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Inledning 
I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal 
mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa 
referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå och fånga upp 
förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter och 
klimatförändringar. Fisksamhällets tillstånd utvärderas med hjälp av ett antal variabler på samhälls-, 
populations- och individnivå, som finns listade i slutet av detta resultatblad. I fokus för utvärderingen är 
de variabler som uppvisar någon form av trend under mätperioden. 
 
De årliga fiskundersökningarna i Torhamn i Blekinge ingår i programmet för integrerad 
kustfiskövervakning inom den nationella miljöövervakningen. Detta omfattar såväl 
beståndsövervakning av kustnära fiskarter som fysiologisk hälsostatus hos abborre. 
Undersökningarna startade år 2002.  
 
 

Sammanfattande statusbedömning av fiskbestånden 
Omgivningsfaktorer såsom siktdjup och temperatur har inte förändrats i Torhamn sedan 
undersökningarna startades. Fisksamhället domineras av abborre och mört. Fångsten av mört har 
ökat över tiden, något som skulle kunna indikera att fisksamhället går mot ett mer karpfiskdominerat 
stadium. Ål, piggvar och vimma har återfunnits i fångsten, alla rödlistade av Artdatabanken. Även det 
totala antalet arter har ökat över tidsperioden, något som beror på att antalet marina arter i fångsten 
har ökat under senare år. Abborrarnas tillväxttakt är hög i området och de försvinner ur fångsten redan 
vid tidig ålder. Ökningen i abborrens tillväxt påverkar sannolikt förskjutningen under tidsperioden mot 
en ökad förekomst av stora individer i abborrbeståndet. En sådan förändring kan vara ett resultat av 
en ökad produktion, men kan även indikera ett minskat fisketryck.   
 
Hälsoundersökningar av abborre visar för de flesta mätvariabler inga förändringar under tidsperioden 
2002-2008. Tidsperioden är för kort för att kunna påvisa säkra tidstrender. För ett par hälsovariabler 
observeras dock signifikanta tidstrender som indikerar en påverkan på fisken. Det gäller främst den 
successivt ökande aktiviteten hos enzymet glutationreduktas (GR) i levern, vilket tyder på en ökad 
oxidativ stress. Dessutom uppvisar antalet omogna röda blodceller en signifikant minskning under 
perioden, vilket kan vara ett tecken på lägre nyproduktion av röda blodceller.  
 

Slutsats 
Indikationer tyder på att abborrens hälsotillstånd alltmer visar tecken på påverkan i Torhamn. Den 
individuella tillväxttakten och andelen stora individer i abborrbeståndet har dock ökat under 
tidsperioden. Detta tyder på en god status hos beståndet. De förändringar som ses på individnivå har 
således inte slagit igenom på bestånds- eller samhällsnivå.  
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Bedömning av tillstånd och förändringar i ett urval 
av indikatorer 
Stödparametrar 
Medelsiktdjupet i samband med provfisket i augusti 2002-2008 har varierat mellan 3,4 m (måttligt 
siktdjup) och 6,6 m (mycket stort siktdjup, figur 1). Inga tidstrender noteras för siktdjup eller temperatur 
i samband med provfisket i augusti. 
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Figur 1. Medeltemperaturer och siktdjup vid redskap vid provfiske i augusti. Vertikala linjer anger 95% 
konfidensintervall och de heldragna linjerna visar två perioders glidande medelvärde. 
 
Fisksamhällets struktur och funktion 
Totalt 21 arter har fångats i området (tabell 1) och abborre och mört dominerar fisksamhället (tabell1, 
figur 2). Ål, piggvar och vimma fångades under perioden. Ål är akut hotad enligt Artdatabankens 
rödlista, medan piggvar klassas som missgynnad. Vimman är rödlistad på grund av kunskapsbrist. 
Inga främmande arter har återfunnits i fångsterna. Den totala fångsten (kg per station och natt) samt 
fångsten av abborre fluktuerar över tiden, men uppvisar varken någon vikande eller ökande trend 
(tabell 1, figur 2). Fångsten av mört har dock ökat. Trots väldigt låga fångstnivåer så har även fångsten 
av kusttobis och svart smörbult ökat. Även det totala antalet arter har ökat. Detta drivs av att ett flertal 
marina arter (torsk, mindre havsnål och storspigg) har fångats under det senaste året. Indexet för den 
trofiska medelnivån i fiskbeståndet var högst år 2004 till följd av den stora andelen abborre i fångsten, 
men uppvisar ingen tidstrend.  
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Tabell 1. Fångst per ansträngning (kg per station och natt) i augusti. Medelvärden och standardavvikelse (sd) anges som 
medelvärden av årsmedelvärden för respektive art.  
+ anger ökande trend, - anger minskande trend med signifikansnivåer * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001. ns anger att ingen 
signifikant förändring observerats över tiden. 
 
2002-2008

medel sd trend
Abborre Perca fluviatilis 1.597 0.794 ns
Björkna Abramis bjoerkna 0.023 0.016 ns
Braxen Abramis brama 0.009 0.023 ns
Gers Gymnocephalus cernuus 0.006 0.004 ns
Gulål Anguilla anguilla 0.002 0.003 ns
Gädda Esox lucius 0.130 0.071 ns
Id Leuciscus idus 0.211 0.193 ns
Kusttobis Ammodytes tobianus 1*10-6 2*10-6 +*
Löja Alburnus alburnus 0.063 0.032 ns
Mindre havsnål Nerophis ophidion 4*10-7 1*10-6 ns
Mört Rutilus rutilus 0.717 0.326 +*
Piggvar Psetta maxima 0.001 0.003 ns
Sarv Scardinius erythrophthalmus 0.055 0.035 ns
Sik Coregonus maraena 0.039 0.048 ns
Sill Clupea harengus 0.013 0.022 ns
Skarpsill Sprattus sprattus 5*10-6 9*10-6 ns
Skrubbskädda Platichthys flesus 0.023 0.019 ns
Storspigg Gasterosteus aculeatus 4*10-7 1*10-6 ns
Svart smörbult Gobius niger 0.0005 0.001 +*
Torsk Gadus morhua 0.011 0.030 ns
Vimma Abramis vimba 0.005 0.009 ns
Totalt 2.905 0.718 ns
Antal arter 12.71 2.98 +*   
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Figur 2. Fångst (kg per station och natt) av den totala fiskfångsten samt fångsten abborre och mört i augusti. 
Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och de heldragna linjerna visar två perioders glidande medelvärde. 
Regressionslinjen anger linjär förändring.  
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Abborre 
Ålder och tillväxt 
I Torhamn försvinner abborrarna ur fångsten redan vid låg ålder och endast ett fåtal honor äldre än 
fyra år påträffas bland de åldersbestämda honorna. De växer snabbt och uppnår en längd närmare 25 
cm redan vid tre års ålder (figur 4). En tvååring var i genomsnitt 20% längre i Torhamn än i de två 
andra referensområdena, Kvädöfjärden och Holmön i Östersjön, under perioden 2002-2008. Ökningen 
i tillväxt har även lett till en förändring i storleksfördelningen hos abborrbeståndet. Idag fångas en 
större andel stora individer under provfisket. 
 
Hälsotillstånd 
Undersökningarna omfattar mätning av ca 25 biokemiska, fysiologiska och histologiska mätvariabler, 
s.k. biomarkörer, som beskriver viktiga fysiologiska funktioner hos fisken. För de flesta mätvariablerna 
observeras inga signifikanta förändringar eller tidstrender under perioden 2002-2008, vilket kan ses 
som naturligt i ett referensområde som anses obetydligt påverkat av samhälleliga och industriella 
verksamheter. Dessutom är tidsperioden för kort för att kunna påvisa säkra tidstrender. 
 
Signifikanta tidstrender för två biomarkörer och successiva förändringar för ytterligare ett par 
mätvariabler kan dock ses som tecken på en ökande exponering för miljögifter och ett påverkat 
hälsotillstånd. Den signifikanta tidstrenden med ökande GR-aktivitet i levern (figur 5) tyder på förhöjd 
oxidativ stress hos fisken. Liknande signifikanta förändringar av GR-aktiviteten observeras också hos 
abborre från två andra referensområden (Kvädöfjärden i Östergötland och Holmön i Bottenviken). En 
signifikant minskning av antalet omogna röda blodceller under tidsperioden indikerar en lägre 
nyproduktion av röda blodceller. En successiv reduktion av antalet omogna röda blodceller har också 
observerats hos abborrar i nämnda två referensområden. Orsaken till och betydelsen av denna 
förändring är ej känd. 
 
Åldern på undersökta abborrar med standardlängd 20-30 cm är låg (< 2,5 år) och den visar en tydlig 
nedåtgående tendens i området. Denna observation stöds av resultat från en längre tidsserie i 
referensområdet Kvädöfjärden i Östergötland, där abborrens åldern minskat kraftigt under en 20-
årsperiod till följd av snabbare tillväxt, sannolikt orsakad av ökande vattentemperatur. Aktiviteten för 
avgiftningsenzymet EROD i levern har ökat sedan 2003 (figur 6), vilket sannolikt beror på en ökad 
exponering för kemiska ämnen. EROD-aktiviteten hos abborrarna från Torhamn är idag i nivå med de 
förhöjda värden som påvisats hos abborre i referensområdet Kvädöfjärden. Den relativa 
gonadstorleken hos abborren i Torhamn är på en låg nivå och jämförbar med de förminskade gonader 
som observeras i andra kustreferensområden.  
 
Resultatet från sju års övervakning av abborre i Torhamn tyder sammantaget på en viss påverkan på 
hälsotillståndet som liknar den som observeras hos abborre i referensområdet Kvädöfjärden. Prover 
har tagits för att möjliggöra tidsserieanalyser av metaller och organiska miljögifter på abborre från 
området.  
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Figur 4. Medellängd hos abborre i åldersklasserna ett till treåringar. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och 
regressionslinjerna anger linjär förändring.  
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Figur 5. Aktivitet av glutationreduktas (GR, nmol/mg protein x min) i levern hos abborrhonor uppvisar en 
signifikant tidstrend under perioden 2002-2008. Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den heldragna 
linjen visar två perioders glidande medelvärde. Regressionslinjen anger linjär förändring. 
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Figur 6. EROD-aktivitet i lever (nmol/mg protein x min) hos abborrhonor uppvisar under perioden 2002-2008. 
Vertikala linjer anger 95% konfidensintervall och den heldragna linjen visar två perioders glidande medelvärde.  
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Faktarutor 
Ansvariga instanser för kustfiskövervakningen 
Programansvar för nationell miljöövervakning i kust och hav, inkl finansiering 
Naturvårdsverket 
Miljöövervakningsenheten 
106 48 Stockholm 
Telefon 08–698 10 00 
www.naturvardsverket.se 
 
Beståndsövervakning, provfiske 
Fiskeriverkets Kustlaboratorium 
Box 109 
742 22 Öregrund 
Telefon 0173–46 460 
www.fiskeriverket.se 
 
Övervakning av hälsotillstånd hos fisk 
Zoologiska institutionen 
Göteborgs universitet 
Box 463 
405 30 Göteborg 
Telefon 031–786 36 76 
www.zoologi.gu.se 
 
Institutionen för växt- och miljövetenskaper 
Göteborgs universitet 
Box 461 
405 30 Göteborg 
Telefon 031–786 38 24 
www.dpes.gu.se 
 
Metaller och organiska miljögifter i biologiska prov 
Naturhistoriska riksmuseet 
Enheten för miljögiftsforskning 
Box 50007 
104 05 Stockholm 
Telefon 08–519 540 00 
www.nrm.se 
 

Datavärdskap 
Datavärdskap för biologiska data på fisk 
Fiskeriverkets Kustlaboratorium 
Box 109 
742 22 Öregrund 
Telefon 0173–46 460 
www.fiskeriverket.se 
 
Datavärdskap för miljögifter i fisk 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Box 210 60 
100 31 Stockholm 
Telefon 08–598 563 00 
www.ivl.se 
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Provtagningar 
Program 
Programområde: Kust och Hav. Ingår i svensk nationell miljöövervakning.  
 
Delprogram: Integrerad kustfiskövervakning, Metaller och organiska miljögifter. 
 
Undersökningar: Kustfiskbestånd, Kustfisk – hälsa (abborre), Metaller och organiska miljögifter i 
blåmussla, fisk och sillgrissleägg. I Torhamn provtas endast fisk för metaller och organiska miljögifter. 
 
Undersökningstyper 
Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät sedan 
2002.  
 
Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå. 
 
Metaller och organiska miljögifter i fisk och hav. 
 
Pågående provtagning 
Provfiske med Nordiska kustöversiktsnät (juli–augusti), fiskbestånd (abborre). 
 
Insamlingsfiske med nät (september), fysiologisk provtagning (abborre). 
 
Prover från abborre sparas i provbank för analys av metaller och organiska miljögifter. 
 
Län, kommun 
Blekinge län, Karlskrona kommun  
 
Kustvattentyp 
Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten 
 
Salthalt 
6-7 PSU  
 
Skydd/påverkan 
Provtagningsområdet är karakteriserat som ett referensområde med mycket begränsad påverkan av 
lokala utsläppskällor, såsom småbåtstrafik, jordbruk, och enskilda avlopp. Större bäckar och åar som 
tillför sötvatten saknas inom undersökningsområdet, vilket gör att området har en begränsad 
påverkan av näringstillförsel från land. Mynnande vattendrag finns dock i innerskärgården norr om 
undersökningsområdet. Påverkan av avlopp från industrier och samhällen är också liten. Torhamns 
skärgård är klassad som ett område av Riksintresse för naturvård. Reservaten ingår även i Natura 
2000 nätverket. 
 
Säl/skarv 
Uppgifter saknas gällande förekomst av säl eller skarv, eller deras eventuella påverkan på 
fiskbestånden. 
 
Rekryteringsmiljöer 
De kustnära partierna fungerar som uppväxtområde för bland annat gädda och abborre och 
innerskärgården norr om undersökningsområdet bedöms innehålla goda rekryteringsmiljöer för 
värmegynnade sötvattensarter. 
 
Annan miljöövervakning och forskningsverksamhet 
Torhamns skärgård har genomgått en naturreservatsinventering. Blekingekustens 
vattenvårdsförbund bedriver provtagning av vattenkemi inom den samordnade recipientkontrollen för 
Blekingekusten. Naturhistoriska Riksmuseet har långa tidsserier för mätning av metaller och 
organiska miljögifter i sill fiskade i Karlskrona skärgård. 
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Utförare 
Fiskeriverkets Kustlaboratorium, Öregrund 
 
Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet 
 
Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 
 
Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet 
 
 

Samhälls- och populationsvariabler, och 
fysiologiska hälsovariabler  
Responsgrupp  Variabel 
Samhällsstruktur Artsammansättning, total biomassa. 
 
Demografi och abundans Fångst per ansträngning och åldersfördelning. 
 
Reproduktion och   Gonadsomatiskt index (GSI). 
endokrina störningar                
 
Patologi   Sjukliga förändringar (deformationer, sår, inre och yttre skador). 
 
Blodstatus och jonreglering Hematokrit (HT) och hemoglobin (HB), plasma Cl-,Na+, K+ och Ca2+. 
 
Immunförsvar  Lymfocyter, granulocyter, trombocyter, totalt antal vita blodceller. 
 
Leverfunktion Levermorfologi, leversomatiskt index (LSI), etoxyresorufin-O-deetylas 

(EROD), glutationreduktas (GR), katalas, metallothionin (MT) och DNA-
addukter. 

 
Tillväxt, energilagring och  Tillväxthastighet, konditionsfaktor, leverstorlek, fettinnehåll, 
metabolism   blodglukos och blodlaktat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur man refererar till faktabladet: 
Naturvårdsverket. 2009. Integrerad kustfiskövervakning i Östersjön, 2009. Torhamn. 


