtunga Microstomus kitt 0.14 0.33 ns 0.06 0.16 ns
femtömmad skärlånga Ciliata mustela 0.48 0.83 ns 1.15 2.82 ns
glyskolja Trisopterus minutus 0.37 1.46 ns
gråsej Pollachius virens 1.09 2.40 ns 82.69 112.45 ns
grässnultra Centrolabrus exoletus 0.02 - ns
gulål Anguilla anguilla 270.93 101.40 ns 70.70 68.45 -*
havsabborre Dicentrarchus labrax 0.07 0.29 ns
kantnålsfisk obestämd Syngnathidae sp. 0.12 0.29 ns 0.15 0.26 ns
lerskädda Hippoglossoides platessoides 0.01 0.06 ns
lyrtorsk Pollachius pollachius 0.07 0.16 ns 0.66 1.45 +*
makrill Scomber scombrus 0.31 1.31 ns
oxsimpa Taurulus bubalis 0.71 1.48 ns 0.60 0.93 +*
paddtorsk Raniceps raninus 0.19 0.63 ns
randig sjökock Callionymus lyra 0.08 0.22 ns 0.03 0.11 ns
rödspotta Pleuronectes platessa 9.16 12.95 ns 4.52 5.98 -*
rötsimpa Myoxocephalus scorpius 28.61 17.36 ns 162.90 56.15 -*
sandskädda Limanda limanda 0.13 0.19 ns 0.72 1.50 ns
sill Clupea harengus 0.04 0.11 ns 0.06 0.13 ns
sjurygg Cyclopterus lumpus 4.13 9.50 ns
skarpsill Sprattus sprattus 0.03 0.08 ns
skrubbskädda Platichthys flesus 62.29 26.09 ns 87.84 32.66 ns
skäggsimpa Agonus cataphractus 0.03 0.07 ns
skärsnultra Symphodus melops 182.20 182.06 ns 7.36 11.30 ns
slätvar Scophthalmus rhombus 0.02 0.07 ns
snultra obestämd Labridae sp. 11.47 22.60 ns 7.57 22.69 ns
stensnultra Ctenolabrus rupestris 67.43 37.40 ns 6.01 6.60 ns
större kantnål Syngnathus acus 0.02 0.04 +* 0.03 0.11 ns
svart smörbult Gobius niger 6.27 2.11 ns 1.09 0.85 +***
taggmakrill Trachurus trachurus 0.01 0.05 ns
tejstefisk Pholis gunnellus 0.08 0.16 ns
torsk Gadus morhua 51.25 71.26 ns 197.50 188.33 ns
tånglake Zoarces viviparus 71.73 36.69 ns 35.53 55.31 -*
tångsnälla Syngnathus typhle 0.13 0.29 ns 0.09 0.25 ns
tångspigg Spinachia spinachia 0.04 0.11 ns 0.03 0.11 ns
vitling Merlangius merlangus 3.28 3.58 ns 25.28 23.69 ns
äkta tunga Solea solea 0.31 0.68 ns ns
öring Salmo trutta 5.41 8.54 ns 6.60 7.96 ns
totalt 772.48 275.28 ns 703.38 270.93 ns
antal arter fisk* 13.10 2.02 ns 14.30 1.84 +***
antal arter kräftdjur 5.10 1.20 +** 2.95 1.67 +**
För beräkning av antalet arter har kantnålsfiskar slagits samman till en grupp och snultror slagits samman till en grupp
Eftersom beräknade vikter för kräftdjur saknas år 2007 och 2008, så redovisas endast antalet fångade arter av denna organismgrupp

augusti 1998, 2000-2008 oktober 1989-2008
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Fångsten (g per ryssja och dygn) av gulål, rödspotta, rötsimpa och tånglake i oktober har minskat 
sedan provtagningen startade, medan lyrtorsk, oxsimpa och svart smörbult har ökat (tabell 1 och figur 
3). I augusti är den enda signifikanta förändringen i fångstutvecklingen att större kantnål har ökat 
(tabell 1). Den totala biomassan av fisk har dock inte förändrats signifikant vare sig i augusti eller i 
oktober. Fångsterna av tånglake minskar även i augusti, men trenden är inte signifikant. Indexet för 
den trofiska medelnivån i fiskbeståndet är högre i oktober än i augusti men visar ingen trend över 
tiden. I augusti har storleksfördelningen i beståndet förändrats med en förskjutning mot större 
individer, något som skulle kunna förklaras av en ökad produktion eller ett minskat fisketryck på stora 
individer. 
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Figur 3. Fångst (g per station och dygn) av den totala fiskfångsten, fångsten gulål och fångsten tånglake i augusti 
(ovan) och oktober (nedan). Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den heldragna linjen visar två 
perioders glidande medelvärde. Regressionslinjer anger linjära förändringar.  



- 6 - 

 
Tånglake 
Fångst 
Fångsten av tånglake per ansträngning (g per ryssja och dygn) i oktober för åren 1989-2008 har 
minskat (figur 3) och minskningen är negativt korrelerad till temperaturökningen i oktober (figur 2), 
men inte till temperaturökningen över säsongen maj till oktober. 
 
Ålder 
Åldersanalys har utförts årligen på 6-44 yngelbärande tånglakehonor under perioden 1992-2007. I 
medeltal är cirka tre fjärdedelar av de åldersbestämda individerna inne på sitt andra eller tredje 
levnadsår (1+ resp 2+). Utvecklingen beskriver en vikande tillväxthastighet över åren (figur 4). 
Trenden är signifikant för de individer som är inne på sitt tredje levnadsår. 
 
Yngelprovtagning 
Under perioden 1992-2008 har tånglakehonorna blivit kortare och lättare (figur 5). Eftersom vikten 
minskat mer än längden, så har de även fått sämre kondition (figur 5). Fram till och med 2006 ökade  
andelen honor med döda yngel, andelen honor med sent döda yngel, d.v.s. de som dött vid relativt 
stor storlek, och även frekvensen döda yngel (figur 6). Även om denna utveckling är näst intill 
signifikant för de två första parametrarna även fram till 2008, så har trenden upphört för frekvensen 
döda yngel. Det bör dock tilläggas att relativt få honor fångades 2007 och 2008, varför det finns 
ganska stor osäkerhet bakom dessa två års siffror. Resultaten sammantagna med den ökande 
vattentemperaturen under perioden från lek till fångst (augusti till oktober), skulle kunna antyda att den 
kallvattenslevande tånglaken har utsatts för temperaturstress. 
 
Förutom en ökad dödlighet så tycks inte ynglen påverkas i samma utsträckning som honorna. Den 
relativa fekunditeten, mätt som antal yngel per gram av honans kroppsvikt, respektive medianlängden 
hos de levande ynglen, uppvisar nämligen ingen tidstrend. 
 
Hälsotillstånd 
Undersökningarna omfattar drygt 20-talet mätvariabler, så kallade biomarkörer som beskriver 
biokemiska och fysiologiska funktioner hos fisken. För merparten av mätvariablerna observeras inga 
signifikanta förändringar eller tidstrender under perioden 1989-2008. Det kan spegla att tånglaken 
uppvisar normal hälsa i referensområdet som kan ses som tämligen lite påverkat av olika mänskliga 
aktiviteter.  
 
Sedan 1999 har dock andelen vita blodceller hos tånglake ökat, särskilt lymfocyter (figur 7), för att 
under de senaste åren ha planat ut på en hög nivå. Dessutom har EROD aktiviteten i levern ökat de 
allra senaste åren hos fisken i Fjällbacka. Vad ökningen av vita blodceller beror på är inte känt, men 
en förändring av en sådan viktig immunologisk variabel signalerar att hälsotillståndet kan vara på väg 
mot en försämring. Under senare år observeras även en ökning av halten av ett metallbindande 
proteinet metallotionin (MT) i levern hos tånglake (figur 8). Dessutom observeras en ökning av 
kadmiumhalten (Cd, figur 9). Det är troligt att ökningen av MT hänger samman med ökningen av Cd-
halten. Det kan inte uteslutas att även förändringen av vita blodceller orsakas av den ökade Cd-halten. 
Det är viktigt att dessa möjliga orsakssamband blir föremål för uppföljande studier. När det gäller 
förändringen av EROD aktiviteten är det inte känt vad den beror på, men det är viktigt i kommande 
undersökningar ta reda på om PAH eller andra kemikalier, som är strukturellt lika dessa ämnen, kan 
vara orsaken till den observerade uppgången.   
 
Metaller och organiska miljögifter 
Kadmiumkoncentrationerna i tånglake har ökat signifikant med omkring 11 % per år under 
övervakningsperioden (figur 9).  Liknande koncentrationsökningar har även observerats i musslor och 
tånglake från lokaler i Östersjön. Koncentrationen av kvicksilver har totalt sett ökat med i genomsnitt 
10 % per år (figur 10). Tillförlitliga resultat för metaller med undantag för Hg saknas från och med 2004 
p.g.a. analysproblem.  Flera av de organiska miljögifterna, t ex PCB, DDT och HCB har legat på 
ungefär samma nivå under övervakningsperioden med början 1995. Däremot har halterna av HCH:er 
minskat under samma tidsperiod för att under senare år ligga på koncentrationer under mätbar nivå 
(figur 11). Minskningen antas vara resultatet av ett totalförbud mot användning som kom i slutet av 
1980-talet.
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Figur 4. Yngelbärande tånglakehonors medellängd (mm) för åldersgrupperna 1+ och 2+. Vertikala linjer anger 95% 
konfidensintervall och regressionslinjen anger linjär förändring.  
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Figur 5. Medellängd (mm), somatisk vikt (g) samt konditionsfaktor (förhållande mellan längd och vikt) har minskat 
hos yngelbärande tånglakehonor. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den heldragna linjen visar två 
perioders glidande medelvärde. Regressionslinjer anger linjära förändringar.  
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Figur 6. Andelen honor med döda yngel (%) respektive sent döda yngel (%) samt frekvensen döda yngel (%). 
Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall för frekvensen döda yngel. Samtliga beräkningar har gjorts på honor 
med fler än tio yngel totalt.  
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Figur 7. Andelen vita blodceller (%) i tånglake. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den heldragna 
linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger linjär förändring. 
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Figur 8. Halten metallotionin (MT) (μg/mg protein) i lever hos tånglake. Vertikala linjer anger 95% 
konfidensintervall och den heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger linjär 
förändring. 
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Figur 9. Halten kadmium (μg/g torrvikt) i lever hos tånglake. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den 
heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger exponentiell ökning. 
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Figur 10. Halten kvicksilver (ng/g färskvikt) i muskel hos tånglake. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och 
den heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger exponentiell ökning.  
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Figur 11. Halten lindan (μg/g fettvikt) i muskel hos tånglake. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den 
heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger exponentiellt avtagande.  
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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 (tånglake), Metaller och organiska miljögifter i 
blåmussla, fisk och sillgrissleägg. 
 
Undersökningstyper 
Övervakning av kustfisk. Fiske med ryssjor. 
 
Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå. 
 
Metaller och organiska miljögifter i fisk och hav. 
 
Pågående provtagning 
Provfiske med ryssjor (juli–augusti). 
 
Provfiske med ryssjor (oktober–november), yngelprovtagning, fysiologisk provtagning (tånglake). 
 
Insamlingsfiske med ryssjor (april), fysiologisk provtagning (tånglake) 
 
Metaller och organiska miljögifter övervakas i tånglake och blåmussla. 
 
Mätning av vattentemperatur under isfri tid. 
 
Län, kommun 
Västra Götalands län, Tanums kommun 
 
Kustvattentyp 
Västkustens inre kustvatten Skagerrak 
 
Salthalt 
Salthalten varierar mellan ca  20-30  psu (Källa SMHI, Byttelocket (1986-2006, 5 m djup). 
 
Skydd/påverkan 
Provtagningsområdet är karakteriserat som ett referensområde med mycket begränsad påverkan av 
lokala utsläppskällor, såsom småbåtstrafik, jordbruk, och enskilda avlopp.  
 
Säl/skarv 
Säl eller skarv har inte noterats i området.  
 
Rekryteringsmiljöer 
Inga kända fiskyngelundersökningar har genomförts i området i syfte att kartlägga 
rekryteringsområden. 
 
Annan miljöövervakning och forskningsverksamhet 
Inom ramen för Bohuskustens kontrollprogram utförs oceanografiska mätningar vid Byttelocket, söder 
om referensområdet Fjällbacka. Datavärd för detta är SMHI.  
 
Åren 1999 och 2006 användes Fjällbackastationen som referenslokal vid regional miljöövervakning. 
Undersökningarna gällde övervakning av hälsotillstånd hos tånglake i tre belastade lokaler längs 
bohuskusten. Dessa undersökningar stöddes av Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
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Samhälls- och populationsvariabler, 
fysiologiska hälsovariabler och miljögifter 
Responsgrupp   Variabel 
Samhällsstruktur  Artsammansättning, total biomassa. 
 
Demografi och abundans  Fångst per ansträngning och åldersfördelning. 
 
Reproduktion och   Embryosomatiskt index ESI, fekunditet och yngelhälsotillstånd 
endokrina störningar               hos tånglake. 
 
Patologi    Sjukliga förändringar (deformationer, sår, inre och yttre skador). 
 
Blodstatus och jonreglering Hematokrit (HT) och hemoglobin (HB), plasma Cl-,Na+, K+ och Ca2+ hos 
                                               tånglake. 
 
Immunförsvar  Lymfocyter, granulocyter, trombocyter, totalt antal vita blodceller hos 
                                               tånglake. 
Leverfunktion Levermorfologi, leversomatiskt index (LSI), etoxyresorufin-O-deetylas 

(EROD), glutationreduktas (GR), katalas, metallotionin (MT) och DNA-
addukter hos tånglake. 

 
Tillväxt, energilagring och  Tillväxthastighet, konditionsfaktor, leverstorlek, fettinnehåll, 
metabolism   blodglukos och blodlaktat hos tånglake. 
 
Metaller och organiska    I lever: Cd, Cu, Cr, Ni, Zn och Pb. I muskel: Hg,  
miljögifter  PCB (Polyklorerade bifenyler, har använts som mjukgörare i plaster, i    

hydraulvätska, i transformatorer mm., totalförbjöds 1978), 
DDT (Diklordifenyltrikloretan, har använts för insektsbekämpning, 
totalförbjöds 1975), 

                                                HCH:er (Hexaklorocyklohexaner, tre typer mäts α, β, γ (även kallad 
lindan), har använts för insektsbekämpning, förbjöds inom jordbruket 
1978). 

                                                HCB (Hexaklorbensen, har använts som svampbekämpningsmedel 
och som industriråvara men kan även bildas vid förbränning, togs bort 
från marknaden 1980). 

 
 
 
 
 
 
 
Hur man refererar till faktabladet: 
Naturvårdsverket. 2009. Integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2009. Fjällbacka. 


