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Uppdraget
Naturvårdsverket uppdrog 2006–01–26 åt Fiskeriverkets Kustlaboratorium att inom ramen för
programområdet Kust och Hav genomföra ett specialprojekt för utveckling och utvärdering av
möjligheter för ett samordnat nationellt–regionalt kustfiskprogram för Östersjön och Västerhavet.
Syftet med projektet är:

• Att starta ett samarbete med marina centra, länsstyrelser och vattenmyndigheter kring en samordnad
kustfiskövervakning.

• Att genomföra en analys av pågående övervakningsprogram i de aktuella kustlänen. Analysen bör
resultera i ett förslag till hur pågående program kompletterar varandra och var eventuella brister
förekommer.

• Att få till stånd ett samordnat nationellt – regionalt kustfiskprogram längs hela Sveriges kust. Nya
övervakningsprogram inleds om och där så anses vara nödvändigt. Pågående program kompletteras
med rekryteringsundersökningar (engångsinsats) om så anses nödvändigt.

• Att vidareutveckla indikatorer och faktablad baserade på kustfiskövervakning.
• Att öka kunskapen om fiskrekrytering i en eller flera övervakningslokaler genom inventering av

rekryteringsmiljöer.

Arbetet inleddes under 2006 och skulle enligt avtalet slutrapporteras 31 mars 2007. Efter godkännande
av uppdragsgivaren förlängdes tiden för slutlig rapportering till 30 juni 2007. Rapporteringen delas
här upp i en del som omfattar en utredning av möjligheter till utveckling och samordning av
kustfiskövervakning och indikatorer och en fristående del som beskriver resultaten från
rekryteringsutredningar och betydelsen av sådan för tolkning av övervakningens resultat (Bergström
et al. 2007).

Introduktion
Hos fisk kan överlevnaden under de allra tidigaste livsstadierna, där dödligheten ofta är mycket
hög, ha en stor effekt på bestånden av vuxen fisk. De flesta fiskar lägger ett mycket stort antal ägg,
i de mest extrema fallen kan det röra sig om flera miljoner ägg från varje enskild hona. Bara en
liten förändring i överlevnad kan därmed göra att avsevärt fler, eller färre, fiskar når vuxen ålder
och därmed blir av intresse för fisket. Eftersom de flesta fiskar har mycket specifika krav på sina
lek- och uppväxtplatser är dessa livsstadier extra känsliga för förändringar i miljön.

Dagens kunskap om utbredningen av viktiga lek- och uppväxtområden är mycket begränsad, även
för ekonomiskt viktiga fiskarter. En ökad kunskap om vilka habitat som är centrala för olika arters
reproduktion är angelägen av många skäl. Dels behövs kunskapen för att kunna förvalta fisket
rätt, i och med att fisketrycket på och i anslutning till lek- och uppväxtplatser kan vara högt och
därför behöva regleras genom fredningar. I många fall sammanfaller också lek- och uppväxt-
områden med områden med i övrigt höga naturvärden, och i fall där natur- och fiskevårdsintressena
sammanfaller kan ett skydd av habitaten vara extra angeläget.

Ambitionsnivån för arbetet med naturvård och fysisk planering i marina områden har ökat
avsevärt genom de nationella miljökvalitetsmålen och införandet av EU:s vattendirektiv. Detta
innebär också att kustlänen och kustkommunerna idag har ett större behov av bra beslutsunderlag i
samband med exploateringsärenden och i det långsiktiga detaljplaneringsarbetet. Kartor över
viktiga fiskrekryteringsområden hör till de mest efterfrågade underlagen i detta sammanhang.

Fiskevården vid kusten är i dagsläget av en relativt liten omfattning. Väl planerade restaurerings-
insatser som anpassas efter fiskens behov och den aktuella miljöns förutsättningar kan dock
komma att spela en viktig roll i en framtida mer hållbar förvaltning av kustens fiskbestånd. En
anledning till att fiskevården ännu är outvecklad i kusten är kunskapsbrist. Begränsad kunskap
om vad som är lämpliga fiskevårdsåtgärder och vad dessa har för effekt är sannolikt den största
flaskhalsen, men avsaknad av kunskap om fiskens lekplatser är sannolikt ett annat hinder.
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En viktig del i analysen av de data som samlas in inom den nationella och regionala miljö-
övervakningen med inriktning på fisk är att kunna identifiera och förklara förändringar över tiden i
fiskbeståndens sammansättning. Sådana förändringar kan uppkomma av många olika anledningar,
t ex genom förändringar i mortaliteten hos de vuxna bestånden eller via förändringar i rekryteringen
av ung fisk. För att kunna förstå varför stora variationer i rekryteringen av unga fiskar till ett bestånd
förekommer, både över tid och mellan områden, måste man ha kunskap om var de olika arterna
leker och växer upp och vad som styr överlevnaden under denna kritiska period i fiskens liv.

En omfattande kunskapsbrist vad gäller utbredningen av olika typer av marina miljöer samt deras
potentiella värde har påtalats av flertalet aktörer inom kustzonsförvaltningen. Det stora behovet
av heltäckande kartor har föranlett Fiskeriverkets kustlaboratorium att arbeta med metoder som
på ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt skall kunna peka ut områden av intresse för fisk, fiske
och naturvård. Denna typ av arbete sker i nära samarbete med flera aktörer, både nationellt och
internationellt. Dels vill man samla in underlag för att utveckla och validera modeller för att
kunna förutsäga var viktiga områden för fisken finns belägna på kusten och dels vill man samla in data
för att öka kunskapen om yngelsamhällets sammansättning i olika regionala skärgårdsområden.

Fiskeriverkets kustlaboratorium driver idag ett antal projekt med syftet att identifiera fiskars
rekryteringsområden. Bland annat görs intervjuer med fiskare, för att ta tillvara den stora kunskap
dessa besitter om sina fiskevatten och om de arter de riktar sitt fiske mot, en kunskap som i viss
mån är på väg att försvinna i samband med att antalet kustfiskare minskar från år till år. En annan
metod är fältinventeringar, som förutom av Fiskeriverket idag även utförs av många länsstyrelser
och även av en del kommuner. Att enbart genom fältinventeringar skaffa sig en heltäckande bild
av rekryteringsområdenas utbredning är dock orealistiskt av både ekonomiska och praktiska skäl.
Ett viktigt arbete är därför att skapa så kallade prediktiva modeller i GIS. I sådana modeller
utnyttjas kända samband mellan olika miljövariabler och förekomsten av fiskars ägg och tidiga
livsstadier för att sedan tillämpa dem på tillgänglig kartinformation. Genom att kombinera flera
olika kartlager kan man identifiera viktiga områden för fiskens tidiga livsstadier. En flaskhals i
detta arbete är dock den begränsade tillgången på högupplösta kartor över viktiga miljövariabler,
såsom djup, vegetation och bottensubstrat.

Inom ramarna för det samordnade nationella–regionala kustfiskprogrammet i Egentliga Östersjön
och Västerhavet utfördes en inventering av juvenil fisk kring nätprovfiskeområdet vid Askö, på
gränsen mellan Stockholms och Södermanlands län. Syftet med studien var dels att öka kunskapen
om befintliga rekryteringsområden kring detta nystartade provfiskeområde genom direkta
inventeringsdata, men framför allt att skapa ett bättre underlag för uppbyggnad och validering av
de prediktiva rumsliga modeller för juvenil fisk som utvecklas av Kustlaboratoriet inom ramarna
för Interregprojektet BALANCE (”BALtic seA management – Nature Conservation and
sustainable development of the marine Ecosystem through spatial planning”). I den här rapporten
presenteras förutom resultaten från fältinventeringen även resultat från GIS-modelleringen av
rekryteringshabitat. Behovet av kunskap om utbredning och betydelse av rekryteringshabitat
inom kustfiskövervakningen diskuteras.

Material och metoder
Inventering av fiskrekryteringsområden
En inventering med syfte att kartlägga viktiga rekryteringsområden för fisk i Asköområdet utfördes
21–25 augusti 2006. Förekomsten av fiskyngel undersöktes med hjälp av undervattensdetonationer
med sprängkapslar av Nonel-typ och sprängladdningar med 10 g dynamit. Detonationen bedövar
eller dödar fisk med utvecklad simblåsa i storleksregistret 1,5–15 cm inom en yta av ca 60 m2

(Snickars et al. 2007). Metoden möjliggör kvantitativ provtagning av områden med  olika botten-
beskaffenhet samt vegetation, utan att vegetationen eller botten i sig skadas. Samtliga fiskyngel
som påverkats, både flytande och sjunkna, samlades in för artbestämning och längdmätning. Fisk
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som sjunkit till botten samlades in av en snorklare som sökte av bottnen kring varje detonation.
Utgående från längdfördelningarna delades fisk av de mest allmännt förekommande arterna in i
årsyngel och äldre juveniler.

Totalt togs prover på 64 stationer. Provtagningen stratifierades för att täcka in gradienter i både
vågexponering (Isaeus 2004) och skärgårdszonering, och därmed täcka in målarternas utbrednings-
områden. Vid varje provtagningspunkt noterades djup, temperatur, salinitet och siktdjup. Vidare
togs även vattenprov för turbiditetsmätning (grumlighet). Genom snorkling kartlades bottensubstrat
samt artsammansättning och täckningsgrad av vegetation inom påverkansområde för detonationen
(5 m radie).

GIS-modellering av rekryteringshabitat
Uppgifterna på fiskförekomst och miljöparametrar vid provtagningsstationerna i Asköområdet
användes tillsammans med data som samlats in i Stockholm, Uppland samt i Finland för att
statistiskt beskriva och med hjälp av GIS identifiera viktiga rekryteringshabitat för ett antal av de
vanligast förekommande arterna i området, dvs abborre, gädda, gös och mört. Merparten av
arbetet utfördes inom EU Interreg 3B projektet BALANCE, som syftar till att ta fram verktyg och
underlag för fysisk planering i marin miljö, och en central del av projektet är att kartlägga marina
habitat och landskap i Östersjöområdet. Mer information om projektet hittar man på hemsidan
(http://www.balance-eu.org/). Kustlaboratoriets fiskhabitatmodellering beskrivs i rapporten ”Fish
habitat modelling in BALANCE pilot area 3” (Bergström et al. i tryck).

Generella additiva modeller (Hastie and Tibshirani 1990, Guisan and Zimmerman 2000, Austin
2002) användes för att modellera förekomsten av yngel av abborre, gädda, gös och mört.
Modelleringen utfördes i S-PLUS med applikationen GRASP (Lehmann et al. 2002). Modelleringen
utfördes på ”presence-absence” data för fiskförekomst, med prediktorvariablerna vågexponering
(Isaeus 2004), vattendjup samt en proxy för siktdjup, beräknad utgående från vågexponering i
kombination med avstånd till utsjön.

De statistiska modellerna användes för att göra rumsliga prediktioner i GIS, d v s skapa heltäckande
kartor över rekryteringshabitaten. Prediktionerna gjordes i 25 m upplösning, och enbart i områden
med 0–6 m djup enligt befintliga sjökort. Denna djupbegränsning sattes eftersom den innefattar
de huvudsakliga habitaten för arterna i fråga och eftersom inventeringen enbart omfattar detta
djupintervall. Prediktionerna utfördes för hela det havsområde som innefattar Södermanland–
Stockholm–Uppsala län samt Åland och finska Skärgårdshavet, och anger sannolikheten för
förekomst av årsyngel av arterna i fråga. Dessa sannolikhetskartor klassificerades till kartor som
kategoriserar varje pixel i kartan i lämpliga respektive olämpliga habitat för varje art. Gränsvärdet
för när ett habitat klassades som lämpligt bestämdes enligt metoden ”true skill statistic” (Allouche
et al. 2006), med hjälp av vilken gränsen sätts så att man maximerar precisionen i den kategoriska
prediktionen. Träffsäkerheten i modellerna utvärderades bland annat med hjälp av ”receiver–
operating–characteristic” (ROC) kurvor (Fielding and Bell 1997, Lehmann et al. 2002).

Resultat
Inventering av fiskrekryteringsområden
Yngelinventeringen kring nätprovfiskeområdet vid Askö visade på en dominans av abborre, mört
samt braxen/björkna bland de storvuxna arterna, medan gädda förekom i lägre tätheter (figur 1).
Endast en individ av gös påträffades i området. För de flesta arter där fångsten separerats i årsyngel
samt äldre juveniler dominerar årsynglen. Undantaget är mört, där juvenilerna är dominerande.
Juvenil abborre förekom över hela provtagningsområdet, medan gädda inte påträffades på de
mest exponerade stationerna. Cypriniderna återfanns framför allt i de skyddade inre delarna av
området. Bland de småvuxna arterna dominerade stor- och småspigg samt sjustrålig smörbult.
Spiggarna förekom framför allt i de mellersta delarna i den provtagna skärgårdsgradienten vid
Askö (figur 2).
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Artsammansättning och tätheter av de storvuxna arterna är likartade de i Östhammar–Singö–Gräsö-
området i Uppsala län, det område med intensivast provtagning inom Kustlaboratoriets arbete i
BALANCE. Gösen skilde dock ut sig genom de låga tätheterna, vilket är förvånande med tanke
på att de inre delarna av undersökningsområdet torde utgöra lämpliga habitat för årsyngel av
arten. Spiggarna och sjustrålig smörbult förekom alla i betydligt högre tätheter kring Askö än i det
undersökta uppländska området. Den goda förekomsten av abborre och gädda tyder på att det
undersökta området inte påverkats av de rekryteringsstörningar som noterats i Östersjöns ytter-
skärgårdar (Ljungren et al. 2005). Delar av området ligger mycket exponerat och skulle därmed
potentiellt kunna vara störda, men eftersom dessa delar står i nära förbindelse med innerskärgården
kan en lyckad reproduktion här fylla på bestånden även i de yttre delarna. I Utö–Ornöområdet, en bit
norr om Askö, där yngelprovtagningar genomförts regelbundet ser yngelsamhället helt annorlunda
ut. I dessa områden dominerar spigg och delvis skarpsill yngelsamhället fullständigt. Sedan
studierna påbörjades i dessa områden 2003 har inga årsyngel av abborre och gädda påträffats. De
inre skärgårdsområdena innanför Utö–Ornö, kring Muskö, visar däremot på normala tätheter av
gädda, abborre och cyprinider, vilket visar att reproduktionen fungerar där. De stora skillnaderna
i fiskbestånden mellan Utö–Ornöområdet och Askö beror således sannolikt på att Utö–Ornö
ligger avsevärt längre ifrån produktiva innerskärgårdar.

GIS-modellering av rekryteringshabitat
De statistiska GAM-modellerna som togs fram för årsyngel av gädda, abborre, gös och mört för
området Södermanland–Stockholm–Uppland–Åland–Skärgårdshavet gav goda prediktioner, i
synnerhet med tanke på den höga upplösningen (25 m) på prediktionerna i förhållande till den
totala ytan (30 000 km2). Den bästa modellen erhölls för gös (ROC = 0,90), medan även gädd- och
mörtmodellerna var relativt starka (ROC = 0,75 resp 0,81). Modellen för årsyngel av abborre var
dock relativt svag (ROC = 0,66).

För gösen är det tydligt att man med den här metodiken identifierar potentiella uppväxtområden,
och att dessa inte alltid stämmer överens med verkliga uppväxtområdena. Stora områden som
idag saknar juvenil gös identifieras som lämpliga uppväxtområden. Detta beror antagligen på att
det saknas lämpliga lekområden i närheten. Den svaga abborrmodellen beror på att den blir
mycket ospecifik, d v s abborre kan förekomma i stort sett överallt inom det modellerade djup-
intervallet på 0–6 m. För att få en hög förklaringsgrad krävs att man i det predicerade geografiska

Figur 1. Medelförekomst (+ standardfel) för de arter som noterades vid yngelundersökningen i Asköområdet
2007. För de arter där årsklasser har separerats anges årsyngel med svarta och äldre juveniler med vita staplar.
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Figur 2. Förekomst av abborre, gädda, mört samt storspigg och småspigg vid inventeringen i Asköområdet
2006. För de tre förstnämnda arterna anges årsyngel och äldre juveniler var för sig. Notera att nollförekom-
ster syns som smala streck i kartorna. Sjöfartsverket tillstånd nr 03-02913.
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området även inkluderar habitat som är olämpliga för arten i fråga. Inkludering av andra, starkare
prediktorvariabler torde också förbättra modellens förklaringsgrad (figur 3).

Den potentiella förklaringsgraden för varje prediktorvariabel, beräknad genom att skapa nya
modeller med enbart en prediktor i taget, visade att vågexponering och det modellerade siktdjupet
hade störst effekt på modellstyrkan medan djupet inte var lika viktigt (figur 3). Förklaringsmodeller
byggdes också med vegetationstäckningsgrad som ytterligare en prediktorvariabel. Dessa modeller
visade att man skulle öka precisionen i prediktionerna avsevärt, i synnerhet när det gäller abborre
och gädda. Eftersom täckningsgraden för vegetation saknas som heltäckande karta, kunde inga
prediktioner produceras baserat på den här förklaringsmodellen.

Modelleringen visade att alla arter föredrog områden med låg vågexponering medan kopplingen
till siktdjup uppvisade stor skillnad mellan arter. Exempelvis gös föredrog områden med dålig
sikt, medan abborre och gädda föredrog områden med god sikt (Bergström et al. i tryck). Dessa
resultat stämmer väl överens med tidigare kunskap om dessa arter. Styrkan i den här metodiken
är att man kan särskilja effekten av de samverkande påverkansfaktorerna, och att man får ett
kvantitativt mått på deras sammanlagda effekt.

Prediktionerna för skärgårdsområdet mellan Sverige, Åland och Finland, i form av sannolikheter,
kategoriserades till enbart två klasser, d v s lämpliga respektive olämpliga habitat. Kartorna visar
att de potentiella uppväxtområdena för abborre och mört i Asköområdet är mycket större än för
gädda, främst beroende på att abborre och mört även nyttjar högexponerade grundområden som
uppväxthabitat (figur 4). De stora, avvikande mönster man ser söder om Askö för mört och
abborre beror på att djupinformationen här av sekretesskäl saknas för områden djupare än 3 m i
sjökorten. För gösens del identifieras relativt stora områden som lämpliga uppväxtområden. I
fältundersökningen fångades enbart en gös, vilket kan tyda på att tillgången till lekområden är
begränsande. Antagandet stöds av modellresultaten för abborrlekområden (Bergström et al. i
tryck), som förekom mycket sparsamt i förhållande till uppväxtområden.

Diskussion
Den kustfiskövervakning som utförs idag, framför allt genom nät- och ryssjefisken, riktas främst
mot äldre juveniler samt vuxen fisk, vilket innebär att man har dålig kännedom både om rumslig
fördelning och om dynamiken hos de tidigaste livsstadierna. Om man för centrala fiskarter vill ha
ett system där man tidigare än idag kan se förändringar i bestånden kan en övervakning riktad
mot yngel i vissa fall vara motiverad. Till exempel för torsk både i Östersjön och i Västerhavet
saknas idag tillförlitlig övervakning av årsyngel, och ett kustnära övervakningsprogram kunde
därför vara motiverad i viktiga uppväxtområden. Kartläggning av fiskyngelförekomst med hjälp av
små undervattensdetonationer används idag allmänt förutom av Kustlaboratoriet, även av länsstyrelser
och konsulter som arbetar på ostkusten. Metoden har visat sig vara mycket användbar och ge

Figur 3. Potentiell förklaringsgrad (% av total
devians) i den statistiska modellen för de enskilda
prediktorerna. Här anges även potentialen för
”Vegetation täckningsgrad”, en variabel som inte
användes i prediktionerna eftersom heltäckande
kartor för denna saknades.
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Figur 4. Habitat för årsyngel av abborre, gädda, mört samt gös i Asköområdet, identifierade med hjälp av
GIS-modellering. Prediktionerna baserar sig på variablerna djup, vågexponering samt en proxy för siktdjup.
Sjöfartsverket tillstånd nr 03-02913.
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goda mått på förekomst av flertalet allmänna arter i de undersökta områdena. Metodiken är
hittills oprövad på syd- och västkusten, men skulle säkert kunna användas med framgång för
inventering av t ex torskfiskar och snultror. Metoden fungerar dock inte på plattfiskar, eftersom
dessa saknar simblåsa. I dagsläget använder Kustlaboratoriet detonationer för övervakning av
yngelproduktion hos abborre och gädda i och kring ett antal områden där man konstaterat
rekryteringsproblem (Ljunggren et al. 2005), för att tidigt kunna detektera eventuella förändringar
i rekryteringsframgången.

Även enskilda inventeringar av yngelförekomst är värdefulla för att förbättra kunskapen om
viktiga uppväxtområden. För många arter saknas idag detaljkunskap om vilka habitat som är
viktiga för uppväxande fisk. Eftersom många arter är hårt knutna till specifika habitat som
juveniler för att övergå till att bli generalister som vuxna, innebär det att bevarande av habitat för
ungfisk kan ha stor inverkan på beståndsstorleken (Halpern et al. 2005 och referenser i denna).
Data på fisk och miljövariabler från enskilda inventeringar kan användas till att genom GIS-
modellering skapa heltäckande kartor över rekryteringsområden, enligt det koncept som använts
av Kustlaboratoriet inom BALANCE. Heltäckande kartor är ett mycket användbart underlag vid
alla typer av fysisk planering av kustmiljön genom att skyddsvärda områden kan identifieras, och
är ett underlag som efterfrågas av många länsstyrelser och kommuner.

För att kartor baserade på modellering ska vara användbara krävs naturligtvis att de återger
verkligheten på ett tillfredsställande sätt, och för detta krävs: 1) kvantitativ provtagningsmetodik
både för fisk och styrande miljövariabler, 2) god rumslig spridning av provtagningen, så att både
små- och storskaliga gradienter i reglerande miljövariabler fångas in, 3) starka statistiska verktyg
för att beskriva kopplingen mellan fisk och miljövariabler, och 4) noggranna kartor över de
miljövariabler som förklaringsmodellen byggs på. Med erfarenhet från de projekt som Kust-
laboratoriet deltagit i fram till idag täcks de tre första punkterna på ett tillfredställande sätt.
Provtagningen görs så effektiv som möjligt genom stratifiering längs de gradienter som styr
utbredningen av arterna. Modeller baserade på generella additiva modeller har visat sig vara
flexibla, och kan beskriva komplexa samband mellan miljövariabler på ett tillfredsställande sätt.
Däremot utgör den sista punkten, tillgången på tillräckligt noggranna kartor över styrande miljö-
variabler, som t ex djup, bottensubstrat och vegetation, en stark begränsning i hur goda prediktioner
som kan produceras idag. Erfarenheterna från modelleringen av lek- och uppväxtområden för
arterna abborre, gädda, gös och mört visar ändå att det med kartor över relativt få prediktorvariabler
är möjligt att producera goda prediktioner. De senaste åren har många initiativ som syftar till
kartläggning av grunda kustområden ökat kunskapen om hur man effektivt tar fram kartunderlag
som kan användas vid modellering av fiskrekryteringsområden (t ex Wennberg et al. 2006, Bergström
et al. 2007, Isaeus och Carlén 2007, Bergström et al. i tryck), och en snabb utveckling på området
kan förväntas framöver.

Förutom att utgöra ett viktigt underlag vid kustzonsplanering, utgör heltäckande kartor över
fiskrekryteringsområden ett viktigt steg mot att öka förståelsen för de skillnader i artsammansättning
och tätheter som noterats mellan områden med övervakning av vuxen kustfisk. Vi behöver veta i
vilken omfattning mängd och kvalitet på lek- och uppväxtområden reglerar storleken på de vuxna
bestånden av fisk. Dessa frågor kan vi åtminstone delvis besvara genom att utgående från de GIS-
modellerade rekryteringskartorna studera samvariationen mellan lek/uppväxtområden och
mängden vuxen fisk i övervakningsfiskena. Andra potentiella användningsområden för kartorna
är till exempel att identifiera områden med lägre yngelproduktion än förväntat, vilket kan vara ett
sätt att identifera olika former av rekryteringsstörningar. En stor utmaning inom fiskövervakningen
är att knyta observerade förändringar eller geografiska skillnader i fiskförekomst till påverkans-
faktorer på ett otvetydigt sätt – med kunskap om utbredning av rekryteringsområden och betydelsen
av dessa för vuxna bestånden kan man ta ett stort steg närmare denna målsättning och därmed
göra provfisken till ett känsligare instrument inom den marina miljöövervakningen.
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