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Förord

Nationella och regionala miljökvalitetsmål
och delmål samt ramdirektivet för vatten
innebär en ambitionshöjning för miljöarbe-
tet i Sverige, inte minst när det gäller kust-
miljöer. För att svara upp mot de nya kra-
ven på bedömning av ekologisk status och
biologisk mångfald samt uppföljning av mil-
jömål krävs en översyn av pågående miljö-
övervakning i kustzonen och en samordning
av resurser och strategier är nödvändig.

Under 2002 startade Kustfiskprojektet
i Bottniska viken och Stockholms skärgård.
Projektet är ett samarbete mellan Länssty-
relserna i Norrbottens, Västerbottens, Väs-
ternorrlands, Gävleborgs, Uppsala och Stock-
holms län, Fiskeriverkets Kustlaboratorium
i Öregrund och Utredningskontor i Luleå,
Umeå Marina Forskningscentrum, projektet
Kvarken–Miljö (ett samarbetsprojekt över
Kvarken mellan Västra Finlands miljöcen-
tral, Länsstyrelsen i Västerbotten och kom-
muner i regionen) samt Vilt- och Fiskeriforsk-
ningsinstitutet i Finland. Projektet är finan-
sierat av Naturvårdsverket med nationella och
regionala utvecklingsmedel för projekt inom
miljöövervakning samt av Fiskeriverket.

Syftet med Kustfiskprojektet är att ut-
arbeta en strategi för och dimensionera ett
samordnat nationellt/regionalt övervaknings-
program för kustfisk i Bottniska viken. Inom
projektet sker en utveckling av befintlig prov-
fiskemetodik för att bättre svara mot kravet
på uppföljning av biologisk mångfald. Pro-
jektet kommer att ge underlag för att före-
slå indikatorer baserade på kustfisk för upp-
följning av miljömålen samt för att utarbeta
bedömningsgrunder för kustfisk. Projektet
fortsätter under 2003.

Rapporten utgör redovisning enligt över-
enskommelse Nr 218 0227 mellan Länssty-
relsen i Västerbotten och Naturvårdsverket.
Malin Holmqvist vid Fiskeriverkets Kustla-
boratorium har utvärderat resultat och sam-
manställt rapporten.

Engagemanget från projekt-/referens-
grupp har varit stort. Vi vill tacka samtliga
som deltagit på träffar och lämnat viktiga
synpunkter under arbetets gång och vi hop-
pas på ett fortsatt givande kustsamarbete i
Bottniska viken och Stockholms skärgård.

Umeå Marina

Forskningscentrum

FiskeriverketLänsstyrelsen i

Stockholms län

Länsstyrelsen i

Gävleborgs län

Länsstyrelsen i

Västernorrlands län

Länsstyrelsen i

Västerbottens län

Länsstyrelsen i

Norrbottens län

Länsstyrelsen i

Uppsala län

Naturvårdsverket

Gunilla Forsgren
Länsstyrelsen i Västerbotten
Projektledare

Malin Holmqvist
Magnus Appelberg
Fiskeriverket, Kustlaboratoriet
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Sammanfattning

Övervakning av kustfiskbestånd har tidiga-
re främst varit inriktad mot att bedöma för-
ändringar i för fisket viktiga arter och års-
klasser och i mindre utsträckning mot att
bedöma förändringar relaterade till biologisk
mångfald. Under 2002 startade länsstyrel-
serna i Norrbottens, Västerbottens, Väster-
norrlands och Gävleborgs län, Fiskeriverket,
Umeå Marina Forskningscentrum och Natur-
vårdsverket ett projekt med syfte att utar-
beta en strategi för ett samordnat nationellt/
regionalt övervakningsprogram för kustfisk
i Bottniska viken. Projektet finansieras av
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Ett sam-
ordnat övervakningsprogram är framför allt
nödvändigt för att klara uppföljningen av det
nationella miljömålet ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård” och motsvarande
regionalt formulerade mål. Ambitionen är att
samordning även kan göras med uppföljningen
enligt EU:s ramdirektiv för vatten. I före-
liggande rapport redovisas resultaten från
projektets första år. Resultaten omfattar jäm-
förelser mellan två provfiskestrategier och
ett preliminärt förslag till strategi för ett sam-
ordnat övervakningsprogram för kustfisk.

I den nuvarande fiskövervakningen i
Bottniska viken ingår fyra referensområden
där provfiske sker med Kustöversiktsnät på
grunt vatten i augusti månad på fasta loka-
ler enligt HELCOM guidelines. Under som-
maren 2002 utfördes ett stratifierat, rando-
miserat provfiske i olika djupzoner mellan
0–20 m med Nordiska nät i samma områden
som den nuvarande fiskövervakningen samt

i ytterligare två områden för att öka den geo-
grafiska täckningen. De Nordiska näten skil-
jer sig från Kustöversiktsnäten genom att
vara sammansatta av fler maskstorlekar inom
ett bredare storleksintervall. Resultaten från
jämförelser av de två metodikerna presen-
teras i föreliggande rapport tillsammans med
ett förslag till strategi för ett samordnat över-
vakningsprogram för kustfisk i Bottniska vi-
ken.

Jämförelse av de två metoderna visar
att den Nordiska metodiken ger en bättre
täckning av artförekomst inom ett undersök-
ningsområde, vilket i sin tur ökar möjlighe-
terna att observera förändringar i den bio-
logiska mångfalden. Den nya metodiken ger
en mer trovärdig bild av fisksamhällenas och
beståndens storleksstruktur vilket ökar möj-
ligheterna att upptäcka effekter av tex re-
kryteringsstörningar eller överfiske. Under
2003 kommer fortsatta provfisken att ske
inom projektet i syfte att bland annat opti-
mera provtagningsstrategin. Djupare bott-
nar kommer att provfiskas (>20 m) för att
undersöka deras betydelse för vissa bestånd
och rekryteringsområden för fisk kommer att
kartläggas i anslutning till varje undersök-
ningsområde.

En viktig del i dagens miljöövervakning-
sarbete är utvecklingen av indikatorer för
att kunna bedöma tillståndet i kustmiljön
och på kustfiskbestånden. I rapporten ges
förslag på ett antal indikatorvariabler vilka
bedöms som lämpliga att utveckla med av-
seende på kustfisk i framtiden.
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English summary: Strategy for co-ordinated national/
regional monitoring of the coastal fish fauna in Gulf of
Bothnia

Coastal fish monitoring have previously main-
ly been focused on changes in commercially
interesting species and stocks and not on
changes related to biodiversity. In year 2002
a project, financed by Swedish EPA and Swe-
dish National Board of Fisheries, was initi-
ated with the overall aim to develop a co-ordi-
nated strategy for national/regional monito-
ring of the coastal fish fauna in Gulf of Both-
nia. To be able to accomplish the Swedish
national environmental quality goals concer-
ning sea and coast environments and the EU
Water Framework Directive, it is necessary
with co-ordinated monitoring programs. The
project is a co-operation between the Coun-
ty Administrations of Norrbotten, Västerbot-
ten, Västernorrland and Gävleborg, Swedish
National Board of Fisheries, Umeå Marine
Sciences Centre and Swedish EPA.

At present, coastal fish monitoring in the
Gulf of Bothnia is performed in four refe-
rence areas reported to COBRA (Co-ordina-
tion Organ for Baltic Reference Areas). Samp-
ling is conducted according to HELCOM gui-
delines using coastal multi-mesh survey gill-
nets at 2–5 m depth during August. In sum-
mer 2002 stratified random sampling with
Nordic multi-mesh gillnets in the uppermost
20 m of the water was conducted simultaneou-
sly in the same areas and in two additional
areas in the Gulf of Bothnia. The Nordic gill-
nets is composed of more meshsizes distri-

buted in a broader range than the coastal
survey gillnets. In this paper the two samp-
ling methods are compared and a strategy
for co-ordinated monitoring of the coastal fish
fauna in Gulf of Bothnia is proposed.

The results from the comparison of the
two methods revealed that the Nordic ap-
proach provided a better estimate of the ex-
isting fish species within a sampled area,
which enhance the possibility to observe chan-
ges in biodiversity over time. The new ap-
proach also provided a wider size spectrum
of caught fish, thereby better reflecting the
true size distribution of the fish populations.
Size and age distribution may reveal chan-
ges in fishing pressure as well as changes
in recruitment success. The project will con-
tinue year 2003 focusing on sampling stra-
tegy such as between-year variation and ef-
fort optimisation. Depths below 20 m will
be sampled to study their significance on cer-
tain stocks of fish. The importance of the
development of early life stages will also be
studied by including surveys of adjacent re-
cruitment areas.

Using indicators in assessing state and
impact on coastal environments is of great
importance in environmental monitoring.
Therefore this paper also suggests a set of
indicators for coastal fish fauna suitable for
further development.
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1 Kustfiskprojektet i Bottniska viken

svenska kusten samt vid Finbo utanför nord-
västra Åland. Inga regionala program bedrivs
i referensområden men övervakning av kust-
fisk kan i vissa fall ingå i recipientkontroll-
program. Den övervakning som hittills ut-
förts med avseende på kustlevande fiskbe-
stånd har främst varit inriktad mot att be-
döma förändringar i för fisket intressanta
bestånd och i mindre utsträckning mot att
bedöma förändringar relaterade till biologisk
mångfald.

För att kunna uppfylla de nya krav som
ställs på övervakning av kustmiljön behö-
ver den nuvarande kustfiskövervakningen i
Bottniska viken utökas och samordnas. En
nationell/regional samordning och utveckling
av gemensamma riktlinjer för ett övervak-
ningsprogram med inriktning mot kustfisk
är nödvändig för att kunna bedriva en ef-
fektiv miljöövervakning i hela Östersjön.
Detta kan reducera kostnaderna och effek-
tivisera insamlingen, utvärderingen och rap-
porteringen av miljöövervakningsdata.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utarbeta en stra-
tegi för ett samordnat nationellt/regionalt
övervakningsprogram för kustfisk i Bottnis-
ka viken. Strategin, vilken baseras på beho-
ven av uppföljning som följer av de natio-
nella och regionala miljömålen samt ramdi-
rektivet för vatten, omfattar:

• Ett förslag till dimensionering av ett sam-
ordnat nationellt/regionalt övervaknings-
program för kustfisk i Bottniska viken.

• Uppskattning av kostnader samt bedöm-
ning av möjligheter för finansiering av
ett föreslaget program.

• Kriterier för val av representativa kust-
referensområden som ska övervakas på
lång sikt.

• Analys av samplingsstrategi (stratifierad/
randomiserad provtagning) och nättyp;
en utveckling och revidering av nuvarande
provfiskemetodik.

• Förslag till reviderad provtagnings- och
analysmetodik och rekommendationer för
utvärderingsmetodik i ett samordnat na-
tionellt/regionalt program.

1.1 Behov av strategi för övervakning
av kustfisk
Miljöproblem i kustzonen orsakas främst av
fysiska störningar, övergödning, miljögifter
och överfiske. Kustzonen får ta emot en stor
mängd näringsämnen och även miljögifter
från bland annat jord- och skogsbruk, tät-
ort och industriverksamhet via tillrinnande
vattendrag. Förändrad näringsstatus kan leda
till förändringar i artsammansättning av
kustfiskbestånden. Halterna av organiska
miljögifter och de flesta metaller har mins-
kat markant sedan 70-talet men fisk från
Bottniska viken och egentliga Östersjön om-
fattas fortfarande av kostråd, framförallt på
grund av förekomst av klorerade kolväten
och kvicksilver. Även fysiska förändringar i
form av vägbankar, muddring, muddertipp-
ning och vandringshinder kan ha stor på-
verkan på fiskbestånd genom att orsaka stör-
ningar i viktiga lek- och uppväxtområden.
Ett annat allvarligt hot mot den marina mil-
jön är överfisket. I Bottenviken har bestån-
det av siklöja minskat drastiskt under de
senaste decennierna på grund av ett för hårt
fiske (Thoresson et al. 2001). För att skapa
en sund och långsiktigt hållbar förvaltning
av våra fiskresurser och för att kunna beva-
ra den biologiska mångfalden krävs en över-
vakning av kustfiskbestånden med god geo-
grafisk upplösning.

Genom EU:s ramdirektiv för vatten samt
de av regeringen fastställda miljömålen ställs
idag nya krav på miljöövervakningen i våra
kustvatten. Enligt det nationella miljömå-
let Hav i balans samt levande kust och skär-
gård skall Sveriges hav och kustmiljöer ”…ha
en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden skall bevaras.”.
I de delmål som berör fisksamhällen står att
”Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ung-
fisk, ska senast år 2008 vara högst motsva-
rande återväxten, så att fiskbestånden kan
fortleva och, om så är nödvändigt, återhäm-
ta sig…” samt att ”Senast år 2005 ska åt-
gärdsprogram finnas och ha inletts för de
hotade marina arter och fiskstammar som
har behov av riktade åtgärder.”

Idag övervakas kustfisk endast i tre re-
ferensområden i hela Bottniska viken, i
Rånefjärden och vid Holmöarna längs den
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• Rekommendationer för det framtida
arbetet med att utarbeta indikatorer för mil-
jökvalitet baserade på kustlevande fisk.

Den strategi för övervakning av kust-
fisk som utarbetas för Bottniska viken i detta
projekt kan också tillämpas för övervakning
av kustekosystem i andra skärgårdsområ-
den i Östersjön.

1.3 Deltagare och finansiering
Projektet är ett samarbete mellan länssty-
relserna i Norrbottens (BD), Västerbottens
(AC), Västernorrlands (Y) och Gävleborgs (X)
län, Fiskeriverkets Kustlaboratorium i Öre-
grund och Utredningskontor i Luleå, Umeå
Marina Forskningscentrum (UMF), projektet
Kvarken–Miljö (ett samarbetsprojekt över
Kvarken mellan Västra Finlands miljöcentral,
Länsstyrelsen i Västerbotten och kommuner
i regionen) samt Vilt- och Fiskeriforsknings-
institutet i Finland. Projektet har under 2003
utökats till att även omfatta länsstyrelserna
i Uppsala och Stockholms län. Gunilla Fors-
gren vid Länsstyrelsen i Västerbotten är pro-
jektledare. Magnus Appelberg och Malin

Holmqvist vid Kustlaboratoriet i Öregrund
har det övergripande ansvaret för planering
och genomförande av provfisken samt utvär-
dering och rapportframställning. Kjell Leo-
nardsson och Annica Karlsson vid UMF har
ansvarat för genomförandet av provfisken i
Örefjärden. I den referensgrupp som tillsatts
inom projektet ingår även Anders Karlsson
och Ulf Carlsson, Länsstyrelsen i AC-län, Uno
Strömberg, Länsstyrelsen i BD-län, Lennart
Nordvarg och Pär Granström, Länsstyrelsen
i X-län, Charlotta Halvarsson, Länsstyrel-
sen i Y-län, Bo-Göran Persson, Skellefteå
kommun, Tomas Hasselborg, Utredningskon-
toret i Luleå, Kerstin Söderberg, Kustlabora-
toriet i Öregrund, Ann Salomonsson, Kvar-
kenrådet projekt Kvarken–Miljö, Tove Lunde-
berg och Sverker Evans, Naturvårdsverket,
Johan Wikner, UMF, Umeå Universitet samt
Richard Hudd, Vilt och Fiskeriforskningsin-
stitutet.

Projektet är finansierat av Naturvårds-
verket med nationella och regionala utveck-
lingsmedel för projekt inom miljöövervakning
samt av Fiskeriverket.

2 Bakgrund

2.1 Kustfiskövervakning i Bottniska
viken
I den nuvarande kustfiskövervakningen i
Bottniska viken ingår tre referensområden
belägna utanför Finbo på nordvästra Åland,
vid Holmöarna i Norra Kvarken samt i Råne-
fjärden i norra Bottenviken (figur 1). Valet
av referensområden grundar sig främst på
att de i så liten omfattning som möjligt skall
vara påverkade av lokal mänsklig miljöstö-
rande aktivitet. Därför förväntas eventuella
förändringar i fisksamhället i första hand
spegla den naturliga variationen och stor-
skaliga förändringar. Vid Finbo och Holm-
öarna har Fiskeriverket utfört provfisken se-
dan 1980-talet, i Rånefjärden sedan 1994.

Sedan 1980-talet har provfisken även utförts
vid Forsmark i Öregrundsgrepen pga att
området är påverkat av kylvattenutsläpp från
det närliggande kärnkraftverket. Detta om-
råde brukar trots viss antropogen påverkan
ingå i rapporteringen av fiskövervakningen
i Bottniska viken eftersom den lokalt beting-
ade näringsbelastningen i området är liten.
Referensområden används dels för övervak-
ning av storskaliga miljöförändringar men
även för jämförelser med recipientkontroll-
program (Thoresson 1992, 1996b). Den kust-
baserade recipientkontrollen är idag samord-
nad i de flesta län i Bottniska viken. I Norr-
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bottens och Västerbottens län pågår ett ar-
bete med att samordna recipientkontrollen
och att etablera kustvattenvårdsförbund.

Provfiskemetodiken som används i re-
ferensområdena är standardiserad och be-
drivs i enlighet med HELCOM (Helsingfors-
kommissionen) guidelines. Provfisket utförs
årligen i augusti månad på fasta lokaler på
grunt vatten. Fisket riktas främst mot varm-
vattenarter som abborre, gers, gös, gädda och
de flesta mörtfiskar och omfattar artsamman-

sättning, täthet, biomassa och storleksstruk-
tur hos enskilda arter, samt analys av ålder
och tillväxt hos abborre. I vissa områden
omfattar undersökningarna även mjukbot-
tenfauna (Thoresson 1996a). Metodiken be-
skrivs mer utförligt nedan (3.2.1).

Holmöarna ingår, tillsammans med
Kvädöfjärden i södra Östersjön samt Fjäll-
backa på västkusten, i Naturvårdsverkets
nationella program för integrerad fisköver-
vakning (figur 1). Programmet drivs i sam-

Figur 1. Karta över referensområden inklusive pilotförsöks-
områden i Bottniska viken samt i egentliga Östersjön.
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arbete mellan Fiskeriverket Kustlaboratoriet,
Naturhistoriska Riksmuseet samt Göteborgs
och Stockholms universitet. Utöver ovan
nämnda beståndsparametrar övervakas i
detta program även reproduktion hos tång-
lake samt miljögifter och fysiologisk status
hos abborre och tånglake. Resultaten redo-
visas årligen i rapporter från miljöövervak-
ningen i Bottniska viken samt egentliga
Östersjön som ges ut av Umeå Marina
Forskningscentrum respektive Stockholms
Marina Forskningscentrum. Provfisket vid
Holmöarna finansieras av Naturvårdsverket
inom den integrerade fiskövervakningen
medan provfiskena i Rånefjärden, Finbo och
Forsmark finansieras av Kustlaboratoriet.

Rånefjärden, Holmöarna, Finbo och
Kvädöfjärden ingår även i ett system av in-
ternationella kustreferensområden i Öster-
sjön under benämningen COBRA (Co-ordi-
nation Organ for Baltic Reference Areas) (fi-
gur 1). I COBRA deltar Kustlaboratoriet, Fis-
keribyrån vid Ålands landskapsstyrelse, Vilt-
och fiskeriforskningsinstitutet i Finland samt
Estlands Marina Institut. COBRA produce-
rar årliga rapporter från verksamheten och
rapporterar till HELCOM:s periodiska sam-
manställningar av miljötillståndet i Öster-
sjön. Arbete för en utvidgning av det inter-
nationella referensområdessystemet pågår
(Appelberg och Ådjers 2000).

Tabell 1. Miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” (prop.
1997/98:145, 2000/01:130).

Hav i balans samt levande kust och skärgård
av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-
levelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall
skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Delmål
1. Senast år 2010 ska minst 50 procent av skyddsvärda marina miljöer och minst 70 procent

av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd.
Senast år 2005 ska ytterligare fem marina områden vara skyddade som reservat och berörda
myndigheter ska ha tagit ställning till vilka övriga områden i marin miljö som behöver ett
långsiktigt skydd.

2. Senast år 2005 ska en strategi finnas för hur kustens och skärgårdens kulturarv och odlings-
landskap kan bevaras och brukas.

3. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade marina arter och
fiskstammar som har behov av riktade åtgärder.

4. Senast år 2010 ska de årliga totala bifångsterna av marina däggdjur uppgå till maximalt
1 procent av respektive bestånd. Bifångsterna av sjöfåglar och oönskade fiskarter ska ha
minimerats till nivåer som inte har negativ påverkan på populationerna.

5. Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, ska senast år 2008 vara högst motsvarande
återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta sig.

6. Buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara inom särskilt känsliga och
utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010.

7. Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning ska utsläppen av olja och kemikalier från
fartyg minimeras och vara försumbara senast år 2010.

8. Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten så att God
ytvattenstatus kan uppnås.



10

FISKERIVERKET INFORMERAR 2003:5(1–46)

2.2 Miljökvalitetsmålen
2.2.1 Nationella miljökvalitetsmål och delmål

I april 1999 antog riksdagen de femton na-
tionella miljökvalitetsmål vilka beskriver vad
som skall uppnås i den svenska natur- och
kulturmiljön till nästa generation (år 2020)
för att kunna säkra en ekologiskt hållbar
utveckling. Flera av målen berör vatten di-
rekt eller indirekt; Levande sjöar och vat-
tendrag, Myllrande våtmarker, Grundvatten
av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri
miljö och Hav i balans samt levande kust
och skärgård. En utredning pågår om infö-
rande av ett särskilt mål om biologisk mång-
fald. För att förtydliga miljökvalitetsmålen
antog riksdagen i november 2001 delmål samt
riktlinjer för hur dessa delmål skall nås. Mel-
lan ett och åtta konkreta delmål har anta-
gits för varje miljökvalitetsmål (för Hav i ba-
lans samt levande kust och skärgård, se ta-
bell 1). Nya delmål kommer dock att behö-
va utvecklas efter hand (Miljömålsrådet
2002).

Naturvårdsverket har utvecklat ett sys-
tem för uppföljning av miljömålsarbetet där
ett antal uppföljningsmått eller indikatorer
har föreslagits för varje miljökvalitetsmål.
Systemet bygger på den sk DPSIR-model-
len (Driving forces, Pressure, State, Impact,
Response) där varje mått skall spegla driv-
krafterna i samhället, påverkan på miljön i
form av t ex utsläpp av föroreningar, till-
ståndet i miljön och dess konsekvenser, och
slutligen åtgärder som vidtas för att kom-
ma till rätta med problemen (Naturvårds-
verket 1999b).

2.2.2 Regionala och lokala anpassningar av
miljömålen

Länsstyrelserna har i uppdrag från riksda-
gen att regionalt anpassa, precisera och kon-
kretisera de nationella miljökvalitetsmålen
till länet. Uppdraget gäller 14 av de 15 må-
len eftersom ansvaret för regionalisering av
målet Levande skog ligger på Skogsvårds-
styrelserna. Samtliga kustanknutna länssty-
relser i regionen runt Bottniska viken har
tagit fram förslag till regionala miljökvali-
tetsmål och delmål samt åtgärder. Dessa för-
slag är nu ute på remiss. Länsstyrelsen i

Gävleborg antog sina regionala miljökvali-
tetsmål och presenterade förslag på åtgär-
der redan 17 juni 2002. Miljömålsarbetet har
som regel drivits i bred samverkan med lo-
kala och regionala aktörer och myndigheter.
Kommunerna, som har det samlade ansva-
ret för det lokala miljömålsarbetet, upprät-
tar också lokala miljömål och åtgärdsstra-
tegier.

Regionaliseringen av målet Hav i balans
samt levande kust och skärgård innebär bland
annat en precisering av hur berörda läns-
styrelser tillsammans med kustkommuner-
na kommer att arbeta för att bevara den bio-
logiska mångfalden och säkerställa skyddet
av värdefulla kust- och havsområden. Det
innebär även en beskrivning av hur regio-
nerna ska skapa förutsättningar för män-
niskor att, på ett långsiktigt och hållbart sätt,
kunna leva och verka i kust- och skärgård-
sområden.

Länsstyrelserna har ansvar för den re-
gionala uppföljningen av miljömålen. Upp-
följningen av de regionala målen bygger, lik-
som den nationella uppföljningen, på indi-
katorer enligt DPSIR-modellen. Inom pro-
jektet ”RUS2” (Regionalt UppföljningsSys-
tem), som är ett nationellt utvecklingspro-
jekt gemensamt för länsstyrelserna, pågår
en utveckling av ett system som möjliggör
en uppföljning av de nationella delmålen med
regional upplösning. Ett flertal enskilda läns-
styrelser utvecklar dessutom egna indikato-
rer för uppföljning av regionala miljömål som
är specifikt anpassade för respektive län.

2.3 Ramdirektivet för vatten
Parallellt med riksdagens beslut om miljö-
kvalitetsmål antog Europaparlamentet ett
direktiv om upprättande av en ram för EU:s
åtgärder på vattenpolitikens område, det så
kallade Ramdirektivet för vatten (2000/60/
EG). Det övergripande syftet med direkti-
vet är att säkerställa en metod för att skyd-
da och successivt förbättra vattenförhållan-
dena i EU:s medlemsstater. Direktivet om-
fattar både ytvatten (sjöar, vattendrag, och
kustvatten) samt grundvatten. Målet är att
allt vatten i Europa skall ha uppnått en ”god
vattenstatus” senast år 2015 samt att en håll-
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bar vattenanvändning säkerställs i hela Eu-
ropa. ”God vattenstatus” innefattar både god
ekologisk status samt god kemisk status. Att
upprätta en ram för skyddet av vatten syf-
tar i förlängningen bland annat till att hin-
dra ytterligare försämringar av statusen hos
marina och limniska ekosystem samt att
skydda och förbättra dem.

Tillämpningen av direktivet skall ske
inom av medlemsstaterna utsedda vatten-
distrikt vilka består av ett eller flera avrin-
ningsområden med en ansvarande myndig-
het. I ett betänkande av Utredningen svensk
vattenadministration (SOU 2002:105) före-
slås att Sverige delas upp i fem vattendi-
strikt; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Öst-
ersjön, Södra Östersjön samt Västerhavet
(bilaga 1). De ansvariga vattenmyndigheterna
ska vara i funktion i december 2003 och de-
ras stora uppgift är att kartlägga, klassin-
dela och typifiera alla vattenförekomster inom
distriktet samt att statusklassificera dem med
hjälp av biologiska, fysikalisk–kemiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Myndig-
heterna har även till uppgift att ta fram åt-
gärdsprogram och förvaltningsplaner.

2.3.1 Klass- och typindelning samt status-
klassificering enligt ramdirektivet

Enligt ramdirektivet delas ytvatten in i flo-
der, sjöar, vatten i övergångszon och kust-
vatten. Vatten i övergångszon definieras som
ytvatten i närheten av flodutlopp som del-

vis är av salthaltig karaktär på grund av
närheten till kustvatten men som på ett vä-
sentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar.
Med kustvatten avses ytvatten från den yttre
gränsen för vatten i övergångszon ut till en
nautisk mil från baslinjen för territorialgrän-
sen.

SMHI har på uppdrag av Naturvårds-
verket typifierat den svenska kusten enligt
ramdirektivet och ett förslag till typologi läm-
nades i maj 2003 (Håkansson och Hansson
2003). I denna typindelning föreslås Bott-
niska vikens kustvatten delas in i sex typer
(bilaga 2). Enligt typindelningsförslaget klas-
sas inga områden i Bottniska viken som vat-
ten i övergångszon. SMHI föreslår att hän-
syn ska tas till de abiotiska faktorer som
listas i tabell 2. Av dessa kriterier har föl-
jande särskild betydelse för kustfisk: djup
(endast de två första nivåerna är troligtvis
intressanta för kustfisk), vågor (exponerings-
grad), salthalt (för Bottniska viken är en-
dast oligohalint relevant) och isdagar (>90).

Klassificeringen av en vattenförekomsts
ekologiska och kemiska status sker efter hur
stor avvikelsen är från vattnets ”naturliga
tillstånd”. En bedömning görs mot referens-
förhållanden och klassningen utgörs av en
kvot mellan uppmätt tillstånd och referens-
tillstånd (figur 2). För att kunna bedöma yt-
vattnets ekologiska och kemiska status anger
direktivet ett antal obligatoriska biologiska
faktorer samt, som stöd till dessa, ett antal

Tabell 2. Indelningskriterier för kustvatten enligt förslag från SMHI, jämför
bilaga 2 (Håkansson och Hansson 2003).

djup:
• <10m
• 11–30m.
• >30m

omblandning:
• Permanent skiktat
• Delvis skiktat
• Permanent fullt

omblandat

botten:
• Hård
• Sand/Grus
• Lera
• Blandade sediment

vågor:
• Extremt utsatt
• Mycket utsatt
• Utsatt
• Mindre utsatt
• Skyddat
• Mycket skyddat

Indelningskriterier för kustvatten

salthalt:
• Färskvatten = < 0,5
• Oligohalint = 0,5 till 5–6
• Mesohalint = 5-6 till 18-20
• Polyhalint = 18–20 till 30
• Euhalint = > 30

isdagar:
• <90 dagar
• 90–150 dagar
• >150 dagar

Vattenutbyte:
• 0–9 dagar
• 10–39 dagar
• 40 dagar
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hydromorfologiska och fysikalisk–kemiska
faktorer för respektive vattentyp dvs för sjö-
ar, floder, vatten i övergångszon samt kust-
vatten. För samtliga vattentyper utgörs de
biologiska faktorerna av artsammansättning,
förekomst och biomassa av fytoplankton (upp-
följning var 6:e månad), artsammansättning
och förekomst av andra vattenväxter (upp-
följning vart 3:e år), samt artsammansätt-
ning och förekomst av bentiska evertebra-
ter (uppföljning vart 3:e år). För sjöar, flo-
der och vatten i övergångszon skall även art-
sammansättning, förekomst och åldersstruk-
tur hos fiskfaunan övervakas (uppföljning
vart 3:e år). För klassning av ekologisk sta-
tus i kustvatten ingår alltså inte övervak-
ning av fiskfaunan som en av de obligato-
riska kvalitetsfaktorerna enligt ramdirekti-
vet (2000/60/EG; Bilaga V).

kande skall lämnas senast vid utgången av
år 2003 och senast den 22 december 2003
skall de nationella författningar som är nöd-
vändiga för att följa direktivet träda i kraft.

2.5 Uppföljning av gynnsam bevaran-
destatus inom nätverket Natura 2000
Naturvårdsverket driver i samverkan med
länsstyrelserna ett arbete med att ta fram
ett system för uppföljning av GYnnsam Be-
varande Status (GYBS) i Natura 2000-habi-
tat. Arbetet har pågått i olika former sedan
1999 och från och med år 2002 sker utveck-
lingsarbetet inom ramen för tre länsgrupper
(nord-, mellan- och sydgruppen) med särskilt
ansvar för olika habitat. Ansvaret för upp-
följning av marina habitat ligger på sydgrup-
pen. I det uppföljningssystem som nu byggs
upp är uppföljning mot i förväg uppsatta mål
centralt. Uppföljningen ska ske objektvis och
ska i första hand mäta tillstånd och inte tren-
der. Enligt EU:s fågel- och habitatdirektiv
ska uppföljning ske av habitatets areal och
utbredning, strukturer och funktioner samt
typiska arter. Det kan bli aktuellt att över-
vaka fisk (enskilda arter eller bestånd) i nå-
gon eller några naturtyper som ett mått på
gynnsam bevarandestatus. Naturtyper där
det kan bli aktuellt är estuarier, laguner,
stora grunda vikar och sund, smala vikar,
rev och sublitorala sandbankar.

2.6 Bedömningsgrunder för miljökvalitet
Bedömningsgrunder för miljökvalitet är ett
bedömningssystem som Naturvårdsverket har
utvecklat i samarbete med universitet och
högskolor i syfte att möjliggöra kvalificera-
de bedömningar av miljökvaliteten i län och
kommuner utifrån insamlade miljödata. Detta
bedömningssystem är avsett att användas
som underlag för miljöplanering och skall
utgöra en grund för att sätta regionala och
lokala miljömål. Bedömningsgrunder finns
för ett antal naturtyper, bland annat för Sjöar
och vattendrag och Kust och hav (Naturvårds-
verket 1999a–b). Ett urval av parametrar
har tagits fram för att kunna bedöma till-
ståndet i miljön men även för att kunna be-

Figur 2. Skala för klassificering av en vattenföre-
komsts ekologiska status enligt ramdirektivet.

2.4 Implementering av miljömålen och
ramdirektivet i svensk lagstiftning
Miljöbalkskommittén, som ser över tillämp-
ningen av Miljöbalken, lade i december 2002
fram ett delbetänkande (SOU 2002:107)
vilket innehöll förslag angående de delar i
Miljöbalken som gäller miljökvalitetsnormer
och ramdirektivet för vatten. I betänkandet
stod bland annat ”Ramdirektivets miljömål
kommer att få en annan och högre status än
de nationella miljökvalitetsmålen, genom att
de kommer att vara författningsreglerade. För-
utom själva målen, kommer också viktiga län-
kar i den kedja som erfordras för genomför-
andet att vara författningsreglerade. Det gäller
exempelvis myndighetsorganisationen, fram-
tagandet av åtgärdsprogram och åtgärdspro-
grammens ställning samt förvaltningsplaner
och rapporteringskrav. Ramdirektivets mil-
jömål kan därmed inte anpassas till de na-
tionella miljökvalitetsmålen; det blir de na-
tionella kvalitetsmålen som måste anpassas
till ramdirektivets mål om en samordning
skall kunna ske…”. Kommitténs slutbetän-
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döma hur mycket det uppmätta tillståndet
avviker från ett ”naturligt tillstånd”. Bedöm-
ning av miljökvaliteten sker utifrån både fy-
sikalisk–kemiska och biologiska faktorer.

Eftersom det är svårt att direkt bedö-
ma förändringar av den marina biologiska
mångfalden utgår man i Kust och hav istäl-
let från de miljöhot som påverkar förutsätt-
ningarna för bevarandet av den biologiska
mångfalden. Bedömning av miljökvalitet i
marin miljö sker således med avseende på
de tre miljöhoten eutrofiering, miljögifter/
metaller samt fysisk störning (exploatering
av kusten). Fisk ingår än så länge inte som
en parameter för bedömning av miljökvali-
teten i Kust och hav (Naturvårdsverket
1999a).

Naturvårdsverket driver för närvaran-
de en vidareutveckling av de svenska bedöm-
ningsgrunderna för att anpassa dem till ram-
direktivet.

2.7 Kustfisk som miljöindikator
När bedömningsgrunderna för Kust och hav
togs fram ansåg man sig inte ha tillräckligt
med underlagsmaterial för att utveckla be-
dömningsgrunder med avseende på ett an-
tal parametrar, bla fisk och växtplankton.
Det finns dock flera argument för att an-
vända fisk som parameter vid bedömning av
miljökvalitet alternativt ekologisk status i
kustområden.

Genom att studera olika kemiska para-
metrar kan man ofta uppskatta tillståndet i
en akvatisk miljö, men dessa parametrar bör
kompletteras med biologiska parametrar ef-
tersom det är just biologin som man vill be-
vara och skydda mot påverkan. Dagens kun-
skap om de flesta fiskars biologi är relativt
omfattande och väl dokumenterad vilket
möjliggör biologiskt relevanta tolkningar av
förändringar i förekomst, sammansättning
och struktur på art och populationsnivå i fisk-
samhällen. Fisk kan användas som indika-
tor i princip överallt runt våra kuster även
om artsammansättningen skiljer sig beroende
på salthaltsgradienten. Fisk är en toppkon-
sument i näringsväven och kan därför ge en
integrerad bild av påverkan på hela ekosys-

temet, exempelvis bioackumulering av miljö-
gifter (Appelberg et al. 1999).

Vidare kan en och samma insamling (ett
provfiske) generera en mängd olika indika-
torer med avseende på fisk. Dessa indikatorer
kan baseras på artantal, artsammansättning,
täthet och biomassa, ålders- och storleksstruk-
tur, tillväxt, enskilda arters kondition etc.
Om fisk utesluts ur bedömningen av ekolo-
gisk status i kustzonen är risken stor att
man inte uppmärksammar och åtgärdar de
miljöstörningar som i första hand uppträ-
der som skador på fiskbestånden. Detta kan
vara tex rekryteringsskador orsakade av fy-
siska störningar i rekryteringsområden, vand-
ringshinder etc. I dessa fall kan fisk utgöra
den enda indikatorn på att en miljöstörning
har skett. Ett exempel på detta är de obser-
verade rekryteringsstörningarna längs kus-
ten i Kalmar län, där orsaken till störning-
arna ännu är oklara (Andersson et al. 2000).

För allmänheten kan det vara lättare
att se kopplingen mellan miljöförändringar
och förändringar i fisksamhället än för an-
dra parametrar, eftersom intresset för fisk
och fiske är stort. Ett aktuellt exempel är
den stora uppmärksamheten kring sviktan-
de bestånd av flertalet fiskarter, framförallt
torsk i Östersjön.

2.8 Internationell metodik
Ordinarie provfiskemetodik (Kustöversikts-
fiske) är formulerad som standard enligt
HELCOM guidelines. Ett arbete pågår dock
med att utveckla metodiken eftersom den idag
inte anses vara tillräckligt inriktad mot för-
ändringar av den biologisk mångfalden. Kust-
laboratoriet ansvarar för Sveriges uppdrag
att leda revideringen av metodik för kust-
fiskövervakning inom HELCOM/MONAS.
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3 Material och metoder

Planering av pilotförsök, diskussioner om en
strategi för samordnad miljöövervakning i
Bottniska viken samt redovisning av resul-
taten inom projektet har skett vid tre mö-
ten med projektets arbetsgrupp och referens-
grupp. Ett förberedande möte hölls 14 mars
2002 på Länsstyrelsen i Umeå. Mötet resul-
terade i en projektbeskrivning och senare ett
undertecknande av föreliggande överenskom-
melse med Naturvårdsverket. Den 10–11
oktober hölls ett arbetsmöte på UMF i Norr-
byn där preliminära resultat från provfis-
ken i projektet redovisades och strategin för
ett övervakningsprogram diskuterades. Re-
sultaten från mötet ligger till grund för
projektrapporten. Ytterligare ett arbetsmö-
te hölls den 10–11 mars 2003 på SMHI i
Norrköping. Mötet omfattade en genomgång
av rapportmanus samt en slutlig diskussion
kring föreslagen strategi.

Pilotförsök med en randomiserad, stra-
tifierad provtagningsstrategi med Nordiska
nät har utförts i fyra kustområden i Bottniska
viken under sommaren 2002. Provfiskena
utfördes av Fiskeriverket Kustlaboratoriet i
Öregrund, utredningskontoret i Luleå samt
UMF. Resultaten från pilotförsöken har ut-
värderats parallellt med resultat från prov-
fisken utförda med ordinarie metodik (med
Kustöversiktsnät) i de fall sådana har ut-
förts i samma områden. I utvärderingen har
även resultat från pilotförsök i egentliga
Östersjön ingått. Ett upprepat, stationsvis,
fiske med Kustöversiktsnät benämns i rap-
porten som Kustöversiktsfiske, medan ett
stratifierat och randomiserat fiske med Nord-
iska nät benämns som Nordiskt fiske.

3.1 Val av områden
Projektet valde fyra pilotförsöksområden i
Bottniska viken: Rånefjärden, Holmöarna,
Örefjärden och Långvindsfjärden (figur 1).
Rånefjärden i nordligaste Bottenviken och
Holmöarna i Norra Kvarken representerar
relativt slutna skärgårdar. Dessa två områden
valdes främst för att provfiske med ordina-
rie metodik (Kustöversiktsfiske) idag utförs

i samma områden, vilket möjliggjorde en ge-
mensam utvärdering och jämförelse av re-
sultaten från de två provfiskemetoderna. I
Rånefjärden bedriver Länsstyrelsen i Norr-
botten övervakning av hydrografi och kemi
samt bottenfauna. I Örefjärden i Norra Kvar-
ken har provfisken tidigare förekommit men
har avslutats pga problem med sälskador.
Här kunde således den nya provfiskemeto-
diken prövas i ett område med dokumente-
rade sälstörningar. I Örefjärden övervakas
även pelagial biologi, hydrografi, kemi, och
bottenfauna inom ramen för det nationella
miljöövervakningsprogrammet. Långvinds-
fjärden i centrala Bottenhavet represente-
rar ett öppet kustavsnitt. Området bedöm-
des av Länsstyrelsen i Gävleborg som intres-
sant för att det innefattar flera orörda grund-
områden. Ytterligare en anledning till valet
var att bottenfauna, vegetation och fiskyng-
el har inventerats i området under senare
år eftersom Länsstyrelsen undersöker möj-
ligheten att avsätta området som naturre-
servat. Området ingår även i nätverket
Natura 2000.

Resultat från provfisken utförda i an-
dra delar av Östersjön (områden som egent-
ligen ligger utanför projektet) har använts
för att få ett bredare material till utvärde-
ringen (figur 1). Pilotförsök utfördes i ytter-
ligare två områden i Bottenhavet, utanför
Forsmark i Öregrundsgrepen samt vid Fin-
bo utanför nordvästra Åland. I dessa områ-
den, vilka fungerar som referensområden för
recipientkontroll, har Kustlaboratoriet bedri-
vit provfisken med ordinarie metodik sedan
1980-talet. Norra Östersjön representeras av
ett regionalt övervakningsområde i Lagnöfjär-
den i Stockholms skärgård, finansierat av
Länsstyrelsen i Stockholms län. Pilotförsök
har även utförts av Fiskeriverket Kustlabo-
ratoriet i två områden i södra Östersjön, i
Kvädöfjärden på gränsen mellan Östergöt-
land och Småland samt utanför Torhamn i
Blekinge skärgård. Kvädöfjärden och Tor-
hamn ingår i det nationella programmet för
integrerad fiskövervakning finansierat av
Naturvårdsverket.
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3.2 Provfiskemetodik
3.2.1 Kustöversiktsfiske

Den standardiserade provfiskemetodik som
har använts för bestånds- och miljöövervak-
ning av kustfisk beskrivs i Naturvårdsver-
kets Handbok för Miljöövervakning (Natur-
vårdsverket 1997) och mer utförligt i Meto-
der för övervakning av kustfiskbestånd
(Thoresson 1996a). Metodiken har utveck-
lats för att kunna mäta långsiktiga föränd-
ringar i fiskbeståndens täthet och artsam-
mansättning. Detta görs genom att bland
annat studera förändringar i relativa mått
som fångst per ansträngning.

Redskapsbeskrivning
Kustöversiktsnäten är 3 m djupa och 35 m
långa bottennät där övertelnen är 35 m (lyft-
kraft 12 g/m) och undertelnen är 38,5 m (vikt=
3,2 kg/100 m). Näten består av fem stycken
7 m långa sektioner med maskstorlekar mel-
lan 17 och 50 mm. Sektionerna är placera-
de med maskstorlekarna i ordningsföljd (ta-
bell 3).

Samplingsstrategi
Provfiskeområdena i projektet följer natur-
ligt avgränsade bassänger med ytor som va-
rierar mellan ca 400 och 3000 ha. Vid val
av stationer genomförs ett inventeringsfiske
där ett stort antal (>20) stationer fiskas en
gång för att kartlägga den geografiska vari-
ationen. Ett urval stationer, ca 10 stycken,
fiskas sedan under ytterligare tre år. För bot-
tensatta nät har omfattande täthetsunder-
sökningar visat att sex stationer per områ-
de vanligen är tillräckligt för att mäta för-
ändringar i fiskbestånden med en rimlig ar-
betsinsats. Antalet stationer varierar oftast
mellan 7 och 10 stycken. En grupp närlig-
gande stationer med liknande yttre förut-
sättningar och samma eventuella påverkan
bildar en sektion. Sektionerna ligger dock
inom samma djup, 2–5 m. Ett område kan
bestå av flera sektioner.

Genomförande av fiske
Fisket bedrivs mellan 25 juli och 15 augusti,
om möjligt inom en tvåveckorsperiod. På varje

station genomförs minst sex fisken och alla
stationer inom en sektion fiskas samma dag.
Två stycken länkade nät läggs på varje sta-
tion. Näten läggs mellan klockan 14 och 17
och bärgas följande dag mellan klockan 7
och 10. Inom varje område bör tiderna för
läggning och vittjning variera så lite som möj-
ligt mellan fisketillfällena. Näten läggs i
möjligaste mån efter vindriktning och nät-
riktningen noteras i grader.

Omgivningsdata
Stationens position anges i grader och mi-
nuter med två decimaler. Vindriktning, vind-
styrka, siktdjup (endast vid vittjning) och
yttemperatur anges från en plats mitt i om-
rådet. Bottentemperatur vid stationens med-
eldjup anges vid läggning och vittjning för
varje station.

Fångstregistrering
För varje station och maskstorlek registre-
ras antal individer per längdgrupp för alla
förekommande arter av fiskar. Längdgrupp
8 avser längdintervallet 8,00–8,99 cm etc.
Vikt (kg) med tre decimaler registreras art-
vis per maskstorlek.

Sjukdomsregistrering
Alla yttre symptom på sjukdomar, missbild-
ningar och skador som inte uppkommit i sam-
band med fångst registreras.

Provtagningar
Könsfördelning
Abborrar from längdgrupp 12 könsbestäms
och registreras tills antalet honor per längd-
grupp uppnår 20 stycken.

Ålder
På 20 stycken abborrhonor per längdgrupp,
from längdgrupp 12 och uppåt, tas gällock
och otoliter för åldersanalys (Thoresson
1996a). Denna provtagning sker i samband
med registrering av individerna för könsför-
delning. Ytterligare 10 stycken abborrar i
vardera längdgrupperna 8–11 provtas för
åldersanalys. Individernas längd i mm re-
gistreras. Sammanlagt sker provtagning på
250–500 individer i ett fiske.
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Kustöversiktsnät Nordiska nät

antal djupzoner 1 4
djupintervall, m 2–5 0–3

3–6
6–10

10–20

strategi fasta stationer slumpning av
(upprepade fisken stationer inom

i 6 nätter) djupintervall

antal stationer 7–10 ≈45

ansträngning ett nät/natt ett nät/natt
(medelvärde (ett oberoende

över 6 nätter) prov)

antal maskstorlekar 5 9

maskstorlekar (mm) i 17 (0,17) 30 (0,15)
ordningsföljd 22 (0,17) 15 (0,15)
samt trådtjocklek (mm) 25 (0,17) 38 (0,15)

38 (0,20) 10 (0,15)
50 (0,20) 47 (0,17)

12 (0,15)
24 (0,15)
60 (0,20)
19 (0,15)

Tabell 3. Översikt av metodik för Kustöversiktsfiske och Nordiskt fiske samt illus-
tration av de två nättyperna.

Somatisk vikt
Av de individer som använts till åldersprov-
tagningen registreras den somatiska vikten
(fiskens totalvikt efter att gonad samt mag-
och tarmkanal preparerats bort) för samman-
lagt 100 abborrhonor i längdgrupp 15–25.
Vikten anges i hela gram.

Dataregistrering
All fångstdata registreras efter fiskets slut
i databasen FiRRe (MS Access 2.0) på Kust-
laboratoriet.

Åldersanalys
Otoliter och gällock från abborre analyseras
med avseende på ålder och tillväxt på Kust-
laboratoriet i Öregrund. Med tillväxt menas
individens tillbakaräknade längd vid en given
ålder.

3.2.2 Nordiskt fiske

Kustöversiktsfisket har anpassats till ett
stratifierat, randomiserat fiske med sk Nord-
iska nät. Metoden har tidigare utvecklats för
provfiske i sötvatten (Appelberg 2000). Nedan
följer en beskrivning på de punkter där me-
toderna skiljer sig åt. På övriga punkter har
det Nordiska fisket utförts enligt beskriv-
ningen av Kustöversiktsfisket ovan.

Redskapsbeskrivning
Översiktsnäten är 1,8 m djupa och 45 m långa
där övertelnen är 45 m (lyftkraft 7 g/m) och
undertelnen är 50,5 m (vikt= 2,2 kg/100 m).
Näten består av nio stycken 5 m långa sek-
tioner med olika maskstorlekar fördelade mel-
lan 10 och 60 mm med en kvot mellan mask-
storlekarna på ca 1,25. Nätsektionerna är
placerade i en slumpmässig ordningsföljd (ta-
bell 3).
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Samplingsstrategi
Ett geografiskt avgränsat område indelas i
djupzonerna 0–3 m, 3–6 m, 6–10 m samt även
10–20 m om detta djupintervall förekommer.
Inom varje djupzon sker en slumpmässig för-
delning av stationer som skall fiskas med
ett nät under en natt. Antal stationer förde-
las jämnt mellan de tre övre djupzonerna
såvida inte ytan i någon zon är kraftigt över-
eller underrepresenterad i förhållande till
områdets totala yta, varpå kompensation för
detta sker. Ingen av de tre övre djupzone-
rna fiskas dock med mindre än 10 statio-
ner. Om djupintervallet 10–20 m förekom-
mer inom området fiskas det med 5 statio-
ner. Totalt fiskas 45 stationer men antalet
kan dock ändras något beroende på områ-
dets yta och topografi. Om det avgränsade
området har en mycket liten area eller få
djupzoner kan antalet stationer minskats
något.

För att identifiera förekomst och stor-
lek på djupzoner inom ett område läggs ett
genomskinligt rutnät över en förstoring
(200%) av sjökortet (WGS84) för det aktuel-
la området (rutorna är 5x5 mm, motsvaran-
de ca 125x125 m i verkligheten). Varje skär-
ningspunkt i rutnätet markeras och repre-
senterar en station inom en djupzon. Ett
slumpmässigt urval av dessa stationer sker
sedan inom varje djupzon.

Genomförande av fiske
Stationerna fiskas med ett nät per natt tills
alla djupzoner har fyllts. Om en station av
något skäl inte går att fiska, används en re-
servstation istället. Orsaken till att en sta-
tion inte fiskats kan tex vara att djupet på
plats inte stämmer med informationen från
sjökortet eller att stationen inte är möjlig
att fiska av annan orsak, tex att den ligger
inne i ett vassbälte.

3.3 Beräkningar och utvärdering
3.3.1 Fångst per ansträngning

Fångst per ansträngning (f/a) har beräknats
som antal individer/totalvikt per nät och natt
(medel, standardavvikelse, variationskoeffi-
cient) för alla fisken. För det Nordiska fis-
ket har f/a beräknats per djupzon och totalt

för alla djupzoner. Artfördelning (% av total)
har beräknats per djupzon (antal) och totalt
för alla djupzoner (antal och vikt) i fisken
med Nordiska nät. Antal arter samt andel
marina/sötvattensarter redovisas. Längdför-
delning redovisas för abborre, mört, ström-
ming och sik fångade med Nordiska nät.

3.3.2 Nordiska nät

Fisksamhällenas likhet mellan de olika prov-
fiskade lokalerna har analyserats med klus-
teranalys (Hierarchical Cluster Analysis)
baserat på f/a (antal) i Nordiska nät.

För att undersöka om det optimala an-
talet stationer används i det Nordiska fis-
ket har beräkning skett på kumulativt an-
tal arter per station (baserat på 50 slump-
ningar).

3.3.3 Metodjämförelse

För de områden som provfiskats med båda
metoderna har fångst per ansträngning be-
räknats som antal individer per m2 nät per
natt. Detta har gjorts på två olika sätt. För
att kunna jämföra samplingsstrategi har i
dessa beräkningar endast fångst från de
maskstorlekar i de Nordiska näten (15–47 mm)
som ungefär motsvarar maskstorlekarna i
Kustöversiktsnäten (17–50 mm) tagits med.
Variationskoefficienterna för fiske med Kust-
översiktsnät och Nordiska nät inom ett om-
råde har jämförts med parade t-test. För att
kunna jämföra nättyperna har i beräkning-
arna för de Nordiska näten endast fångst
tagits med från de djup (0–3 m, 3–6 m) som
ungefär motsvarar djupet i fisket med Kust-
översiktsnät (2–5 m). Längdfördelningar har
gjorts för abborre och mört för Nordiska nät
(0–6 m) och Kustöversiktsnät. Antal arter i
Kustöversiktsnät och Nordiska nät (enligt
de två typerna av beräkningar ovan) har jäm-
förts med parade t-test.

3.3.4 Övriga resultat

Resultaten från provtagningar med avseen-
de på könsfördelning, ålder och somatisk vikt
behandlas ej i denna rapport utan redovi-
sas vid senare tillfälle.
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4 Provfisken inom Kustfiskprojektet i Bottniska viken 2002

4.1.2 Nordiska fisket

Klusteranalys
Klusteranalysen visar att geografiskt när-
belägna områden liknade varandra med av-
seende på f/a per art (figur 4). Forsmark och
Finbo i södra Bottenhavet liknade Lagnöfjär-
den i norra Östersjön. Långvindsfjärden, be-
lägen mitt på kuststräckan i Bottenhavet,
hade en viss likhet med områdena i södra
Bottenhavet. Kvädöfjärden och Torhamn i
södra Östersjön liknade varandra. Likaså
Holmöarna och Örefjärden i Norra Kvarken
vilka skiljer sig markant från övriga områden.
Rånefjärden i Bottenviken skiljer sig helt från
övriga områden.

Djupfördelning
I de flesta områden minskade f/a med ökat
djup i det Nordiska fisket (tabell 5). Undan-
taget är Örefjärden som uppvisade en relativt
jämn fördelning mellan de fyra djupzonerna.
Räknat per djupzon var f/a högst i Finbo på
0–3 m djup. Vilka arter som dominerar fång-
sten ändras med djupet (figur 5). Andel ab-
borre och mört minskade generellt med ökat
djup medan strömming, sik, siklöja, gers och
nors generellt ökade med djupet, framförallt
i den djupaste djupzonen (10–20 m). Storle-
ken på abborre verkar generellt öka med ökat
djup. Exempelvis ökade medelstorleken på
abborre från djupzon 1 (0–3 m) till djupzon
4 (10–20 m) i Lagnöfjärden och Långvinds-
fjärden från 14,9 till 17,3 cm respektive 13,8
till 17,5 cm.

Storleksfördelning hos olika arter
De abborrindivider som fångades i de Nord-
iska näten var mellan 4 och ca 35 cm. Flest
antal individer fångades i längderna 10–12
cm, men en mindre topp runt 7–8 cm åter-
finns också i Långvindsfjärden, Lagnöfjär-
den, Kvädöfjärden och Torhamn. Ytterliga-
re en liten topp runt 17–18 cm finns i de
flesta områden (figur 6).

Mörten fördelade sig inom storleksinter-
vallet 7 till ca 30 cm med den största top-
pen vid 11–13 cm i alla områden undanta-
get Lagnöfjärden och Örefjärden där flest
antal individer var 18 respektive 21 cm. I

4.1 Resultat
4.1.1 Totalbild

Sammanlagt fångades 30 fiskarter i alla prov-
fiskeområden (tabell 4). I provfisket med
Nordiska nät återfinns 29 av dessa, i Kust-
översiktsfisket 19 stycken. Antalet arter per
område varierade mellan 9 och 19 i det Nord-
iska fisket, medan det varierade mellan 8
och 13 i Kustöversiktsfisket. Flest arter re-
gistrerades i det Nordiska fisket i Örefjärden
(18), Lagnöfjärden (18) samt Kvädöfjärden (19).
Lägst antal arter återfinns både i Kustöver-
siktsfisket och i det Nordiska fisket vid Holm-
öarna (8 respektive 9) samt i båda fiskena i
Rånefjärden (10). Det finns en tendens till
att artantalet ökar söderut i Östersjön.

Den sammanlagda bilden visar en mång-
fald av arter där pelagiska, bentiska, kata-
droma1 , anadroma2 , marina, brackvatten- och
sötvattensarter är representerade. Hornsim-
pan, som fångats i de Nordiska fiskena i Öre-
fjärden, Långvindsfjärden och Finbo, är med
på Artdatabankens rödlista och bedöms som
missgynnad – NT (Near Threatened). Övriga
arter är ej rödlistade.

De dominerande arterna i fångsten var
framför allt abborre och mört. Abborre före-
kom i störst antal i alla områden förutom i
Kustöversiktsfisket i Rånefjärden och Holm-
öarna där mört dominerade fångsten. I öv-
rigt förekom en relativt stor andel gers och
braxen i Bottenviken, gers, strömming och
gös i Bottenhavet och norra Östersjön samt
nors, löja och björkna i södra Östersjön. Öre-
fjärden i Norra Kvarken skiljer sig något från
övriga områden genom en relativt jämn för-
delning (undantaget abborre) av arterna gers,
stäm, nors, strömming och sik (figur 3).

Totalfångsten, räknat som antal indivi-
der per nät och natt (f/a), varierade mellan
41,6 till 95,6 i Kustöversiktsfisket och mellan
53,1 till 103,5 i det Nordiska fisket (tabell 5).
I de områden där provfisken med båda meto-
derna utförts var f/a högre i det Nordiska fis-
ket med undantag för Holmöarna där f/a var
högre i Kustöversiktsfisket. Högst f/a erhölls i
det Nordiska fisket i Rånefjärden.

1 Fisk som fortplantar sig i havet men tillbringar en stor del av sitt liv i sötvatten.
2 Fisk som vandrar från havet till sötvatten för att leka.
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Tabell 5. Fångst/ansträngning i Nordiskt respektive Kustöversiktsfiske.

BASSÄNG djup antal/nät/natte vikt(kg)/nät/natte

område nättypa (m) nb medel STDc CVd medel STDc CVd

BOTTENVIKEN
Rånefjärden N 0–3 15 149,2 68,6 46,0 6,6 2,9 43,1

N 3–6 20 77,3 23,8 30,8 3,8 1,4 37,9
N 6–10 10 87,4 31,2 35,7 3,2 1,1 33,1
N totalt 45 103,5 55,0 53,1 4,6 2,4 52,4
K 2–5 7 46,1 15,4 33,4 3,1 0,9 29,6

NORRA KVARKEN
Holmöarna N 0–3 20 93,8 62,9 67,1 3,6 2,4 67,2

N 3–6 10 51,7 24,4 47,3 2,7 1,1 40,9
N totalt 30 79,7 56,4 70,7 3,3 2,1 63,2
K 2–5 5 95,6 20,4 21,3 6,6 1,4 20,9

Örefjärden N 0–3 14 52,4 24,2 46,1 3,0 2,1 70,9
N 3–6 12 45,5 25,2 55,5 2,6 2,0 77,3
N 6–10 14 60,1 28,9 48,2 2,5 1,2 48,3
N 10–20 5 53,6 19,1 35,6 1,9 0,8 41,2
N totalt 45 53,1 25,4 47,8 2,6 1,7 65,4

BOTTENHAVET
Långvinds- N 0–3 14 98,6 36,6 37,2 4,5 1,6 35,9
fjärden N 3–6 13 83,6 39,7 47,5 4,3 1,2 27,4

N 6–10 13 34,8 18,6 53,4 2,4 1,5 60,7
N 10–20 5 15,0 12,4 82,5 0,7 0,4 65,8
N Totalt 45 66,5 44,1 66,3 3,4 1,9 54,6

Forsmark N 0–3 14 88,9 40,7 45,8 4,0 2,0 51,3
N 3–6 16 99,9 40,1 40,2 4,4 1,6 35,3
N 6–10 15 49,1 34,1 69,3 2,5 1,4 57,5
N totalt 45 79,6 43,6 54,8 3,6 1,8 50,7
K 2–5 8 41,6 17,1 41,1 3,1 1,5 48,0

Finbo N 0–3 12 164,2 195,5 119,1 5,0 3,1 62,3
N 3–6 18 80,1 43,1 53,8 4,6 2,3 50,2
N 6–10 10 57,4 27,8 48,4 2,7 1,3 48,0
N 10–20 5 37,0 34,5 93,2 1,4 1,3 92,4
N totalt 45 92,7 112,4 121,3 3,9 2,6 65,1
K 2–5 8 45,9 19,1 41,6 3,9 1,4 36,0

N. ÖSTERSJÖN
Lagnöfjärden N 0–3 13 73,8 27,2 36,8 5,1 2,2 43,3

N 3–6 13 76,1 29,2 38,4 4,7 1,6 34,3
N 6–10 14 43,9 15,7 35,7 3,2 2,0 60,6
N 10–20 5 52,2 31,1 59,6 1,4 0,9 64,1
N totalt 45 62,8 28,5 45,3 4,0 2,2 54,3

S. ÖSTERSJÖN
Kvädöfjärden N 0–3 12 96,0 41,2 42,9 3,9 1,8 46,0

N 3–6 15 69,4 39,3 56,7 4,3 2,5 57,9
N 6–10 12 39,7 20,6 51,9 4,4 2,3 52,2
N 10–20 6 33,3 18,0 54,1 3,7 2,7 73,4
N totalt 45 63,8 40,5 63,5 4,1 2,2 54,1

Torhamn N 0–3 27 63,1 38,5 61,0 3,0 1,6 54,7
N 3–6 18 60,2 34,9 58,0 3,1 1,5 49,9
N 6–10 5 47,8 26,4 55,3 4,7 3,0 65,4
N totalt 50 60,5 35,9 59,3 3,2 1,8 56,5

a N = Nordiska nät, K = Kustöversiktsnät, b Stickprovsantal,
c STD = standardavvikelse, d CV = variationskoefficient (%)
e I Kustöversiktsfisket läggs två sammanlänkade nät på varje station (2 nät = 2 ansträngningar)
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Långvindsfjärden är storleksklasserna rela-
tivt jämnt fördelade i intervallet 13 till 23
cm (figur 6).

Sik fångades i alla områden utom Tor-
hamn. Fångsterna var dock relativt små. Stor-
leksintervallet på de fångade sikarna låg
mellan 11 och 45 cm. Flest antal sikar, 136
stycken, fångades i Örefjärden. Storleksför-
delningen var relativt jämn men med top-
par vid 12, 18, 23 och 27 cm (figur 6).

Även strömming förekom i alla områ-
den utom Torhamn, men även de i ett rela-
tivt litet antal. Strömmingen var mellan 4 och
25 cm. I de flesta områden noteras de största
topparna vid 14–16 cm med undantag för
Lagnöfjärden som har sin största topp vid
12 cm. Denna topp finns även i Örefjärden,
Forsmark och Finbo och en topp vid 10 cm
observerades i Långvindsfjärden (figur 6).

4.1.3 Metodjämförelse – Kustöversiktsfiske
och Nordiskt fiske

Jämförelse av strategi
För att kunna jämföra samplingsstrategin
mellan de olika metoderna har beräkningar
av fångst per ansträngning skett som antal
fångade individer per m2 nät och natt i mask-
storlekarna mellan 15 och 47 mm i de Nord-
iska näten. Dessa motsvarar ungefär mask-
storlekarna i Kustöversiktsnäten (17–50 mm).
Resultaten visar att f/a är dubbelt så hög i
det Nordiska fisket jämfört med Kustöver-
siktsfisket (tabell 6). Undantaget är Holm-
öarna där f/a är något högre i Kustöversikts-
fisket. Vid Holmöarna fiskades endast de två
översta djupzonerna (0–3 m, 3–6 m) i det
Nordiska fisket.

Vid utvärdering av Kustöversiktsfiske
sker beräkning av f/a vanligtvis som medel-
värdet för alla fiskade nätter på en station.
F/a har här även beräknats utifrån medel-

Figur 6 (Forts.). Längdfördelning hos abborre, mört och strömming i Nordiska nät
i Södra Östersjön.
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värdet för varje station varje natt. Standard-
avvikelsen blir med detta beräkningssätt stör-
re än med förstnämnda sätt. I parat t-test
skilde sig dock inte variationskoefficienten
för f/a i de två metodikerna oavsett hur f/a
för Kustöversiktsnäten beräknades (p=0,127
respektive p=0,682).

Det finns en tendens till att fler arter
fångas med den Nordiska samplingsstrate-
gin än med strategin i Kustöversiktsmeto-
diken (medel 12,5 mot 10,5 arter) men skill-
naden kunde inte påvisas med parat t-test
(p=0,116). Artsammansättningen skiljer sig
dock mellan de två metodikerna i samtliga
områden med undantag för Rånefjärden. I
Holmöarna fångades strömming och tånglake

enbart i Nordiska och gädda enbart i Kust-
översiktsnät. I Forsmark fångades löja, nors,
skarpsill, skrubbskädda, svart smörbult, tång-
lake och ål enbart i de Nordiska näten samt
id, regnbåge, sarv och vimma enbart i Kust-
översiktsnäten. I Finbo fångades hornsimpa,
löja och nors enbart i Nordiska och sarv en-
bart i Kustöversiktsnäten (tabell 4).

Jämförelse av nättyp
För jämförelse av de två nättyperna har
fångst per ansträngning beräknats som an-
tal fångade individer per m2 nät och natt på
de djup i det Nordiska fisket (0–3 m och 3–6
m) som ungefär motsvarar djupet i fisket med
Kustöversiktsnät (2–5 m). Resultaten visar att

Tabell 6. Antal individer per m2 nät och natt (maskor
15–47mm i Nordiska nät)

BASSÄNG djup antal/m2 nät/natt
område nättypa (m) nb medel STDc CVd

Bottenviken
Rånefjärden N 0–3 15 1,63 0,63 38,48

N 3–6 20 0,93 0,30 32,15
N 6–10 10 0,94 0,30 32,38
N totalt 45 1,16 0,54 46,54
K 2–5 42 0,44 0,19 43,35
K* 2–5 7 0,44 0,15 33,40

Norra Kvarken
Holmöarna N 0–3 20 0,92 0,42 45,95

N 3–6 10 0,75 0,37 49,78
N totalt 30 0,86 0,41 47,34
K 2–5 30 0,91 0,28 30,64
K* 2–5 5 0,91 0,19 21,30

Bottenhavet
Forsmark N 0–3 14 0,80 0,37 46,23

N 3–6 16 1,01 0,31 30,84
N 6–10 15 0,63 0,38 59,14
N totalt 45 0,82 0,38 46,13
K 2–5 48 0,40 0,21 51,78
K* 2–5 8 0,40 0,16 41,13

Finbo N 0–3 12 1,09 0,57 51,89
N 3–6 18 0,96 0,55 56,72
N 6–10 10 0,78 0,39 50,11
N 10–20 5 0,46 0,41 90,14
N totalt 45 0,90 0,53 58,71
K 2–5 48 0,44 0,22 50,03
K* 2–5 8 0,44 0,18 41,56

a N = Nordiska nät, K = Kustöversiktsnät
b stickprovsantal
c STD = standardavvikelse, d CV = variationskoefficient (%)
* beräkningar per station (medelvärde över 6 nätter)
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f/a i tre områden av fyra är nästan tredub-
belt så hög i de Nordiska näten jämfört med
Kustöversiktsnäten (tabell 7). Undantaget är
Holmöarna där f/a bara är något högre med
Nordiska nät än med Kustöversiktsnät. Me-
todikerna skiljer sig ej åt med avseende på
antal fångade arter och nättyp enligt parat
t-test (p=1,000). I likhet med resultaten från
jämförelsen av samplingsstrategin skiljer sig
artsammansättningen något mellan de två
metoderna i alla områden utom Rånefjärden.
Vid Holmöarna fångades strömming och tång-
lake i Nordiska nät, medan gädda enbart
fångades i Kustöversiktsnäten. I Forsmark
fångades löja, skarpsill, skrubbskädda, svart
smörbult, tånglake och ål i de Nordiska nä-
ten, medan id, regnbåge, sarv, sik, ström-
ming och vimma fångades i Kustöversikts-
näten. I Finbo fångades löja i Nordiska nät,
och sarv och strömming i Kustöversiktsnät.

Abborrens längdfördelning visar att ab-
borrar som är 13 och 17 cm dominerar i
Kustöversiktsnäten, medan de individer som
fångades i störst antal i Nordiska nät var
9–10 cm. Denna topp saknas helt i Kust-

översiktsnäten som dock har en liten topp
vid 25 cm. Mönstret i längdfördelning är lik-
artat för mört vars topp i Nordiska nät lig-
ger vid ca 11 cm medan den i Kustöversikts-
näten ligger vid 14–18 cm. Även här saknas
de minsta individerna helt i Kustöversikts-
näten (figur 7).

4.1.4 Nätselektivitet

Genom att korrigera för nätens förmåga att
hålla kvar fisken (nätselektivitet) kan en san-
nare bild av artens beståndsstruktur erhål-
las. Figur 8 visar storleksfördelningen för
abborre i Kustöversikts- och Nordiska nät
samt med selektivitetskorrigering baserad på
Nordiska nät. Båda nättyperna visar att stor-
leksfördelningen av abborre är skev med
många små individer och få stora. Selekti-
vitetskorrigeringen av de Nordiska näten ökar
antalet små individer och reducerar antalet
stora individer. Sammansättningen i de Nord-
iska näten speglar således en mer trolig be-
ståndsstruktur för abborre än vad Kustöver-
siktsnäten gör (Kurkilahti 1999).

Tabell 7. Antal individer per m2 nät och natt (djup 0–3 m
och 3–6 m i Nordiska fisket).

BASSÄNG djup antal/m2 nät/natt
område nättypa (m) nb medel STDc CVd

Bottenviken
Rånefjärden N 0–6 35 1,33 0,74 55,20

K 2–5 42 0,44 0,19 43,35
K* 2–5 7 0,44 0,15 33,40

Norra Kvarken
Holmöarna N 0–6 30 0,98 0,70 70,74

K 2–5 30 0,91 0,28 30,64
K* 2–5 5 0,91 0,19 21,30

Bottenhavet
Forsmark N 0–6 30 1,17 0,49 42,30

K 2–5 48 0,40 0,21 51,78
K* 2–5 8 0,40 0,16 41,13

Finbo N 0–6 30 1,40 1,63 115,81
K 2–5 48 0,44 0,22 50,03
K* 2–5 8 0,44 0,18 41,56

a N = Nordiska nät, K = Kustöversiktsnät
b stickprovsantal
c STD = standardavvikelse, d CV = variationskoefficient (%)
* beräkningar per station (medelvärde över 6 nätter)
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provfiske i Forsmark, augusti 2001).
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4.1.5 Insatsens storlek

Genom att upprepat, slumpvis, redovisa an-
talet fångade arter i ett nät har förhållandet
mellan antalet fångade fiskarter och insat-
sens storlek (antal stationer) simulerats för
fyra av områdena. Av figur 9 framgår att det
skulle krävas en betydligt större insats i
Lagnöfjärden och Forsmark än i Örefjärden
för att fånga ytterligare en fiskart eftersom
kurvorna flackar ut betydligt snabbare i dessa
två områden.

På liknande sätt har skattningen av sä-
kerheten av antalet fångade abborrar beräk-
nats. I alla fyra områdena understiger vari-
ationskoefficienten (CV) 10% när färre än 40
stationer har inkluderats (figur 10). Detta
innebär att 45 stationer bör vara tillräck-
ligt för att med god precision beskriva f/a
av abborre, emellertid är variationen större
för mer sparsamt förekommande arter.

Figur 9. Kumulativt antal arter mot antal stationer i det Nordiska fisket (baserat
på 50 slumpningar) för Örefjärden, Långvindsfjärden, Forsmark och Lagnöfjärden.
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4.1.6 Provtagningar

Resultaten från provtagningar med avseen-
de på könsfördelning, ålder och somatisk vikt
behandlas ej i denna rapport utan redovi-
sas vid senare tillfälle.

4.2 Diskussion
Eftersom det är första året som projektet
pågår kan resultaten från provfiskena ännu
inte användas för att påvisa några föränd-
ringar i fisksamhällen i ett område över tid,
men de ger en beskrivning av fiskbeståndens
status i området idag genom relativa mått.

Resultaten från årets provfisken visar
bland annat en tendens till att man med den
Nordiska metodiken dels fångar fler arter

och dels får en annan artsammansättning
än med Kustöversiktsmetodiken. Att fler arter
erhålls i Nordiska fisken verkar främst bero
på samplingsstrategin (att stationerna slum-
pas ut och att fler djup fiskas) och mindre
på nättypen eftersom artantalet var större
endast vid jämförelse av metodernas samp-
lingsstrategi. Småväxta arter som t ex svart
smörbult och hornsimpa fångas i större ut-
sträckning i det Nordiska fisket.

Fångsten per ansträngning var också
högre i de flesta Nordiska fiskena än i Kust-
översiktsfiskena beräknat med avseende på
samplingsstrategi. F/a beräknat med avse-
ende på nättyp är ännu högre i Nordiska
fisket i förhållande till Kustöversiktsfisket.
Denna ökning beror på det stora antal små

Figur 10. Beräkning av säkerheten i medelvärde för skattningen av antal fångade
abborrindivider per station i det Nordiska fisket i Örefjärden, Långvindsfjärden,
Forsmark och Lagnöfjärden, uttryckt som standardavvikelse och variations-
koefficient (CV).

medelvärde CV
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individer av framförallt abborre som fångas
i de Nordiska nätens minsta maskor. Undan-
tag är Holmöarna som har ungefär lika hög
eller högre f/a i Kustöversiktsfisket jämfört
med Nordiska fisket oavsett jämförelseme-
tod. En förklaring kan vara att området vid
Holmöarna skiljer sig en del från övriga om-
råden genom sin väsentligt mindre yta, fär-
re antal stationer och att fisket där endast
utförts i två djupzoner i det Nordiska fis-
ket.

En stor skillnad mellan de två metoderna
är, som nämnts ovan, det större storleksspek-
trum av fisk som fångas i de Nordiska nä-
ten. Figur 6 visar att ett mycket stort antal
små individer av abborre och mört fångas i
de Nordiska näten men inte i Kustöversikts-
näten. Dessa är sannolikt årsyngel eller 1-
åriga individer och kunskap om deras före-
komst har stor betydelse för att kunna göra
relevanta beståndsprognoser.

Abborre är den dominerande arten i de
flesta fiskena. Fördelningen abborre/mört
skiljer sig dock mellan Kustöversikts- och
Nordiska metodiken både i Rånefjärden och
Holmöarna. I dessa områden dominerar ab-
borre över mört i det Nordiska fisket och vice
versa i Kustöversiktsfisket. Förklaringen är
troligtvis den stora mängd små abborrar som
fångas i de Nordiska näten.

F/a minskar med ökat djup i de flesta
områden. Detta är förväntat eftersom de arter
som dominerar fångsterna, dvs abborre och
mört, har temperaturoptima som gör att de
främst håller till i de övre djupzonerna, där
temperaturen är högre. Även artfördelningen
ändrar sig sålunda med djupet. Med ökat
djup ökar andelen kallvattenarter som tex
sik. I Örefjärden, där mest sik fångades, hade
de två djupaste djupzonerna (6–10 m och 10–
20 m) störst betydelse för fångsten.

5  Yttre påverkansfaktorer

5.1 Abiotiska faktorer
De omgivningsdata som anges vid ett prov-
fiske är vindriktning, vindstyrka, siktdjup
och yttemperatur från en plats mitt i prov-
fiskeområdet. Bottentemperatur vid varje
stations medeldjup anges vid läggning och
vittjning. Någon närmare utvärdering av
dessa faktorers inverkan på provfiskeresul-
taten har inte gjorts inom projektet men det
är värt att notera att de kan påverka utfal-
let av ett provfiske.

Eftersom fiskar har olika temperatur-
optima kan de kategoriseras som varm- eller
kallvattenadapterade arter. Den aktuella
vattentemperaturen har stor inverkan på vil-
ka arter som fångas i ett fiske. I Bottniska
viken finns stora gradienter i de abiotiska
omgivningsfaktorerna och generellt fångas
en större andel kallvattenarter (tex ström-
ming, siklöja, sik, hornsimpa) i Bottenviken
medan varmvattenarter som mört och ab-
borre ökar i betydelse i södra Bottniska vi-
ken. Temperatur är den viktigaste faktorn

för tillväxt och är därför avgörande för re-
kryteringsutfallet. Temperatur ingår också i
rekryteringsmodeller för olika arter (Karås
1993).

Siktdjup kan indikera en ökad mängd
näringsämnen och därmed ökad produktion
av växtplankton i vattnet. I bedömnings-
grunderna för Kust och Hav anges siktdjup
som en parameter som, i alla områden utom
Bottniska viken, indikerar eutrofiering. I Bott-
niska viken har man inte funnit någon bra
korrelation mellan växtplankton och siktdjup
vilket kan bero på att det främst är den kraf-
tiga tillförseln av humusämnen och partik-
lar till Bottniska viken som påverkar sikt-
djupet (särskilt i kustområdena). Siktdjup
kan därmed både indikera en mer perma-
nent och eventuellt storskalig förändring (eu-
trofiering) eller en lokal och kanske kortva-
rig förändring (transport av organiska äm-
nen) vilket i sin tur påverkar fiskbestånden
på skilda sätt.
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Graden av exponering i ett område är
viktig att ta hänsyn till eftersom det till stor
del påverkar även ekologiska, kemiska och
andra fysikaliska parametrar i ett område.
För närvarande pågår undersökningar vid
Stockholms universitet som syftar till att ta
fram en metod för att bestämma kustområ-
dens exponeringsgrad.

5.2 Rekryteringsområden
Kustlevande fiskbestånd regleras framför allt
av rekryteringen av ung fisk till bestånden.
Förekomsten av närliggande rekryteringsom-
råden bör därför vara dokumenterade inn-
an ett område väljs inför ett provfiske. Kart-
läggning av rekryteringsområden har tidi-
gare skett i vissa områden i Bottniska viken,
tex i delar av Rånefjärden, vid Holmöarna
och Forsmark (Karås 1999). Länsstyrelsen
i Gävleborg har under år 2002 påbörjat en
inventering av rekryteringsområden i bland
annat Långvindsfjärden. Inventeringen kom-
mer att fortsätta under sommaren 2003 i
andra områden efter kusten. I Örefjärden
skall undersökningar starta under år 2003.

Syftet är att undersöka vilka rekryte-
ringsområden som finns inom en radie av
ca 2 mil från provfiskeområdet. Det vanli-
gaste sättet att undersöka kustzonens rekry-
teringsområden är genom användning av små
detonationer. Denna undersökningstyp är an-
passad till grunda havsvikar och metoden
ger ett kvantitativt mått på rekryteringsut-
fallet hos flera sötvattenarter. För att un-
dersöka den mycket viktiga rekrytering som

sker från tillrinnande vattendrag, älvmyn-
ningar och glosjöar måste kompletterande
metoder användas.

5.3 Utökad fiskövervakning
I ett av delmålen i det nationella miljömå-
let ”Hav i balans ..” sägs bland annat att
”…uttaget av fisk ska vara högst motsvarande
återväxten...”. För uppföljning av detta del-
mål behöver beståndsprognoser för kustfisk-
bestånd utvecklas. På Kustlaboratoriet på-
går för närvarande ett arbete med insam-
ling av fångstdata för ett antal för fisket vik-
tiga kustfiskarter som gädda, gös, abborre,
sik, skrubbskädda, piggvar, ål, siklöja och
strömming. Dessa data kommer att ingå i
nya matematiska modeller vilka kommer att
ligga till grund för säkrare beståndsprogno-
ser i framtiden. I arbetet ingår även att iden-
tifiera bestånd och att definiera deras geo-
grafiska utbredning.

För att kunna bedriva en meningsfull
fiskövervakning är det en fördel om en sam-
ordning av olika typer av undersökningar
med avseende på fisk kan ske. I det av Na-
turvårdsverket finansierade nationella pro-
grammet för integrerad fiskövervakning, där
Holmöarna, Kvädöfjärden och Fjällbacka in-
går, utförs förutom provfisken även fysiolo-
giska undersökningar samt miljögiftsunder-
sökningar på fisk (se 2.1). Inom kort kom-
mer en integrerad utvärdering av de tre del-
programmen att genomföras. Nyttan av en
liknande samordning på regional nivå för den
här typen av program behöver utredas vi-
dare.

6   Förslag till strategi för ett samordnat nationellt/
regionalt övervakningsprogram för kustfisk i
Bottniska viken

6.1 Dimensionering av program
Vilken omfattning ett övervakningsprogram
skall ha beror på vilken nivå man vill kunna
påvisa förändringar. För att kunna visa på
storskaliga förändringar i hela Bottniska vi-

ken krävs färre övervakningsområden än för
att kunna påvisa regionala förändringar över
tiden. I Bottenviken finns i dagsläget bara
ett område, Rånefjärden, som övervakas med
avseende på kustfisk. Det är inte möjligt att
avgöra om en förändring i fisksamhället i
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Rånefjärden är en regional förändring eller
om förändringen berör hela Bottenviken.
Således borde minst två områden per havs-
bassäng övervakas för att kunna göra be-
dömningar av både storskaliga och regiona-
la förändringar.

Det finns inte underlag för dimensione-
ring av ett program baserat på statistisk
grund. Ett sådant försöksupplägg bedömer
projektet skulle bli alltför kostsamt. Efter-
som den typindelning av kustvatten enligt
ramdirektivet som SMHI på uppdrag av Na-
turvårdsverket har tagit fram förslag till (Hå-
kansson och Hansson 2003) troligtvis kom-
mer att styra miljöövervakningen i kustom-
rådena i framtiden är det lämpligt att den-
na indelning ligger till grund för dimensio-
neringen även för övervakning på kustfisk

(se även 2.3.1 och Bilaga 2). Typindelning-
en har utgått från faktorer som projektet be-
dömer vara relevanta för en beskrivning och
fördelning av kustfiskbestånd i Bottniska vi-
ken. Enligt förslaget delas Bottniska viken
in i totalt sex typer; Bottenviken (inre samt
mellan och yttre kustvatten), Bottenhavet
Höga kusten (inre och yttre kustvatten) samt
Bottenhavet (inre samt mellan och yttre kust-
vatten) (figur 11).

Projektet föreslår att ett basprogram för
övervakning av kustfisk etableras i Bottnis-
ka viken, med minst ett referensområde per
kusttyp (enligt SMHI:s typologiförslag), al-
ternativt minst två områden per bassäng (Bot-
tenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet).
De yttre kustvattentyperna i Bottenhavet
(>30m) har inte beaktats i detta förslag till

Figur 11. Underlagskartor från SMHI:s förslag till typindelning av kustvatten
enligt ramdirektivet. Rutor markerar de områden som provfiskas inom ramen för
Kustfiskprojektet. Pilarna indikerar områden där projektet bedömer att det finns
behov av förtätning av kustfiskövervakningen i referensområden. För beskrivning
av Bottniska vikens kusttyper enligt SMHI:s förslag se bilaga 2 (Håkansson och
Hansson 2003).

Bottenviken, inre kustvatten

Bottenviken, mellan och yttre
kustvatten

Bottenhavet, Höga Kustens inre
kustvatten

Bottenhavet, inre kustvatten

Bottenhavet, mellan och yttre
kustvatten

Bottenhavet, Höga Kustens yttre
kustvatten
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dimensionering av kustfiskövervakning. Be-
tydelsen av djupa bottnar (>20m) för skatt-
ning av arter som tex sik bör utredas vidare.
Av de områden där undersökningar skett i
detta projekt hamnar enligt förslaget Råne-
fjärden (Bottenviken inre), Örefjärden (Bot-
tenviken inre samt mellan och yttre) och
Holmöarna (Bottenviken mellan och yttre)
inom samma typ/typer. Långvindsfjärden
(Bottenhavet inre samt mellan och yttre) och
Forsmark (Bottenhavet inre) hamnar i en
egen typ. I det nuvarande övervakningspro-
grammet saknas referensområde i norra Bot-
tenhavet (Höga kusten) och projektet bedö-
mer att det finns ett stort behov av en för-
tätning i denna del av Bottenhavet. Dessut-
om görs den bedömningen att kustfiskbes-
tånden är så pass olika i Bottenviken och
Norra Kvarken att en förtätad övervakning
även krävs i Bottenviken. Rånefjärden re-
presenterar en relativt sluten skärgård och
således borde ytterligare ett område på en
mer öppen kuststräcka ingå i övervakning-
en i Bottenviken (figur 11).

Valda referensområden ska utgöra un-
derlag för bedömning av ekologisk status i
Bottniska vikens kustområde och kan utgöra
referens för bedömning av ekologisk status
i recipienter. Dessa områden bör följas årli-
gen. Att mätningar bör ske varje år har vi-
sat sig nödvändigt för att kunna påvisa sta-
tistiskt signifikanta förändringar i fisksam-
hällen inom rimliga tidsperioder (Beier och
Reizenstein 1997). En glesare provtagning
(tex vart 3:e år för fisk, vilket rekommen-
deras i ramdirektivet, bilagaV) innebär att
mätningar måste pågå under många år innan
statistiskt säkerställda förändringar kan ut-
läsas.

Dimensioneringen av ett basprogram är
i stor utsträckning beroende av möjligheten
till nationell och regional finansiering, vil-
ket diskuteras nedan. Utöver ett basprogram
kan utökade program med motsvarande stra-
tegi och metodik drivas regionalt inom tex
recipientkontrollprogram eller i marina skyd-
dade områden.

6.2 Kriterier för val av referensområden
Det viktigaste kriteriet för ett referensom-
råde är att det valda området skall vara så

opåverkat som möjligt eftersom det skall kun-
na ge en bild av ”naturliga” förhållanden.
Det innebär att området inte får utgöra en
recipient till tätorter eller industriutsläpp
samt att där inte heller får ha skett fysiska
ingrepp såsom muddring, dumpning etc i så-
dan utsträckning att tex befintliga och po-
tentiella rekryteringsområden bedöms ha
skadats. Med fördel väljs därför områden som
har ett lagstadgat skydd, exempelvis marina
naturreservat samt områden som är utpe-
kade inom det europeiska nätverket Natura
2000.

Regionala referensområden ska vara re-
presentativa för den i regionen domineran-
de kusttypen, framför allt med avseende på
exponeringsgrad, morfometri, biologi (artdi-
versitet och beståndstäthet) samt områdets
läge i förhållande till rekryteringsområden.
Representativitet är viktigt för att kunna
påvisa relevanta regionala förändringar och
för att kunna extrapolera förändringar till
större områden. Det är också viktigt att om-
rådet är representativt för påverkade områ-
den, med avseende på ovanstående faktorer,
så att området kan utgöra en referens till
recipienter. Det är i de flesta fall mest rele-
vant att försök inkludera så många olika kust-
typer som möjligt inom respektive region.

Områden för kustfiskövervakning kan
med fördel samlokaliseras med områden där
andra nationella/regionala övervakningspro-
gram redan utförs eller planeras. I Bottnis-
ka viken finns tex program för övervakning
av bottenfauna, pelagial biologi, hydrografi
och kemi. Fördelen med en samlokalisering
är att resultaten kan ge en mer samlad bild
av den ekologiska statusen i området och
samtidigt ges möjligheter till en eventuell
samordning av olika program. Resultaten kan
även utgöra underlag för ekologisk process-
övervakning samt modellutveckling. Områ-
den där övervakningsprogram har utförts
under lång tid bör prioriteras eftersom det i
dessa områden finns långa tidsserier att tillgå.

6.3 Syfte med undersökningen
Syftet med det befintliga nationella övervak-
ningsprogrammet för kustfisk som bedrivs
av Naturvårdsverket och Fiskeriverket är att
följa långsiktiga belastningsförändringar av
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övergödning, metaller och organiska miljö-
gifter samt att övervaka den biologiska mång-
falden i den marina miljön. Bedömningar görs
i ett storskaligt perspektiv, dvs på bassäng-
nivå, i detta sammanhang Bottniska viken

Projektet bedömer det som viktigt att
etablera ett nät av områden längs kusten
som möjliggör en bedömning av långsiktiga
belastningsförändringar och av förändringar
av biologisk mångfald på regional skala.
Dessa områden ska både kunna utgöra re-
ferens till recipientkontroll och ska kunna
utgöra underlag för en nationell och regio-
nal uppföljning av biologisk mångfald och
bedömning av ekologisk status i kustvatten.
Ett övervakningsprogram ska ge möjlighet
att följa upp de nationella och regionala mil-
jömålen. Nedan redovisas de för länsstyrel-
serna gemensamma målen och delmålen för
Bottniska viken.

Kommuner kommer sannolikt inte att
kunna driva egna program för kustfisköver-
vakning, men kan på andra sätt komma att
vara aktiva aktörer i regionala program el-
ler i vattenvårdsförbund. Kommunerna är
ofta en informationslänk till allmänheten vil-
ken har intresse av fiskfrågor, om det all-
männa tillståndet i miljön samt om specifi-
ka skador, sjukdomar och miljögifter. Vissa
fiskarter fångade i Bottniska viken omfat-
tas tex idag av kostråd. Kommunerna har
behov av tillgång till bearbetade data, gärna
via Internet.

6.3.1 Regionala miljömål och delmål i Bottnis-
ka viken

Samtliga kustanknutna länsstyrelser i Bott-
niska viken har tagit fram förslag till regio-
nala miljökvalitetsmål och delmål samt åt-
gärder. Dessa förslag är nu ute på remiss
och finns att läsa på länsstyrelsernas hem-
sidor (www.”länskod”.lst.se). Länsstyrelsen
i Gävleborg antog redan 17 juni 2002 sina
regionala miljökvalitetsmål och delmål.

Fiskeriverket, som är ansvarig myndig-
het för fiske och fiskresurserna, har ett sär-
skilt sektorsansvar att följa upp och vidta
de åtgärder som krävs för att nå de natio-
nella mål som rör fisk och fiskefrågor. En
regionalisering av nationella mål som berör

fisk och fiskefrågor bör ske i samråd med
Fiskeriverket. Länens förslag till regionala
mål och delmål som särskilt berör fisk som
resurs, eller fisk som en viktig del i ekosys-
temets produktionsförmåga och biologiska
mångfald, har sammanställts. Nedan redo-
visas den huvudsakliga inriktningen av dessa
mål och verksamheter som länsstyrelserna
i detta projekt har enats kring och kommer
att arbeta med:

• Senast år 2010 ska områden (anges som
% eller antal) som är värdefulla/betydel-
sefulla/viktiga för reproduktion och upp-
växt av fisk vara identifierade, skyddade
och därmed undantagna från exploate-
ring och fysisk påverkan. Arbetet inne-
fattar inventeringar, förankring med be-
rörda aktörer samt skötsel och uppfölj-
ning av områdesskydd.

• Särskilda områden är utpekade där ar-
bete pågår med att avsätta områdena som
marina naturreservat (Gräsö, Gaviksfjär-
den, Snöan–Bonden).

• Senast år 2007–2010 ska vandringshin-
der (andel av befintliga vandringshinder
eller vattendrag) till ursprungliga repro-
duktionsområden i kustmynnande vat-
tendrag vara åtgärdade.

• Kunskapen om och tillståndet hos hotade
arter och fiskstammar i regionerna ska
förbättras. Regionalt görs bedömningen
att det kan vara svårt att hinna med att
ta fram program och inleda åtgärder innan
2005, vilken är den nationella ambitions-
nivån.

• Länsstyrelserna kommer aktivt att delta
i arbetet med att utveckla metoder och
redskap för att minska bifångsterna och
för att minska konflikten mellan säl och
fiske genom att bland annat förorda an-
vändandet av ”sälsäkra” redskap.

• Det regionala uttaget av fisk i kustvatten,
inklusive bifångster av ungfisk, ska se-
nast år 2005–2008 vara högst motsva-
rande återväxten på fullgoda bestånd, och
betydligt lägre än återväxten på fiskbe-
stånd som måste återhämta sig.
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Den nationella och regionala bedömningen
är att långsiktiga övervakningsprogram för
kustfiskbestånd måste etableras för att möj-
liggöra en uppföljning av uppsatta mål. Möj-
ligheten att utveckla en lokal/regional för-
valtning av fiskbestånd bör också utredas.
Övervakning av kustfisk i ett samordnat na-
tionellt/regionalt program bör alltså kunna
ge underlag för bedömning och uppföljning
av effekter av ett regionalt fiskuttag och i
vilken mån uttaget är inom biologiskt ut-
hålliga nivåer. Övervakningen bör också an-
vändas för uppföljning av ekologisk status
och biologisk mångfald i skyddsvärda om-
råden såväl som i påverkade områden. Vi-
dare bör ett övervakningsprogram kunna ge
underlag för uppföljning av tillstånd för ho-
tade arter och miljögifter.

6.4 Kvalitetskrav
6.4.1 Utförande

Idag är Fiskeriverkets laboratorier utförare
av de flesta provfisken inom nationella/re-
gionala övervakningsprogram. Provfiskena
inom detta projekt har utförts av Fiskeri-
verkets Kustlaboratorium och utredningskon-
tor i Luleå samt av personal från UMF, Umeå
universitet. Det är oftast värdefullt att även
anlita lokala fiskare för utförande eftersom
de har god lokalkännedom och vana från fisk
och fiske.

Övervakningsprogram som drivs och fi-
nansieras av länsstyrelser, kommuner och
vattenvårdsförbund eller motsvarande upp-
handlas av utförare som uppfyller kvalitets-
kraven. För att kunna säkra kvaliteten på
ett provfiske behöver minimikrav formule-
ras, vilka bland annat innefattar att den fast-
ställda undersökningstypen enligt Handbok
för Miljöövervakning används, att erforder-
liga tillstånd erhålls samt att de som utför
provfisken har genomgått en utbildning som
säkrar kvaliteten på utförandet (kompetens,
utrustning etc).

6.4.2 Sammanställning och rapportering

Fiskeriverket är datavärd för svenska mil-
jöövervakningsdata avseende fisk i kustzo-
nen och i sjöar och vattendrag. Detta inne-

bär att verket ska lagra och tillhandahålla
data insamlade inom ramen för den av Na-
turvårdsverket nationellt finansierade mil-
jöövervakningen. Data från dessa undersök-
ningar finns idag tillgänglig på Fiskeriver-
kets laboratorier och delvis på verkets hem-
sida. För att öka tillgängligheten pågår ett
arbete med att göra data lättillgänglig via
Internet för berörda länsstyrelser, kommu-
ner och övriga intresserade.

Även om resultat från provfisken inom
nationella program årligen redovisas i till-
ståndsrapporter från UMF och SMF (Öster-
sjöns marina forskningscentra) finns behov
av en bättre redovisning för respektive un-
dersökningsområde. Förslagsvis skall man
via Internet kunna ha tillgång till ett prov-
fiskefaktablad med en kort sammanställning
av resultaten med text och figurer från var-
je undersökningsområde. Sammanställningen
skall omfatta en utvärdering med utgångs-
punkt från relevanta indikatorer (se nedan).

6.5 Kostnader
Kostnaderna för ett provfiske beror på fiskets
omfattning, områdets yta, provtagningens
omfattning, personalmängd, erfarenhet, kom-
petens, utrustning, mm. Eftersom utrustning
och personalkostnader varierar redovisas här
kostnaden för ett Nordiskt fiske i form av
det antal arbetstimmar som krävts för fält-
arbetet (inkl. åldersprovtagning) (tabell 8).
Till detta kommer planering, dataregistre-
ring samt ålders- och tillväxtanalys.

Tabell 8. Kostnader i arbetstimmar för de
Nordiska fiskena inom Kustfiskeprojektet år
2002.

område antal timmar i fält
(inkl. provtagning)

Finbo 160
Forsmark 130
Holmöarna 115
Lagnöfjärden 160
Långvindsfjärden 200
Rånefjärden 300
Örefjärden 320
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6.6  Finansiering
De referensområden som idag är etablerade
i nationell/regional miljöövervakning finan-
sieras med olika källor. Fiskeriverket finan-
sierar det regionala referensområdet i Råne-
fjärden samt även ett område vid Muskö i
Stockholms skärgård. Det nyinrättade prov-
fiskeområdet i Lagnöfjärden i Stockholms
skärgård finansieras av Länsstyrelsen i Stock-
holm. De nationella referensområdena vid
Holmöarna, Kvädöfjärden och Torhamn fi-
nansieras av Naturvårdsverket inom pro-
grammet integrerad fiskövervakning.

Framtida finansiering från länen för över-
vakning av kustfisk är oviss, trots att samt-
liga län i detta projekt är positiva till och
känner behov av att prioritera etablerande
av fler områden där kustfisk övervakas. Läns-
styrelsen har därtill ett särskilt ansvar för
övervakning av kustnära miljöer. Tilldelning-
en av medel för regional miljöövervakning
kommer sannolikt inte heller öka i den om-
fattning som är nödvändig för att kunna svara
upp mot kravet på uppföljning av de natio-

nella och regionala miljömålen. Behovet att
utöka och utveckla den regionala övervak-
ningen inom samtliga programområden är
stor och en prioritering måste ske inom ra-
men för befintliga resurser. Möjligheten bör
finnas att inom ramen för den samordnade
recipientkontrollen finansiera eller delfinan-
siera driften av referensområden med kust-
fiskövervakning.

Uppföljning av gynnsam bevarandesta-
tus inom nätverket Natura 2000 kan i vissa
naturtyper, såsom estuarier, laguner, stora
grunda vikar och sund, smala vikar samt
rev, omfatta kustfisk. Genom att samordna
program för miljömålsuppföljning med tex
uppföljning av Natura 2000 eller andra na-
turvärden kan kostnader minskas samtidigt
som utvärdering och rapportering kan för-
enklas och eventuella åtgärder lättare mo-
tiveras och genomföras. Möjligheter att sam-
ordna kustfiskövervakning med andra typer
av program framförallt med avseende på fisk,
tex fiskfysiologi, miljögifter och hälsotillstånd,
behöver utredas vidare.

7   Utvärderingsmetodik: förslag på indikatorer

7.1 Informationsbehov
Utgångspunkten är att ett kustprovfiske så
väl som möjligt skall beskriva fiskbestånden
på den lokal som undersöks. Provfisken ger
uppgifter om tillståndet hos kustfiskbestån-
den och utifrån denna kunskap kan områ-
dets ekologiska status bedömas. Det är ock-
så önskvärt att kunna bedöma om områdena
avviker från ”god status”, dvs från relativt
naturliga förhållanden, på vilket sätt de av-
viker samt ge indikationer på tänkbara or-
saker till dessa avvikelser. Idag saknas emel-
lertid bedömningsgrunder för fisk i kustzo-
nen liksom det saknas system för att bedö-
ma ekologisk status med hjälp av kustens
fiskfauna.

Resultaten från kustprovfiskena skall ge
information om a) vilka arter som finns i det

avsedda området, b) beståndens täthet och
biomassa, c) beståndens ålders- och storleks-
struktur, d) fisksamhällenas struktur och
funktion, e) enskilda (indikator-) arters till-
växt och fekunditet, samt f) enskilda arters
kondition och ev. förekomst av parasiter och
sjukdomar. Ett flertal miljöfaktorer kan tän-
kas återspegla förändringar i fiskfaunan.
Några av de viktigaste faktorerna är påver-
kan genom fysiska förändringar i miljön (ha-
bitat, lekområden etc), förekomst av toxis-
ka ämnen, närsalter och fiske.

7.2 DPSIR-modellen
DPSIR-modellen innebär att hela kedjan från
drivkrafter (driving forces) till åtgärder (re-
spons) skall utgöra grunden för övervakning-
en (se 2.2.1). Man behöver därför klargöra
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hur de olika miljöhoten i den kustnära mil-
jön återspeglas i fiskbestånden. För några
av de nedanstående förslagen till variabler
bör information om såväl tryck (pressure),
tillstånd (state) och påverkan (impact) kunna
utläsas. Exempelvis kan ett hårt fisketryck
(P) leda till en liten andel stora individer i
ett bestånd (S), vilket i sin tur kan innebä-
ra såväl ekologiska som ekonomiska konse-
kvenser (I). På liknande sätt kan en ökad
närsaltstillförsel (P) resultera i en hög an-
del mörtfiskarter (S). De flesta variablerna
uttrycker emellertid i huvudsak den ekolo-
giska statusen.

7.3 Variabler som underlag till indikatorer
Oavsett hur en indikator (eller grupp av in-
dikatorer) slutligen utformas bör den base-
ras på ett mått som är tillräckligt känsligt
för att upptäcka även små förändringar i
kustmiljön. Samtidigt måste måttet vara sta-
bilt och lätt att tolka. Hastigheten i fiskfaun-
ans reaktion på en förändring i miljön beror
på vilken typ av variabel som väljs. Gene-
rellt sett gäller att ju komplexare variabeln
är, desto långsammare är reaktionen på en
miljöförändring. Man bör därför förvänta sig
ett snabbare svar på cell- och individnivå,
jämfört med förändringar på populations- och
samhällsnivå. Det är också möjligt att grup-
pera variablerna utifrån de kända miljöho-
ten. Nedan redovisas exempel på variabler
som kan användas som underlag för ett fram-
tida indikatorsystem eller system för bedöm-
ningsgrunder baserat på kustfiskbestånd.
Rubrikerna avser de miljömål/delmål vari-
ablerna kan tänkas följa upp.

Biologisk mångfald
Antal arter: variabeln bör omfatta ursprung-

liga, introducerade och hotade/rödlistade
arter.

Artdiversitet: flera kända index kan använ-
das tex Simpsons eller Shannon-Wieners.

Fylogenetisk bredd: ger en bild av hur di-
vers faunan är ur ett evolutionärt/genetiskt
perspektiv.

Andel marina/sötvattensarter: salthalt, på-
verkan av sötvatteninflöde.

Uthålliga bestånd
Antal arter: variabeln bör omfatta ursprung-

liga, introducerade och hotade/rödlistade
arter.

Antal/vikt per ansträngning: ger en grund-
läggande uppfattning om ett områdes pro-
duktionsförmåga.

Storleksfördelning: fiskbeståndens storleks-
fördelning påverkas av både rekrytering
och tillväxt samt dödlighet hos stora indi-
vider. Minskad andel stora individer be-
ror i många fall på hög fiskeridödlighet.

Tillväxt hos indikatorart: tex abborre.

Andel fiskätande fisk: beskriver fisksamhäl-
lets struktur och i viss mån funktion.

Hotade arter
Antal arter: variabeln bör omfatta ursprung-

liga, introducerade och hotade/rödlistade
arter.

Övergödning
Andel mörtfisk/abborre: kan beskriva föränd-

ringar i närsaltsbelastning.

Miljögifter
Kondition: hos enskilda arter.

Sjukdomsfrekvens/skador: hos enskilda ar-
ter.

Gonadsomatiskt index: hos indikatorart (tex
abborre).

Leversomatiskt index: hos indikatorart (tex
abborre).
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Figur 12. Exempel på indikatorvariabler från provfisken
med Nordiska nät i Bottniska viken och egentliga Öster-
sjön inom Kustfiskprojektet 2002.
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8  Slutsatser

Resultaten från årets undersökningar visar
att den Nordiska metodiken:

• ger en bättre täckning av artförekomst
inom ett givet undersökningsområde,
vilket i sin tur ökar möjligheterna att
observera förändringar av den biologis-
ka mångfalden.

• ger en sannare bild av fisksamhällets
och enskilda bestånds storleksstruktur.
Storleks- och åldersstrukturen speglar
effekter av omgivningspåverkan.

• fångar ett större storleksspektrum av
fisk, vilket medger att rekryteringsstör-
ningar kan observeras i ett tidigare skede
och att prognoser kan göras säkrare.

• bygger på en ur statistisk synpunkt sund
bas. Detta ökar säkerheten i utvärde-
ringar och underlättar integrerade ana-
lyser mellan olika program.

Dessa resultat kan kopplas till uppfölj-
ningen av miljömålen vilka säger att kust
och hav skall ha en långsiktigt hållbar pro-
duktionsförmåga samt att den marina bio-
logiska mångfalden skall bevaras. Den fjär-
de punkten kan även hänföras till miljööver-
vakning och uppföljning av miljömålen ge-
nom att faktorer som säkerhet i program-
met och statistisk styrka och kvalitet där är
avgörande frågor.

Ytterligare undersökningar krävs för att
kunna kvalitetssäkra och dimensionera ett
framtida långsiktigt övervakningsprogram i
Bottniska viken. Nya utvecklingsmedel har
beviljats från Naturvårdsverket för en fort-
sättning av Kustfiskprojektet i Bottniska vi-
ken samt Stockholms skärgård 2003. Pro-
jektet syftar till att:

• Färdigställa en undersökningstyp för
övervakning av kustfisk med inriktning
mot biologisk mångfald, inkl. kvalitets-
deklaration av övervakningsprogrammet.
Koppling sker till arbetet inom HELCOM
med att revidera metodiken för övervak-
ning av kustfiskbestånd.

• Föreslå indikatorer för uppföljning av
miljömålen baserade på kustfisk samt
ta fram underlag för bedömningsgrun-
der för kustfisk med anpassning mot kra-
ven i ramdirektivet och bedömningen av
”god ekologisk ytvattenstatus”.

Det nya projektet kommer att bestå av
fortsatta provfisken med Nordiska nät i Bott-
niska viken och Stockholms skärgård, samt
fortsatta provfisken med Nordiska nät pa-
rallellt med Kustöversiktsnät i syfte att kon-
vertera befintliga data till den nya metodi-
ken. I projektet ingår även ett utökat prov-
fiske med Nordiska nät i ett område i Bott-
niska viken (Örefjärden) i syfte att optime-
ra strategin för stratifiering och slumpning,
bestämma det optimala antalet stationer för
ett undersökningsområde samt undersöka
betydelsen av djupa bottnar (>20m) för skatt-
ning av fiskbeståndet i ett område, särskilt
avseende sik. Även rekryteringsområden för
fisk kommer att definieras inom respektive
undersökningsområde, vilket innebär under-
sökningar av bland annat fiskynglens art-
sammansättning, täthet och tillväxt i grunda
vikar. En heltäckande analys och uppföljning
av kustfiskbeståndet i ett område kräver
kunskap om förekomst och utbredning av
rekryteringsområden.

Förslag på ett antal indikatorvariabler
för bedömning av miljökvalitet och ekologisk
status baserade på kustfiskbestånd redovi-
sas i avsnitt 7. Dessa består bland annat av
antal fiskarter, antal och vikt/ansträngning,
storleksfördelning för olika fiskarter, andel
mört/abborre, andel marina/sötvattensarter
och diversitetsindex (Shannon-Wieners). Ar-
betet med att ta fram indikatorer måste fort-
sätta och utvecklas för att dessa ska kunna
utgöra ett användbart redskap i den natio-
nella och regionala miljöövervakningen i kust-
zonen. En samordning av metodik och stra-
tegi för uppföljning enligt Ramdirektivet för
vatten, Natura 2000 och de svenska miljö-
kvalitetsmålen är nödvändig, likaså en sam-
ordning av utvecklingen av indikatorer och
bedömningsgrunder.
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Bilaga 1.

Förslag till indelning i vattendistrikt i Sverige enligt Ramdirektivet för vatten (från
SOU 2002:105)



Bilaga 2.

SMHI:s förslag till typindelning av Sveriges kustvatten i Bottniska viken
enligt Ramdirektivet för vatten (Håkansson och Hansson 2003).

Typindelning av Sveriges kustvatten

ID Beskrivning Område

19. Djup <10m, delvis skiktat, övre och undre lagret oligohalint.
Många skyddade vikar, mindre utsatt för vågpåverkan. Hård-
botten. 90–150 isdagar (~125). Vattenutbyte 10–39 dagar.

20. Djup 11–30m djup >30m förekommer. Delvis skiktat, övre och
undre lagret oligohalint. Få öar, utsatt eller mindre utsatt för
vågpåverkan. Ler eller hårdbotten. 90–150 isdagar (~120).
Vattenutbyte, 0–9 dagar.

21. Mycket varierande djup. Både grunda och djupa områden
förekommer. Delvis skiktat, övre och undre lagret oligohalint.
Skyddande öar och vikar, mindre utsatt eller skyddat för
vågpåverkan. Hård eller lerbotten. 90–150 isdagar (~125).
Vattenutbyte, 10–39 dagar.

22. Djup mycket varierande, vanligen >30m. Delvis skiktat, övre
och undre lagret oligohalint. Öppet hav, skyddande öar och
vikar förekommer. Utsatt för vågpåverkan. Lerbotten. 90–150
isdagar (~130). Vattenutbyte, 0–9 dagar.

23. Djup <10m, delvis skiktat, övre och undre lagret oligohalint.
Många öar och sandbankar, skyddat eller mycket skyddat för
vågpåverkan. Sand, hård eller lerbotten. >150 isdagar (~175).
Vattenutbyte, 10–39 dagar.

24. Djup 11–30m, djupare områden >30m förekommer.  Delvis
skiktat, övre och undre lagret oligohalint. Utsatt för vågpåver-
kan. Sand, hård eller lerbotten. >150 isdagar (~155). Vattenut-
byte, 0–9 dagar.

Siffra inom parantes anger uppskattat antal isdagar.

Bottenhavet, inre
kustvatten

Bottenhavets mellan
och yttre kustvatten.

Bottenhavet, Höga
Kustens inre kustvatten.

Bottenhavet, Höga
Kustens yttre kust-
vatten.

Bottenviken, inre
kustvatten.

Bottenviken, mellan och
yttre kustvatten.



FISKERIVERKET, som är den centrala statliga myndig-
heten för fiske, vattenbruk och fiskevård i Sverige, skall
verka för en ansvarsfull hushållning med fisketillgångarna
så att de långsiktigt kan utnyttjas i ett uthålligt fiske av
olika slag.

Verket har också ett miljövårdsansvar och skall verka för
en biologisk mångfald och för ett rikt och varierat fisk-
bestånd. I uppdraget att främja forskning och bedriva
utvecklingsverksamhet på fiskets område organiserar
Fiskeriverket Havsfiskelaboratoriet i Lysekil med lokal-
kontor i Karlskrona, Kustlaboratoriet i Öregrund, Sötvatten-
laboratoriet i Drottningholm med lokalkontor i Örebro, två
Fiskeriförsöksstationer (Älvkarleby och Kälarne) och tre
Utredningskontor (Luleå, Härnösand och Göteborg).

Ekelundsgatan 1, Box 423, 401 26 GÖTEBORG
telefon 031–743 03 00, Fax 031–743 04 44

www.fiskeriverket.se


