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1. Inledning
I denna internrapport redovisas de analyser som utgjort underlag till Kustlaboratoriets bidrag 
till Fiskeriverkets gemensamma resurs- och miljööversikt år 2006. Analyserna häri bygger 
på loggboksdata, provfi ske, journalföringsdata, samt i vissa fall även omgivningsdata, och 
omfattar abborre, gädda, gös, piggvar, sik, siklöja och skrubbskädda. Syftet har varit att 
dokumentera analyserna för spridning inom laboratoriet, och de tillhörande texterna är därför 
kortfattade. Vidare information kan fås av Ann-Britt Florin, Kerstin Söderberg, Lena Bergström 
eller Anna Gårdmark, som genomförde analyserna.

2. Resursläget i korthet, från ”Fiskbestånd och miljö i hav 
och sötvatten – Resurs och miljööversikt 2006”

Abborre
Egentliga Östersjön och Bottniska viken

Beståndens status varierar geografi skt och 
sammansättningen beror av starka årsklasser. Norr om 
Stockholms skärgård och i delar av Egentliga Östersjön 
verkar undersökta bestånd vara stabila. Omfattande 
problem med rekrytering förekommer dock i 
ytterskärgårdsområden längs Egentliga Östersjöns kust.

Biologiskt råd: Bestånden torde tåla ett oförändrat 
fi sketryck i Bottniska viken och i stora delar av Östersjön, 
men fi sket vid öppna kuststräckor och ytterskärgårdar i
Egentliga Östersjön bör inte öka.

Gös
Egentliga Östersjön
Bestånden vid ostkusten har minskat kraftigt. I Ålands 
hav är fångsterna i yrkesfi sket höga, men provfi sken 
visar att beståndet är utsatt för högt fi sketryck och att 
det minskar kontinuerligt. Den låga andelen gamla 
individer i beståndet vid Upplandskusten pekar mot 
en fortsatt låg tillväxt av beståndet. Beståndet kan 
förväntas fortsätta minska om inte fi sketrycket minskas. 
Både yrkes- och fritidsfi sket påverkas negativt av 
störningar från säl och skarv.

Biologiskt råd: Fisketrycket bör minska.

Gädda
Egentliga Östersjön och Bottniska viken
Yrkesfi sket är mycket litet jämfört med fritidsfi sket. 
Fångsterna i yrkesfi sket har minskat i Egentliga 
Östersjön. Avsaknaden av fångstuppgifter från 
fritidsfi sket gör en bedömning av gäddbeståndens 
tillstånd osäker. Minskande fångster i yrkesfi sket 
i Egentliga Östersjön, minskande fångst per 
ansträngning i särskilda undersökningar av yrkesfi sket 
i Smålands skärgård, i kombination med en sviktande 
yngelproduktion längs vissa exponerade kuststräckor på 
ostkusten, antyder dock regionalt minskande bestånd i 
Egentliga Östersjön. 

Biologiskt råd: På grund av problem med rekrytering 
bör fi sket vid öppna kuststräckor och ytterskärgårdar i 
Egentliga Östersjön inte öka. 

Piggvar
Egentliga Östersjön
Beståndet kring Gotland har återhämtat sig sedan 
slutet på nittiotalet. Minskningen av stora individer 
tyder dock på fortsatt högt fi sketryck från yrkes- och/
eller fritidsfi sket. Fisket är i hög grad beroende av 
starka årsklasser och är därför känsligt för variation i 
rekrytering. Rekryteringen är dock för närvarande god. 

Biologiskt råd: Fisket bör inte öka. 
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Siklöja
Bottenviken
Beståndet har återhämtat sig från det tidigare hårda 
fi sket främst på grund av ovanligt stora årsklasser 
2001–2003, men har därefter åter minskat. Extremt 
låg rekrytering under 2004–2005 förväntas leda till att 
beståndet minskar ytterligare. Det mycket låga antalet 
äldre individer, liksom den variabla rekryteringen, gör 
beståndet sårbart för exploatering.

Biologiskt råd: Fiskeansträngningen bör minska och 
anpassas till beståndets minskade produktionsförmåga.

Skrubbskädda
Egentliga Östersjön, Skagerrak och 
Kattegatt
Bestånden i Skagerrak/Kattegatt tycks vara stabila 
men minskningen av stora individer i Kattegatt kräver 
uppföljning. För sydöstra Östersjön är svenska data 
bristfälliga, men enligt ICES är beståndet stabilt. I 
nordöstra Östersjön är bilden komplex då vissa platser 
uppvisar ökningar medan andra minskar. För en säkrare 
bedömning behövs åldersanalyser från samtliga platser 
och en uppskattning av mängden skrubbskädda som 
kastas överbord liksom data från fritidsfi sket.

Biologiskt råd: Fisket kan fortsätta i nuvarande 
omfattning. 

Sik
Egentliga Östersjön och Bottniska viken
Fångsterna i yrkesfi sket halverades under mitten 
av nittiotalet och har därefter varit oförändrad i 
Bottenviken och Egentliga Östersjön, men fortsatt 
minskande i Bottenhavet. Tillståndet är svårbedömt 
eftersom det saknas tidsserier som tar hänsyn till 
fi sketryck och genetisk struktur med avseende på 
olika ekologiska former, framför allt i Bottniska viken 
där huvuddelen av fångsten sker. Undersökta bestånd 
i Upplands skärgård har minskat något, medan 
bestånden vid Smålandskusten inte visar någon 
förändring. 

Biologiskt råd: Kan inte lämnas utifrån tillgängliga data 
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3. Abborre
3.1 Abborre i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och miljööversikt 2006”

Abborre
- Perca fl uviatilis

Egentliga Östersjön och Bottniska 
viken

Mycket abborre fångas i fritidsfi sket och
en enkätundersökning från 2004 visar att 
fritidsfi skets fångst (cirka 1 200 ton) är 
nästan tolv gånger så stor som yrkesfi skets
fångst (103 ton). I Bottenviken och Botten-
havet är fritidsfi sket mer än sex gånger
så stort som den yrkesfi skade fångsten,
motsvarande siffra för mellersta Egentliga
Östersjön är 23 gånger. I södra Egentliga
Östersjön är den yrkesfi skade fångsten
försumbar jämfört med fritidsfi sket. 
Fritidsfi skets tyngdpunkt är mellersta 
Egentliga Östersjön, där mer än hälften av 
den fritidsfi skade fångsten tas.
    I yrkesfi sket i Egentliga Östersjön har
mer än tre fjärdedelar av abborrfångsterna
de senaste fem åren fi skats med nät. 
Betydelsen av fi ske med mjärdar ökar längre 
norrut längs ostkusten och i Bottenviken
tas hälften av fångsten med mjärdar medan
resterande tas med nät, fällor och ryssjor.
Den totala fångsten av yrkesfi skad abborre
längs Sveriges ostkust har minskat med en

UTBREDNINGSOMRÅDE
Abborren finns allmänt över hela Sverige
med undantag för fjällregionen. Den 
förekommer i Östersjöns kustområden upp 
till norra Bottenviken.

LEKOMRÅDE
Leken sker under april-juni på grunt 
vatten, i kustmiljöer ofta på vasstubb och
nateväxter.

VANDRINGAR
Abborren är relativt stationär under 
uppväxttiden men företar vandringar till 
lekplatser. I Östersjön har vandringar 
mellan olika kustavsnitt påvisats.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Vid 2-4 års ålder blir abborrhanen 
könsmogen och honan vid 3-5 år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
En ålder av 22 år har konstaterats men vid
kusten blir de vanligtvis inte äldre än 10-15
år. Honan kan uppnå en längd kring 50 cm
och vikt över 4,5 kilo. Över 40 cm och ett
kilo får anses som stort. Hanen väger 
sällan över 0,5 kilo.

BIOLOGI
Abborrens rekrytering gynnas av höga
sommartemperaturer. Under vintern fi nns
abborren på djupbottnar ända ned till 60
meter. Sommartid samlas abborren gärna
i vegetation på grunt vatten. Första året
lever den av djurplankton och övergår
sedan till att äta insektslarver, kräftdjur
och små fi skar. Vid 15–20 cm övergår den
ofta till enbart fi sk och kräftdjur som föda.

Karta 3. Fångstområden för abborre 2004.
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tredjedel under de senaste tolv åren, från
148 ton 1994 till 98 ton 2005. Detta är till stor 
del till följd av fångstminskningen i norra och
mellersta Egentliga Östersjön (ICES 
fångstområden 27 och 28). Fångsterna ökar 
däremot längs Bottenhavets kust (fångstområde 30). 
Detta innebär att yrkesfi skets fångster i slutet 
av nittiotalet i huvudsak kom från Egentliga 
Östersjön, medan de senaste fem åren istället 
främst tas i Bottenviken, Norra Kvarken och 
Bottenhavet.
    I provfi sken i sex områden längs ostkusten
har fångsten abborre per ansträngning
varierat mycket, men inga generella 
förändringar har noterats. Omfattande 
studier på larver och yngel visar att det är 
stora problem med kustfi skens rekrytering 
längs Egentliga Östersjöns kust, främst är 
det ytterskärgårdsområden som drabbats. 
Rekryteringsproblemen avspeglas däremot inte 
i provfi skets fångster. Ett mått på rekrytering 
är årsklasstyrka, beräknad på vuxen fi sk. 
Årsklasser av abborre varierar kraftigt över 

Figur 1. Yrkesfi skets totalfångst av abborre i Östersjöns
hela kustområde och i de huvudsakliga fångstområdena,
samt i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

tiden och påverkas av temperaturen under vår 
och sommar. Vissa år utgör synnerligen goda 
rekryteringsår i ett fl ertal områden, till exempel 
1988 och 1997.

BESTÅNDSSTATUS
Tillståndet hos abborrbestånden varierar
geografi skt och är till stor del beroende på 
starka årsklasser. Efter några år med 
relativt sett svagare årsklasser i slutet av 
nittiotalet tycks årsklasserna de senaste 
åren vara bättre. Norr om Stockholms 
skärgård verkar undersökta bestånd vara 
stabila, vilket även gäller i Egentliga 
Östersjön de senaste fem åren.

BIOLOGISKT RÅD
Då abborrbestånden för närvarande inte
tycks vara reglerade av fi ske utan av starka 
årsklasser, torde de tåla ett oförändrat 
fi sketryck. På grund av problem med 
yngelproduktion bör fi sket vid öppna 
kuststräckor och ytterskärgårdar i Egentliga 
Östersjön inte öka.

Figur 3. Abborrens årsklasstyrka i provfi skefångster
varierar mycket över tiden (jämförelsevärde 100 är den
genomsnittliga rekryteringen per område). Efter några
år med svagare rekrytering i slutet av nittiotalet tycks
årsklasserna år 2001 vara starka i Bottenhavet och norra 
Kvarken, där även år 2003 tycks gynnsamt. År 2002 gav 
däremot en stark årsklass i Egentliga Östersjön.

Figur 2. Fångsten abborre per ansträngning (kilo per nät 
och natt) i provfi sken. Inga generella förändringar har 
noterats över tiden. Redskapsanvändningen skiljer sig
mellan Egentliga Östersjön och norra ostkusten.
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3.2 Provfi ske
I den nuvarande kustfi skövervakningen längs Sveriges ostkust ingår ett antal områden 
som årligen provfi skas i juli-augusti (fi gur 3.1). Fisket utförs med standardiserade metoder 
enligt Naturvårdsverket (2005) och Thoresson (1996). Fisket sker med Kustöversiktsnät 
(med maskstorlekar 17, 22, 25, 33 och 50 mm stolpe) och Nätlänkar (17, 22, 25 och 30 
mm stolpe) samt med Nordiska kustöversiktsnät (10, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48 och 60 mm 
stolpe) (tabell 3.1 och 3.2). Provtagningen och åldersanalysen är utförd enligt Fiskeriverkets 
Åldersanalyslaboratorier (2004), Naturvårdsverket (2005) och Thoresson (1996) (tabell 3.3). Valet 
av referensområden grundar sig främst på att de i så liten omfattning som möjligt skall vara 
påverkade av lokal mänsklig miljöstörande aktivitet. Därför förväntas eventuella förändringar 
i fi sksamhället i första hand spegla den naturliga variationen och storskaliga förändringar. 
De serier som här används går i vissa områden tillbaka till 1980-talet. Ett av områdena är 
Forsmark, som är påverkat av kylvattenutsläpp från det närliggande kärnkraftverket. Detta 
område ingår trots denna påverkan i rapporteringen av fi skövervakningen, eftersom den lokalt 
betingade näringsbelastningen i området är liten.

Samtliga uppgifter om åldersanalyser behandlar enbart honor och i vissa fall individer mindre 
än tolv cm som inte könsbestämts1. De åldersfördelningar som presenteras speglar därmed 
enbart den honliga delen av abborrbeståndet i respektive område. Samtliga provfi skeresultat 
samlas i databaser och fi lsystem hos Fiskeriverkets kustlaboratorium.

1 Gäller främst Nordiska kustöversiktsnät

Figur 3.1. Områden där provfi sken genomförs 
årligen i juli-augusti med Kustöversiktsnät 
(fyrkanter), Nätlänkar (trianglar) och Nordiska 
kustöversiktsnät (cirklar). År 2004 var sista året 
Kustöversiktsnät användes i Råneå.
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Tabell 3.1. Underlag för analyser av fångst per ansträngning (nät och natt) i Kustöversiktsnät (K) och 
Nätlänkar (N). Endast ostörda stationer ingår i analyserna. Enbart natt 1–3 av 6 fi skade nätter ingår i 
analysen av Forsmarksmaterialet.

Area År Redskap Sektion Station

Råneå 1994–2004 K 1 1–5, 7, 8
Holmön 1989–2005 K 1, 2 3, 9–17
Forsmark 1987–2005 K 1, 2 28–36
Aspöja 1999–2005 N 6 1–12
Kvädöfjärden 1989–2005 N 5, 6 1–6 (sektion 5), 1–6 (sektion 6)
Vinö 1995–2005 N 1 2–4, 8, 10–11

Tabell 3.2 Underlag för analyser av fångst per nät och natt i Nordiska kustöversiktsnät. No=Nordiska 
kustöversiktsnät. Endast ostörda stationer ingår i analyserna. Samtliga fi skade stationer inom djupintervall 0–10 m 
ingår undantaget stationerna; 4, 7, 8, 13, 14, 23, 32, 37, 38 och 40 i Torhamn, vilka endast fi skats 2002.

Area År Redskap

Råneå 2002–2005 No
Kinnbäcksfjärden 2004–2005 No
Holmön 2002–2005 No
Norrbyn 2002–2005 No
Gaviksfjärden 2004–2005 No
Forsmark 2002–2005 No
Lagnö 2002–2005 No
Kvädöfjärden 2002–2005 No
Torhamn 2002–2005 No

Tabell 3.3 Underlag för analyser av årsklasstyrka i Kustöversiktsnät (K), Nätlänkar (N) och Nordiska 
kustöversiktsnät (No). 

Area År Redskap (åldersprov och könsfördelningsskattning)

Råneå 1996–2004 K 1996–2001, N och K 2002, No 2003–2005
Holmön 1991–2005 K 1991–2001, N och K 2002, No 2003–2005
Forsmark 1991–2005 K 1991–2001, N och K 2002, No 2003–2005
Aspöja – Beräknas ej här
Kvädöfjärden 1991–2005 N 1991–2005
Vinö 1995–2005 N 1995–2005

3.2.1 Fångst per nät och natt
3.2.1.1 Biomassa
Vid utvärdering av fångst per nät och natt beräknas total abborrfångst/total ansträngning. 
Detta görs för att ta bort eventuell effekt av att vissa stationer kan vara störda vissa dagar. När 
störningen inträffar har betydelse då utfi skningseffekter kan ses i vissa områden vissa år. 

Kustöversiktsnät 
Fångsten per nät och natt är mycket variabel över tiden och skiljer en del mellan områden. 
Användningen av olika redskap norr respektive söder om latitud N59° gör att fångstnivåer inte 
direkt kan jämföras mellan alla områden (fi gur 3.2).

Figur 3.2 Beräknad vikt (kg) abborre per nät 
och natt i provfi ske med Kustöversiktsnät 
(Råneå, Holmön och Forsmark) samt Nätlänkar 
(Aspöja, Kvädöfjärden och Vinö). Enbart 
fångst från ostörda stationer ingår. Enbart natt 
1–3 av 6 fi skade nätter ingår i analysen av 
Forsmarksmaterialet.
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Den mycket stora fångsten i Holmöarna 2004 kan delvis förklaras med en maskstorlekseffekt. Båda 
maskstorlekarna 22 mm stolpe och 25 mm stolpe fångar abborrar i längdintervallet 15–25 cm, vilket 
ger överrepresentation i fångsten (fi gur 3.3). Denna effekt kan förekomma andra år också men är 
extra tydlig år 2004. Gällande intervall består i huvudsak av två och treåringar (se fi gur 3.7).

Ingen generell trend över tiden i fångst per nät och natt förelåg för Råneå, Holmön, Forsmark, 
Kvädöfjärden och Vinö (1995–2004)2 Inte heller noterades linjära trender för hela tidsserier i 
respektive område3. 

Vattentemperaturen i samband med provfi ske påverkar fi skens aktivitet och därmed deras 
fångstbarhet, och fångsten är högre vid högre temperaturer i Kvädöfjärden4 (fi gur 3.4). 
Ingen trend över tiden noterades för temperaturen vid redskapen i Holmöarna, Forsmark och 
Kvädöfjärden5 (fi gur 3.5).

Nordiska kustöversiktsnät
För den korta tidsserien från de Nordiska kustöversiktsnäten visade Råneå en minskande trend 
över tiden6 (fi gur 3.6). Fångstutvecklingen i de Nordiska kustöversiktsnäten följer varandra väl 
i Långvindsfjärden, Forsmark och Kvädöfjärden7.

Figur 3.3 Maskstorlekseffekt vid Holmön 2004, 
där maskstorlek 22 mm stolpe och 25 mm stolpe 
fångar ett överlappande intervall av abborrar i 
längdintervallet 15–25 cm.

Figur 3.4. Relation mellan temperatur och fångst 
per nät och natt (kg). Enbart ostörda stationer 
ingår. Enbart natt 1–3 av 6 fi skade nätter ingår i 
analysen av Forsmarksmaterialet. Fångsten är 
högre vid högre temperaturer i Kvädöfjärden.

2 ANCOVA, beroende variabel; fångst per nät och natt, fi x faktor; område, kovariat; år. Model custom; område, år, område x år, Typ III. 
F

4,40
=0,681 p=0,609, partial eta square=0,064 (år, område, år x område 1995–2004) (samtliga områden utom Aspöja). Då ingen 

interaktion (ej signifi kant interaktion) mellan område och år fi nns innebär det att en generell trend föreligger och vidare ANCOVA kan 
utföras, se nedan.
ANCOVA, beroende variabel; fångst per nät och natt, fi x faktor; område, kovariat; år. Model full factorial; område, år, Typ III. Ingen 
generell tidstrend noterades då, F

1,44
=0,217, p=0,644.

3 Linjär regression per område; p>0,05 1995–2004.

4 Linjär regression; F
1,15

=7,311, p=0,016 R2=0,328.
5 Linjär regression per område; p>0,05.
6 Spearman korrelation, ρ=1,00, p=0,000 (år 2002–2005).
7 Spearman korrelation, ρ=1,00, p=0,000 (år 2002–2005).
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3.2.1.2 Antal/andel per åldersgrupp
Kustöversiktsnätens och Nätlänkarnas relativt stora minsta maskstorlek samt den historiska 
provtagningsstrategin gör att fångst per åldersgrupp behandlas från två års ålder och uppåt8. 
Högsta ålder visad här är sju år för fångsten av abborre i dessa redskap. Treåringarna i 
Forsmark minskar medan fyra och femåringar i Holmön minskar signifi kant9. Fyra, fem och 
sexåringar i Vinö minskar signifi kant10 medan antalet tvååringar i fångsten däremot ökar 
om första årets fångster inte ingår i analysen. I samtliga områden består minst 50% av den 
provfi skade fångsten 2–7-åringar, av två och treåringar (fi gur 3.7). Andelen tvååringar i 
fångsten av individer i åldrarna 2–7 år ökar kraftigast i Vinö. Sandström et al. (2005) anger att 
gynnsamma temperaturförhållanden under senare år gett en ökad tillväxt hos abborre (fi gur 
3.8). Möjligen skulle denna tillväxtökning kunna leda till att de yngre abborrarna på senare år 
växt sig stora nog att bli fångstbara i större omfattning i provfi skeredskapen.

I de Nordiska kustöversiktsnäten fångas ettåriga abborrar i störst antal, därefter tvååringar, 
detta till följd av att mindre maskstorlekar ingår i dessa redskap (fi gur 3.9). Det stora antalet 
fångade tvååringar (kläckta år 2001) i Holmön förklarar den stora fångsten år 2003.

Figur 3.5. Temperatur vid redskap, 
Kustöversiktsnät och Nätlänkar. Enbart ostörda 
stationer ingår. Enbart natt 1–3 av 6 fi skade 
nätter ingår i analysen av Forsmarksmaterialet. 
Lägsta medeltemperatur noterades i 
Kvädöfjärden 1998 (12,0 °C) och den högsta 
1994 (22,6 °C).

Figur 3.6 Beräknad vikt (kg) abborre per nät och 
natt i provfi ske med Nordiska kustöversiktsnät i 
djupintervallet 0–10 m. Enbart fångst från ostörda 
stationer ingår i analysen.

8 Före år 2001 utfördes provtagningar med avseende på könsfördelning och ålder vid 12,6 cm totallängd och uppåt. Detta bidrar till att 
inga längd–ålderuppgifter fi nns att skala upp till fångstens längdfördelning. Resultatet av detta kan bli ofullständig information om de 
yngsta åldersgrupperna.

9 Linjär regression; Fyra- och femåringar i Holmön (F
1,13

=5,749, p=0,032 R2=0,302, respektive F
1,13

=5,651, p=0,033 R2=0,302). 
Treåringarna i Forsmark (F

1,13
=21,163, p=0,000 R2=0,619 1995-2005).

10 Linjär regression; Fyra-, fem- och sexåringar i Vinö (F
1,9

=16,988, p=0,003 R2=0,654 och F
1,9

=16,395, p=0,003 R2=0,646 respektive 
F

1,9
=7,382, p=0,024 R2=0,451 1995-2005). Tvååringarna i Vinö (F

1,8
=8,386, p=0,020 R2=0,512 1996–2005).
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Figur 3.7 Antal abborrhonor per nät och natt per åldersgrupp av fi skets 2–7 åringar i respektive område 
(vänster). Andel i fångsten per åldersgrupp (%) av 2–7 åringar (höger). Provfi ske med Kustöversiktsnät 
respektive Nätlänkar. Signifi kanta förändringar (linjär regression, p<0,05) anges i fi gurensom streckade linjer.
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3.2.1.3 Antal stora individer
Antalet stora abborrar, 25 cm eller längre12, kan till viss del anses överensstämma med den 
yrkesfi skade fångsten abborre. Antalet stora individer per nät och natt har ökat i Forsmark13. I 
Vinö minskar däremot fångsten av stora individer14.

Beräknas istället fångsten (kg per ansträngning) per 5–cm längdintervall, ges att fångsten av 
25–29,9 cm har ökat i Råneå, samt 25–34,9 cm har ökar i Forsmark15 (tabell 3.4).

11 För individer <12 cm har könsfördelningen endast noterats år 2005, tidigare år antas könsfördelningen för individer <12 cm vara 

50% honor och 50% hanar per längdgrupp.

12 Råneå, 20 cm eller längre pga låga fångster av stora individer.

13 Linjär regression; F
1,17

=10,44, p=0,005, 1987–2005. Data har kapats så att 25,1 cm och större ingår för längdgruppstandard 2 och 
25,0 cm och större ingår för längdgruppstandard 3 för samtliga områden utom Råneå (20,1 cm resp. 20,0 cm gäller där som gräns 
pga låga fångster stora abborrar). Ostörda stationer.

14 Linjär regression; F
1,9

=9,53, p=0,013, 1995–2005.

15 Linjär regression; Råneå 25–30 cm; F
1,9

=6,65, p=0,030, Råneå 30–35 cm; F
1,9

=6,34, p=0,033, Forsmark 25–30 cm; F
1,17

=8,78, 
p=0,009, Forsmark 30–35 cm; F

1,17
=5,19, p=0,036, Forsmark >35 cm; F

1,17
=12,97, p=0,002.

Figur 3.9 Antal abborrhonor11 per nät och natt per åldersgrupp av fi skets 1–6 åringar i Holmön (vänster). 
Andel i fångsten per åldersgrupp (%) av 1–6 åringar (höger). Provfi ske med Nordiska kustöversiktsnät.

Figur 3.8. Årlig tillväxt (mm) hos abborrhonor (1–6 år) vid Holmön (vänster) och Kvädöfjärden (höger). 
Vattentemperaturen under juni–augusti (Holmön) respektive maj–september (Kvädöfjärden) visas.
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Tabell 3.4. Förändring i fångst (kg per ansträngning) per 5-cm längdintervall. Fångsten av 25–29,9 cm har 
ökat i Råneå, samt 25–34,9 har ökat i Forsmark (linjär regression, p<0,05). ns anger att ingen signinfi kant 
förändring visats.

 Längdintervall (cm) Råneå Holmön Forsmark
   –9,9 ns ns ns

10,0–14,9 ns ns ns
15,0–19,9 ns ns ns
20,0–24,9 ns ns ns
25,0–29,9 + ns +
30,0–34,9 + ns +

           35,0– ns ns +
TOTALT ns ns ns

3.2.2 Årsklasstyrka
Relativ årsklasstyrka baseras på 2–7-åringar i provfi skefångster. Modifi erad Svärdssons metod 
används vilken kompenserar för hur en viss åldersgrupp fångas över hela tidsserien (Thoresson 
1996). Jag väljer att presentera långa serier för sig och kortare för sig för sig, då seriens 
längd får effekt på långtidsmedelvärdet. Olika ansträngningar i Forsmark 2005 jämfört med 
föregående år påverkar inte Svärdssons metod eftersom det är relationen mellan årsklasser som 
är det intressanta. Det är andelen av exempelvis treåringar av 2–7-åringarna som beräkningen 
avser. Den modifi erade Svärdssons metod justerar för hur en viss åldersgrupp ”brukar fångas” 
över hela tidsserien, vilket förutsätter att en viss åldersgrupp fångas på ett liknande sätt 
oberoende av tillväxttakt. 

En årsklasstyrka över 100 (genomsnittsrekrytering) anger att individer som kläckts det året 
har bidragit till beståndet mer än bidraget är till beståndet under ett genomsnittsår. Årsklasser 
av abborre varierar kraftigt över tiden och vissa år utgör synnerligen goda rekryteringsår 
i ett fl ertal områden, 1988 och 1997 anges som sådana år (fi gur 3.11). I Holmöarna var 
rekryteringen år 1988 fyra gånger så stor som medelrekryteringen i området för hela perioden. 
År 1998 var däremot ett år med svag rekrytering. Årklasstyrkan i Holmön och Kvädöfjärden är 
positivt korrelerade17. Tidsseriens första och sista värde på årsklassstyrka baseras på fångst av 
endast en åldersgrupp och har därmed uteslutits i korrelationen.

Årsklasstyrka är mycket variabel över tiden men efter några år med svagare rekrytering i 
slutet av 1990-talet tycks år 2001 och följande år vara bra rekryteringsår i förhållande till 
medelrekryteringen över tidsserien i alla områden. Forsmark och Kvädöfjärden har dock 
2003 en rekrytering som är lägre än genomsnittet för respektive område. En tänkbar orsak i 
Forsmark kan vara en temperaturnedgång i början av maj det året, vilket kan ha missgynnat 
en eventuell, påbörjad rekrytering eller försenat den (fi gur 3.12).

Figur 3.10. Antal stora abborrar per nät och 
natt i provfi skefångsten. Detta kan representera 
storlekar av abborre som fångas i yrkesfi sket16 
(*>19,9 cm i Råneå).

16 Natt 1–3 ingår för Forsmark år 2005 medan natt 1–6 ingår för föregående år.

17 Spearman korrelation; ρ=0,676, p=0,002       år 1985–2002.
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Gynnsam temperatur under säsongen påverkar årsklassens styrka. Medelvattentemperatur 
under tillväxtperioden registrerad på en meters djup i Råneå, Holmön, Forsmark och 
Kvädöfjärden samt temperaturen mätt på intagsvattnet till Forsmarks kärnkraftverk från två 
meters vattendjup presenteras i fi gur 3.13.

3.2.3 Mortalitet
Den totala dödligheten kan uppskattas genom att följa kohorter över tiden i ett upprepat fi ske 
och se hur kohorten minskar år från år. En förutsättning för detta är dock att kohorten är 
fullständigt rekryterad till fi sket innan beräkningarna börjar. Då antalet fi skar förväntas vara 
logaritmiskt avtagande, så ger lutningskoffecienten på den linjära funktionen mellan ln(antal 
individer ett givet år) och ln(antal individer av samma årsklass följande år). För att få bort 
effekten av att fångsterna mellan åren är olika stora används här andelen 3, 4, 5, 6 respektive 

Figur 3.11 Abborrens årsklasstyrka varierar mycket över tiden (100 innebär medelgod rekrytering per 
område). Relativ årsklasstyrka baserad på 2–7 åringar i provfi skefångster från Holmön, Forsmark och 
Kvädöfjärden 1991–2005 (ovan) och Råneå 1996–2004 samt Vinö 1995–2005 (nedan).

Figur 3.12 Vattentemperatur registrerat på en meters 
djup i Forsmark år 2000–2004 visar en sänkning 
av temperaturen i början av maj 2003 (se pil) efter 
en period med högre vattentemperaturer, något 
som kan ha missgynnat rekryteringen. 

Figur 3.13 Medelvattentemperatur (1 juni–31 
augusti) registrerad på en meters djup i Råneå, 
Holmön, Forsmark och Kvädöfjärden samt 
temperaturen mätt på intagsvattnet till Forsmarks 
kärnkraftverk från två meters vattendjup. 
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7-åringar av 3–7-åringar i fångsten. Den genomsnittliga lutningskoeffi cienten för dödligheten 
mellan 3–4 års ålder, 4–5 års ålder, 5–6 års ålder respektive 6–7 år beräknas per fångstår. Om 
negativa lutningar erhålls bortses från dem.

Minskningen av ett bestånd med tiden ges av ekvationen nedan.

N1 = N0*e-Zt

Genom att jämföra två på varandra följande år fås att det antal individer som dött, uttryckt 
som andel av ursprungspopulationen kan ges av följande ekvation:

Ett Z-värde på ca 0,7 innebär det att 50% av beståndet dör av varje år.

Vid Forsmark har mortaliteten de fl esta fångståren varit under 50% medan dödligheter över 
85% har noterats i Råneå, Holmön och Vinö (fi gur 3.14).

3.2.3 Könsfördelning
För abborre längre än 20 cm är i genomsnitt minst 75% av individerna honor (fi gur 3.15). 
Detta tycks inte gälla Holmön i samma utsträckning som i andra områden, där även hanarna 
tycks tillväxa till större storlek. Möjligen har skilda migrationsmönster för könen betydelse här. 

Figur 3.14 Mortalitet baserat på andelar i 
fångsten av 3–7 åringar. Vid Forsmark har 
mortaliteten de fl esta fångståren varit under 
50% medan dödligheter över 85% har noterats i 
Råneå, Holmön och Vinö.

Figur 3.15 Könsfördelning (medelvärde andelen 
honor i fångsten per längdgrupp, %) åren 2002–
2005.
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3.3 Yrkesfi ske
3.3.1 Loggboksdata
Yrkefi skets fångster 1999–2005 är hämtade från loggboksdata uttaget 2006–02–14. Uppgifter 
för åren 1994–1998 har hämtats från Fiskeriverket (2005a). Äldre loggboksdata avseende 
1979–1991 kommer från Oldlogg (Teija Aho, versionsdatum saknas). Uttaget ska behandla 
landad fångst av abborre från Östersjöns kustområden, varför ICES delområde 25 och 27–31 
valts. Fångst av abborre har även registrerats i ruta 20–24 samt 26, men i mycket liten 
omfattning (mindre än 1% av den totala fångsten per år) och dessutom utgör delområdena inte 
Östersjöns kustområden, och har därför valts bort.

Äldre loggboksdata är inte kvalitetssäkrade och presenteras här för att illustrera förekomst av 
registreringar (fi gur 3.16). 

I yrkesfi sket i Egentliga Östersjön har mer än tre fjärdedelar av abborrfångsterna de senaste 
fem åren fi skats med nät. Betydelsen av fi ske med mjärdar ökar längre norrut längs ostkusten 
och i Bottenviken görs hälften av fångsten med mjärdar medan resterande tas med nät, fällor 
och ryssjor. Den totala fångsten yrkesfi skad abborre längs Sveriges ostkust har minskat med en 
tredjedel under de senaste tolv åren, från 148 ton 1994 till 98 ton 2005. Detta är till stor del till 
följd av fångstminskningen i Norra och Mellersta Egentliga Östersjön (delområde 27 och 28)18 
(fi gur 3.17). Fångsterna ökar däremot längs Bottenhavets kust (delområde 30). Fångsterna 
dominerades under nittiotalets senare hälft av abborre fi skad i Egentliga Östersjön medan 
fångster från Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet utgjort en större andel de senaste 
fem åren.

18 SD 25 F
1,10

=4,48 p=0,060, SD 27 F
1,10

=22,3 p=0,001, SD 28 F
1,10

=8,00 p=0,018, SD 29 F
1,10

=3,28 p=0,100
SD 30 F

1,10
=9,49 p=0,011, SD 31 F

1,10
=3,41 p=0,094, TOTALT SD 25, 27–31 F

1,10
=6,11 p=0,033

Figur 3.16 Yrkesfi skets totalfångst av abborre i 
Östersjöns kustområde under åren 1979–2005. 
Fångstuppgifter från åren 1979–1990 är inte 
kvalitetssäkrade.

Figur 3.17 Yrkesfi skets totalfångst av abborre i 
Östersjöns kustområde under åren 1994–2005 
samt fångsten per delområde (ICES delområde 
inom parentes).
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En möjlig förklaring till den kraftiga nedgången i fångster i delområde 27 åren 1994–1996 
(och därmed i totala fångsten) kan vara att år 1988 var ett mycket bra rekryteringsår, vilket 
ses i fl era provfi skeområden (Holmön, Kvädöfjärden och Vinö, se fi gur 3.11). Individer kläckta 
1988 fångades 1994 (de var då sex år), 1995 (sju år) och 1996 (åtta år).

3.3.2 Journalföring i förhållande till provfi ske, Aspöja
Kustlaboratoriet har sedan 1994 samarbetat med ett antal yrkesfi skare i St Anna skärgård, 
vilka har bokfört sina fångster. Kustlaboratoriet har sedan 1999 även bedrivit provfi ske i 
Aspöja. Resultat från båda fi sketyperna fi nns beskrivna i Lingman (2005). Storleksfördelningen 
i det journalförda fi sket under juli, augusti och september har förskjutits mot allt större 
abborrar (fi gur 3.18). Medellängden 1999 var 23 cm och storleksfördelningen har därefter 
förskjutits cirka en centimeter uppåt varje år mot en medellängd i fångsten på nära 27 cm år 
2003. Även fångstens minsta fi skar har blivit större för varje år och kurvorna klingar av vid en 
större storlek (Lingman 2005).

Den dominerande årsklassen under sommarfi sket var fyraåriga honor under åren 1999 till 
2001 och fångsterna utgjordes genomgående till största delen av tre till sex år gamla fi skar. 
Årsklassen från 1997 rekryterades till fi sket under tredje kvartalet 2000 och låg till stor 
del bakom uppgången för fi sket under de två kommande åren (fi gur 3.19). Den utgjorde en 
betydande andel av fångsten även vid en ålder av sex år 2003, men då hade även årsklassen 
från 2000 vuxit till fångstbar storlek och dominerade under sommarfi sket (Lingman 2005).
Åldersfördelningen i provfi sket överensstämde väl med den i yrkesfi sket. Årsklassen från 1997 
rekryterades till provfi sket som tvåårig (1999) och kunde följas i fångsterna tills de var sex år 
(2003). Årsklasserna från 1998 och 1999 gav ett svagt tillskott till fångsterna. Förhållandevis 
höga tätheter av tvååringar registrerades 2002, 2003 och i synnerhet 2004, vilket indikerar 
en god rekrytering för åren 2000–2002 (Lingman 2005). Den starka årsklassen från 1997 kan 
även ses i provfi skefångster från andra kustavsnitt (fi gur 3.11). Däremot tycks årsklassen som 
kläckts år 2000 vara under medelrekrytering för andra områden. De svaga årsklasserna 1998 

Figur 3.18 Storleksfördelningen för abborre 
i journalförda fångster i fi skbottengarn i juli, 
augusti och september 1999–2003. Från 
Lingman (2005).

Figur 3.19 Fångst av abborre (kg) per redskap 
och dygn från yrkesfi ske med fi skbottengarn19 
under juli, augusti och september vid Aspöja 
1994–2003 samt provfi ske med Nätlänkar i 
augusti 1999–2005. Total fångst abborre (kg 
per nät och natt) i provfi skets ostörda stationer 
samt fångsten uppdelat i storleksklasser. 
Yrkesfi skedata från Lingman (2005).

19 Redskapskod 24 enligt Loggbas.
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och 1999 som nämns i provfi sket i Aspöja gäller samtliga provfi skeområden söder om Råneå. 
Observationerna av en snabb tillväxt och av en till synes god rekrytering under senare år pekar 
mot en kommande positiv utveckling för abborrfi sket vid Aspöja (Lingman 2005).

Yrkesfi skets fångster i Aspöja domineras av individer i längdintervallen 20–30 cm (fi gur 3.18). 
I provfi skets fångster i Aspöja domineras fångsterna (kg per nät och natt) däremot av individer 
i längdintervallet 15,0–24,9 cm (fi gur 3.19). Inget gemensamt mönster i fångstutveckling kan 
ses mellan yrkesfi ske och provfi ske i Aspöja. Yrkesfi skets fångster för åren 2004 och 2005 
fi nns insamlat men inte datalagt.

3.4 Fritidsfi ske
Enligt Fiskeriverket (2005a) uppgick det svenska fritidsfi sket efter abborre under år 2004 
till 10 092 ton (95% CI ±1884 ton). Detta misstänks dock vara en överskattning till följd av 
bortfall av enkätsvar. En mer realistisk uppskattning är 1 202 ton (A. Paulrud), att jämföra 
med yrkesfi skets 103 ton under samma år (tabell 3.5). Fritidsfi sket är mångfaldigt större än 
yrkesfi sket i samtliga havsområden. I Bottenviken och Bottenhavet är fritidsfi sket mer än sex 
gånger så stort som den yrkesfi skade fångsten, motsvarande siffra för Mellersta Östersjön är 
23 gånger. I södra Egentliga Östersjön är den yrkesfi skade fångsten försumbar jämfört med 
fritidsfi sket. Fritidsfi skets tyngdpunkt är mellersta Egentliga Östersjön, där mer än hälften av 
den fritidsfi skade fångsten tas. Fisket i Bottenviken och Bottenhavet dominerar yrkesfi skets 
fångster med 71% av fångsterna år 2004. 

Tabell 3.5 Fångad fi sk i fritidsfi ske enligt enkätundersökning (korrigerat för svarsbortfall av A. Paulrud) jämfört 
med loggboksförda landningar under 2004.

Område Fritidsfiskets fångst, 
ton

Andel av fritids-
fiskad fångst, %

Yrkesfiskets fångst, 
ton

Andel av yrkes-
fiskad fångst, %

Bottenviken och Bottenhavet* 451 38 73 71
M. Egentliga Östersjön** 676 56 30 29
S. Egentliga Östersjön*** 75 6 0 -
TOTALT 1202 ton 100% 103 ton 10%

* ICES sd 30, 31 ** ICES sd 25, 27, 28, och 29 ** ICES sd 24
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4. Gädda
4.1 Gädda i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och miljööversikt 
2006”.

Gädda
- Esox lucius

Egentliga Östersjön och Bottniska 
Viken 

Gädda tas i huvudsak i fritidsfi sket, vars
omfattning uppskattades till omkring 1 300
ton i kustområdena år 2004. Yrkesfi sket
riktat mot gädda är betydligt lägre och 
uppgick till 42 ton längs hela kusten 2005.
    Yrkesfi sket sker främst med nät och
ryssjor och är som mest aktivt i samband
med lektiden från vårvinter till försommar.
Den yrkesfi skade fångsten har varit relativt
konstant i Bottniska viken under den senaste
tioårsperioden. I Egentliga Östersjön
däremot har fångsterna minskat 
kontinuerligt och är idag en fjärdedel av 
nivån under mitten av nittiotalet. Detaljerade 
journaler från yrkesfi ske med ryssjor under 
våren i Småland skärgård visar en tendens 
till minskning i fångst per ansträngning den
senaste tioårsperioden. Motsvarande data
från Östergötland visar inte någon tyd-

UTBREDNINGSOMRÅDE
Allmän i sjöar över hela landet utom i
fjällen, samt längs Bottniska vikens och
Egentliga Östersjöns kuster.

LEKOMRÅDE
Leken sker under mars till maj, i sjöar på
översvämmade strandängar och vid kusten
i vegetationsklädda grunda vikar där
vattentemperaturen stiger snabbast under
våren. Rommen är svagt klibbig och fäster
vid vegetationen.

VANDRINGAR
Gäddan är som mest aktiv i samband med
lek under tidig vår. Övriga tider är den
mycket stationär, och förfl  yttar sig främst
vid sök efter nya jaktområden.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Hanen 2-3 år, honan 2-5 år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
Ålder kring 30 år har kunnat konstateras.
Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta
fall över 20 kilo.

BIOLOGI
Gäddan är ett rovdjur redan från det första
levnadsåret. Den lever vanligen stationärt
strandnära i skydd av vegetation och jagar
genom snabba utfall mot bytet. Gäddan
äter alla slags fi skar, även sin egen art. Den
kan också fånga ormar, grodor och fågelungar.
Tillväxten är snabb och mycket variabel. 

Karta 7. Fångstområden för gädda 2004.
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4.2 Yrkesfi sket enligt Loggböcker
Material: Sammanställningen är baserad på loggboksdata över yrkesfi skets fångst av gädda 
perioden 1994–2005.

4.2.1 Totalfångst
Den totala fångsten av gädda har minskat kontinuerligt sedan 1994, från i medeltal 103 ton 
per år under treårsperioden 1994–96 till i medeltal 41 ton per år under 2003–05. Den totala 
fångsten utgör idag 40% av nivån i början av perioden. De kraftigaste minskningarna ägde rum 
åren 1995–1996 samt 1999–2002, utan förändringar under mellanliggande år (Pearson r= -0.93, 
p<0.001, n=12). 

4.2.1.1 Förändringar med avseende på subdivisioner
Fångster över 10 ton per har under den senaste treårsperioden (2003–2005) rapporterats endast 
från subdivision 27 och 31. I detta sammanhang redovisas statistiken för de subdivisioner 
som har en medelfångst över 1 ton per år under den studerade tidsperioden 1994–2005, eller 
subdivisioner 25, 27, 29, 30 och 31. 

Figur 4.1 Yrkesfi skets totala fångst av gädda i 
Östersjöns kustområden.

lig förändring, men årsklassernas storlek
varierar kraftigt. Det här gör att starka
årsklasser har stor inverkan på de fi skade
beståndens sammansättning under 
fl era på varandra följande år. Gäddans 
rekryteringsframgång, mätt som yngel-
produktion, har minskat drastiskt inom 
vissa kustavsnitt i Egentliga Östersjöns 
ytterskärgård sedan nittiotalet.

BESTÅNDSSTATUS
Avsaknaden av säkra fångstuppgifter från
fritidsfi sket gör en bedömning av gädd-
beståndens tillstånd osäker. Tillståndet 
hos gäddbestånden varierar geografi skt. 
Minskande fångster i yrkesfi sket i 
Egentliga Östersjön, minskande fångst per 
ansträngning i särskilda undersökningar 
av yrkesfi sket i Smålands skärgård, i 
kombination med en sviktande yngel-
produktion längs vissa exponerade 
kuststräckor på ostkusten, antyder dock 
regionalt minskande bestånd i Egentliga 
Östersjön.

Figur 7. Yrkesfi skets totalfångst av gädda i Östersjöns
hela kustområde och i de huvudsakliga fångstområdena,
samt i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

BIOLOGISKT RÅD
På grund av problem med rekrytering bör
fi sket vid öppna kuststräckor och ytter-
skärgårdar i Egentliga Östersjön inte öka.
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Resultat: Den totala fångsten har minskat i samtliga subdivisioner under den studerade 
tidsperioden. Minskningen är mycket stark inom subdivisioner 25 och 27 i Egentliga Östersjön, 
där fångsten idag är en fjärdedel av nivån i mitten av nittiotalet (tabell 4.1, fi gur 4.2). 

Tabell 4.1 Yrkesfi skets fångst av gädda inom de subdivisioner där medelfångsten under 1994–2005 varit 
över 1 ton/år. Fångst visas som medelvärde (standardavvikelse) per år inom de angivna 3-årsperioderna. 
Förändring visas som jämförelse (%) mellan den sista och första 3-årsperioden. Trenden visar korrelationen 
mellan vikt och år (n=12) inom varje subdivision.

Subdivision Fångst: ton per år, medel (1 SD) Förändring Trend

1994–96 1997–99 2000–02 2003–05
2003–05 av 
1994–96, % 

Pearson r p

SD25 21 (1.4) 17 (3.0) 11 (3.2) 5.8 ( 0.2) 28 -0,979 <0,001

SD27 50 (18) 28 (3.2) 16 (5.4) 12 (1.3) 25 -0,88 <0,001

SD29 5.8 (0.5) 6.1 (1.9) 6.0 (1.6) 5.3 (0.8) 91 -0,236 ns

SD30 6.3 (5.5) 8.7 (2.9) 6.4 (2.4) 5.0 (2.1) 79 -0,203 ns

SD31 19 (5.5) 15 (5.1) 19 (2.3) 12 (3.1) 65 -0,401 ns

4.2.1.2 Förändringar med avseende på redskap
Fångstens fördelning över olika redskap studerades inom perioden 1996–2005. Under denna 
period är sammansättningen homogent rapporterad (fi gur 4.3), medan under år 1994–1995 
en stor del av fångsten (40 respektive 25%) varit inrapporterad under ”övriga redskap” vilket 
skulle ge en sämre total upplösning av resultatet. 

Resultat: Under perioden 1996–2005 togs mellan 61–72% av fångsten i förankrade nät, 7–17% 
i bottengarn och 6–11% i ryssjor, och 12–23% i övriga redskap (fi gur 4.3). Andelen av fångst 
med bottengarn har minskat (Pearson r=-0.81, p=0.004), medan andelen fångst med nät/garn, 
ryssjor samt övriga redskap inte visar några signifi kanta förändringar. Bottengarn används 
framför allt i Egentliga Östersjön (7 respektive 27% i SD 25 och 27) där den största totala 
minskningen i fångst ägt rum, och inte i Bottniska viken (0%, fi gur 4.4).

Figur 4.2 Yrkesfi skets fångst av gädda inom 
subdivisioner under 1994-2005

Figur 4.3 Yrkesfi skets fångst av gädda, relativ 
fördelning över de vanligaste redskapen, data 
sammanslaget för subdivisioner 25, 27, 29, 30, 31. 
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4.3 Journalföringsdata
4.3.1 Fångst per ansträngning
Material: Analys av fångst per ansträngning är baserad på information från journalförande 
fi skare vid Marsö (SI) i Småland och Aspöja (AÖ) i Östergötland. Marsö är belägen i en relativt 
skyddad inner- och mellanskärgård, och Aspöja i en mer exponerad skärgårdsmiljö. De 
dataserier som är uppdaterade t o m 2005 är för redskap 5 (storryssja).

Relevanta tidsserier för gädda fi nns från Aspöja för perioden 1994–2005 med avseende på 
antal och vikt. 

Från Marsö fi nns data över fångst som vikt för perioden 1980–2005 och fångst som antal för 
perioden 1988–2005. Information om antal fi nns även för 1987, men är inkomplett och tas 
därför inte med. Informationen för 1988–1989 stämmer inte överens med informationen från 
längdfördelningsdata (se individdata) och bör kontrolleras (se Beståndssammansättning och 
rekrytering, material: punkt 2).

Metodik: Analys av trender vid Marsö har gjorts över tre olika tidsserier: 1) allt tillgängligt 
material, 2) den längsta tillförlitliga tidsperioden 1990–2005, och 3) perioden 1994–2005 som 
är jämförbar med Aspöja. 

Gäddan är stationär under huvuddelen av året och fi ske med fasta redskap ger högst utbyte i 
samband med dess lek under vårvintern till försommaren. Därför har jämförelser gjorts mellan 
resultaten inom kvartal 2 (”högsäsongen”) och inom hela året. Gäddfi sket vid Marsö har haft 
en bredare fördelning över året än fi sket vid Aspöja (fi gur 4.5). Periodvis under 1990-talet 
fi skade man vid Aspöja under en större del av året, men datamaterialet är komplett över hela 
tidsserien endast med avseende på kvartal 2 (fi gur 4.6). 

Figur 4.4 Fångstens fördelning över redskaps-
typer inom olika subdivisioner, medelvärden för 
perioden 1996-2005.

Figur 4.5 Temporal variation i gäddfi ske: 
Medelansträngning per vecka (x-axeln) beräknad 
för perioden 1994-2005 vid Marsö (SI) och vid 
Aspöja (AÖ). Ansträngning är beräknad som 
antal storryssjor per dygn. Antalet ansträngningar 
var i medeltal 908 vid Marsö (405-1291/år) och i 
medeltal 339 vid Aspöja (152-793/år).
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4.3.1.1 Förändringar enligt helårsmedelvärden 
En analys av förändringar baserat på data för hela året är relevant endast för Marsö. Fångst 
given som antal per ansträngning har en nedåtgående trend över hela tidsserien, om man 
undantar åren 1988–1989. Minskningen har avtagit de senaste 10 åren, och den nedåtgående 
trenden är inte signifi kant under perioden 1994–2005. En motsvarande minskande trend ses 
inte när fångst anges som vikt per ansträngning (fi gur 4.7). Detta kan bero på en stigande 
medelvikt hos den fångade gäddan över tid (fi gur 4.20).

Tabell 4.2. Trender i fångstdata från Marsö, data från hela året. - = nedåtgående trend (p<0.05), + = 
uppåtgående trend (p<0.05), ns = ingen signifi kant trend. (Resultat av linjär regression).

Marsö hela året

Anstr Ant/anstr Vikt/anstr

1980–2005  + ej data ns

1988–2005 ns ns  

1990–2005  –  – ns

1994–2005 ns  – ns

4.3.1.2 Förändringar inom kvartal 2. 
I data från Marsö fi nns en nedåtgående trend i antal per ansträngning. Trenden är signifi kant 
för perioden 1990–2005, men inte för perioden som helhet 1988–2005 eller för perioden 1994–
2005, som är jämförbar med tidsserien från Aspöja. Skillnaden mellan enstaka år är hög. Två 
säsonger med hög fångst inföll nära varandra i tid 1989 och 1993, medan hög fångst inte har 
förekommit de senaste 10 åren (fi gur 4.7). År 2004 var fångsten per ansträngning rekordlåg vid 
Marsö, men ökade något 2005. 

Figur 4.6 Fångst per ansträngning (antal) vid 
Aspöja under hela året och under kvartal 2. 
Resultaten avviker från varandra under åren 
1994–99, eftersom man har fi skat även under 
sommaren. De därpå följande åren har hela årets 
fi ske skett inom kvartal 2 och dataserierna för 
kvartal 2 samt hela året är identiska. 

Figur 4.7 Fångst per ansträngning vid Marsö, 
beräknad som vikt (1980–2005) respektive antal 
(1988–2005) fångad med storryssja (redskap 5) 
under hela året. 
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Fångst per ansträngning har varit konstant låg vid Aspöja och inga signifi kanta förändringar i 
fångst per ansträngning ses under den tillgängliga tidsperioden 1994–2005 (fi gur 4.8).

Direkt information över fångst som vikt per ansträngning inom kvartal 2 fi nns inte.

4.3.2 Beståndssammansättning och rekrytering

4.3.2.1 Material och Metod
Sammanställningen är baserad på information från journalförande fi skare vid Marsö (SI) och 
Aspöja (AÖ).

1. Data. Information om längdfördelning fi nns från åren 1987–2005 vid Marsö och Aspöja, 
baserat på mätningar i sanna stickprov. Data för kvartal 2 har använts.

2. Metodik. Den rapporterade längdfördelningen viktas mot den totala fångsten enligt FYR 
kvartal 2 och fångst per ansträngning beräknas enligt den ansträngning som rapporteras 
för kvartal 2 enligt FYR. (obs detta var fångst med storryssja).

3. Redskap. Längddata vid Marsö har jag förmodat gäller fångst med redskap 5, även där 
det inte är explicit uttryckt. Fångsten vid Aspöja avser fl era redskap, främst storryssja 
och bottengarn (fi gur 4.9), men detaljer för redskap saknas de fl esta år. När detaljerad 
information fi nns har jag tagit med den del av materialet som representerar redskap 24 och 
5, och som är insamlat som sanna stickprov. När ingen detaljerad information om redskap 
funnits har jag tagit med hela fångsten.

Figur 4.8 Fångst per ansträngning, beräknat som 
antal gädda fångad med storryssja (redskap 5) vid 
Marsö och Aspöja under kvartal 2 (vecka 13–26). 

Figur 4.9 Relativ fångst med olika redskap vid 
Aspöja 2005. Fördelningen anges inom det 
stickprov av fångsten som använts för längddata 
kvartal 2.
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4. Anpassningar för redskapstyp. Fisket med bottengarn tar in individer av mindre storlek 
och kan ge en bättre bild förändringar i andelen rekryter (fi gur 4.10), men jämförelser 
mellan Aspöja och Marsö bör göras med avseende på storryssja. År 2005 togs drygt 
hälften av fångsten vid Aspöja med redskap 24 (bottengarn, fi gur 4.9), men det relativa 
bidraget av olika redskap till den totala fångsten har varierat mellan olika år (fi gur 4.11). 
För år 2005 fi nns information om längdfördelning separat för varje redskap, men för de 
andra åren är informationen sammanslagen. För att beakta inverkan av redskap kan data 
approximeras enligt det relativa bidraget av olika redskap separat för varje år, på basen av 
information från FYR. Informationen enligt FYR är dock inte komplett (fi gur 4.11).

5. Osäkerheter i datat. Data från Marsö år 1987–1989 och Aspöja 1994–2005 antyder att 
journaldata bör kontrolleras. Rapporterad fångst och ansträngning enligt FYR är mycket 
lägre än den fångst som ingått stickprovet för analys av längdfördelning. Det här gör att 
den tilltänkta uppviktningen (punkt 2) snarare blir en nedviktning. Jag har gjort denna 
beräkning ändå, och det fi nns möjlighet att enkelt uppdatera kalkylbladen om det visar sig 
behövas senare. Korrekta värden på total antal och ansträngning behövs för att beräkna 
antal per ansträngning, men den relativa längdfördelningen borde stämma i vilket fall 
som helst, förutsatt att mellanårsvariation i användningen av redskap (punkt 4) är korrekt 
beaktad. 

6. Information om ålders- och könsstruktur fi nns för Aspöja år 1994–2005 och Marsö 1990–
2005. Åldersdatat är baserat på analys av längdstratifi erade stickprov från fångst med 
storryssja under kvartal 2, och har viktats enligt längdfördelningen i det sanna stickprovet 
(punkt 1) för att representera strukturen i den totala fångsten.

7. Säkert intervall för åldersdata. Vid Marsö är det största längdintervall som är representerat 
i den stratifi erade provtagningen för åldersanalys under samtliga år 1990–2005 lgr 
41–79, medan det totala längdintervall som ingår i det sanna stickprovet vanligen är 
större. Det här gör att analysen av ålders- och könsfördelning är säker för individer inom 
längdintervallet 41–79 cm, medan bidraget från indvider lgr >79 och <41 underskattas. 

Figur 4.10 Fångstens längdfördelning inom de två 
vanligaste redskapen vid Aspöja 2005, n=antal 
individer som beräkningen baserar sig på.

Figur 4.11 Fångst med storryssja respektive 
bottengarn vid Aspöja 1994–2005. Data för 
redskap 24 åren 2003–2005 saknas eftersom de 
inte rapporterats in ännu (februari 2006). Baserat 
på data från hela året.
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För att beakta detta kan bidraget från individer lgr >79 viktas upp som en sammanslagen 
grupp till den proportion denna grupp haft i längdstickprovet varje år. Jag har beräknat 
fördelningen över kön inom denna grupp utgående från den information som fi nns, och 
om åldersnyckeln inte innehållit information om individer >lgr 79, har jag antagit att alla 
individer >79 cm är honor (fi gur 4.22). Vidare har jag antagit att alla individer lgr >79 är 
7+ år (fi gur 4.22). Individer lgr <41 har jag inte beaktats alls.

4.3.2.2 Längdfördelning
Den relativa längdfördelningen vid Marsö har skiftat mot en större andel stora individer 
under perioden 1993–2005 jämfört med perioden 1987–1992 (fi gur 4.12). Resultatet tyder 
på en jämn men låg rekrytering under senare år, där inga starka årsklasser förekommit. 
Fångst per ansträngning har beräknats för perioden 1990–2005, separat för individer inom 
längdintervallen 30–40 cm (rekryter), 40–60 cm, samt >60 cm. Enligt datat har antalet indvider 
inom längdintervallet 40–60 cm minskat (Pearson r= -0.69, p=0.003), medan övriga grupper 
inte har förändrats (30–40 cm; Pearson r=-0.36, p=0.165, <60 cm: r=0.07, p=0.80). Gruppen 
30–40 cm är troligtvis inte korrekt representerad eftersom data gäller fångst med storryssja, 
som selekterar för större individer (fi gur 4.13).

Längdfördelningen hos gädda vid Aspöja har varit mera variabel. Andelen små individer är 
högre än vid Marsö eftersom en stor del av fångsten vid Aspöja är tagen med bottengarn, som 
även tar mindre individer (fi gur 4.14). Storleksklasserna 30–40 cm, 50–60 cm och 70–80 cm 
alternerar i dominans, vilket antyder att rekryteringsframgången varierar mellan olika år så att 
enstaka årsklasser är starkare än andra (fi gur 4.14, 4.16). Denna skillnad kvarstår när data är 
approximerat för att endast gälla fångst med storryssja (fi gur 4.15).

Figur 4.12 Relativ längdfördelning hos gädda 
vid Marsö 1987–2005, kvartal 2, fångst med 
storryssja (n=421–1886/år).

Figur 4.13 Fångst (antal) per ansträngning inom 
olika längdintervall vid Marsö 1990–2005, kvartal 
2. Fångst med storryssja.



29

4.3.2.3 Åldersfördelning
Åldersfördelningen har varit likartad hos hanar och honor vid Marsö och Aspöja. Enligt data 
producerades den senaste starka årsklassen vid Marsö år 1988 (3-åringar år 1991, fi gur 4.18a), 
varefter fångst per ansträngning varit tydligt lägre. Vid Aspöja har fångsten varit låg under 
hela den undersökta perioden 1994–2005, med en något större variation i åldersfördelning 
mellan år än vid Marsö (fi gur 4.17b, 18b). Båda områden visar en yngre åldersstruktur under 
2000 talet jämfört med mitten och slutet av 1990-talet. Jag har inte gjort någon statistisk 
analys av skillnader mellan kön eller trender över tid.

Figur 4.14 Relativ längdfördelning hos gädda 
vid Aspöja 1996–2005, data baserat på fl era 
redskap, kvartal 2 (n= 243–2569/år).

Figur 4.15 Relativ längdfördelning hos gädda 
vid Aspöja kvartal 2, värden approximerade 
för att visa det relativa bidraget från storryssja. 
Approximeringen har gjort genom att exkludera 
individer <35 cm och vikta övriga längdintervall 
mot den årsvisa proportionen av fångst med 
storryssja i förhållande till den sammanlagda 
fångsten med bottengarn och storryssja, baserat 
på journaldata för hela året.

Figur 4.16 Fångst (antal) per ansträngning inom 
olika längdintervall vid Aspöja. Data anges för 
1994–2005 eftersom det inom detta intervall 
fi nns information om ansträngning i total fångst. 
Se dock kommentarer i texten (material punkt 5). 
Kvartal 2, fångst med fl era redskap, framför allt 
bottengarn och storryssja.
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4.3.2.4 Könsfördelning
Andelen honor vid Marsö ökade från i medeltal 41% perioden 1990–1995 till 59% 2000–
2005, och har varit oförändrat vid Aspöja (58% 1994–1999, 59% 2000–2005). Eftersom 
könsfördelningen har varit stabil mellan år vid Aspöja är det intressant att notera att den 
avviker signifi kant från könsfördelningen hos gädda i det närliggande men ofi skade området 
Licknevarpefjärden (Jen Edgren, examensarbete 2005:28, Stockholms universitet, fi gur 4.19).

4.3.2.5 Medelvikt
Medelvikten hos landningsbara individer beräknades från den totala vikten genom det totala 
antalet individer fångade med redskap 5 under varje år perioden 1994–2005, vilket ger 
jämförbart data från båda områden. Gäddans medelvikt var lika i båda områden (1.4±0.21 kg i 
Aspöja och 1.3±0.2 i Marsö, medel ±1 SD). Medelvikten har ökat hos gädda vid Marsö (Linjär 
regression, 1990–2005, R2= 0.66, p<0.001, n=16; 1994–2005, R2=0.41, p=0.02, n=12), medan 
medelvikten vid Aspöja inte visar någon riktad trend (1994–2005, R2=-0.01, p=0.79, n=12, 
fi gur 4.20).

Figur 4.17 Relativ åldersfördelning hos gädda från a) Marsö 1990–2005, b) Aspöja 1994–2005. Sammanlagt 
för hanar och honor.

Figur 4.18 Fångst per ansträngning av gädda vid a) Marsö 1990–2005, b) Aspöja 1994–2005. Data 
sammanslaget för hanar och honor.

Figur 4.19 Könsfördelning vid Aspöja och 
Licknevarpefjärden. Staplar anger data 
sammanslaget för åren 1997 och 2005. Ingen 
signifi kant skillnad fanns mellan år inom 
område (Jen Edgren, examensarbete 2005:28, 
Stockholms universitet).
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4.3.2.6 Medellängd
Medellängden inom beståndet vid Marsö har varit likartad åren 1990–2005, eller 60 (2.9)cm 
hos honor och 53 (2.4) hos hanar (medel (1SD), fi gur 4.21). Vid Aspöja har medellängden per år 
varit 58 (5.4) hos honor och 49 (4.9) hos hanar, dvs fl uktuationen mellan år har varit större än 
vid Marsö, liksom även syns i fi gurer gädda15–16.

Tillväxten de första åren är snabbare vid Aspöja än vid Marsö för både hanar och honor (tabell 
4.3). Inom båda områden når hanar sällan en längd över 70 cm, och indvider över 80 cm är 
oftast äldre än 7 år (fi gur 4.22).

Figur 4.20 Medelvikten hos gädda har varit 
oförändrad vid Aspöja under den analyserade 
tidsperioden, men visar en ökning vid Marsö.

Figur 4.22 Längd i relation till ålder hos hanar och honor av gädda vid Marsö (t v) och Aspöja (t h), baserat 
på data från 1990–2005.

Figur 4.21 Medellängden hos gädda har varit oförändrad vid Marsö (t v) under den analyserade tidsperioden 
och fl uktuerad mera vid Aspöja (t h). 
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Tabell 4.3 Tillväxthastighet vid olika ålder (cm/år) hos gädda från Aspöja (AÖ) och Marsö (SI), separat för 
hanar och honor.

År SI-hon SI-han AÖ-hon AÖ-han
 2–3 6 5 10 8
 3–4 7 5 8 6
 4–5 5 3 6 3
 5–6 5 3 5 3
 6–7 4 2 4 1
Medel år 7–14 2 2 3 3

4.3.3 Skattning av total dödlighet
En skattning av dödlighet inom kohorter och som ett medeltal över beståndet per år fi nns i 
kalkylbladen. Den är inte kvalitetsgranskad ännu och metodiken kan förbättras, därför lägger 
jag inte in resultaten här. Överlag är den skattade dödligheten låg. 

4.4 Provfi ske
Inget provfi ske är aktuellt för gädda.

4.5 Fritidsfi sket
Huvuddelen av gäddfi sket sker genom fritidsfi ske. Enligt uppgift från Anton Paulrud har 
fritidsfi sket på gädda uppskattas till totalt 1 297 ton under 2004 (värden korrigerade för 
svarsbortfall). Yrkesfi sket, som år 2005 uppgick till 42 ton, utgör därmed endast 3% av det 
totala fi sket på gädda i Östersjön. Huvuddelen av fritidsfi sket skedde i mellersta Egentliga 
Östersjön (fi gur 4.23).

Figur 4.23 Estimerad omfattning av fritidsfi ske på 
gädda 2004.
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4.6 Interna rekommendationer
• Komplettera journaldata för andra redskap än storryssja
 Denna information är f n inte inlagd, men är nödvändig för att korrekt analysera skillnader 

i beståndssammansättning mellan år. Behövs: fångst per kvartal (1–4) separat för olika 
redskapstyper.

• Komplettera längdstickproven med information om redskapstyp
 Om möjligt: explicit information om vilket redskap som använts vid insamling till 

längdstickprovet varje år, fr o m början av tidsserien (1987–). (Mera information kan fi nnas 
i en pärm som heter ”Gädda yrkesfi ske 1987–89 bearbetning resultat”, fi nns på Simpevarp?)

• Kontrollera information om totalfångst enligt FYR i relation till längdstickprovet. 
 Rapporterad fångst enligt FYR från Marsö åren 1987–1989 och från Aspöja samtliga år 

överensstämmer inte med antal i fångsten enligt längdstickprovet. Fångst enligt FYR är 
mycket lägre (56–476 ind. vs 584–867 ind. vid Marsö och 88–617 vs 349–2569 vid Aspöja). 
Osäkert hur stickprovet är taget och hur den rapporterade ansträngningen relaterar till 
angivna fångstvärden.

• Utöka informationen om fritidsfi skets omfattning
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5. Gös
5.1 Gös i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och miljööversikt 
2006”

Karta 8. Fångstområden för gös 2004.

Gös Egentliga Östersjön och Ålands hav

- Sander lucioperca Gös fångas i huvudsak längs kusterna i
Ålands hav och norra Egentliga Östersjön,
och tas främst i nät. Den årliga fångsten
i yrkesfi  sket har nästan halverats sedan
1994, från 64 ton 1994 till 36 ton 2005.
Skillnaderna är dock stora mellan
fångstområden; i norra Egentliga Östersjön
(ICES fångstområde 27) har fångsten
minskat från 43 till 11 ton medan den har
ökat från 19 till 24 ton i Ålands hav (fångst-
område 29). Provfi sken vid Upplandskusten 
visar dock att fångst per ansträngning av 
individer över minimåttet (40 cm) mer än 
halverats och att antalet äldre individer i 
beståndet har sjunkit. Detta tyder på att 
fi sketrycket i beståndet är hårt.
    Fritidsfi sket efter gös i kustvatten är
stort; en enkätundersökning från nordöstra
Upplandskusten visar att fritidsfi skets
fångster år 2001 (cirka 20 ton) var nästan
dubbelt så stora som yrkesfi skets samma
år (12 ton). Det saknas dock skattningar
av fritidsfi sket efter gös i övriga svenska
kustområden. Både yrkes- och fritidfi sket
efter gös påverkas av hög predation av säl
och skarv.

UTBREDNINGSOMRÅDE
Gösen förekommer allmänt i Vänerns,
Hjälmarens och Mälarens vattensystem. I
Östersjön fi nns den främst vid Upplands-
kusten, i delar av Stockholms skärgård och
i Bråviken. Den förekommer dock i skär-
gårdar från norra Småland till Norrbotten.

LEKOMRÅDE
Leken sker under april-juni på leriga,
sandiga, grusiga eller steniga bottnar med
växtlighet på en till tre meters djup. Lek
sker även i svagt rinnande vatten. Rom-
kornen läggs i grunda lekgropar där de klibbar
fast på underlaget. De vaktas några dygn
av hanen.

VANDRINGAR
I kustvatten vandrar gösen oftast bara kortare
sträckor (de fl esta under en mil), men
vandringar på över 10 mil har förekommit.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Vid 2-4 års ålder blir göshanen könsmogen
och honan vid 3-5 år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
En ålder av 23 år har konstaterats. I söt-
vatten har exemplar med en längd på 130
cm och en vikt på 15 kilo fångats.

BIOLOGI
Gösen trivs bäst i större grumliga sjöar
och brackvattensskärgårdar, samt i svagt
strömmande vattendrag. Under sommaren
är den aktivast nattetid och under andra
årstider vid skymning. Som ung lever gösen
av fi skyngel och kräftdjur och som vuxen
enbart av fi sk.
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5.2 Yrkesfi sket
Fångsterna kommer så gott som enbart (till 99%) från SD 27, 29 och 30. Den totala fångsten 
från Östersjön har halverats sedan 1994 (-56%, baserat på de av regressionsmodellen 
predikterade värdena; F1,11=23,80, p=0,001; fi gur 5.1). Detta beror på att fångsterna i SD27 har 
minskat med 75% (enl. predikterade värden; F1,11=62,23, p<0,001; fi gur 5.1). Fångsterna i SD30 
däremot uppvisar ingen trend, medan fångsterna i SD29 år 2005 var de högsta sedan 1994.

5.3 Fritidsfi sket
Fritidsfi sket efter gös i havet ingick inte som en egen fråga i ”Fiske 2005”-enkäten, utan 
fångster av gös i havsområdet ingick i kategorin ”Övriga arter”. Det fi nns därför ingen 
skattning av fritidsfi skets fångster av gös i hela Östersjöns kustområden. Enligt en icke 
publicerad enkätundersökning från nordöstra Upplandskusten gjord av Kustlaboratoriet var 
fritidsfi skets fångster år 2001 ca 22 ton (opubl. manus, Peter Karås, muntl.), nästan dubbelt så 
stora som yrkesfi sket samma år (12 ton). Fångstmängden torde dock vara kraftigt överskattad 
då enkätundersökningen saknar bortfallsanalys, liksom skattning baserad på bortfallsanalysen.

5.4 Provfi skedata
5.4.1 Metod och dataurval
Ett årligt provfi ske efter gös sker endast i Galtfjärden, Östhammars kommun. Fisket 
sker i oktober, parallellt med redskap 60 (sektion 1, station 25–27, 32–34) och 64 /1–4). 
Nätlänksfi sket har pågått i sektion 1 på samma stationer sedan 1995, med två olika redskap. 
Under 1995–1998 användes redskap 54, som är 15 fot djupt och där fångsten registrerades 
på två olika djupsegment (1: översta 0–5 m, 2: 5–10 m). 1999 ersattes denna med redskap 60, 
som är 10 fot djupt samt har ytterligare en maskstorlek, 45 mm, i maskserien. Vid analyserna 

Figur 5.1. Fångst från Östersjön enligt loggböcker 
(alla typer) i ton; totalt och för de tre huvudsakliga 
fångstområdena (som står för 98–99,99% av den 
totala fångsten).

BESTÅNDSSTATUS
Data från yrkes- och provfi ske tyder på att
gösbestånden vid svenska ostkusten har
minskat kraftigt. I Ålandshav är de 
yrkesmässiga fångsterna visserligen mycket
höga, men provfi sken visar på att beståndet
är utsatt för högt fi sketryck (eller 
predationstryck) och att det stadigt minskar. 
Den låga andelen gamla individer i beståndet
vid Upplandskusten riskerar leda till en
fortsatt låg tillväxt av beståndet under
lång tid. Beståndet kan förväntas fortsätta
minska om inte fi sketrycket minskas.
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av hela tidsserien har endast data från djupsegment 2 i redskap 55 under 1995–1998 använts. 
Tidigare analyser har istället inkluderat hela fångsten från redskap 55 och korrigerat ned 
ansträngningen från redskap 60 med en faktor 2/3; se fi g. 5.2 för en jämförelse.

Figur 5.2. Fångst per ansträngning mätt i antal 
individer per nät och natt från ostörda fi sken med 
nätlänkar (redskap 55 och 60). Fyllda symboler 
visar fångst/ansträngning då enbart fångster 
från djupsegment 2 (5–15 m) från redskap 
55 har inkluderats, tomma symboler visar då 
hela fångsten från redskap 55 inkluderats och 
ansträngning från redskap 60 korrigerats med 
2/3.

Betydelsen av den extra maskstorleken i redskap 60 kan endast utvärderas från år 2002, då 
fångst började registreras per maskstorlek. Sedan 2002 har mellan 0 och 14% av totalfångsten 
tagits från maska 45 mm, för såväl störda som ostörda fi sken (tabell 5.1).

Tabell 5.1. Antal individer i fångst från redskap 60, ifrån maska 45 mm samt ifrån hela redskapet.

Fångst i maska 45 mm Total fångst
År Ostört Stört Ostört Stört
2002 19 - 137 -
2003 5 1 188 37
2004 6 2 213 18
2005 0 - 183 -

Det fi nns idag inga instruktioner för från vilket redskap som individer skall tas för 
åldersanalys, utan dessa blandas (redskap noteras dock i IDfi sk). Då fördelningen mellan 
redskapen inte överensstämmer mellan FiRRe och IDfi sk (särskilt stor skillnad år 2003) 
användes alla ålderslästa individer för längd–åldersnyckeln, oberoende av redskap. För 
jämförelser mellan år uppräknades sedan nyckeln till en fördelning för hela fångsten från 
redskap 60 m ha längdfördelningen från redskap 60, hämtat från FiRRe. Då fångster för 
redskap 64 rapporteras användes istället längdfördelningen från det fi sket för uppskalningen.

Andelen individer där kön är obestämt, samt antalet hanar och honor, i det åldersbestämda 
materialet varierar kraftigt mellan år (tabell 5.2). Därför har längd–åldersnycklar, samt 
beräkningar, gjorts på alla åldersbestämda individer tillsammans.

Tabell 5.2. Antal åldersbestämda individer per kön (från år 2002 och framåt provtagna från både redskap 60 
och 64).

År Honor Hanar Obestämt kön Total
1995 144 90 2 236
1996 145 95 3 243
1997 121 91 70 282
1998 134 126 19 279
1999 120 91 61 272
2000 143 111 30 284
2001 111 56 15 182
2002 44 21 245 310
2003 231 205 2 439
2004 149 34 211 394
2005 149 34 200 383
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5.4.2 Fångst per ansträngning
Total fångst per ansträngning i antal individer per nät och natt (från ostört fi ske) i 
nätlänksfi sket har halverats jämfört med 1995 (F1,10=7,92, p=0,02; fi gur 5.2). Nedgången i 
fångst per ansträngning av individer över minimimåttet (40 cm) har varit ännu kraftigare 
(F1,10=10,63, p=0,01; fi gur 5.3).

Insamlingar vid silstationen i Forsmark innehåller även vissa fångster av gös på vårarna; ingen 
gös fås under hösten. Fångsterna, korrigerade för förändringar i fl ödet, av gös under vårarna 
ökade avsevärt fram till 2004, medan mängden år 2005 var den lägsta på tio år (fi gur 5.4). 
Fångsterna utgörs främst av större individer, men storleken på individerna är mycket variabel. 
Kvalitén på datat är inte hög, och förändringar i fångsten kan mest ses som information av 
anekdotisk karaktär (Ulf Bergström, muntl.).

Figur 5.3. Fångst av individer över minimåttet (40 
cm) per ansträngning (antal individer per nät och 
natt) från ostörda fi sken med nätlänkar (redskap 
55 och 60); tomma symboler. Fyllda symboler 
visar total fångst/ansträngning som jämförelse.

Figur 5.4. Antal individer per dygn av gös som 
fastnat under våren (v 17-24) i silstationerna F1 
och F2 vid Forsmark. 

5.4.3 Beståndssammansättning
5.4.3.1 Ålderssammansättning
Ålderssammansättningen i fångsten har förändrats sedan 1995 då fi sket med nätlänkar 
började. Idag består fångsten i huvudsak av individer som är 3 år eller yngre, en grupp som 
år 1995 enbart utgjorde drygt halva fångsten (fi gur 5.5). Denna förändring beror på en kraftig 
minskning av antalet äldre individer som fångas per ansträngning (4 år: -72% jämfört med 
1995, F1,10=9,86, p=0,01; 5 år: -98%, F1,10=14,06, p=0,005; ≥5 år: -96%, F1,10=14,68, p<0,005; 
fi gur 5.6). Det har däremot inte skett någon förändring av antalet unga individer (0–3 år) som 
fångats per ansträngning (fi gur 5.6).

5.4.3.2 Årsklasser och rekrytering
Starka årsklasser har förekommit 1991–92, 1997 samt 2002, medan årsklasserna 2000 var 
riktigt svag (fi gur 5.7 och 5.8). Resultaten beror dock på både val av metod (årsklasstyrka, 
fi gur 5.7, jämfört med antal av respektive årsklass i fångst, fi gur 5.8) och val av dataunderlag 
(utifrån vilka åldrar årsklasstyrkan skall beräknas, fi gur 5.7). Ser man på antal fångade 
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individer per årsklass så var även årsklasserna 1994–95 starka (fi gur 5.8). Med den modifi erade 
Svärdssons metoden däremot så framstår 1994 och 1995 årsklasser som antingen mycket 
starka eller svaga beroende på om beräkningen görs på 3- eller 4-åringar (ger stark årsklass 
1995) eller på 5-åringar (ger svag årsklass 1995; fi gur 5.7). 

Överensstämmelsen mellan de två metoderna vad gäller de starka och den mycket svaga 
årsklasserna är dock förvånansvärt god, med tanke på att i Svärdsson-metoden (fi gur 5.7) har 
jag använt fångst per ansträngning samt enbart ostörda fi sken, medan antal av respektive 
årsklass i fångst (fi gur 5.8) utgår från både störd och ostörd fångst och inte heller är korrigerad 
för variation i ansträngning. Fångst av olika årsklasser per ansträngning från ostörda fi sken 
(fi gur 5.9) visar samma mönster som totalfångst (fi gur 5.8).

Figur 5.6 Fångst per ansträngning för olika 
åldrar från nätlänksfi sket (redskap 55 och 60), 
enbart ostörda fi sken inkluderade. Utifrån de 
predikterade värdena har F/A av 4-åringar 
minskat med 103% sedan 1995, och individer ≥5 år 
med 118%.

Figur 5.5 Ålderssammansättning i fångsten från 
nätlänksfi sket (redskap 55 och 60), beräknat 
utifrån antal individer i fångsten.

Figur 5.7 Relativ årsklasstyrka beräknad enligt 
modifi erad Svärdssons metod (Thoresson 
1996). Beräkningen baseras antingen på 
enbart 3-, 4-, eller 5-åringar, eller på summan 
av alla 2–7-åringar (vilket är det som använts 
i de prognoser för gös som förut publicerades 
årligen). Årsklasstyrkan är beräknad från fångst 
per ansträngning per ålder i enbart de ostörda 
fi skena.
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Årsklassernas storlek korrelerar med vattentemperatur under försommaren (fi gur 5.10, 5.11; 
se även Lappalainen 2001). Temperatur i fi gur 5.10 och 5.11 är mätt som ackumulerad 
dygnstemperatur från 2 meters djup invid kylvattenintaget i Forsmark (beräknad som 
summa av temperaturer överstigande 10 grader). Detta stämmer för årsklasserna i fångst 
per ansträngning av 2-åringar (Spearmans ρ=0.69, N=13, p=0.01), och fi nns antytt i fångst 
per ansträngning av 3-åringar (Spearmans ρ=0.48, N=13, p=0.1). Korrelationerna mellan 
temperatur och relativ årsklasstyrka beräknad enligt modifi erad Svärdsson är dock inte 
signifi kanta, även om trenderna ser likartade ut (fi gur 5.10).

5.4.4 Skattning av dödlighet
Rekryteringen är så variabel att total dödlighet (Z) inte kan skattas utifrån ålderssammansättning 
per år, utan får istället skattas från fångst per ansträngning (i antal individer/nät och natt) 
av en årsklass mellan år. Då treåringar inte är fullt rekryterade till fi sket (fi gur 5.9; t ex i 
årsklasserna 1990 och 1999) skattades Z från 4- till 6-åringar. Skattningen av Z varierar 
kraftigt mellan årsklasser, från 0,42 till 1,49, med i genomsnitt Z=1,11 (N=7; 1994–1996 
exkluderade, se fi gur 5.8–5.9).

Figur 5.8 Antal i fångst (logaritmerat antal) per 
år av olika årsklasser, från det år då 3-åringarna 
kommer in i fångsten. Den övre streckade linjen 
visar medelvärdet för antalet 3-åringar i fångsten 
över hela perioden, och den nedre detsamma för 
5-åringar. Notera att ln(antal i fångst) är baserat 
på total fångst (inklusive störda delar) samt inte 
korrigerat för variation i ansträngning. Fångster 
från år 1993–1994 från station 1 sektion 25–27, 
32–34 är inkluderade. 

Figur 5.9 Fångst per ansträngning av olika 
årsklasser, från det år då 3-åringarna kommer 
in i fångsten. Den övre streckade linjen visar 
medelvärdet för antalet 3-åringar i fångsten över 
hela perioden, och den nedre detsamma för 5-
åringar. Notera att ln(antal i fångst per nät och 
natt) är baserat på ostörda fi sken. Fångster och 
ansträngning från år 1993–1994 från station 1 
sektion 25–27, 32–34 är inkluderade. 
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Figur 5.10 Tidsserier över vattentemperatur (summerad dygnstemperatur >10 grader under maj–juni) och 
årsklassstyrka, antingen mätt som (a) fångst per ansträngning av 2- eller 3-åringar från respektive årsklass, 
eller 8b) relativ årsklasstyrka enligt Svärdsson (Thoresson 1996).

Figur 5.11 Korrelation mellan vattentemperatur 
(summerad dygnstemperatur >10 grader under 
maj–juni) och fångst per ansträngning av 2- eller 
3-åringar från respektive årsklass.

(a) (b)
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6. Piggvar
6.1 Piggvar i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och 
miljööversikt 2006”

BIOLOGI
Arten vistas på sandbottnar nära kusten
eller på grundbankar i utsjön för att äta och
leka men under vintern vandrar den ut på
djupare vatten. Yngre fi skar lever på grundare
vatten än de äldre gör. Födan består
främst av fi sk men även kräftdjur ingår i
dieten. Trots dess stationära beteende tyder
små genetiska skillnader mellan piggvar
från olika delar av Östersjön på ett visst
utbyte mellan olika bestånd.

Egentliga Östersjön

Yrkesfi skets totala fångst var 41 ton år
2005, varav 85 procent togs i Egentliga Öster-
sjön. Uppgifter om fritidsfi skets fångster
av piggvar saknas men enligt en enkät-
undersökning togs över 400 ton plattfi sk i
fritidsfi sket i Östersjön år 2004, att jämföra
med knappa 200 ton landat i yrkesfi sket
samma år.

UTBREDNINGSOMRÅDE
Piggvar fi nns i Skagerrak och Kattegatt
samt i Öresund och Östersjön upp till och
med Ålands hav. Norr därom är arten 
ovanlig.

LEKOMRÅDE
Leken sker i april-augusti på 10-70 meters
djup. I Östersjön sker den ofta på sandiga
bottnar grundare än 10 meter. Ägg och 
larver är planktoniska men i Östersjöns låga
salthalt förmår inte äggen fl yta.

VANDRINGAR
Piggvaren är i stort sett stationär, men 
säsongsbundna vandringar sker vår och höst
mellan grundare och djupare vatten.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Hanen blir könsmogen vid 3 år och honan
vid 4 år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
Den högsta noterade åldern på piggvar
är 21 år och individer med en längd upp
till en meter har fångats i Atlanten, men i
Östersjön blir piggvaren sällan över 50 cm.
Hanarna är mindre än honorna och blir 
sällan över 30 cm i Östersjön.

Piggvar

Karta 19. Fångstområden för piggvar 2004.

- Psetta maxima
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6.2 Yrkesfi ske
6.2.1 Loggboksdata
Totalt landades 41 ton piggvar i svenska vatten under år 2005 varav 85% fångats i Östersjön. 
Under mitten på 1990-talet uppgick landningarna till närmare 250 ton i Östersjön. Den största 
delen (75%) tas med piggvarsgarn medan 15% tas som bifångst i trålfi sket (fi gur 6.1). Sett över 
hela perioden med loggboksdata (1994–2005) har de svenska landningarna av piggvar minskat 
signifi kant (linjär regresssion, R2=0,61; β=-0,78; F1,11=15,43, p=0,003) från 100 ton 1994 till 
under 50 ton de senaste tre åren (fi gur 6.2). Fångst per ansträngning (kg/100 m nät och dygn) 
bland båtar över 10 m (de som använder loggbok istället för kustfi skejournal) som använt 
piggvarsgarn har även den minskat under perioden 1996–2005 (under tidigare år registrerades 
inte nätlängden så då kan inte fångst per ansträngning räknas ut) (R2=0,69; F1,19=7,35, p=0,03; 

Figur 16. Yrkesfi  ske efter piggvar i svenska vatten.
Totaltfångst för alla redskap (ton per år) samt fångst per
ansträngning (kilo per 100 meter piggvarsgarn) för båtar
större än 10 meter nyttjandes piggvarsgarn.

Figur 17. Fångst per ansträngning (kilo per 100 meter
piggvarsgarn) i piggvarsgarnsfi  sket på Gotland enligt
journalföringsuppgifter. På vänstra y-axeln visas total
fångst medan den högra visar fångst av stora individer
(större än 2 kilo) och fångst av rekryter (28-30 cm långa
honor).

hanar däremot har medelåldern stigit ifrån
drygt 8 år till drygt 11 år under perioden
1999-2004.
    Provtagning från yrkesfi sket på Gotland
visar att ett fåtal starka årsklasser 
dominerar i fångsten och att fi sket därför 
känsligt för variation i rekrytering. 
Rekryteringen var låg under 1999-2001 
men har varit högre under 2002-2004.

BESTÅNDSSTATUS
Uppgången i fångst per ansträngning i 
yrkesfi sket visar att beståndet återhämtat 
sig från det höga uttaget av fi sk under 
slutet på nittiotalet. Minskningen av 
stora individer tyder dock på fortsatt 
högt fi sketryck från yrkes och/eller 
fritidsfi sket. Viktigt att notera är att fi sket 
i stor utsträckning baseras på ett fåtal 
dominerande årsklasser och att det därför 
är känsligt för variationer i rekryteringen. 
Rekryteringen är dock för närvarande god.

BIOLOGISKT RÅD
Fisket bör inte öka.

Piggvaren i yrkesfi sket tas huvudsakligen
med piggvarsgarn under lekperioden,
främst i Hanöbukten och kring Öland och
Gotland. Då hanar sällan når upp till minsta 
tillåtna landningsstorlek (30 cm) är 9 av 
10 landade fi skar honor. Det riktade fi sket 
ökade på nittiotalet men har minskat efter 
2001. Ansträngningen i piggvarsgarnfi sket
var år 2005 en fjärdedel av vad den var
1996. Orsakerna till det minskade fi sket
uppges vara övergång till andra målarter.
    Fångst per ansträngning i det svenska
piggvarsgarnsfi sket mer än halverades
mellan 1996 och 2003 men har därefter
stigit och ligger 2005 på samma nivå som
1997. Provtagning från yrkesfi sket vid 
Gotland visar samma utveckling. Fångst 
per ansträngning av de allra största 
individerna (storleksklass 1, över två kilo) 
har dock fortsatt minska under hela den 
undersökta perioden.
    Medelåldern hos honor i yrkesfi sket på
Gotland ligger på 6,5 år och ingen statistisk
säkerställd minskning kan ses över tiden,
även om medelåldern 1999 var 7,7 år. Hos
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fi gur 6.2). Ett minimum kan identifi eras vid år 2003 (konsekutiv linjär regression från 1996 
och framåt samt 2005 och bakåt ger max SS vid 2003 och signifi kant negativ regression 1996–
2003 (R2=0,88, p<0,001) samt signifi kant positiv regression 2003–2005 (R2=0,999, p=0,004).

Elektroniskt lagrad fi skedata från loggbok före 1994 (Oldlogg) är inte kvalitetssäkrat och 
en jämförelse med uppgifter lämnade till ICES från samma tidsperiod visar på osäkerheten i 
data (fi gur 6.3). En källa till diskrepansen kan vara att vissa felaktiga landningar matats in 
i Oldlogg. Till exempel så förekommer det enstaka landningar på inemot 50 ton i de gamla 
uppgifterna medan den högsta rapporterade landningen sedan 1994 är på 7 ton. Även om 
landningar över tio ton fi ltreras bort så avviker siffrorna i Oldlogg väsentligt från de övriga. 
Vidare så fås exakt samma siffror för Kattegat och Nordsjön under 1985 och 1987 så resultaten 
från den gamla loggboken är i nuvarande skick obrukbart.

Figur 6.1 Loggboksförda landningar (kg) av 
piggvar i Östersjön, totalt samt i de dominerande 
redskapen.

Figur 6.2 Loggboksförda totallandningar av 
piggvar i svenska vatten samt fångst per 
ansträngning i båtar >10 m som använt 
piggvarsgarn.

Figur 6.3 Svenska landningar (ton/år) totalt och 
i Östersjön från Oldlogg 1978–1994 och från 
loggbok från 1994–2005 jämfört med uppgifter 
sammanställda av ICES. 
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6.2.2 Journalföring av yrkesfi sket
Ifrån yrkesfi sket på Gotland samlas uppgifter in om hur mycket fi sk av olika sortering som 
fångats över året. Sorteringarna som förekommer är 1=mer än 2 kg rensad vikt, 2=1–2 kg 
rensad vikt, 3=mindre än 1 kg rensad vikt, 4=undermålig d v s under minimimåttet 30 cm. 
Rensad vikt=kroppsvikt då inälvor men inte gonader är borttagna. För klass 1 till 3 har 
fi skarna angett uppmätt rensad vikt medan vikten för klass 4 antingen är skattad av fi skaren 
eller beräknad utifrån antalet fi skar och medelvikten för sortering 4 i åldersprovet för det 
aktuella året under kvartal 2. Detta betyder troligtvis att fi skarnas vikt underskattats något 
under senare delen av säsongen eftersom de tillväxer under sensommaren. På grund av 
märkningsförsök skedde ingen uppdelning på sortering under vissa resor 2004 men genom att 
använda fördelningen mellan sorteringarna under övriga resor gjordes en fi ktiv uppdelning på 
antal fi skar och sedan beräknades en fi ktiv vikt baserat på medelvikten för respektive sortering 
under 2004. 

Journalföringen startade 1998 och antalet fi skare har varierat mellan 2 och 4 och endast en 
fi skare (A) har funnits med hela tiden. De fl esta fi sken har skett utanför nordöstra Gotland 
men en fi skare (B) har fi skat runt Hoburgsbank och en annan (C) på Ölands norra udde. 
Samtliga fi skare har använt piggvarsgarn men maskstorleken har varierat mellan 120 och 110 mm 
stolplängd. Vid beräkning av ansträngning (100 m nät*antal dygn) har antagits att samtliga nät 
är 119 m lång vilket är längden på näten hos den dominerande journalföraren (A). För att få 
rätt mått på fångst/ansträngning (F/A) har enbart observationer där ansträngning är angiven 
använts (1250 av 1287 observationer under hela tidsperioden 1998–2005). F/A räknas som 
summan av vikten från samtliga observationer dividerat med summan av ansträngningar. 
Detta görs för att minimera den geografi ska variationen och tydliggöra mellanårsvariationen.

Fisket är koncentrerat till piggvarens lekperiod under sommaren (maj–aug) och F/A varierar 
över året (fi gur 6. 4) med störst fångst/ansträngning under juni och ev. en lägre topp i augusti. 
Den extremt höga septemberobservationen 2005 baseras enbart på två observationer. Värt att 
notera är att under 2003 saknas toppen i juni. Fångsterna i juni har dubbelkontrollerats mot 
fi skarens egna uppgifter så det bör inte vara felregistrering som är orsak till de låga fångsterna. 
Säsongsvariationen ser lika ut för samtliga storleksklasser av fi sk (fi gur 6.5).

Figur 6.4 Säsongsmässig variation i fångst per 
ansträngning i en journalförares fångster under 
olika år.

Figur 6.5 Medelfångst per ansträngning under 
åren 1998–2005 hos en journalförare uppdelat 
på storlekssortering av fångad fi sk. Observera att 
skalan för klass 1 (fi skar över 2 kg) är angiven på 
separat axel.
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På grund av säsongsvariationen i F/A och att varken fi ske eller journalföring skett över samma 
tidsperiod de olika åren så jämförs enbart fi sket mellan maj–aug mellan olika år. Då samtliga 
journalförare ej heller angett undermålig fi sk sker jämförelsen enbart mellan landad fi sk (klass 
1–3). Då det endast är en fi skare som förekommit under mer än tre år är det svårt att göra 
några kvantitativa trendjämförelser (fi gur 6.6). Det tycks som A:s fångster är på någorlunda 
samma nivå som övriga Gotlandsfi skare. Hoburgsbank (B) tycks ligga något lägre medan Öland 
(C) ligger mycket högre.

Genom att inkludera A:s privata loggboksdata för perioden 1995–1998 ses att den landade 
fångsten/ansträngning var högre i början av perioden (Spearman’s rank korrelation, ρ=-1,00, 
p<0,001 n=4,). Tyvärr är ansträngningsmåttet något annorlunda (antal länkar i stället för antal 
nät) så en direkt jämförelse med journalföringsdata går ej att göra.

Då fångsten delas upp på sortering syns att klass tre är den klart dominerande medan fi skar 
som tillhör klass 1 utgör en försumbar del (fi gur 6.7, observera separat axel för klass 1). 
Fångst per ansträngning av klass 1 har minskat signifi kant över den undersökta tidsperioden 
(ρ=-0,833, p=0,01, n=8). För den för fi sket viktigaste klassen (3) kan ett minimum identifi eras 
vid år 2003 (konsekutiv linjär regression från 1998 och framåt samt 2005 och bakåt ger 
max SS vid 2003 och signifi kant negativ regression 1998–2003 (R2=0,67, p=0,045) samt 
signifi kant positiv regression 2003–2005 (R2=0,99, p=0,019)). Genom att beräkna antalet fi skar 
(medelvikt/sortering från ålderslästa individer) fås att totalt antal fångade under sommaren hos 
journalförare A i klass 1 har minskat från 22 till bara en enda 2005.

Figur 6.6 Fångst per ansträngning av landad 
fi sk under perioden maj–augusti per år och 
journalförare.

Figur 6.7 Förändring över tiden i fångst per 
ansträngning per sortering under maj-augusti 
hos en journalförare. Beräkningarna för klass 
1 bygger på mellan 1–20 individer per år; klass 
2: 400–1 000; klass 3: 4 000–12 000; klass 4: 
1 000–4 000
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6.3 Fritidsfi ske
Enligt Fiske 2005 (Finfo 2005:10) uppgick det svenska fritidsfi sket efter plattfi skar under år 
2004 till 954 ton (95% CI ± 364 ton). Detta misstänks dock vara en överskattning pga av 
bortfall av enkätsvar. En mer realistisk uppskattning är 631 ton (A. Paulrud), att jämföra med 
yrkesfi skets 1094 ton under samma år (tabell 6.1).

Tabell 6. 1 Fångad fi sk i fritidsfi ske enligt FiV:s enkätundersökning 2005 (korrigerat för svarsbortfall av A. 
Paulrud) jämfört med loggboksförda landningar under 2004.

Skagerrack 
& Kattegatt Öresund S.Östersjön

Östersjön o Bottniska 
viken Totalt

Fritidsfiskad (kg) 159 351 28 435 139 605 303 479 630 870

Yrkesfiskad (kg) 891 106 31 931 171 258 107 1 094 401

Jämförelser per havsområde visar att yrkesfi sket är dominerande i Skagerrak och Kattegat, 
medan fritids och yrkesfi sket är av samma magnitud i Öresund och södra Östersjön. I centrala 
och norra Östersjön och Bottniska viken står fritidsfi sket för mer än 99% av de totala 
landningarna. Tyvärr har ingen artuppdelning gjorts av fritidsfi skestatistiken så det är omöjligt 
att avgöra hur mycket som utgörs av piggvar.

6.4 Provfi ske
6.4.1 Provfi ske vid Gotska sandön
För att följa piggvarsbeståndets utveckling i en relativt opåverkad miljö har provfi sken skett 
på den av yrkesfi sket ej utnyttjade Gotska sandön. Under perioden 2000 till 2003 skedde 
provfi ske på hösten med piggvarslänkar (GS61), dvs nät bestående av 50 m länkar med 4 olika 
maskstorlekar (85, 100, 110 och 120 mm stolplängd). Det är vanskligt att göra jämförelser i 
fångst per ansträngning mellan år då fi sket under olika år skett på olika platser: norra (sektion 
24–26) eller västra (sektion 74–76) sidan och olika djup: 15–20 m (sektion 24 och 74); 20–25 
m (sektion 25 och 75) och 25–30 m (sektion 26 och 76). Antal fi skar per ansträngning (antal/
nät*natt) per sektion (kombination av plats och djup) visas i fi gur 6.8. I alla beräkningar 
används enbart data från ostörda fi sken. Variansanalys av rottransformerade värden från 
sektion 24 och 75 från åren 2000, 2002 och 2003 ger ingen effekt av år, dvs ingen trend över 
tiden (plats=fi xed, år=random, F2,6=1,24, p=0,40) men testets power är troligen lågt.

Figur 6.8 Antal piggvarar per nät och natt ostörda 
stationer, i höstprovfi ske på Gotska sandön med 
piggvarslänkar. Data är uppdelat i sektioner 
beroende på plats och djup: 24=norra sidan, 15–
20 m; 25=norra sidan, 20–25 m; 26=norra sidan, 
25–30 m; 74=västra sidan, 15–20 m; 75=västra 
sidan, 20–25 m; 76=västra sidan, 25–30 m. 
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Under 2003–2005 har ett sommarfi ske (GS68) skett med plattfi sklänkar (10 nät med 
vardera maskstorleken 25, 30, 38, 50, 60, 75, 85, 100, 110 och 120 mm). År 2003 fi skades 2 
djupintervall (5–10 och 10–15 m) på såväl norra sidan (sektion 22 och 23) som Östra sidan 
(Franska bukten, sektion 52 & 53) medan under 2004 och 2005 sker fi sket på 10–24 m djup 
på norra sidan (sektion 2) och västra sidan (sektion 7). År 2003 var länkarna med 85–120 
mm maskor 25 m långa medan de fördubblades till senare år. För att ta hänsyn till detta har 
fångsten i maskorna 85–120 mm från 2003 fördubblats. Fångst per ansträngning mätt som 
antal fi skar /nät och dygn på ostörda stationer visas i fi gur 6.9. Parvisa jämförelser mellan 
de stationer som fi skats både år 2004 och 2005 visar att det fångades mer fi sk per station i 
sektion 2 under 2005. (F/A2004=1,47, SD=1,94; F/A2005=8,94, SD=7,76; Wilcoxon signed Rank 
test: Z=-3,41, p=0,001, n=17) medan skillnaden inte är signifi kant för sektion 7 (F/A2004=8,44, 
SD=7,85; F/A2005=10,50, SD=7,62; Wilcoxon signed Rank test: Z=-0,60, p=0,55, n=18). 
Jämförelsen gjordes parvis då olika stationerna inte är direkt jämförbara då de befi nner sig på 
vitt skilda djup (10–24 m).

6.4.2 Jämförelse mellan yrkesfi ske och provfi ske
I ett försök att jämföra provfi sket med yrkesfi sket räknades fångst per ansträngning ut som 
antal kg fi sk per 100 m nät av maskstorlekarna 110 + 120 mm. Då vikt saknas i provfi sket 
men däremot individuell längd fi nns delades fi skarna in i storleksklass 2–4 enligt deras 
totallängd (klass 4: <30 cm; klass 3: 30–34cm, klass 2: 35cm och uppåt; klassgränserna sattes 
efter medellängd+SD från de åldersbestämda individerna i yrkesfi sket). Antalet fi skar per 
storleksklass multiplicerades därefter med medelvikten per storleksklass hos de åldersbestämda 
individerna. För att göra en jämförelse med yrkesfi sket räknas F/A ut per station för sektion 
2 och 7 på Gotska sandön och jämförs med F/A per fi skeresa för journalförare A under 
sommarfi sket (maj–juli) (fi gur 6.10).

Figur 6.9 Fångst per ansträngning i ostörda 
stationer vid sommarfi ske på Gotska sandön 
uppdelat i sektioner beroende på plats och djup: 
2=norra sidan, 10–24 m; 7=västra sidan 10–24 m, 
22=norra sidan, 5–10 m; 23=norra sidan, 10–15 m; 
52=östra sidan, 5–10 m; 53=östra sidan, 10–15 m.

Figur 6.10 Fångst per ansträngning angivit som 
kg fi sk per 100 m nät med maska 110 eller 120 
mm per vittjning för en journalförare på Gotland 
och provfi ske sektionerna på norra (GS2) 
respektive västra (GS7) Gotska sandön. Medel 
och 95% CI visas.
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Då värdena inte är normalfördelade utförs en rottransformering efter att 0,5 lagts till 
samtliga värden (detta eftersom nollvärden förekommer frekvent i provfi sket). Inga generella 
signifi kanta skillnader i fångst per ansträngning upptäcks mellan platser eller mellan år; 
däremot är interaktionen mellan plats och år signifi kant, d v s de olika platserna varierar inte 
på samma sätt mellan år (TvåvägsAnova, plats som fi xed factor, år som random, type III error; 
Plats F2,2=0,276, p=0,78; År F1,2=0,087, p=0,80; Plats*År F 2, 117=9,760, p < 0,001). 

Denna analys säger dock inte att mängden piggvar på det av yrkesfi sket förskonade Gotska 
sandön är lika stor som den är på det hårt fi skade östra Gotland. Detta eftersom provfi sket är 
slumpmässigt taget medan yrkesfi sket inriktar sig på goda lekplatser. Ett sätt att komma till 
rätta med detta vore att införa motsvarande slumpmässiga provfi sken på östra Gotland.

6.5 Individdata
Journalföringen av yrkesfi sket ger även värdefulla individdata. Förutom fångstuppgifter 
längdmäts ca 100 fi skar per månad och sortering och ett åldersprov om 100 fi skar per 
sortering och kvartal (två och tre) tas. Enbart åldrar från kvartal 2 har analyserats och korrekt 
åldersläsning med sågade och färgade otoliter fi nns enbart från 1999 och framåt, från 1999 är 
enbart ett mindre material åldersläst. Då piggvaren tillväxer under sensommaren används bara 
individdata från samma kvartal (kvartal 2). Med hjälp av de ålderslästa individerna skapas en 
längd/åldersnyckel som appliceras på längdfördelningen från fi skarnas mätning som i sin tur 
multipliceras med fångstuppgifterna. På så sätt fås en längd och åldersfördelning i fångsten. 
För 1998 fi nns ej korrekta åldrar och därför används inte detta år i åldersjämförelser. Även i 
provfi sket samlas individprover in. Från provfi sket på Gotska sandön har prover tagits på hela 
fångsten men enbart fi skar från 2004 är hittills ålderslästa.

6.5.1 Rekrytering
Fiskar som är mellan 28–30 cm långa kan anses vara rekryter till fi sket under nästkommande 
säsong. Fångst per ansträngning av rekryter har inte förändrats över den undersökta 
tidsperioden 1998–2004 (ρ=0,43, p=0,34, n=7) men det fi nns en tendens till att andelen 
rekryter har ökat under senare tid (ρ=0,71, p=0,07, n=7) (fi gur 6.11). I provfi sket är materialet 
för litet för att räkna på rekrytering över tiden.

6.5.2 Tillväxt
Hanar och honor skiljer sig väsentligt åt ifråga om storlek där hanarna är mindre och slutar 
växa tidigare fi gur 6.12 och 6.13. Anmärkningsvärt är att de fl esta hanar inte uppnår minsta 
tillåtna landningsstorlek – 30 cm. Det fi nns ett positivt samband mellan totallängd och ålder hos 
provtagna individer under samtliga år, sambandet är tydligare hos honor som växer under en 
längre tid än hanar (fi gur 6.12). Exakt samma mönster syns om vi istället tittar på vikt (fi gur 6.13).

Figur 6.11 Rekrytering till fi sket på Gotland. 
Uttryckt som andel och som fångst per 
ansträngning.
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För att se om någon förändring skett over tiden m a p längd och vikt vid ålder, d v s 
förändringar i tillväxt, testas om det fi nns något samband mellan år och årlig medellängd/
medelvikt för åldrarna 3–9 och 10+. Enbart längd vid åldrarna 5 och 10+ hos honor hade 
signifi kant ändrats over tiden och ökat hos femåringar men minskat hos de äldsta (5: ρ=0,83, 
p=0,04, n=6; 10+: ρ=-0,83, p=0,04, n=6). Eftersom ett och samma stickprov används för alla 
tester bör man dock göra en korrigering för upprepat antal tester. Görs detta enligt Dunn-Sidak 
metoden (a’=1-(1-a)^1/k; där a=signifi kansnivån och k=antal tester) och med antagandet att 
8 tester görs (1 per ålder) ligger den 5% signifi kansnivån på 0,006, d v s inga av trenderna 
är signifi kanta. Det kan också vara vanskligt att göra beräkningar på 10+ gruppen då dess 
sammansättning kan variera mellan år.

Individuell längd vid ålder i provfi sket vid Gotska sandön tycks följa samma mönster som 
de i yrkesfi sket vid Östra Gotland (fi gur 6.14). Att fi skarna vid Gotska sandön tycks vara 
både yngre och mindre kan vara en ren redskapseffekt då Gotska sandö fi sket 2004 (GS 68) 
har maskor ända ned till 25 mm. Detta syns tydligare om längdfördelningen jämförs mellan 
yrkesfi sket och provfi sket (fi gur 6.15).

Om enbart maskstorlekarna 110 och 120 mm tas med i provfi sket ses att fi skarna vid Gotska 
sandön är lika stora som de vid Gotland. Medellängden på de yrkesfi skefångade individerna 
har inte förändrats mellan 1998 och 2004 (ρ=-0,643, p=0,12, n=7). Inte heller föreligger någon 
skillnad i medellängd mellan Gotska sandön och Gotland år 2004 (Gotland: 31,4 cm (± 3,8 cm); 
Gotska sandön: 32.0 (± 4,1cm); Kolmogorov–Smirnoff test på längdfrekvenser standardiserat 
till 100 individer; Z=1,261, p=0,081).

Figur 6.13 Rensad vikt vid ålder hos provtagna 
individer från yrkesfi sket under kvartal två på 
östra Gotland under 1999–2004. 0=honor, 
1=hanar. Kurvorna är cubic spline fi t till 
respektive dataset.

Figur 6.12 Totallängd vid ålder hos individer 
provtagna vid yrkesfi sket på Östra Gotland 
kvartal två under 1999–2004. 0=honor, 1=hanar. 
Kurvorna är cubic spline fi t till respektive 
dataset och en referenslinje vid minsta tillåtna 
landningsstorlek är inlagd.
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6.5.3 Könsfördelning
Andelen honor i yrkesfi skefångsten är högt och ligger vid Gotland i genomsnitt på 77%, ingen 
riktad förändring har skett över den undersökta tidsperioden 1998–2004 (ρ=-0,16, p=0,15, 
n=7). Ser vi till den landade delen av fångsten är andelen honor ännu större – i genomsnitt 
93% – men inte heller här har någon förändring skett över tiden (ρ=-0,214, p=0,64, n=7). 
I provfi sket från Gotska sandön där maskstorlekar ner till 25 mm stolplängd används är 
andelen honor 55% år 2004; bland de landningsbara individerna uppgår andelen honor till 
95%. Genom att använda längdfördelningen i maskorna 110–120 mm och sedan konstruera en 
längd–åldersnyckel från hela data så kan man få en fi ktiv längd–ålders-könsfördelning ifrån 
de större maskorna på provfi sket. Då uppgår andelen honor till 88%.

6.5.4 Åldersfördelning
Den procentuella åldersfördelningen varierar mellan år vilket tyder på att vissa årsklasser 
dominerar i fångsten (fi gur 6.16). Detta är tydligt bland honorna men hos hanarna syns istället 
en förskjutning mot äldre individer (fi gur 6.17).

Sett över hela den undersökta tidsperioden (1999–2004) har andelen unga honor (3+4-åringar) 
ökat (ρ=0,89, p=0,02, n=6) liksom andelen äldre hanar (10+) (ρ=0,94, p=0,005, n=6). Eftersom 
ett och samma stickprov används för alla tester bör man dock göra en korrigering för upprepat 

Figur 6.14 Längd per ålder i provfi ske från 
Gotska sandön respektive yrkesfi ske från Östra 
Gotlands mellersta kustvatten under år 2004 
uppdelat på kön, 0=hona, 1=hane. Medelvärde ± 
2 SD visas.

Figur 6.15 Längdfördelning i fångster år 2004 
från 1) GS : provfi ske på Gotska sandön med 
plattfi sklänk (maskor mellan 25 och 120 mm 
stolplängd) n=381, 2) GS110: från samma 
provfi ske men enbart maska 110 mm, n=28 och 
3) Gotland: beräknat från stickprov av yrkesfi ske 
utanför östra Gotland med piggvarsgarn (maska 
110 mm), n=692.
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antal tester. Görs detta enligt Dunn-Sidak metoden (a’=1-(1-a)^1/k; där a=signifi kansnivån 
och k=antal tester) och med antagandet att 7 tester görs (1 per åldersgrupp) ligger den 5% 
signifi kansnivån på 0,007, d v s enbart ökningen av äldre hanar är signifi kant. Analyseras 
istället fångst/ansträngning/ålder ses inga signifi kanta generella trender över tiden hos 
någondera könet (Spearman rank-corr, resultat ej visade).

Medelåldern hos yrkesfi skefångade honor ligger 2004 på 6,5 år och det fi nns ingen trend 
att medelåldern vare sig ökat eller minskat under den undersökta tidsperioden (1999–2004) 
(ρ=-0,43, p=0,4, n=6). Hos hanar däremot har medelåldern i fångsten ökat signifi kant från 
8,2 år 1999 till 11,4 år 2004 (ρ=1,0, p<0,0001, n=6). I provfi sket på Gotska sandön 2004 
är medelåldern i fångsten för honor 5,9 och för hanar 6,8; den lägre medelåldern är en 
konsekvens av att mindre individer fångas med redskapet vid Gotska sandön. Om enbart data 
från 110 mm maska används så blir medelåldern på Gotska sandön 7,1 för honor (n=24) och 
9,7 för hanar (n=4). Data från yrkesfi sket på Öland 2005 ger en medelålder på 7.7 för honor 
(n=64) och 12,2 (n=26) för hanar. Ålderssammansättningen i fångsten visas i fi gur 6.18. Det 
fi nns en tendens till att medelåldern för honor på Gotland är lägre än på Gotska sandön under 
2004 och den är lägre än medelåldern på Öland (Kolmogorov-smirnoff på frekvenser normerat 
till 24 individer, Gotland vs Gotska Sandön 110-mm maska: Z=1,23, p=0,097; Gotland vs 
Öland, Z=1,46, p=0,048).

6.6 Årsklasstyrka
Den relativa årsklasstyrkan räknas ut enligt modifi erad Svärdson på åldrarna 4–9 år under 
1999–2004 i yrkesfi sket. Det är tydligt att årsklassstyrkan varierar kraftigt mellan år och 
1991, 1994, 1997 och 1999 är starka årsklasser (fi gur 6.19). Den första och sista punkten i 

Figur 6.16 Åldersfördelning av honor i fångsten 
från yrkesfi sket på Östra Gotland.

Figur 6. 17 Åldersfördelning bland hanar från 
yrkesfi sket på Östra Gotland.



52

tidsserien är osäkra då den bara baseras på en åldersklass. För provfi sket från Gotska sandön 
fi nns endast åldersprov för 2004 och provtagning från yrkesfi sket på Öland har bara skett i 
större omfattning under 2005. I dessa fall används istället den relativa sammansättningen 
av fångsten. Det är tydligt att åren 1994, 1997 och 1999 även är starka årsklasser på Gotska 
sandön och Öland. Osäkerheten i dessa data är dock stor då det baseras på bara ett år och fåtal 
individer.

Betydelsen av enstaka årsklasser syns även i sammansättningen av yrkesfi skets fångster (fi gur 
6.20 och 6.21). År 2001 utgjordes hälften av fångsten av en enda god årsklass (1994) som nu är 
på väg ut ur fi sket men ännu 2003 stod den tillsammans med 1997 års klass för mer än hälften 
av fångsten. Under 2004 har en ny årsklass, 1999, kommit att dominera medan både 1994 och 
1997 är av minskande betydelse.

6.7 Mortalitet
Den totala dödligheten är summan av fi skeridödligheten och den naturliga dödligheten. Den 
totala dödligheten kan uppskattas genom att följa kohorter över tiden i ett upprepat fi ske 
och se hur kohorten minskar år från år. En förutsättning för detta är dock att kohorten är 
fullständigt rekryterad till fi sket innan beräkningarna börjar. Då antalet fi skar förväntas 
vara logaritmiskt avtagande (populationer brukar bete sig så) så ger lutningskoffecienten på 
den linjära funktionen mellan ln(antal individer) och ålder (fi gur 6.22) en skattning på den 
totala dödligheten. Detta beräknas för kohorterna 1991–1997 i yrkesfi sket på östra Gotland. 
Den genomsnittliga lutningskoeffi cienten är -0,94 (min: -0,5, max: -1.2) vilket motsvarar 
en dödlighet på 0,94. Om den naturliga dödligheten antas vara låg, 0,2, så innebär detta en 
fi skeridödlighet på 0,74.

Figur 6.18 Ålderssammansättning hos honor i 
fångsten i yrkesfi sket på Gotland jämfört med 
procentuell ålderssammansättning i provfi sket på 
Gotska sandön 2004 både i hela provet (GS) och 
i enbart 110 mm maska (GS110) och stickprov 
från yrkesfi sket från Öland 2005.

Figur 6.19 Relativ årsklasstyrka baserat på 
4-9 åringar under perioden 1999-2004 från 
fi sket från Gotland jämfört med procentuell 
ålderssammansättning i provfi sket på Gotska 
Sandön 2004 och stickprov från yrkesfi sket från 
Öland 2005. 
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Minskningen av ett bestånd med tiden ges av ekvationen nedan.

N1 = N0*e-Zt

Genom att jämföra två på varandra följande år fås att det antal individer som dött, uttryckt 
som andel av ursprungspopulationen kan ges av följande ekvation:

med ett Z-värde på 0,94 innebär det att 61% av beståndet dör av varje år.

Figur 6.20 Sammansättning av fångsten per år 
uppdelat på dominerande årsklasser i yrkesfi sket 
på Gotland.

Figur 6.21 Sammansättning av fångsten per år 
uppdelat på årsklasser i yrkesfi sket på Gotland.

Figur 6.22. Fiskeridödlighet. Utvecklingen av 
antalet individer per ålder hos sju årsklasser som 
följts over tiden. 
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7 Sik
7.1 Sik i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och miljööversikt 2006”

Egentliga Östersjön och Bottniska 
viken

Yrkesfi skets fångster var 250 ton år 2005.
Minst dubbelt så mycket fångas inom fritidsfi sket 
(uppskattad fångst 2004 var 580
ton). Fångsterna är högst i Bottniska viken,
där över 80 procent av yrkesfi skets och nästan
60 procent av fritidsfi skets fångster tas.
    Yrkesfi sket efter sik sker främst med
garn och bottensatta kombifällor i Bottniska
viken, och i garn och ryssjor primärt
riktade mot andra arter i Egentliga Östersjön.
Fångsterna halverades under mitten
av nittiotalet. De har därefter varit relativt
oförändrade i Bottenviken och Egentliga
Östersjön, men fortsatt minskande i 
Bottenhavet.
    Provfi sken visar på minskande förekomster
av sik i Upplands skärgård fram till år
2001, och en fortsatt låg förekomst under
2000-talet. Det fi nns dock inga enhetliga
data för att analysera trender över tidsperioden
som helhet. Inga provfi sken efter
sik har ägt rum i Bottniska viken under

Karta 23. Fångstområden för sik 2004.

- Coregonus lavaretus
Sik

UTBREDNINGSOMRÅDE
Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga
Östersjön, samt i anslutning till sötvatten
längs västkusten. Sötvattensområden i
Norrland, Svealand och östra Götaland.

LEKOMRÅDE
Leken sker vanligen under hösten, i älvar
eller vid stränder. Rommens överlevnad är
bäst på grus- och sandbottnar.

VANDRINGAR
Sikens beteende är variabelt och vissa
bestånd vandrar upp i älvar för att leka
medan andra leker längs kusten/
stränderna. Siken vandrar mot djupare, 
kallare vatten under sommarhalvåret.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
3-5 år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
Siken kan bli upp till 25 år. I vissa bestånd
blir individerna aldrig större än cirka 0,5
kilo medan de i andra bestånd kan nå en
vikt upp emot 5-6 kilo.

BIOLOGI
Sik uppvisar ett stort antal ekologiska 
former och genetiskt åtskilda bestånd 
som har olika födoval, tillväxthastighet, 
lekbeteenden och utseende. Dessa indelas 
översiktligt i vandringssik, som vandrar 
till älvar för lek, och stationär sik som 
leker i havet eller insjöar. Vissa ekologiska 
former är planktonätare medan andra 
främst äter bottendjur. Siken kräver kallt 
och förhållandevis syrerikt vatten.
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7.2 Yrkesfi sket
Material: Sammanställningen är baserad på loggboksdata över yrkesfi skets fångst av sik 
perioden 1994–2005. 

7.2.1 Totalfångst
Fångsten var som högst år 1994 (579 ton), minskade kraftigt mellan 1994–1996 och har sedan 
dess legat under 400 ton per år totalt i hela kustområdet. Efter den kraftiga minskningen år 
1996 har fångsten fortsatt nedåt (Linjär regression perioden 1996–2005, F(1, 8) = 9,22, p=0,016, 
R= -0,732). Den totala fångsten perioden 2003–2005 var 8% lägre än under perioden 1997–1999.

7.2.2 Förändringar med avseende på subdivisioner
Resultat redovisas för de subdivisioner som haft en medelfångst över 20 ton per år under 
tidsperioden 1994–2005, eller subdivisioner 27, 29, 30, 31. Inom övriga områden har 
medelfångsten varit under 3 ton/år. Under den senaste treårsperioden (2003–2005) har en 
medelfångst över 100 ton per år rapporteras endast från subdivision 31.

En generell minskning har ägt rum inom alla studerade subdivisioner. Minskningen var 
starkast under början av perioden, mellan 1994 och 1996 (fi gur 7.1–7.2). Efter detta har inga 
tydliga trendbrott inträffat, och pågående trend uppskattas enligt linjär regression för perioden 
1996–2005 (tabell 7.1). Analysen anger att en fortsatt minskning pågår inom subdivision 30 
(Bottenhavet) men inte inom övriga subdivisioner.
 

Figur 7.1 Yrkesfi skets totala fångst av sik 1994–
2005 i Östersjöns kustområden totalt, samt 
separat för Bottenhavet respektive Bottenviken, 
där huvuddelen av fångsten sker.

Figur 22. Yrkesfi skets fångst av sik i Östersjöns alla
kustområden, separat för Bottenhavet respektive
Bottenviken, samt Vänern, Vättern, Mälaren och
Hjälmaren.

2000-talet. Fångst per ansträngning bland
journalförande fi skare vid Smålandskusten
har varit oförändrad under den senaste
tjugoårsperioden. Sikens medelvikt i det
fi sket har ökat under 2000-talet, men är
fortfarande cirka 10 procent lägre än under
början av åttiotalet.

BESTÅNDSSTATUS
Tillståndet för sik är svårbedömt eftersom
det saknas tillförlitliga tidsserier som tar
hänsyn till fi sketryck och beståndens genetiska
struktur med avseende på olika ekologiska
former, framför allt från Bottniska
viken där huvuddelen av fi sket sker.
Kontinuerligt minskande fångster inom
yrkesfi sket i kombination med minskande
bestånd i provfi sken antyder att bestånden
har minskat i delar av Bottenhavet.

BIOLOGISKT RÅD
Kan inte lämnas utifrån tillgängliga data.
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Tabell 7.1 Yrkesfi skets fångst av sik inom de subdivisioner där medelfångsten under 1994–2005 överstigit 20 
ton/år. Fångst visas som medelvärde (standardavvikelse) per år inom 3-årsperioder. Relativ förändring visas 
som jämförelse mellan den sista och första 3-årsperioden. ”Trend” visar resultatet av linjär regression inom 
perioden 1996–2005.

Subdivision Fångst: ton per år, medel (sdav) Relativ 
förändring

Trend 

1994–96 1997–99 2000–02 2003–05
2003–05 
vs 94–96

Stand. 
Beta

F
(1,8)  

p

SD27 32 (10) 15 (6,2) 16 (0,3) 20 (0,2) -38% 0,19 0,29 ns
SD29 48 (23) 24 (2,5) 24 (2,8) 22 (2,1) -53% -0,22 0,39 ns
SD30 167 (29) 112 (5,9) 102 (0,2) 84 (22) -50% -0,88 26,4 0,001

SD31 232 (48) 145 (21) 114 (13) 144 (22) -38% -0,36 0,001 ns

7.2.3 Förändringar med avseende på redskap
Det kommersiella fi sket efter sik sker främst med garn och bottensatta kombifällor i Bottniska 
viken, och i garn och ryssjor primärt riktade mot andra arter i Egentliga Östersjön (fi gur 7.3). 
Den relativa fördelningen av fångst över olika redskap har inte förändrats under perioden 
1996–2005 (Från denna period fi nns enhetliga data med avseende på redskap, medan andelen 
fångst rapporterad under ”övriga redskap” var avvikande hög 1994–1995). Ett undantag är att 
andelen fångst av sik med gösnät har ökat kontinuerligt (linjär regression, R=0.975, F=156, 
p<0.001), eller från totalt 1–2 ton per år under 1996–1999 till över 16 ton per år 2004–2005 
(fi gur 7.4). Gösnät används framför allt inom subdivision 29 (fi gur 7.3), där fi sket efter gös har 
ökat starkt vilket sannolikt har medfört en ökad bifångst av sik. 

7.2.4 Förändringar som fångst per ansträngning
Kan inte beräknas då information om ansträngning inom yrkesfi sket saknas.

Figur 7.2 Yrkesfi skets fångst av sik 1994–2005 
inom samtliga subdivisioner längs den svenska 
kusten.

Figur 7.3 Fördelning av fångst med avseende på 
olika redskap inom olika subdivisioner. Grafen 
baserar sig på data för perioden 1996–2005 inom 
de subdivisioner som haft en medelfångst över 1 
ton per år inom samma period.
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7.3 Journalföringsdata
7.3.1 Fångst per ansträngning
Material: Analys av fångst per ansträngning är baserad på information från journalförande 
fi skare vid Marsö (station SI). Uppdaterad information (perioden 1979–2005) fi nns för fångst 
med siknät (redskap 13). Fångstdata för Aspöja för åren 2003–05 hade inte registrerats ännu 
vid februari 2006. Före år 2003 har fångstdata för Aspöja registrerats med avseende på olika 
redskap, dock inte siknät. För att få en bättre analys av situationen för sik i Egentliga Östersjön 
är det nödvändigt att komplettera databasen med information om fångst som bokförts av 
journalförande fi skare under tidigare år men som inte ännu är registrerade. 

Resultat: Journalföringsdata från Marsö, perioden 1979–2005, visar inga förändringar i fångst 
per ansträngning under perioden som helhet eller under den senaste tioårsperioden, men 
variationen mellan år är hög (Spearman rank korrelation, alla p>0.24). Under den angivna 
perioden har ansträngningen varit mellan 119 och 827.

7.3.2 Beståndssammansättning och rekrytering
Material: Sammanställningen är baserad på information från journalförande fi skare vid Marsö 
(SI) och Aspöja (AÖ). 
1. Information om längdfördelning fi nns från båda områden åren 2003–2005, baserat på 

analys av sanna stickprov ur fångst med siknät. För Aspöja fi nns även information om 
längdfördelning enligt redskap 845 (”push up”-fälla) åren 2004–2005. 

2. Information om åldersfördelning fi nns för Aspöja år 2004 och Marsö åren 2004–2005, baserat 
på analys av längdstratifi erade stickprov från fångst med siknät i oktober–november. 
Resultatet från analyserna av stickprovet har sedan viktats enligt längdfördelningen i det 
sanna stickprovet för att representera åldersstrukturen i den totala fångsten. 

3. Information om könsfördelning i de stratifi erade stickproven fi nns för båda områden åren 
2002–2005. Information om könsfördelning enligt åldersstruktur fi nns för åren 2004–2005 
från Marsö och 2004 från Aspöja.

Figur 7.5 Fångst av sik med siknät enligt 
journalförande fi skare vid Marsö, angiven som 
vikt respektive antal per ansträngning. Data från 
hela året.

Figur 7.4 Fördelning av fångst med avseende på 
olika redskap, förändring av totalfångst över år. 
Grafen baserar sig på data för perioden 1996-
2005 inom alla subdivisioner.
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Eftersom journaldata över totalfångst eller totalansträngning vid Aspöja åren 2003–05 inte 
registrerats ännu presenteras resultaten för Aspöja som relativa andelar.

7.3.2.1 Längdfördelning
Enligt fångst med siknät har andelen rekryter (30–39 cm) varit högre vid Aspöja, medan 
andelen stora individer (>50 cm) varit högre vid Marsö (n per år = 135–245, tabell 7.2, fi gur 
7.6–7.7). Vid Marsö ökade fångst per ansträngning relativt sett mera inom storleksklassen 40–
49 cm än inom övriga klasser (fi gur 7.8). Motsvarande jämförelse för Aspöja kunde inte göras 
eftersom totala fångstdata (antal och ansträngning) inte var registrerade ännu i mars 2006. 

Siknät ger i huvudsak en representativ bild av fångst inom kategorin landningsbara individer 
(> 40 cm), medan det i fångsten med push up fällor ingår en större andel små individer. 
Andelen rekryter enligt fångst i ”push up”-fälla vid Aspöja åren 2004–05 var 41–58% medan 
andelen stora individer var likartad den i fångst med siknät, eller 1% (n per år =141–146). 

Figur 7.6 Längdfördelning hos sik vid Aspöja enligt fångst med siknät (redskap 13) och ”push up”-fälla 
(redskap 845).

Figur 7.7 Längdfördelning hos sik vid Marsö 
enligt fångst med siknät.

Figur 7.8 Fångst per ansträngning inom olika 
längdgruppsintervall enligt fångst med siknät vid 
Marsö.
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Tabell 7.2 Andel individer inom olika längdgruppsintervall enligt fångst med siknät vid Marsö (SI) och Aspöja (AÖ).

Längdgruppsintervall SI03 SI04 SI05 AÖ03 AÖ04 AÖ05

Rekryter 30–39 cm 0,02 0,00 0,03 0,21 0,04 0,13

Landningsbara 40–49 cm 0,87 0,84 0,84 0,77 0,93 0,85

Stora >= 50 cm 0,11 0,16 0,13 0,02 0,04 0,01

7.3.2.2 Åldersfördelning
Se skattning av dödlighet, avsnitt 7.3.3. 

7.3.2.3 Könsfördelning
Andelen honor har varierat mellan 45–64% vid Aspöja åren 2002–05, utan att visa någon 
riktad trend. Vid Marsö har andelen honor varit 47–51% åren 2002–04, men bara 20% år 2005 
(n=146).

Åldersrelaterade data på könsfördelning anger att honor varit yngre än hanar vid Aspöja 2004, 
framför allt eftersom hanar var mycket ovanliga bland 2–3-åringar. Men data är baserat på få 
individer (tabell 7.3). Åldersrelaterade data från Marsö visar inget samband mellan ålder och 
könsfördelning.

Tabell 7.3 Andel honor, procent inom olika ålderskategorier enligt längdstratifi erade prov från Aspöja och 
Marsö. Inom parentes anges antal individer inom respektive åldersgrupp som analysen baserar sig på (n).

Ålder Aspöja 2004 Marsö 2004 Marsö 2005

2 100 (2) - (0) 0  (4)

3 86 (7) 43 (6) 21 (48)

4 40 (15) 52 (78) 10 (12)

5 50 (14) 41 (75) 23 (47)

6 53 (19) 51 (45) 20  (8)

7 17 (6) 54 (13) 29 (21)

8 - (0) 100 (3) 0  (4)

9  - (0) - (0)  0  (2)

10 - (0) 0 (1)  -  (0)

7.3.2.4 Vikt och längd vid ålder
Honor tenderar att vara större än hanar över alla åldrar, men skillnaden är inte signifi kant. 
Enligt tillgängligt data är siken vid Aspöja mindre än sik vid Marsö sett till vikten (fi gur 7.9), 
men det fi nns inga skillnader mellan områden i fråga om längd (fi gur 7.10).

Figur 7.9 Somatisk vikt per ålder hos sik från Marsö (SI) och Aspöja (AÖ), medel ±1 SD.
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Förändringar över tiden i medelvikt hos sik vid Marsö beräknades utgående från den totala 
fångsten per år med siknät under perioden 1979–2005. Medelvikten har minskat signifi kant, 
men endast i liten omfattning sett i total biomasseförändring (linjär regression, F1,25 = 7,02, p = 0,014, 
R2=0,22). Den lägsta medelvikten noterade omkring 1995 och sedan dess har trenden varit 
ökande (F1,9 = 79,3, p<0.001, R2=0,89). Medelvikten i fångsten är idag 890 g (treårsperioden 
2003–2005), jämfört med 1000 g under 1979–1982 och 720 g 1994–1996 (fi gur 7. 11).

7.3.3 Skattning av total dödlighet
Material: Dödligheten skattades enligt linjär regression av ln(antal individer) över ålder inom 
specifi cerade intervall. Analysen baserar sig på ett begränsat material, eller från år 2004 vid 
Aspöja och 2004–2005 vid Marsö. Båda dataserierna är för fångst med siknät i oktober–
november. Beräkningarna baserar sig på åldersdata som viktats med en längd–åldersnyckel 
mot den skattade sanna längdfördelningen i beståndet samma år.

Resultat: Åldersstrukturen vid Aspöja år 2004 var anmärkningsvärt jämn. Den totala fångsten 
var lika stor inom åldrarna 2–6 år, d v s varje ålder inom detta intervall utgjorde mellan 
18–21% av det totala antalet i fångsten (n= 554). Skattning av total dödlighet gav därför inget 
trovärdigt resultat (F=2.021, p=0.390). 

Vid Marsö dominerade 5-åringar båda åren, men år 2005 var 4- respektive 6-åringar ovanliga 
(fi gur 7.12).Skattningen av data från Marsö gav signifi kanta linjära trender vid intervallen 5–9 
år och 5–10 år (p< 0,01 2004, p< 0,05 2005). Dödligheten skattades till -1,15 (2004) respektive 
-0,75 (2005), baserat på analys över åldrarna 5–9 år och till -1,02 (2004) respektive -0,82 (2005) 
över åldrarna 5–10 år. Data för honor 2005 avvek från övriga kurvor vid Marsö (fi gur 7.12), 
men påminde om strukturen för totalt antal vid Aspöja (fi gur 7.13). 

Inget material från icke-fi skade områden var tillgängligt för att skatta naturlig dödlighet.

Figur 7.10 Totallängd per ålder hos sik från 
Marsö (SI) och Aspöja (AÖ), medel ±1 SD.

Figur 7.11 Medelvikt hos sik vid Aspöja, baserad 
på totalfångst per år i siknät under perioden 
1979–2005.
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7.4 Fritidsfi sket
Omkring 70% av det totala fi sket på sik är fritidsfi ske. Enligt uppgift från Anton Paulrud 
uppskattades fritidsfi sket på sik till totalt 578 ton (värden korrigerade för svarsbortfall), medan 
yrkesfi sket uppgick till 246 ton under 2004. Omkring 41% av fritidsfi sket ägde rum i mellersta 
Egentliga Östersjön och 57% i Bottenhavet och Bottenviken. 

7.5 Provfi ske
7.5.1 Material 
Provfi ske efter sik görs under den kalla delen av året, men omfattningen av 
kallvattenprovfi sken begränsad. Provfi ske efter sik utfördes med kustöversiktsnät vid Norrbyn 
i södra Bottenviken 1990–1999, men har numera upphört. Provfi sken vid Uppländska kusten 
utfördes med kustöversiktsnät vid Forsmark och Gräsö fram till 2002 respektive 2001. 

För närvarande pågår inga direkta provfi sken efter sik i området, men viss information kan 
fås från det provfi ske efter gös som görs vid Galtfjärden i oktober månad sedan 1995. Fisket 
i Galtfjärden sker för närvarande med nordiska kustöversiktsnät parallellt med länkade nät 
ID60, och tidigare med länkade nät ID55 respektive ID60 i olika perioder. Före analysen har 
provfi skedata korrigerats för olikheter i nätanvändningen genom att ange fångst i segment 
2 av nät 55 under 1995–1998 och total fångst per ansträngning i nät 60 för perioden 1999–
2005. Störning från säl har varit vanligt under provfi sken under hösten och angivna värden 
anger fångst per ansträngning korrigerat för störda fi sken.

Figur 7.12 Antal i fångst av sik enligt ålder 
(logaritmerat antal) vid Marsö 2004–2005 och vid 
Aspöja 2004. Vid Apöja var antalet individer per ålder i 
stort sett den samma inom åldersintervallet 2–7 år och 
högst för 6-åringar.

Figur 7.13 Antal i fångst av sik enligt ålder (logaritmerat antal) separat för hanar och honor vid Marsö 2004–2005 
och vid Aspöja 2004.
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7.5.2 Fångst per ansträngning
Under perioden 1989–1999 minskade fångst per ansträngning vid Norrbyn i Bottniska viken, 
och den högsta fångsten observerades 1992. Som helhet är trenden icke-signifi kant (Pearson 
R2=-0.27, p=0.45, Spearman ρ=-0.18, p = 0.6, fi gur 7.14).

Under perioden 1989–2001 minskade fångst per ansträngning vid Gräsö. Den högsta fångsten 
observerades 1991–1992, vilket stämmer överens med data från Norrbyn. Den minskande trenden 
är signifi kant över perioden (Spearman ρ=-0.86, p < 0.001, linjär regression; F1,10 =6,97, p = 0.02; 
fi gur 7.15).

Under senare år kan förekomsten av sik följas översiktligt i provfi sket vid Galtfjärden, även om 
detta fi ske inte är direkt riktat mot sik. Fångsten har varit genomgående låg och fl uktuerande. 
Inga signifi kanta trender kan urskiljas (Pearson R2=-0.19, p=0.57, Spearman ρ=-0.13, p= 0.7), men 
fångst per ansträngning har varit genomgående låg under 2002–2005. Fångst per ansträngning 
var i medeltal 0,13 under treårsperioden 2002–2005, att jämföra med 0,29 perioden 1998–2000 
och 0,29 perioden 1995–1997 (fi gur 7.15).

7.6 Interna rekommendationer

• Förbättra informationen för Bottniska viken där huvuddelen av yrkes och fritidsfi sket äger rum
 ° Direkt provfi ske
 ° utökad analys av information från yrkesfi sket

• Åldersläs befi ntligt material från Aspöja och Marsö som ännu inte analyserats

• Uppdatera journaldata för alla redskap och år

Figur 7.14 Sik vid provfi ske med kustöversiktsnät 
vid Norrbyn, Bottniska viken. Antal per 
ansträngning exklusive störda fi sken.

Figur 7.15 Sik vid provfi ske vid Upplandskusten. 
Antal per ansträngning exklusive störda fi sken. 
Olika typer av nät har använts vid Gräsö och 
Galtfjärden och dessa data är därför inte direkt 
kvantitativt jämförbara.
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8 Siklöja
8.1 Siklöja i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och miljööversikt 2006”

Karta 24. Fångstområden för siklöja 2004.

Siklöja - Coregonus albula      Siklöjans rekrytering bestäms till största delen 
av temperatur, och stora mellanårsvariationer 
förekommer. Rekryteringen har efter 2003 varit 
ytterst liten, år 2005 var rekryteringen den 
lägsta på 15 år. Dessutom har antalet individer i 
beståndet som är äldre än fem år helt försvunnit 
de senaste tre åren, vilket tyder på ett högt
fi sketryck.
     Då fångsterna till stor del består av 
årsrekryter, samt ett- och tvååringar slår den 
låga rekryteringen mycket hårt mot fi sket. Vid 
oförändrat fi sketryck kan fångsterna liksom 
beståndet som helhet förväntas minska ytterligare.

BESTÅNDSSTATUS
Beståndet av siklöja i norra Bottenviken uppskattas 
ha återhämtat sig från det hårda fi sket i början 
av nittiotalet främst på grund av ovanligt stora 
årsklasser 2001-2003. Beståndet har sedan 2003 
åter minskat till två tredjedelar av toppnivån.
Extremt låg rekrytering under 2004-2005 förväntas 
leda till att beståndet minskar ytterligare. Det 
mycket låga antalet äldre individer, liksom den 
variabla rekryteringen, gör beståndet sårbart för 
exploatering.

BIOLOGISKT RÅD
Fiskeansträngningen bör minska och
anpassas till beståndets minskade produktions-
förmåga.

UTBREDNINGSOMRÅDE
Siklöja fi nns i djupa insjöar i hela landet, samt 
allmänt i Bottenviken. Den förekommer även 
i Medelpads och Ångermanlands kustvatten i 
anslutning till de stora älvarna.

LEKOMRÅDE
Leken sker i oktober till december på sand-
och grusbottnar på varierande djup.

VANDRINGAR
På sommaren är siklöjan spridd över Bottenviken, 
och på hösten vandrar den in till norra Bottenviks-
kusten för att leka. Vandringarna är sällan längre 
än tio mil.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Knappt ett år.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
10 år. I sötvatten har exemplar upp till 45
centimeter och ett kilo fångats.

BIOLOGI
Arten lever pelagiskt i stim. Födan består av 
planktoniska kräftdjur och insektslarver.
Tillväxten varierar mellan områden. Siklöjan blir 
vanligen 15-20 cm och sällan över 30 cm. Liksom 
för många andra pelagiska fi skarter påverkas 
reproduktionsframgången starkt av klimatet och 
rekryteringen varierar mycket mellan år.

Bottenviken
Siklöja fångas för rommen och tas i huvudsak 
i anslutning till leken med trål i Bottenviken. 
Fångsten ökade fram till år 2004, trots att antalet 
tråltimmar har minskat. Beståndet ökade kraftigt 
fram till 2003, främst på grund av de stora 
årsklasserna 2001-2003, men har därefter åter 
minskat till två tredjedelar av toppnivån.
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8.2 Yrkesfi sket
Fångsterna kommer så gott som uteslutande från parbottentrålning i Bottenviken, SD 31. 
Fisket sker efter rommen i samband med leken i september–oktober. Alla aktiva fi skare i 
trålfi sket i norra Bottenviken för detaljerade fångstjournaler åt Kustlaboratoriet, i samband med  
redskapsselektivitetsförsök (ansvarig för dessa är Teija Aho). Fångstjournalerna arkiveras och 
sammanställs veckovis av Teija Aho. 

I fi sket fås så gott som alltid bifångst av strömming och sik, samt ibland även andra arter. I 
fi skets egen regi tas ett prov (en hink) på fångsten från varje tråldrag. Provets vikt noteras 
i journalerna till Kustlaboratoriet, liksom vikten av siklöja över 12,5 cm (som antas vara 
könsmogen), siklöja under 12,5 cm, strömming, sik samt övriga arter. Hela fångstens vikt ifrån 
tillhörande tråldrag noteras också, och utifrån provsammansättningen kan fångsten av siklöja 
skattas. Vid rapportering i loggböcker görs endast en grov uppskattning av mängden siklöja 
i fångsten. Fångster från loggbasutdrag över siklöja bör därför alltid korrigeras med hjälp av 
proverna (jmfr fi gur 8.1).

8.2.1 Egenförvaltning
Parbottentrålsfi sket efter siklöja regleras genom egenförvaltning, i samråd med Fiskeriverket. 
Sedan 2002 har fi skeansträngningen begränsats till 20 båtlag, och fi sketiden till maximalt 
nio timmar per dag under fem dagar per vecka i fem veckor. Fiskeansträngningen enligt de 
veckovisa rapporterna understiger ansträngningen i parbottentrålfi skets loggböcker, men 
trenden är densamma (fi gur 8.2).

Figur 8.1 Uppgifter om fångst av siklöja från fi sket i 
norra Bottenviken. I tidigare beståndsskattningar 
har fångstmängden uppskattats utifrån loggbasens 
uppgifter om siklöjefångst i parbottentrålfi sket 
(från ICES rutor 5866, 5966–5969, och 6067–6069; 
trianglar) multiplicerat med andelen siklöja i 
provtagningen från fångsten, samt multiplicerat 
med 1.1, då det antagits att övrigt fi ske tar 
motsvarande 10% av parbottentrålfi skets fångster 
(fyrkanter; Hasselborg 2002). De sammanställda 
årsfångsterna från parbottentrålfi skets veckovisa 
rapporter till Kustlaboratoriet visas med cirklar.

Figur 23 a och b. Bestånds- och fångstutveckling för siklöja i norra Bottenviken.
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Figur 8.2 Fisketiden i parbottentrålfi sket har 
minskat, och fångst per ansträngning ökade 
kraftigt fram till 2003, men har sedan dess 
minskat igen.

Figur 8.3 Längdfördelning i slumpmässiga (?) stickprov från trålfi skare, mätes i halvcentimetsklasser. Såväl 
juvenila siklöjor, som honor och hanar.
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8.2.2 Beståndssammansättning
8.2.2.1 Längdfördelning

8.2.2.2 Ålderssammansättning
(a) (b)

8.2.3 Skattning av dödlighet
Total dödlighet (Z) det senaste året skattas utifrån ålderssammansättning per år (fi gur 8.6a); 
dödligheten för 1–6-åringar har inte förändrats nämnvärt sedan 2000 (fi gur 8.6b). Total 
dödlighet år 2005 var 0.82–0.96, beroende på från vilka åldrar dödligheten skattades (1–6: 
0.82; 2–6: 0.96; 2–5:0.89; 2–4: 0.88). I kohortanalysen nedan användes därför F=0.7 för 2005 
(och M=0.2 för alla år och åldrar). F för äldsta åldern i kohortanalysen (5-åringar) skattades 
från fångsterna av 4 och 5-åringar per kohort från alla fångstår, som ett medelvärde över 
kohorterna 1991–2000 till F=0.72.

Figur 8.4 Fångst per ålder i parbottentrålfi sket; cirklarnas storlek motsvarar antal individer i fångst, beräknat 
från fångstbiomassa, artsammansättningen i prov från tråldrag, samt medelvikt och ålder i åldersbestämt 
prov. Panel (a) visar värden beräknade från årsvisa längd-åldersnycklar, (b) visar värden för år 2003–2005 
beräknade från en genomsnittlig längd–åldersnyckel från 1991–2002, uppräknat med längdfördelningar från 
det aktuella fångståret.

Figur 8.5 Fångst per årsklass i parbottentrålfi sket. Den streckade linjen anger genomsnittsfångst av 1-åringar. 
Panel (a) visar värden beräknade från årsvisa längd–åldersnycklar, (b) visar värden för år 2003–2005 
beräknade från en genomsnittlig längd–åldersnyckel från 1991–2002, uppräknat med längdfördelningar från 
det aktuella fångståret.
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(a) (b)

Figur 8.6. (a) Fångst per ålder och fångstår. (b) Skattad total dödlighet för åldrarna 2 till 4 år, respektive 2 
till 5 år. Värdena för år 2003–2005 är beräknade från en genomsnittlig längd–åldersnyckel från 1991–2002, 
uppräknat med längdfördelningar från det aktuella fångståret.

Tabell 8.1 Resultat från beståndsskattning av siklöja med kohortmodell.

8.3 Beståndsskattning med kohortmodell
Utifrån landningsmängder, antal individer per ålder i de årsvisa fångsterna, samt antaganden 
om fi skeridödlighet det senaste året och den äldsta åldersklassen vilket här är 5-åringar (se 
8.2.3 för analys och värden), samt ett antagande om naturlig dödlighet (0.2) så kan beståndets 
storlek skattas med en kohortanalys. Denna bygger på tillbakaräknade värden av antal 
individer och deras årsvisa fi skeridödlighet, under antagandet att allt fi ske sker vid mitten 
av året (se Pope 1972 för en detaljerad metodbeskrivning). Resultatet från kohortanalysen 
med ovan angivna antaganden, samt att 20% av 0-åringarna och 97% av 1-åringarna var 
könsmogna, presenteras i tabell 8.1, samt i fi gur 23a–b i avsnitt 8.1.
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9 Skrubbskädda/fl undra
9.1 Skrubbskädda i ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs och 
miljööversikt 2006”

Skrubbskädda
- Platichthys fl esus

UTBREDNINGSOMRÅDE
Skrubbskäddan fi  nns i Skagerrak, Kattegatt,
Öresund och Östersjön upp till Ålands
hav. Norr därom blir arten mindre vanlig
men förekommer upp till norra Kvarken.

LEKOMRÅDE
Leken sker i Skagerrak, Kattegatt och 
Öresund i januari-april på 20-40 meters djup
och i södra Östersjön i maj-juni på 20-100
meter. Lek i djupområden är kopplad till
pelagisk äggutveckling. I norra och centrala
Östersjön sker däremot leken på grunt vatten

VANDRINGAR
Vissa bestånd är stationära medan andra
genomför regelbundna vandringar mellan
grund- och djupvattnet. Under hösten och
vintern fl yttar till exempel skrubbskäddor
från svenska, tyska och polska kusten till
Bornholmsbassängen där de leker för att
sedan under våren simma tillbaka.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Honan blir könsmogen vid tre års ålder och
hanen ett år tidigare.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
Den äldsta uppgivna åldern för skrubbskädda
är 21 år. Maximal längd är upp till
60 cm men den blir sällan över 40 cm.

BIOLOGI
Arten förekommer från saltaste havsvatten
till rent sötvatten i älvars mynningsområden.
Den trivs på mjuka sand- och dybottnar 
eller tångbevuxna lokaler på grunt vatten. 
På natten söker den föda som musslor, 
ormstjärnor, borstmaskar, kräftdjur och 
mindre fi skar. Arten bildar bastarder 
med rödspättan. Det fi nns ekologiska och 
genetiska skäl att tro att skrubbskädda
i Östersjön är uppdelat på åtminstone två

separata bestånd, ett i sydvästra Östersjön
och ett i nordöstra Östersjön. Dessa är i sin
tur skilda från bestånden i Skagerrak och
Kattegatt.

FISKET
Skrubbskädda tas som bifångst i torskfi ske
samt i riktat fi ske huvudsakligen med garn
eller med bottentrålar. Fiske med bottentrål
sker i huvudsak i södra Östersjön medan
garnfi sket är mer spritt längs ostkusten.
Totalt landades 311 ton skrubbskädda av
svenskt yrkesfi ske under 2005 varav 95
procent fångades i Östersjön. Det motsvarar
en tredjedel av fångsten under toppåret
1997, men ligger på samma nivå som under
1994-1995. Troligen skedde en felrapportering
under 1996-1998 som överskattade mängden 
landad skrubbskädda. Jämfört med det 
internationella fi sket i Östersjön är de svenska 
fångsterna marginella. Den största mängden 
fångas i södra Östersjön men i svenskt 
fi ske fångas en del även längs ostkusten 
från Öland upp till Stockholm och öster om 
Gotland. Omfattningen av fritidsfi sket är 
okänt men enligt en enkätundersökning togs 
300 ton plattfi sk i svenskt fritidsfi ske i norra 
Östersjön och Bottniska viken under 2004. Då 
skrubbskäddan är den talrikaste plattfi sken i
dessa områden bör det mesta av  fritidsfi ske-
fångsten utgöras av skrubbskädda. Ett
problem med bedömningen av denna art är
att en stor del av fångad skrubbskädda kastas
över bord igen då priserna är för låga.

Karta 29. Fångstområden för skrubbskädda 2004.
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minskat främst på grund av en minskad
ansträngning men även en svag minskning
i kilo fi sk per ansträngning syns i både trål-
fi sket och garnfi sket (båtar över 10 meter). I
Öresund visar provfi skedata under perioden
1993-2002 inga förändringar i antal
fi skar per ansträngning. I Öresund är 
medellängden oförändrad under 1993-2002 liksom
fångst per ansträngning av de största
individerna. Antalet rekryter har däremot
minskat. ICES bedömer att beståndet varit
stabilt sedan sjuttiotalet.

Nordöstra Egentliga Östersjön
I nordöstra Egentliga Östersjön ses ingen
förändring i svenskt yrkesfi ske över tiden,
varken i totala fångster eller i fångst per
ansträngning. Data från nätprovfi sken i
Tjust skärgård, som i vissa fall går tillbaka
till sextiotalet, visar motsägelsefulla
trender. Fångst per ansträngning har ökat
i ett fi ske, minskat i ett annat och förblivit
oförändrade i ytterligare två fi sken. I journal-
föring från yrkesfi sket i samma område
har fångst per ansträngning mätt som kilo
fi sk per ansträngning minskat under den
analyserade perioden 1974-2003.
    I St. Annas skärgård i Egentliga Östersjön
har fångsten per ansträngning minskat
i nätprovfi sken under 1999-2005 men i
Stockholms skärgård har inga förändringar
skett över tiden 1989-2005. I Tjust skärgård
är medellängden oförändrad liksom fångst
per ansträngning, både av stora individer
och av rekryter. I Stockholms skärgård har
medellängden sjunkit till följd av ökat antal
rekryter medan fångst per ansträngning av
de stora individerna är oförändrad.

BESTÅNDSSTATUS
Bestånden i Skagerrak och Kattegatt tycks
vara stabila men minskningen av stora individer
i Kattegatt kräver uppföljning. För
sydöstra Östersjön är svenska data bristfälliga,
men vi förlitar oss på ICES bedömning
att beståndet är stabilt. I nordöstra Östersjön
är bilden komplex då vissa platser uppvisar
ökningar medan andra minskar. För
en säkrare bedömning behövs åldersanalyser
från samtliga platser och en uppskattning
av mängden skrubbskädda som kastas
överbord, liksom data från fritidsfi sket.

BIOLOGISKT RÅD
Fisket kan fortsätta i nuvarande omfattning.

Skagerrak och Kattegatt

I Skagerrak och Kattegatt har de totala
landningarna i svenskt yrkesfi ske minskat
något, främst till följd av ett minskat
trålfi  ske efter torsk. Mätt som kilo fi sk per
tråltimme är dock fångsterna oförändrade
från 1999 och framåt. Provfi sken i Skagerrak
och Kattegatt visar ingen förändring
i antal fi sk/ryssja och natt över perioden
1989-2005. I provfi skedata ses att 
medellängden i Skagerrak är oförändrad trots
att fångst per ansträngning av de största
individerna (> 30 cm) har ökat sedan 1989
medan fångst per ansträngning av nya
rekryter till fi sket (15-20 cm långa) har
minskat. I provfi skedata från Kattegatt
har medellängden sjunkit sedan 1989 och
fångst per ansträngning av de största 
individerna tenderar att minska medan 
antalet rekryter tenderar att öka.

Sydvästra Egentliga Östersjön
I sydvästra Egentliga Östersjön har de
totala landningarna i svenskt yrkesfi sket

Figur 29. Totala (alla nationer) och svenska landningar av
skrubbskädda i Östersjön enligt ICES 2005. Observera
att skalan är logaritmisk.

Figur 30. Fångst uppgiven i svenska loggböcker uppdelat
på tre områden. Skagerrak/Kattegatt, SV Egentliga
Östersjön (område 23-25) och NO Östersjön (område
27-29).
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9.2 Yrkesfi ske enligt loggboksdata
9.2.1 Svenskt fi ske generellt
Skrubbskädda fångas huvudsakligen som bifångst i torskfi ske med bottentrål eller garn samt i 
riktat fi ske med garn. Totalt landades 311 ton skrubbskädda i svenska vatten under 2005 varav 
95% fångades i Östersjön. Detta motsvarar en tredjedel av fångsten under toppåret 1997 men 
ligger på samma nivå som fångsterna 1994–1995 (fi gur 9.1). Det fi nns anledning att misstänka 
att en felrapportering skedde under perioden 1996–1998, framförallt i torsktrålfi sket i södra 
Östersjön, som ledde till en överskattning av mängden landad skrubbskädda (ICES, WGBFAS 2005). 
Sett över hela tidsperioden (1994–2005) syns ingen trend (linjär regression, R2=0,23, F1,11=2,95, 
p=0,11). Den största mängden skrubbskädda fångas i södra Östersjön (SD 23–25) men en hel 
del fångas även längs ostkusten mellan Ölands södra udde och Stockholm (SD 27) samt öster 
om Gotland (SD 28). Fångsterna i Skagerrak/Kattegat (SD20/21) är marginella (fi gur 9.2).

Det fi nns genetiska (Florin & Höglund in prep 2006) och ekologiska (Mielck and Künne 1932, 
Solemdal 1971, Nissling et al 2002) skäl att tro att skrubbskädda från olika områden är skilda 
bestånd och därför bör analyseras separat. I denna text görs tre indelningar: Skrubbskädda från 
Skagerrak/Kattegat (SD 20–21), skrubbskädda från Sydvästra Östersjön (Öresund–Bornholm; 
SD 22–25) och skrubbskädda från Nordöstra Östersjön (Öland, Gotland, Ålandshav; SD 26–31). 
Fångstutvecklingen i dessa tre huvudområden skiljer sig åt något (fi gur 9.3).

Figur 9. 1 Totalfångst av skrubbskädda i svenskt 
yrkesfi ske enligt fi skeloggböcker.

Figur 9. 2 Totalfångst av skrubbskädda i svenskt 
yrkesfi ske enligt loggböcker uppdelat på ICES 
havsområden.

Figur 9. 3 Landad mängd skrubbskädda enligt 
fi skeloggböcker uppdelat på tre huvudområden: 
Skagerrak/Kattegat, Sydvästra Östersjön 
(Wbaltic) och Nordöstra Östersjön (Ebaltic).
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Mängden landad skrubbskädda har minskat signifi kant i Skagerrak/Kattegat under perioden 
1994–2005 (R2=0,71, F1,11=24,9, p=0,001). För att ta bort effekten av en felrapportering under 
mitten av 1990-talet analyseras enbart perioden 1999 och framåt för Östersjön. I vare sig 
sydvästra eller nordöstra området syns någon signifi kant förändring över tiden.

9.2.2 Skagerrak/Kattegat
I Skagerrak/Kattegatt fångades under toppåren 1996–1998 den största mängden skrubbskädda 
som bifångst i torskbottentrålar (fi gur 9.4); detta är nog dock ett utslag av felrapportering. 
Från 1999 och framåt landas ca en tredjedel som bifångst i trålfi ske och samma mängd i riktat 
fi ske. I och med torskfi skets minskning så har trålfi sket minskat betydligt (antalet tråltimmar 
har minskat till en tiondel under perioden 1994–2005, fi gur 9.5). Fångst per ansträngning, 
mätt som kg fi sk/tråltimme uppvisar inga trender under vare sig hela tidsperioden eller från 
1999 och framåt. Då det sedan 2001 är mindre än 10% av dem som fångat skrubbskädda med 
skäddegarn som uppgett ansträngning är det inte meningsfullt att studera ändringar i fångst per 
ansträngning i garnfi sket i Skagerrak/Kattegat.

9.2.3 Sydvästra Östersjön
Fångstutvecklingen i sydvästra Östersjön speglar den i Skagerrak/Kattegat med stora fångster 
i trålfi sket under början av perioden (selektionspanelen började först användas i större 
utsträckning under 1996) som sedan minskat för att i slutet av perioden ligga på samma nivå som 
fångsterna i garnfi sket (fi gur 9.6). Trålfi sket är dock som sagt var felrapporterat under 1996–1998.

Figur 9. 4 Landad fångst i Skagerrak/Kattegat 
redovisat i de dominerande redskapen.

Figur 9. 5 Antal tråltimmar och fångst per 
tråltimme av skrubbskädda i torskbottentrålar i 
Skagerrak/Kattegat. 

Figur 9. 6 Fångstutveckling i Sydvästra Östersjön 
i de dominerande redskapen.
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Fångst per ansträngning (F/A, mätt som kg fi sk/tråltimme) har minskat i torskbottentrål (fi gur 9.7) 
sett över hela perioden (R2=0, 6, F1,1=15, p=0,003) men även från 1999 och framåt fi nns en 
tendens till minskning (R2=0,51, F1,6=5,2; p=0,007). F/A i bottentrålar med selektionspanel har 
också minskat sett över hela perioden (R2=0,434, F1,11=7,47, p=0,02) men från 1999 har ingen 
signifi kant minskning skett. F/A, kg fi sk per 100 m nät och natt, i garnfi sket följer samma 
mönster (fi gur 9.8). Här har enbart totalfångsten hos de båtar som uppgett ansträngning 
medtagits. För skäddegarn är det mellan 25 och 90% av totalfångsten som hör till båtar som 
uppgivit ansträngning. För torskgarnen är motsvarande siffra 45–95%. Enbart båtar över tio 
meter är skyldig att uppge nätlängder. Sett under hela perioden (1996–2005) har fångst per 
ansträngning hos båtar > 10 m minskat signifi kant i både skäddegarn (R2=0,61, F1,9=12,3, 
p=0,008) och torskgarn (R2=0,91, F1,9=40,33, p=0,001). Om enbart perioden med säkra data, 
(1999) analyseras har F/A minskat signifi kant i torskgarnen (R2=0,63, F1,6=8,46, p=0,033) men 
inte i skäddegarnen.

Figur 9. 7 Fångst per ansträngning av 
skrubbskädda i svenskt torskbottentrålfi ske i 
Sydvästra Östersjön.

Figur 9. 8 Fångst per ansträngning av 
skrubbskädda i svenskt garnfi ske i Sydvästra 
Östersjön.

9.2.4 Nordöstra Östersjön
Fångsten i skäddegarn och torskgarn har varit någorlunda konstanta över tidsperioden medan 
fångsterna i framförallt torskbottentrål varierat kraftigt mellan år (fi gur 9.9). De varierande 
fångsterna i torskbottentrålar är väl korrelerade till en varierad ansträngning (fi gur 9.10) 
och beror troligen på att skrubbskädda landas bara då den är värd tillräckligt mycket på 
marknaden. Hos bottentrålarna med selektionspanel ses en minskning i fångst/ansträngning 
(fi gur 9.11), men om hänsyn tas till överrapporteringen i början av perioden så är förändringen 
i F/A inte signifi kant.

I garnfi sket har de som angett ansträngning stått för mellan 20 och 80% av fångsten i 
skäddegarn och för mellan 30 och 90% av fångsten i torskgarn. Sett över hela perioden 
fi nns en tendens till minskning av F/A i såväl skäddegarn (R2=0, 37, F1,9=4,75, p=0,061) som 
torskgarn (R2=0, 34, F1,9=4,18, p=0,075). I perioden från 1999 och framåt syns dock inga 
förändringar i fångst per ansträngning av skrubbskädda i någondera garntypen.



73

9.3 Fritidsfi sket
Jämförelser per havsområde visar att yrkesfi sket av plattfi sk är dominerande i Skagerrak och 
Kattegat, medan fritids och yrkesfi sket är av samma magnitud i Öresund och södra Östersjön. I 
centrala och norra Östersjön och Bottniska viken står fritidsfi sket för mer än 99% av de totala 
landningarna. Tyvärr har ingen artuppdelning gjorts av fritidsfi skestatistiken men huvuddelen 
av det som fångas i Östersjön och Bottniska viken bör utgöras av skrubbskädda (tabell 9.1).

Tabell 9. 1 Fångad plattfi sk i fritidsfi ske enligt FiV´s enkätundersökning 2005 (korrigerat för svarsbortfall av A. 
Paulrud) jämfört med loggboksförda landningar under 2004.

Skagerrack & Kattegatt Öresund S.Östersjön Östersjön & Bottniska viken Totalt

Fritidsfiskad (kg) 159 351 28 435 139 605 303 479 630 870

Yrkesfiskad (kg) 891 106 31 931 171 258 107 1 094 401

Figur 9. 9 Landad skrubbskädda i Nordöstra 
Östersjön i de dominerande redskapen.

Figur 9. 10 Antal tråltimmar och mängd landad 
skrubbskädda i torskbottentrålar i Nordöstra 
Östersjön.

Figur 9. 11 Förändringar i fångst per 
ansträngning i trål och garnfi ske i Nordöstra 
Östersjön.
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9.4 Provfi sken
9.4.1 Översikt av provfi sken
Skrubbskädda fås i fl era av de provfi sken som kustlaboratoriet genomför. För att välja ut 
användbara serier för analys gjordes ett urval på provfi sken som utförts på samma plats och 
med samma redskap under minst 5 år och där det varje år fångats minst 4 skrubbskäddor 
(tabell 9.2).

Tabell 9. 2 Översikt över provfi sken vid Kustlab där skrubbskädda fångas regelbundet

Region Area & redskap Provfiskekod Period Medelantal/år SD
Ost Muskö nätlänk Mu52 1994–2005 78,75 49,36528961

Sydost Aspöja nät AÖ53 1999–2005 21,28571429 7,587583843

Kvädöfjärden biol.länk JM10 1962–2005 14,08333333 5,401318582

kvädöfjärden nordiskt 
översiktsnät

JM64 2001–2005 15,8 4,65832588

Kvädöfjärden nätlänk JM52 1990–2004 151,9375 82,94292716

Simpevarp biol.länk SI10 1966–2004 35,58974359 40,25492317

Simpevarp 
kustöversiktsnät

SI09 1994–2004 20,81818182 9,734661595

Sydväst Barsebäck parryssjor BB37 1988–2005 63,11111111 39,89233877

Fjällbacka småryssjor FJ54 1989–2005 70,05882353 32,6601259

Ringhals bottentrål RH16 1994–2005 14,63636364 5,445598723

Ringhals småryssjor RH54 1976–2005 149,2333333 85,481066

Öresund bottennät ÖS51 1993–2002 66,88888889 21,6011831

Öresund parryssjor ÖS37 1992–2005 17,42857143 11,05033439

För att täcka en sådan stor del som möjligt av kusten samt göra jämförelser möjliga väljs 
nätfi sken i Muskö, Aspöja, Kvädöfjärden (Biologiska länkar, samt nät 52) och ryssjefi sken (37 
och 54) i Fjällbacka, Ringhals och Öresund. De biologiska länkarna utgörs av kombinationer 
av bottennät med olika maskstorlekar. På ostkusten är det 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28 v/a, dvs 
22, 25, 30, 33, 38, 50 och 60 mm maskor). Fyra st nät av 18 och 20 v/a och 2 st av övriga dvs 18 nät 
per sektion läggs. Nät 52 består av bottenlänkar med maskstorlek: 21, 30, 38, 50 och 60 mm. 
Parryssja 37 är en fi nmaskig – arm mot arm ryssja, med 34 mm maska i arm och 20 mm i 
struten. Småryssjorna, redskap 54, är satta arm mot strut med 17 mm maskstolpe i arm och 10 mm 
i strut.

Provfi skeplanen inspekteras för varje valt fi ske för att säkerställa att data är jämförbart över 
tiden. I Öresund visar det sig att den ordinarie provtagningen slutade 2002 och att de senaste 
tre åren har ett annat område i Öresund använts. Data från Öresund efter 2002 används därför 
inte. I Ringhals används aprilfi sket och enbart sektion 4 – Vendelsö som är kontrollområde 
till kärnkraftverket och därmed skall vara opåverkat av detta. I fjällbacka används fi sket efter 
kallvattenarter i oktober–november –sektion 2 Musön. Från 1997 utökades antalet stationer 
från 20 till 24 och stationernas placering ändrades något. Jag tar dock inte hänsyn till detta i 
fortsatta analyser. F/A räknas som antal fi skar per nät och natt i ostörda fi sken.

9.4.2. Fångst per ansträngning (F/A)
9.4.2.1 Skagerrak/Kattegat
I Vendelsö i Kattegat har F/A ökat under perioden 1976–2005 (Spearmans rank correlation, 
ρ=0,59, p=0,001, n=29). Den största ökningen skedde dock i början av perioden (fi gur 9.12). 
Analyseras enbart data från 1989 och framåt är trenden inte signifi kant (ρ=0,35, p=0,17, 
n=17). I Fjällbacka i Skagerrak ses ingen trend över de år som fi nns tillgängliga (1989–2005) 
(ρ=-0,11, p=0,68, n=17). Generellt ligger Vendelsö över Fjällbacka i F/A men det kan vara en 
effekt av tidpunkten då Vendelsö fi skas i april men Fjällbacka på hösten (fi gur 9.13).
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9.4.2.2 Sydvästra Östersjön
I Sydvästra Östersjön fi nns tyvärr inga längre provfi skeserier som är aktuella. Nätserien från 
Öresund visar inga förändringar i F/A under perioden 1993–2002 (ρ=-0,34, p=0,33, n=10, fi gur 9.14).

9.4.2.3 Nordöstra Östersjön
Data från Kvädöfjärden i Tjust skärgård (Egentliga Östersjön) är motsägelsefullt. I nätfi ske efter 
kallvattenarter i sep–okt med redskap 52 ses ingen förändring över tiden i sektion 2 (ρ=0,034, 
p=0,90, n=17) men vid sektion 7 har F/A minskat avsevärt (ρ=-0,58, n=17, p=0,016). I den långa 
serien (1962–2005) med biologiska länkar (JM10) har F/A i kallvattenfi sket (som också sker under sep–
okt på sektion 2) ökat signifi kant under perioden (ρ=0,44, p=0,003, n=44) men i varmvatten-
fi sket (som utförs i aug på en tredje plats) ses ingen trend (ρ=0,04, p=0,78, n=44) (fi gur 9.15). 
Om enbart perioden 1989–2005 analyseras är resultatet detsamma (JM10kall: ρ=0,63, p=0,006, 
n=17; JM10varm: ρ=0,066, p=0,80, n=17). Alla olika trender i Kvädöfjärden visas i fi gur 9.16.

I provfi sket i Aspöja i St Annas skärgård har F/A minskat från 1999–2005 (fi gur 9.17, ρ=-0,88, 
p=0,08, n=7) men i Muskö i Stockholms skärgård ses ingen förändring från 1994–2005 (fi gur 9.18, 
ρ=0,45, p=0,14, n=12).

Figur 9.12 F/A mätt som antal per nät och 
natt i ryssjefi ske på hösten i Vendelsö.

Figur 9.13 F/A i antal per nät och natt i 
Vendelsö och Fjällbacka.

Figur 9.14 F/A i antal per nät och natt i 
nätfi ske i Öresund.
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Figur 9. 15 Antal skrubbskäddor per nät och natt 
i varm och kallvattenfi ske i Kvädöfjärden med 
biologiska länkar (JM10).

Figur 9. 16 F/A (antal/nät*natt) i 4 olika 
provfi sken i Kvädöfjärden de senaste 10 åren.

Figur 9. 17 Antal/nät*natt i provfi ske i Aspöja i St 
Annas skärgård .

Figur 9. 18 Antal/nät*natt i provfi ske i Muskö i 
Stockholms skärgård. 
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9.4.3 Storleksfördelning i provfi sket
9.4.3.1 Kattegat/Skagerrak
För att studera storlekssammansättningen beräknas F/A av stora individer (>21 cm, vilket 
motsvarar minsta tillåtna landningsstorlek i Nordöstra Östersjön, i södra östersjön är den 25 
cm och i Västerhavet 20 cm). F/A har signifi kant minskat i Kattegat (Vendelsö: ρ=-0,55, n=17, 
p=0,022) men ökat i Skagerrak (Fjällbacka: ρ=0,69, n=17, p=0,002). Tittar man enbart på de 
största fi skarna så ses att F/A av individer över 30 cm har ökat signifi kant i Fjällbacka (ρ=0,61, 
n=17, p=0,01) men tenderar att minska i Kattegat (ρ=-0,46, n=17, p=0,062) fi gur 9.19.
Tvärtom ses en minskning av F/A av nya rekryter till fi sket (15–20 cm fi skar) i Skagerrak 
(Fjällbacka: ρ=-0,78, n=17, p<0,001) och en tendens till ökning i Kattegatt (fi gur 9.20; ρ=0,47, 
n=17, p=0,06). På grund av dessa förändringar har även medellängden (tabell 3) av fångade 
skrubbor sjunkit i Kattegatt (ρ=-0,73, n=16, p=0,001). I Skagerrak är den dock oförändrad 
(fi gur 9.21; ρ=0,376, n=16, p=0,15).

Figur 9. 19 F/A (antal/nät*natt) av stora individer 
(>21 cm och >30 cm) i Vendelsö (Kattegat) och 
Fjällbacka (Skagerrak).

Figur 9. 20 F/A (antal/nät*natt) av rekryter (fi skar 
15–20 cm) i provfi ske i Kattegat (Vendelsö) och 
Skagerrak (Fjällbacka).

Figur 9. 21 Förändring i medellängd över tiden i 
provfi sket i Skagerrak (Fjällbacka) och Kattegatt 
(Vendelsö).



78

9.4.3.2 Sydvästra Östersjön
I Öresund är medellängden oförändrad över tiden (tabell 3; ρ=0,34, n=10, p=0,33) och ingen 
skillnad ses i F/A av individer över 21 cm (ρ=-0,34, n=10, p=0,33) eller över 30 cm (ρ=0,03, 
n=10, p=0,93) men F/A av rekryter har minskat (ρ=-0,81, n=10, p=0,004, fi gur 9.22).

9.4.3.3 Nordöstra Östersjön
I Kvädöfjärdens nätfi ske (JM52) är medellängden oförändrad över tiden (tabell 3; sektion2: ρ=-
0,18, n=16, p=0,51 sektion7: ρ=-0,13, n=16, p=0,63) och ingen skillnad ses i F/A av individer 
över 21 cm i sektion 2 (ρ=-0,007, n=17, p=0,98) men i sektion 7 har de minskat (ρ=-0,69, 
n=17, p=0,002). F/A av fi skar över 30 cm är dock oförändrat (sektion2: ρ=0, 35, n=17, p=0,17; 
sektion7: ρ=0,37, n=17, p=0,14) liksom F/A av rekryter (fi gur 9.23; sektion 2: ρ=0,23, n=17, 
p=0,38; sektion7: ρ=-0,37, n=17, p=0,15).

I Muskö har medellängden minskat (tabell 3; ρ=-0,78, n=12, p=0,003). Ingen skillnad ses i 
individer över 21 cm (ρ=-0,40, n=12, p=0,20) eller över 30 cm (ρ=-0,37, n=12, p=0,24) men 
F/A av rekryter har ökat (fi gur 9.23; ρ=0,66, n=12, p=0,015). 

Tabell 3. Medellängd i provfi sken 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Medellängd JM52 16 21,14 24,54 22,7262 1,10018
Medellängd JM 5 16 19,92 22,44 21,0621 ,75892
Medellängd Muskö 12 16,60 22,55 18,9190 1,85019
Medellängd Vendelsö 16 16,13 27,57 21,1379 3,12426
Medellängd Öresund 10 27,37 31,63 29,8974 1,34326
Medellängd Fjällbacka 16 21,94 28,21 25,7117 1,95509

Figur 9. 22 F/A (antal/nät*natt) av rekryter (15–20 
cm fi skar) i Öresund

Figur 9. 23 F/A (antal/nät*natt) av rekryter (15–20 
cm fi skar) i Nordöstra östersjön, Kvädöfjärden 
sektion 2 och 7 (JM522 resp JM527) samt Muskö.
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9.5 Åldersstrukturs och discardproblematik
Ifrån yrkesfi sket på norra Öland samlas slumpprover in som sedan åldersbestäms, könsbestäms, 
mäts och vägs. Prov tas både från landad fångst och ifrån fångst som slängs tillbaka i sjön. 
Ett problem har visat sig vara att åldersanalysen är beroende av vilken metod som använts. 
Att såga och färga otoliter tycks ge ett säkrare mått än att läsa hela då fl er äldre individer kan 
bestämmas korrekt men i skrivande stund råder stor osäkerhet runt hur den första årsringen 
ska tolkas (C. Ångström munt. samt BSRP, Flounder Workshop in Rostock February 2006). 
Enbart ett litet antal otoliter har i dagsläget analyserats med såg och färgningsteknik. Ett annat 
stort problem är att skrubbskädda som fångas som bifångst ofta slängs tillbaka om priset är 
för dåligt. Omfattningen av discarden och dess påverkan på bestånden är under utredning 
(Gårdmark, Florin, Ringdahl in prep.)

Honorna är i medeltal något större än hannarna (fi gur 9.24) och de som slängs tillbaka är i 
regel något mindre än de som behålls (fi gur 9.25). De är dock nästan alla över minimimåttet i 
SD 27: 21 cm. Det är en svag övervikt av honor (65%) bland såväl landad fångst som discard. 
Bland de landade är medellängden för honor 268±23mm och för hannar 263,52±18 medan 
bland discarden är medellängden för honor 259±26 mm och för hannar 250±18 mm. Samma 
mönster syns i totalvikten (fi gur 9.26); bland landade är medelvikten för honor 249,5±59 g 
och för hannar 210±42.8 g medan bland discarden är medelvikten för honor 208.3±55.7 g och 
171.7±30,7 g för hannar. Även åldersfördelningen skiljer sig åt (fi gur 9.27) och bland landade 
individer är medelåldern hos honor 7.27±2.7 år och hos hannar 10,07±3.4 år. Bland discarden 
är medelåldern hos honor 7.04±3.0 år och för hannar 8.96±3.9 år. Effekten av att enbart landa 
de stora individerna blir dels att man landar de äldsta (framförallt hos hannarna) men även att 
man landar de snabbväxande individerna (fi gur 9.28 och 9.29).

Figur 9. 25 Längdfördelning hos skrubbskädda 
från norra Öland stickprov i landad fångst 
(storleksklass1) och discard (storleksklass 4) 
uppdelat på kön (1=hane, 0=hona).

Figur 9.24 Längd vid ålder hos skrubbor 
provtagna vid Öland. Både landad och discard.
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Figur 9. 26 Storleksfördelning hos skrubbskädda 
från norra Öland stickprov i landad fångst 
(storleksklass1) och discard (storleksklass 4) 
uppdelat på kön (1=hane, 0=hona).

Figur 9. 27 Åldersfördelning hos skrubbskädda 
från norra Öland stickprov i landad fångst 
(storleksklass1) och discard (storleksklass 4) 
uppdelat på kön (1=hane, 0=hona).

Figur 9. 29 Längd vid ålder hos hanar i landad 
fångst (storleksklass 1) och discard (storleks-
klass 4).

Figur 9. 28 Längd vid ålder hos honor i landad 
fångst (storleksklass 1) och discard (storleks-
klass 4).
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9.6 Årsklasstyrka
Genom att studera frekvensen av olika årsklasser i fångsten kan man få en uppfattning om 
årsklasstyrkan. I detta fall tycks 1993 liksom 1997 och 2000 vara tre bra år (fi gur 9.30). På 
grund av skillnaden i tillväxttakt har 1993 års honor redan passerat ur fångsten medan hannar 
från år 2000 knappt börjat landats.

9.7 Journalföring
Data från yrkesfi skande journalförare avslöjar att i ålbottengarn har F/A hos två journalförare 
i Simpevarp ökat (1b: ρ=0,82, n=10, p=0,004; 2: ρ=0,76, n=10, p=0,01) men minskat i 
Kvädöfjärden (JM1: ρ=-0.93, n=9, p<0,001). I Aspöja ses ingen förändring över tiden (fi gur 9.31).

Data från journalförare med fl undregarn i Kvädöfjärden från perioden 1974–2003 visar att fångst 
per ansträngning mätt som kg per nät och natt signifi kant minskat under perioden (ρ=-0,39, 
n=30, p=0,03) (fi gur 9.32).

Figur 9. 30 Årsklassammansättning i 
discard (storleksklass 4) och landad fångst 
(storleksklass1) uppdelat på kön.

Figur 9. 31 F/A av skrubbskädda i ålbottengarns 
hos fem journalförare
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Figur 9. 32 Fångst per ansträngning mätt som kg 
fi sk per 100 m nät och natt i fl undregarnsfi ske i 
Kvädöfjärden.
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