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Sammanfattning
Fiskeriverkets Kustlaboratorium har fått uppdraget att ta fram konkreta och finansierade
förslag på nya områden för övervakning av kustfiskbestånden i Egentliga Östersjön och
Västerhavet enligt befintlig metodik. Denna fråga har diskuterats under möten med berörda
länsstyrelser längs den aktuella kuststräckan. Bland totalt sju prioriterade områden så
föreslås en finansieringsplan för framtida kustfiskövervakning för fem områden; Kullen,
Barsebäck, Inre Hanöbukten, Södra Kalmarsund och Bråviken. I Göteborgs hamn har
diskussionen om kustfiskövervakning initierats, medan underlag saknas för det prioriterade
området vid Östra Ölands kust. Etablering av en samordnad kustfiskövervakning i södra
Sverige, likt den i Bottniska viken, förutsätter dock ett ökat finansiellt åtagande från berörda
intressenter.

Uppdraget
Naturvårdsverket gav under 2006 Fiskeriverkets kustlaboratorium i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att utveckla kustfiskövervakningen i Östersjön och Västerhavet inom ramen
för programområdet Kust och Hav. I ett första steg av projektet ”Samordnat regionalt –
nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet” träffade Fiskeriverket
berörda länsstyrelser. Syftet med sammankomsterna var att kartlägga brister i den befintliga
kustfiskövervakningen längs den aktuella kuststräckan och att identifiera områden och
delintressen hos nationella och regionala huvudmän för utökad övervakning. Detta första
steg avrapporterades 30 juni 2007 i rapporten ”Samordnat regionalt–nationellt kustfiskprogram
i Egentliga Östersjön och Västerhavet” (Andersson & Ljunghager 2007).

Den 1 oktober 2008 uppdrog Naturvårdsverket åt Fiskeriverkets kustlaboratorium att föra
projektet vidare och att i ett andra steg ta fram konkreta och finansierade förslag på nya
områden för övervakning av kustfiskbestånden i Egentliga Östersjön och Västerhavet enligt
befintlig metodik. Olika möjligheter till samfinansiering skulle övervägas. Arbetet med steg 2
i projektet inleddes under november 2008 och skall enligt gällande avtal slutrapporteras 31
mars 2009.

Syfte
Det övergripande syftet med projektet ”Samordnat regionalt–nationellt kustfiskprogram i
Egentliga Östersjön och Västerhavet” är att vidareutveckla samordningen av kustfisköver-
vakningen runt Sveriges kuster. Fokus läggs på att verka för att nya provfiskeprogram
införs på ett antal lokaler i Egentliga Östersjön och Västerhavet där vi i dagsläget saknar
information om fisksamhällets status. Det specifika syftet med steg 2 i detta projekt är att ta
fram konkreta och finansierade förslag på nya områden för övervakning av kustfiskbestånden
längs den aktuella kuststräckan enligt befintlig metodik.

Bakgrund
Sedan 1989 ingår övervakning av kustfiskbestånd i den nationella miljöövervakningen.
Idag omfattas miljöövervakningen av fyra nationella områden (Holmön–Bottenviken,
Kvädöfjärden–Egentliga Östersjön, Torhamn–Egentliga Östersjön och Fjällbacka–Västerhavet)
där Naturvårdsverket är finansiär. Övervakning i dessa områden är av en integrerad karaktär,
där man förutom att studera kustfiskbeståndens utveckling även undersöker hälsotillståndet
och miljögiftsbelastningen i målarterna abborre och tånglake. Utförare av hälsoundersök-
ningarna är Göteborgs universitet. Miljögiftsanalyserna görs av Naturhistoriska Riksmuseet.
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Övervakningen av kustfiskbestånden i Sverige omfattar även ett antal regionala områden
där programmen finansieras av Länsstyrelserna och Fiskeriverket. Utöver dessa områden så
övervakas ytterligare några områden av Fiskeriverket inom ramen för recipientkontrollprogram
kring framförallt kärnkraftverken. Undersökningarna inom de nationella-, regionala- och
recipientkontrollprogrammen har alla delvis olika syften och ett mål är således att genom
samordning av kustfiskövervakning kunna optimera tillgängliga resurser såväl regionalt
som nationellt.

Syftet med kustfiskövervakningen är att genom att följa beståndsutvecklingen hos fisk i ett
antal regionala referensområden kunna följa upp förändringar i den omgivande miljön,
främst som ett resultat av eutrofiering och temperaturförändringar. Övervakningen av
kustfisk inom ett område/program kan även skapa värden på flera nivåer som t ex inom
miljömålsuppföljning på både nationell och regional nivå och för förvaltningen av en art
eller ett bestånd ur resurssynpunkt. En slutsats är att samordningsvinster sannolikt kan
göras om flera olika intressen beaktas vid planering av kustfiskövervakningen.

Under 2002 startades ett projekt i Bottniska viken som syftade till att utarbeta en nationell/
regional samordning av kustfiskövervakningen i området (Forsgren Johansson et al. 2005).
Deltagare var Länsstyrelserna längs den aktuella kuststräckan, Fiskeriverkets kustlaboratorium
och Naturvårdsverket. Projektet avslutades tre år senare, och har resulterat i en samordnad
kustfiskövervakning som omfattar samtliga kustlän från Norrbotten till Stockholm. Idag
finns således en samordnad kustfiskövervakning i sex områden (Kinnbäcksfjärden, Örefjärden,
Gaviksfjärden, Långvindsfjärden, Östra Lagnö och Askö) som provfiskas årligen.

Ett nästa steg i samordningen av den nationella och regionala kustfiskövervakningen är att
utveckla en liknande övervakning av kustfisk från Södermanlands län på ostkusten till
Bohuslän på västkusten. Under 2006 fick Fiskeriverkets kustlaboratorium i uppdrag av
Naturvårdsverket att undersöka möjligheterna till en sådan samordning längs den aktuella
kuststräckan. I gemensamma möten med berörda länsstyrelser kartlades brister i den befintliga
kustfiskövervakningen, områden för utökad övervakning identifierades och potentiella
intressenter för den utökade övervakningen utpekades. Det första mötet hölls i Kalmar i
oktober 2006 med representanter från Södermanlands-, Östergötlands-, Gotlands-, Kalmar-
och Blekinge län. Ett andra möte hölls i Halmstad i maj 2007 med representanter från
Skåne-, Hallands- och Västra Götalands län. Uppdraget redovisades i rapporten ”Samordnat
nationellt – regionalt kustfiskprogram i egentliga Östersjön och Västerhavet” (Andersson
och Ljunghager 2007). I rapporten saknas dock ett slutgiltigt förslag för samordningen.

Metoder
Nedan följer en beskrivning över de områden som varit aktuella för en utökad kustfisköver-
vakning i detta projekt, samt en kort översikt av den metodik som används vid Fiskeriverkets
kustfiskövervakning. Den här delen avslutas med det tillvägagångssätt vi använt oss av för
att driva projektet.

Aktuella områden för utökad kustfiskövervakning
SMHI har med anledning av Ramdirektivet för vatten delat in Sveriges kust i totalt 25
kustvattentyper (Naturvårdsverket 2005). Indelningen är gjord med avseende på salthalt,
vattenutbyte, vågexponering och skiktning. Det kan vara svårt att dra gränser mellan de
olika vattentyperna eftersom variationen i de definierande faktorerna ofta är betydande, men
indelningen föreslås ligga till grund för placeringen av övervakningsområden (Naturvårds-
verket 2005).
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I utvecklingen av det gemensamma kustfiskövervakningsprogram som sedan 2002 finns i
Bottniska viken föreslås att det inom varje kustvattentyp bör finns minst ett referensområde
för kustfisk med aktuell övervakning (Söderberg et al. 2004). Alternativt bör två områden
per bassäng provfiskas (Söderberg et al. 2004). Som grund för upprättandet av ett referens-
område för kustfisk följdes följande kriterier i Bottniska viken (se Söderberg et al. 2004 för
mer utförlig information):

• området bör vara så opåverkat som möjligt från mänsklig aktivitet
• potential för fortplantning av varmvattenarter skall finnas i närområdet
• fördel om området har någon form av lagstadgat skydd
• området skall vara representativt för den dominerande kustvattentypen
• området bör även vara representativt för påverkade områden i regionen
• samlokalisering med annan marin miljöövervakning om så är möjligt

Dessa kriterier bör i de flesta fallen även följas för upprättande av referensområden för
kustfisk i Egentliga Östersjön och Västerhavet.

I dagsläget bedrivs kustfiskövervakning i totalt 13 områden längs kuststräckan i Egentliga
Östersjön och Västerhavet (Andersson & Ljunghager 2007). Fokus ligger både på varmvatten-
samhället, d v s ett samhälle dominerat av arter som föredrar högre vattentemperatur, och
på ett samhälle med ett stort inslag av arter som föredrar kallare vatten, t ex tånglake,
rötsimpa och torsk. Idag saknas dock övervakning i mer än hälften av de totalt 15 kust-
vattentyper som förekommer längs den aktuella kuststräckan (Andersson & Ljunghager
2007). I detta projekt så har vi valt att fokusera insatsen på fem kustvattentyper mellan
Bohuslän på västkusten och Södermanland på ostkusten, där det råder en kunskapsbrist om
kustfisksamhället (tabell 1, figur 1). Vi har även undersökt möjligheten till fortsatt övervak-
ning i två kustvattentyper längs den aktuella kuststräckan där framtida finansiering är
osäker (tabell 1,  figur 1).

Tabell 1. Kustvattentyp, område, potentiell intressent/finansiär samt information huruvida tidigare
övervakning bedrivits i de totalt sju områden som varit i fokus i Steg 2 av projektet ”Samordnat
regionalt – nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet”.

tidigare
kustvattentyp område intressent övervakning

Göta älvs – och Nordre Vattenmyndigheten för
älvs estuarier Göteborgs hamn Västerhavets vattendistrikt nej

Södra Halland samt norra
Öresunds kustvatten Kullen Lst Halland, Skåne, FiV ja

Öresunds kustvatten Barsebäck Lst Skåne, FiV ja

Skånes kustvatten Inre Hanöbukten Lst Skåne, Blekinge nej

Blekinge skärgård och Södra Kalmarsund Lst Kalmar nej
Kalmarsund, yttre kustvatten (Torsås)

Östra Öland, sydöstra Gotlands Östra Öland Lst Kalmar nej
kustvatten samt Gotska sandön (Grankullaviken)

Östergötlands skärgård, Lst Östergötland,
inre kustvatten Bråviken Södermanland nej
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Här följer en beskrivning av de områden som vi valt att fokusera på i detta projekt (se
Andersson & Ljunghager 2007 för mer utförlig information):

Göteborgs hamn
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Göta älvs och Nordre älvs estuarier” och representerar en
unik vattentyp i Sverige som saknar övervakning idag. Vattentypen karaktäriseras av
grunda bottnar (ner till maximalt sex meter) av blandat sediment. Området påverkas starkt
av sötvatteninflöden och är skyddat från vågexponering. Ålgräsängar och blåmusselbankar
är de dominerande habitaten.
Fisksamhälle: ålgräsängarna är viktiga uppväxtområden för ett flertal marina arter och de
anslutande älvarna är viktiga vandringsleder för bland annat lax, öring och ål.
Befintlig övervakning: saknas idag på såväl regional som nationell nivå. Vattendirektivet
förordnar övervakning av denna kustvattentyp. Data har tidigare samlats in för analys av
fiskhälsa av Göteborgs universitet. Inga kända studier har fokuserat på fisksamhällets
funktion och struktur.
Problematik: vattentypen har potentiellt höga naturvärden, men det geografiska läget
innebär stor påverkan från storstadsområden med hamnar och industrier. Tidigare studier i
området har påvisat fysiologiska effekter hos tånglake. Då ingen tidigare övervakning har
bedrivits i området saknas kunskap om variation i tid och rum hos fisksamhället, samt hur
fisksamhället reagerar på tänkbara påverkansfaktorer.
Intressent: Möjlig intressent för framtida övervakning är Vattenmyndigheten för Västerhavets
vattendistrikt.

Kullen
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Södra Halland samt norra Öresunds kustvatten”. Vatten-
typen karaktäriseras av en slättlandskust utan skyddande öar och är därför starkt exponerad
för vågpåverkan. I de norra delarna av Öresund dominerar hårdbotten, medan botten i de
övriga delarna består av sand eller grus.
Fisksamhälle: i områdets grunda delar finns viktiga uppväxtområden för kommersiellt
viktiga arter såsom torsk, sill, skarpsill och plattfisk. Även vuxen fisk av flera arter vandrar
mellan denna kustvattentyp och det öppna havet. Området omfattar dessutom delar av
lekområdet för det lokala torskbeståndet i Kattegatt/Öresund.
Befintlig övervakning: Provfisken är utförda i Fiskeriverkets regi sedan 2002, men framtida
finansiering bedöms som osäker. Den befintliga övervakningen bedöms kunna representera
fisksamhället på grundare bottnar. För övervakning av de djupare delarna av området finns
relativt bra täckning av de trålundersökningar som Fiskeriverket bedriver inom ramen för

Figur 1. De områden som är aktuella
för utökad kustfiskövervakning i
Egentliga Östersjön och Västerhavet.



- 7 -

fiskeriförvaltningen. De grunda delarna av området provfiskas idag med ryssjor såväl i
augusti som i oktober, där augustifisket är inriktat mot varmvattensamhället med bl a gulål,
medan oktoberfisket är riktat mot kallvattenarter och ger en bild av torskens fortplantning.
Problematik: de viktigaste påverkansfaktorerna är fiske, eutrofiering och storskaliga klimat-
förändringar. Även bottendöd orsakat av syrebrist har noterats i kustvattentypen.
Intressent: Länsstyrelserna i Halland och Skåne har visat intresse för fortsatt övervakning.

Barsebäck
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Öresunds kustvatten” och består av en grund öppen kust
som är mindre utsatt för vågpåverkan. Botten är hård eller består av sand eller lera.
Fisksamhälle: de djupare delarna domineras av marina arter, men sötvattenarter förekommer
lokalt vid mynnande kustvattendrag. Området är även viktigt för unga ålars transport in i
Östersjön, för vuxna ålars lekvandring, och som fortplantningsområde för bland annat
torsk och plattfisk. Trålförbudet i Öresund tros ligga bakom ett betydligt större inslag av
storvuxen torsk här än i omgivande områden.
Befintlig övervakning: övervakning i detta område har en lång historia (sedan 1969), med
Fiskeriverket som utförare och i kärnkraftverket Barsebäcks regi. Detta kraftverk togs ur
bruk 2005 och övervakningen har fortsatt till och med 2008. Framtida finansiering är dock
osäker. De grunda delarna av området provfiskades t o m 2008 med ryssjor såväl i april
som i augusti, där augustifisket var inriktat mot varmvattensamhället inklusive kommersiellt
viktiga arter som t ex gulål, medan aprilfisket är riktat mot kallvattenarter och även ger en
bild av torskens fortplantning och beståndsutveckling. Liksom vid Kullen är den befintliga
övervakningen representativ för områdets grundare delar, medan de trålundersökningar
som Fiskeriverket bedriver inom ramen för fiskeriförvaltningen täcker in fisksamhället på
djupare bottnar.
Problematik: högt fisketryck inom och utanför området har troligen störst påverkan, men
även eutrofiering och klimateffekter utövar sannolikt påverkan på fisksamhällets struktur.
Intressent: Länsstyrelsen i Skåne visat intresse för fortsätt övervakning.

Inre Hanöbukten
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Skånes kustvatten” och karakteriseras av långgrunda
sandbottnar ut mot öppet hav. Området är utsatt för vågexponering och botten består av
sand eller grus.
Fisksamhälle: området rymmer potentiella uppväxtområden för främst plattfisk, utgör
kanten av utbredningsområdet för sötvattenarter som gädda och abborre, och innefattar
områden med produktion av öring och sik. Inre Hanöbukten utgör även det första lämpliga
habitatet för juvenil ål på dess väg in i Östersjön. Den öppna och exponerade kuststräckan
återspeglar sannolikt också beståndssituationen för det marina fisksamhället i det öppna
havet.
Befintlig övervakning: saknas idag, men övervakning av marina arter i detta område skulle
kunna motiveras som en uppföljning av kustnära effekter av storskaligt fiske och miljöstörning
i det öppna havet. Ett förslag är att framtida övervakning fokuserar på varmvattenarter, då
Fiskeriverket kommer att genomföra kustnära trålningar i området för att övervaka de
kallvattenarter som ingår i kustfisksamhället.
Problematik: liksom i övriga delar av Östersjön påverkas denna kustvattentyp sannolikt av
klimatförändringar, eutrofiering och fiske. Då Inre Hanöbukten ligger vid gränsen för
utbredningsområdet för flera sötvattenarter kommer beståndseffekter här att manifesteras
än tydligare än i utbredningsområdets centrala delar. Även nedgången för torsken har varit
mer tydlig i de kustnära delarna än i det öppna havet.
Intressent: Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har visat ett gemensamt intresse för att
utveckla framtida övervakning i detta område.
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Södra Kalmarsund (Torsås)
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten” och
karakteriseras av mestadels grunt hav med vågpåverkan. Botten består av sand/grus, lera
eller hårdbotten.
Fisksamhälle: området är ett viktigt uppväxtområde för marina arter i Östersjön som torsk
och plattfisk men fungerar även som lekområde för piggvar, skrubbskädda och strömming.
Det finns även delar som håller lokala samhällen av sötvattenarter som abborre, gädda och
mört.
Befintlig övervakning: saknas idag, men som för Inre Hanöbukten skulle en övervakning
av marina arter i detta område ge viktig information om kopplingen mellan ekosystemen i
kust och öppet hav. En övervakning skulle även erbjuda en möjlighet att följa upp den
fortplantningsproblematik hos vårlekande sötvattenarter som konstaterades i området i
slutet av 1990-talet.
Problematik: sedan slutet av 1990-talet har fortplantningsproblem dokumenterats i området
för sötvattenarterna gädda och abborre. Problematiken tycks dock vara begränsad till
moränkusterna i södra Kalmarsund.
Intressent: Länsstyrelsen i Kalmar län har visat ett intresse för att utveckla framtida över-
vakning i södra Kalmarsund men saknar idag täckande finansiering.

Östra Öland (Grankullaviken)
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Östra Ölands, sydöstra Gotlands kustvatten samt Gotska
Sandön”, och karakteriseras av en grund, öppen och vågexponerad kust med ett bottensubstrat
bestående av hårt eller sandigt material.
Fisksamhälle: området är ett viktigt uppväxtområde för torsk och plattfisk och fungerar
som lekområde för piggvar, skrubbskädda och strömming. De marina arter som lever i
Östersjön dominerar fisksamhället, men tidigare fanns lokalt starka samhällen dominerade
av sötvattenarter som abborre, gädda, mört och id.
Befintlig övervakning: saknas idag. En övervakning av marina arter skulle kunna motiveras
som en koppling till påverkanseffekterna i det öppna havet.
Problematik: de viktigaste påverkansfaktorerna bedöms vara klimatförändringar, fiske och
eutrofiering. Även fortplantningsproblem hos rovfiskarna abborre och gädda har dokumenterats
vid både Öland och Gotland.
Intressent: Länsstyrelsen i Kalmar län har visat ett intresse för att utveckla framtida över-
vakning, men saknar ekonomiska resurser.

Bråviken
Kustvattentyp: är av vattentypen ”Östergötlands skärgård, inre kustvatten”. Området har en
insjöliknande karaktär med långa vikar, jordbruk och skogsklädda öar och ett stort sötvatten-
inflöde. Vågexponeringen är ringa och botten består till stora delar av lera.
Fisksamhälle: området håller en hög produktionspotential för varmvattenarter och området
är viktigt för gösrekrytering. Fisksamhället domineras av varmvattenarter såsom abborre,
mört, gädda och björkna.
Befintlig övervakning: saknas idag.
Problematik: de inre delarna av vattentypen ligger i nära anslutningen till storstäder och
jordbruksmark varför eutrofiering kan anses som den viktigaste påverkansfaktorn. Fiske kan
även det ha lokal effekt på arter som gös och gädda och man kan inte utesluta miljögifts-
belastning i anslutning till städer och industrier.
Intressent: Länsstyrelserna i Södermanland och Östergötland har visat intresse för en
gemensam finansiering av övervakning nära länsgränsen i Bråviken.
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Provfiskemetoder
Den metodik som har använts vid Fiskeriverkets kustfiskövervakning har traditionellt varit
inriktad på att följa utvalda bestånds utveckling över tid under påverkan av långsiktiga
miljöförändringar. Metoderna har ofta utvecklats för att följa förändringar i beståndsstruktur,
som ett resultat av kylvattenutsläppen från de svenska kärnkraftverken. Man har använt
sig av bottensatta nät i Östersjön och på grund av problemen med störningar och skador på
fångsten orsakade av strandkrabbor har man fiskat med ryssjor i Västerhavet.

För att få en bredare täckning av kustnära fisksamhällens art- och storlekssammansättning
har en ny metodik med nät med ett bredare spektra av maskstorlekar och framförallt med
en mindre maskvidd utvecklats i Östersjön. Denna utveckling har lett fram till att man
under 2000-talet börjat använda Nordiska kustöversiktsnät. Detta redskap fiskar på slumpvis
utvalda lokaler inom olika djupintervall enligt undersökningstypen ”Provfiske i Östersjöns
kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät” (Naturvårdsverket
2008). Målsättningen är att tillämpa denna metodik vid all nyetablering av kustfisköver-
vakning med bottensatta nät. I områden där äldre metodik har praktiserats sker en successiv
övergång till den nya metodiken, med en period av parallella fisken för att kalibrera metoderna.
Parallella tillämpningar sker sedan 2002 i de nationella områdena Kvädöfjärden och Holmön
och inom recipientkontrollprogrammet vid Forsmark.

I det nationella referensområdet Fjällbacka vid västkusten tillämpas undersökningstypen
”Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten” (Natur-
vårdsverket 2009). Som antyds av titeln på undersökningstypen så omfattar fisket endast
grunt och strandnära vatten. Motsvarande metodik har även sedan 1977 använts vid fisket i
Barsebäck. I de områden på västkusten som i Fiskeriverkets regi tillkommit under 2000-talet,
har en viss anpassning skett till den nya metodiken för Östersjön. De provfiskade lokalerna
väljs slumpmässigt från ett större antal fiskbara platser på strandnära grunt vatten. Redskapen
som används är identiska med dem som användes vid äldre undersökningar.

Den ungefärliga kostnaden för ett provfiske enligt de föreslagna undersökningstyperna är
c:a 100 kkr. Om man dessutom önskar få det insamlade materialet åldersbestämt så kostar
det ytterligare c:a 30 kkr per område och år.

Oavsett redskap eller undersökningstyp så är syftet med den befintliga metodiken att:

• kunna bedöma kustfiskbeståndens variation i tid och rum och på så vis kunna indikera ett
bestånds ekologiska status. Detta görs genom analys av ett antal indikatorer på samhälls-
och individnivå (se t ex Söderberg et al. 2004).

• genom att studera fisk som befinner sig på en hög trofisk nivå kunna påvisa förändringar/
effekter på lägre nivåer i födoväven

• genom analys på individnivå kunna följa individuella egenskaper hos utvalda arter för
bedömning av miljöns påverkan på reproduktion, tillväxt och hälsa

Eftersom dagens kustfiskövervakning av flera olika skäl är fokuserad på de varmvattenarter
som förekommer i kustzonens mera skyddade miljöer, finns det en brist i övervakningen av
mer exponerade kustvattentyper som ofta domineras av arter som föredrar kallare vatten.

Tillvägagångssätt
Arbetsgången i Steg 2 av detta projekt var att anordna ett antal möten med berörda intres-
senter för att diskutera möjligheterna till finansiering och val av lokal för framtida kustfisk-
övervakning. Två möten genomfördes, ett den 12 december i Kristianstad med Länsstyrelserna i
Skåne och Blekinge (se bilaga 1) och ett den 6 februari i Linköping med Länsstyrelserna i
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Östergötland och Södermanland (se bilaga 2). I det senare mötet deltog även Naturvårds-
verket. Från Fiskeriverket deltog Jan Andersson och Jens Olsson i båda mötena. Under
mötena presenterades Fiskeriverkets kustfisksövervakningsprogram och en kort bakgrund
till de områden som är aktuella för övervakning (se bilaga 3 för mötet i Kristianstad, bilaga 4
för mötet i Linköping). Fiskeriverket höll även en presentation av strategival vid kustprov-
fiske (bilaga 5) där även aktuella resultat från olika referensområden presenterades.

I mötet i Kristianstad diskuterades kustprovfiske vid Kullen, Barsebäck och Inre Hanöbukten. I
såväl Kullen som Barsebäck har Fiskeriverket tills idag drivit övervakningsprogrammet, i
Kullen med stöd av medel från Naturvårdsverket, i Barsebäck på uppdrag av Barsebäck
Kraft AB. Tidigare övervakning saknas i Inre Hanöbukten. Även Länsstyrelsen i Halland
(genom skulle ha deltagit i mötet men var förhindrade att närvara. Halland kontaktades
senare per telefon för att diskutera provfisket vid Kullen.

I mötet i Linköping diskuterades kustprovfiske i Bråviken, ett område där övervakning
saknas. Även Länsstyrelsen i Kalmar skulle ha deltagit, men berörd personal var på grund
av sjukdom förhindrad att komma. Kalmar kontaktades senare per telefon för att diskutera
utökad kustfiskövervakning i Södra Kalmarsund och Östra Öland.

För att diskutera framtida övervakning i Göta och Nordre älvs estuarier har kontakt tagits
med Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.

Resultat
Generella resultat
Efter att ha varit i kontakt med Länsstyrelserna är det uppenbart att de ekonomiska ramarna
för den regionala miljöövervakningen i dagsläget inte tillåter några extrainsatser. De
förväntar sig heller inte någon utökning av budgeten för miljöövervakning inom den
närmsta framtiden, och i några fall görs även åtstramningar av befintliga anslag. Något
som ytterligare komplicerar processen är att medlen inom anslaget för regional miljööver-
vakning är låsta till och med 2014 inom ramen för Gemensamma Delprogram. En förklaring
till varför Länsstyrelserna har små möjligheter till att finansiera ett kustfiskövervaknings-
program är att fisk inte ingår som en kvalitetsfaktor för kustvatten inom EU:s Vattendirektiv,
och att Länsstyrelsernas verksamhet inom miljöövervakningen till stor del är styrd av
Vattendirektivet. I EU:s kommande Marina direktiv så kommer förhoppningsvis kustfisk att
ingå som en kvalitetsfaktor värd att beakta vid bedömning av miljötillståndet i kustområden.
En möjlig öppning för finansiering av den utökade kustfiskövervakningen, som diskuterades
vid mötena, skulle därför kunna vara att Länsstyrelserna söker medel inom ramen för det
kommande havsmiljöanslaget. Dessa medel kan dock vara svåra att tillgå då anslaget är
åtgärdsinriktat och inte ämnat för att finansiera övervakningsprogram. En poäng i samman-
hanget är att man för att kunna vidta åtgärder inom ramen för havsmiljöanslaget bör ha ett
vettigt beslutsunderlag. I de flesta fall kan ett trovärdigt underlag endast nås genom ett
övervakningsprogram. Detta synsätt och tillvägagångssätt kan vara väl värt att pröva om
man ämnar söka medel inom havsmiljöanslaget.

Ingen av berörda aktörer har budgeterat för att helt täcka kostnaderna för ett kustprov-
fiskeprogram. Skåne och Hallands länsstyrelser har dock avsatt medel för att delvis kunna
finansiera var sitt övervakningsprogram (för detaljer se nedan). Naturvårdsverket ser heller
inga tecken på ökade anslag för miljöövervakningen, men kommer att bidra med medel
som motsvarar finansieringen för övervakningen i ett område under 2009. En prioritering
av vilka områden man vill satsa på kommer att ske efter att slutrapporten av detta projekt
färdigställts. Fiskeriverket finansierar övervakning av kallvattenarter i två områden i
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Egentliga Östersjön under 2009 (Muskö och Kvädöfjärden) och av varm- och kallvatten-
samhället i ett område vid västkusten (Älgöfjorden). Ambitionen är att dessa program skall
fortsätta även på lång sikt. Utöver detta finns planer på att etablera områden för övervakning
av ål inom ramen för en nationell förvaltningsplan (för detaljer se nedan). Finansieringen
är i nuläget oklar, men ett mål om samordning med regional miljöövervakning finns. I
detta sammanhang är en fortsättning av den långa tidsserien med provfisken vid Barsebäck
en stark kandidat för övervakning av ål.

Trots snäva budgetramar och svårigheter att söka ytterligare finansiering så är Länsstyrelserna
mycket positiva till en utökad kustfiskövervakning, men betonar att slagkraftiga argument
behövs för att få in kustfiskövervakningen i sina verksamhetsplaner. Här följer en samman-
ställning av vad som framkommit under dialogen med berörda länsstyrelser.

Sammanfattning per område
För Kullen så står Naturvårdsverket som finansiär för provfisken i augusti och oktober
2009. Även om detta område ligger lägst ned på prioriteringslistan så är Skåne villiga att
försöka äska om pengar för framtida övervakning om någon annan aktör kunde bidra med
en del. Efter att ha kontaktat Länsstyrelsen i Halland så står det klart att de, under förut-
sättning att de får en ökning med 20% på anslaget för miljöövervakning i nästa budget, är
villiga att finansiera med 50 kkr fr o m 2010 i Kullen under förutsättningen att NV, FiV
eller Skåne hjälper till med resterande anslag. Halland förordar främst ett kallvattenfiske
med tanke på att man vill följa upp torskbeståndets kustnära utveckling i samband med
tillkomsten av ett fiskefritt område i södra Kattegatt. Förslaget är att man bantar ned
övervakningsprogrammet till ett fiske per år (kostnad 100 kkr), och då förslagsvis behåller
kallvattenfisket i oktober enligt Hallands förslag. Här krävs det från och med 2010 att
någon ytterligare finansiär (Skåne och/eller NV) för att man skall kunna genomföra en
årlig kustfiskövervakning i Kullen.

För Barsebäck är Skåne mycket intresserade av att fortsätta övervakningsprogrammet och
har även en budget för detta om 300 kkr över fem år (60 kkr per år). Förslaget är att man
fokuserar på ett fiske per år, och då mot det som bedrivs i augusti inriktat mot varmvatten-
arter. Den totala kostnaden för ett sådant program skulle landa kring 100 kkr. Det krävs
alltså medel från ytterligare en aktör (FiV och/eller NV) för att man skall kunna genomföra
en årlig kustfiskövervakning i Barsebäck. I den nya havsmiljöpolitiska propositionen1  har
Fiskeriverket föreslagits genomföra en nationell ålförvaltningsplan under 2009 och 2010.
Övervakningsprogrammet i Barsebäck är av stort intresse för uppföljningen av ålens be-
ståndsutveckling i svenska vatten och kan således omfattas av förvaltningsplanen. Om
Barsebäck kommer att ingå som ett referensområde inom den nationella ålförvaltningsplanen
så är ett förslag att Fiskeriverket finansierar fisket i Barsebäck under 2009 och 2010 och att
Skåne lägger sina medel på övervakning av Kullen och/eller Inre Hanöbukten.

För Inre Hanöbukten är både Skåne och Blekinge län är intresserade av framtida kustfisk-
övervakning, då man vet väldigt lite om förhållandena här. Förslaget är att inriktningen
bör vara mot en övervakning av varmvattensamhället. Då det i området finns flera industrier
och ett antal tätorter är valet av provfiskelokal inte helt självklart, men den bör ligga nära
länsgränsen mellan Skåne och Blekinge län. Om medel för övervakningen anslås så kan man
tänka sig pilotundersökningar för kartläggning av potentiella rekryterings- och uppväxt-
områden, något som kan ligga till grund för upprättandet av ett referensområde. Ingen av
intressenterna har medel för ett övervakningsprogram i detta område, men Blekinge län har
gått in med en ansökan till Naturvårdsverket om medel för ett varmvattenprovfiske under
1 ”En sammanhållen svensk havspolitik”, 090305. Regeringens proposition 2008/2009:170. Finns att ladda
ner via http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/27/26/3b118d0f.pdf
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2009 inom ramen för Havsmiljöanslaget ”Bidrag för förstärkning av kunskapsunderlaget
för arbetet med marint områdesskydd och förvaltning”. Beslut i detta ärende är inte fattat
vid denna rapports slutförande.

Såväl Östergötland som Södermanlands län är intresserade av ett kustfiskprogram i närheten
av länsgränsen i Bråviken under förutsättning att finansiering kan hittas. I området finns
mycket påverkan från bland annat industri och jordbruk. Om ett framtida provfiskeområde
läggs i de yttre delarna av Bråviken så är påverkan dock endast diffus, något som i sig inte
behöver vara en nackdel för ett referensområde. Länsstyrelsen i Östergötland har beviljats
medel för ett varmvattenprovfiske under 2009 i Bråvikens naturreservat inom ramen för
Havsmiljöanslaget ”Bidrag för förstärkning av kunskapsunderlaget för arbetet med marint
områdesskydd och förvaltning”. Förslaget är att man samlokaliserar detta område med ett
utökat provfiskeprogram, då det ligger i yttre delen av Bråviken, är representativt för den
dominerande skärgården som är ganska djup och fattig på öar, och ligger i närheten av
lokalen Marviken, där bl a Naturvårdsverket utförde provfisken 1962–1982. Det finns
således viktig bakgrundsdata om området. En framtida vision är även att det tilltänkta
övervakningsprogrammet även skall inkludera studier av fiskhälsa av den typ som bedrivs
inom den nationella kustfiskövervakningen. För vidare finansiering av provfiskeprogrammet
ämnar Östergötland och Södermanland att söka ytterligare medel, bland annat 25 kkr per län
inom ramen för fiskevårdsmedel. Ytterligare medel bör dock anslås för att kustfiskprogrammet
skall kunna genomföras.

Kalmar län är intresserade av ett kustfiskprogram på såväl Östra Öland som i Södra Kalmar-
sund. I dagsläget saknas ekonomiskt stöd för ett sådant program. För Östra Öland finns
idag ingen finansieringsplan, men Kalmar har sökt miljöövervakningsmedel för ett utökat
program i länet. Man har dock inte fått ihop tillräckligt med medel för att täcka provfisket.
Länsstyrelsen kommer tillsammans med Fiskeriverket att jobba vidare för att hitta regional
finansiering från den grupp av kommuner och industrier som finansierar den samordnade
kustvattenkontrollen i Kalmar län. En diskussion kommer att inledas om hur stora anslag
den här gruppen kan tänka sig att bidraga med. De medel som återstår för att täcka ett
provfiskeprogram kommer sedan att sökas inom ramen för regionala miljöövervakningsmedel.
Såväl Fiskeriverket som Kalmar län är av åsikten att då Kalmarsund och Öland utgör
kärnområden för fortplantningsproblematiken hos vårlekande kustfiskar, så bör ett över-
vakningsprogram inrättas för att kunna följa upp detta problem. Det krävs dock sannolikt
medel från ytterligare minst en aktör för att bygga upp en kustfiskövervakning i södra
Kalmarsund.

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt är intresserad att bedriva kustfisköver-
vakning i Göteborgs hamn. Eventuellt vill man vara med i det redan uppstartade program-
met som är inriktat mot miljögifter i fisk och som drivs av Göteborgs universitet. Man
önskar då utöka programmet till att även inkludera studier av fisksamhällets funktion och
struktur. En dialog har inletts med intressenten, men något mer detaljerat förslag har ännu
inte framkommit.
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Nästa steg
En naturlig uppföljning av detta projekt är att fortsätta diskussionen med Länsstyrelserna
(se förslag nedan), att de genomför upphandlingar av de provfisken där finansiering finns,
samt att berörda huvudmän inväntar signaler från Naturvårdsverket och Fiskeriverket om
deras insatser.

Under projektets gång har ett flertal förslag framkommit över hur finansieringen av en
utökad kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön och Västerhavet skall lösas. Vid sidan av de
medel som avsatts av Naturvårdsverket för Kullen och Bråviken 2009 samt av Länsstyrelserna
i Skåne och Halland för perioden 2009–2013 saknas idag 375 kkr årligen för att driva de
fem områden som redovisas i tabell 2. Förutsättningarna bedöms dock som relativt goda att
Fiskeriverket kan finansiera en fortsättning av undersökningarna i Barsebäck inom ramen
för en nationell förvaltningsplan för ål, vilket reducerar underskottet med c:a 100 kkr per
år. Observera att de medel som avsatts av Skåne län har här fördelats mellan Kullen och
Inre Hanöbukten, något som även har förankrats hos finansiären.

Den totala budgeten för övervakningsprogrammet uppskattas till cirka 500 kkr per år. Då
ingår inga kostnader för åldersanalyser. Om Fiskeriverket finansierar en fortsättning av
Barsebäck återstår 400 kkr att fördela mellan sex länsstyrelser, motsvarande 67 kkr per
länsstyrelse. Hallands och Skåne län har redan förbundit sig att avsätta 50 respektive 60 kkr
årligen. En väg att täcka resterande kostnader skulle kunna vara att Länsstyrelserna lämnar
in en gemensam ansökan till Naturvårdsverket om medel för ett gemensamt kustfisköver-
vakningsprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet enligt modellen som praktiseras i
Bottniska viken (Forsgren Johansson et al. 2005).

Tabell 2. Översikt av befintlig och saknad finansiering av kustfiskövervakning i fem områden i
Egentliga Östersjön och Västerhavet. K = Blekinge län, E = Östergötlands län, M = Skåne län, N =
Hallands län, H = Kalmar län och D = Södermanlands län. Notera att det inte finns något förslag
på finansieringsplan för Göteborgs hamn och Östra Öland då en plan för övervakning av dessa
områden saknas i dagsläget. Observera att de medel som avsatts av Skåne län har här fördelats
mellan Kullen och Hanöbukten.

område (län) 2009 2010 2011 2012 2013

Kullen (N) 200 kkr NV 50 kkr N + 50 kkr N + 50 kkr N + 50 kkr N +
50 kkr M 50 kkr M 50 kkr M 50 kkr M

Barsebäck (M) 100 kkr FiV* 100 kkr FiV* 100 kkr FiV* 100 kkr FiV* 100 kkr FiV*

Inre Hanöbukten 100 kkr K** 25 kkr M 25 kkr M 25 kkr M 25 kkr M
(K, M) 75 kkr saknas 75 kkr saknas 75 kkr saknas 75 kkr saknas

Södra
Kalmarsund (H) 100 kkr saknas 100 kkr saknas 100 kkr saknas 100 kkr saknas 100 kkr saknas

Bråviken (D,E) 100 kkr E 100 kkr saknas 100 kkr saknas 100 kkr saknas 100 kkr saknas

total kostnad 600 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr

varav säkert
finansierat 300 kkr 125 kkr 125 kkr 125 kkr 125 kkr

kommentar M periodiserar M nyttjar M nyttjar M nyttjar M nyttjar
60 kkr periodiserade periodiserade periodiserade periodiserade

15 kkr 15 kkr 15 kkr 15 kkr

* Förutsätter att medel tilldelas inom ramen för t ex den nationella ålförvaltningsplanen.

** Under förutsättning att Blekinges ansökan beviljas medel.
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Slutligen vill vi knyta an till ett av huvudsyftena med arbetet i detta projekt, att om möjligt
initiera en gemensam regional kustfiskövervakning längs hela Sveriges kuststräcka. Detta
är ett högt uppsatt mål och ett steg på vägen skulle, förutom denna slutrapport, vara att
samla alla berörda länsstyrelser till ett gemensamt möte under 2009 för integrering och
utbyte av idéer. Ett sådant möte skulle sen kunna hållas årligen med de olika Länsstyrelserna
som alternerande värdar. Om en dylik sammankomst faller väl ut skulle Länsstyrelserna
dessutom kunna gå samman i en gemensam ansökan om anslag för en samfinansiering av
den regionala kustfiskövervakningen i Sverige. Ett stort steg på vägen är redan taget genom
att man använder sig av en standardiserad metodik och att Länsstyrelserna i Bottniska
viken har ett gemensamt kustfiskövervakningsprogram. Om man med förslaget i den här
rapporten som mall dessutom skulle kunna samfinansiera kustfiskövervakning längs Sveriges
sydliga kuster, så skulle målet med att samordna den regionala kustfiskövervakningen i
Sverige kunna bli en realitet inom en överskådlig framtid.
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Bilagor 1–5





Bilaga 1. Slutrapport: Samordnat regionalt - nationellt kustfiskprogram i Egentliga
Östersjön och Västerhavet – Steg 2

Minnesanteckningar möte i Kristianstad om projektet ”Samordnat regionalt – nationellt
kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet”, 081211.

Tidpunkt:
10.00-16.00

Plats:
Länsstyrelsen i Kristianstad

Mötets syfte:
Att ta fram konkreta och finansierade förslag över områden för framtida kustfiskövervakning i
Hallands, Skåne och Blekinge län. Detta möte var en del i Steg 2 i projektet ”Samordnat regionalt –
nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet”, vars syfte är att utöka och
samordna kustfiskövervakningen längs Sveriges kuster.

Deltagare:
Johan Wagnström, Lst Skåne
Agnes Ytreberg, Lst Skåne
Erika Axelsson, Lst Blekinge
Ulf Lindahl, Lst Blekinge (deltog via telefon i slutskedet av mötet)
Jan Andersson, FiV
Jens Olsson, FiV

1. Inledning:
Johan W hälsar alla deltagare välkomna. En kort presentationsrunda följer varefter Jens O berättar
om mötets mål och syften.

2. Presentation: Jens O
Jens höll en presentation där han berättade om Projektets bakgrund, Varför det är viktigt med
kustfiskövervakning, Befintlig kustfiskövervakning, Kort om metoder och kostnad för ett provfiske,
Vad man får ut av ett provfiske, Hur länen längs Bottniska viken har samordnat sin kustfisk-
övervakning samt De områden som utpekats som lämpliga för utökad övervakning i de aktuella
länen.

3. Presentation: Jan A
Jan höll en presentation kring val av olika strategier vid ett provfiske med fokus på frågan
”Vilket typ av samhälle vill man övervaka? Ett varmvatten eller kallvattenssamhälle?”. Sen
visade Jan lite resultat från FiV’s tidigare övervakning, bland annat den i Barsebäck.

4. Diskussion
Mötet avslutades med en diskussion om hur man skulle kunna säkra framtida finansieringen för
de tre områdena. Länsstyrelserna delgav oss att deras budget drastiskt hade reducerats och att
det därför fanns ont om medel för utökad kustfiskövervakning. Ett betydande problem i detta
sammanhang är dessutom att fisk inte ingår som en kvalitetsfaktor inom EU’s vattendirektiv för
kustvatten. Johan W betonar också att slagkraftiga argument därför behövs för att få in kustfisk-
övervakningen i Länsstyrelsernas verksamhetsplaner. Detta till trots så var länen mycket positivt
inställda till finansiering av den tilltänkta övervakningen i den mån medel för detta anslås. Det
diskuterades även om man kunde få finansiering genom RMÖ-medel och inom ramen för
Gemensamma delprogram. Ett förslag är även att gå vidare med en gemensam ansökan riktad
direkt till NV om medel för Regional miljöövervakning enligt den modell som länen längs
Bottniska viken använt sig av.



Kort sammanfattning om hur diskussionen för varje område gick:

Kullen: Dagens övervakning finansieras av NV och FiV som sedan 2006 delar på kostnaderna.
Finansiering finns även för 2009. Skåne framhäver att en sammanställning över resultaten från
Bilaga 1. Slutrapport: Samordnat regionalt - nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön
och Västerhavet – Steg 2 övervakning tills dags dato, t ex i form av ett resultatblad, skulle vara
till stor hjälp i budgetförhandlingarna om övervakning i detta område. FiV tar med sig detta.
Man funderade även på om området skulle kunna fungera som ett referensområde inför framtida
utbyggnad av gasledningar och vindkraftverk. Även om detta område låg lägst på prioriterings-
listan så var Skåne villiga att försöka äska om pengar för framtida övervakning om FiV kunde
bidra med en del. För närmare information om områdets betydelse se bifogat projektförslag. Ett
nästa steg är att rådfråga Halland om deras intressen för området.

Barsebäck: Övervakningen har fram t o m 2008 finansierats inom ramen för recipientkontrollen
av kärnkraftverket i Barsebäck. FiV har ingen möjlighet till framtida övervakning. Här är Skåne
mycket intresserade och har även lagt in som förslag i nästkommande budget om 300 kkr för
fem års övervakning. FiV presenterade att genom områdets betydelse för beståndsutvecklingen
hos ål, så har man inom Fiskeriverkets referensgrupp för ål har ansökt om pengar för att utveck-
la området till ett uppföljningsområde för övervakning av ål. Diskussionen gick även kring vad
NV kunde tänkas bidra med. För närmare information om områdets betydelse se bifogat projekt-
förslag.

Inre Hanöbukten: Såväl Skåne som Blekinge län är väldigt intresserade av övervakning i detta
område, då man vet väldigt lite om förhållandena här. Diskussionen gick främst kring en över-
vakning av varmvattensamhället och vilken lokal som kunde vara lämplig som referensområde.
Här är finansieringen ett problem, men om FiV bidrar med ett underlag för ett samordnat projekt
skall detta tas med i förhandlingarna kring kommande budget. Blekinge nämnde även att man
kanske skulle kunna få med Västra Hanöbuktens fiskevårdsförbund som medfinansiärer. Pengar
har anslagits i Blekinge för övervakning av grunda bottnar, passar kustfiskövervakning in här?
Det beslutades att vi väntar med att bestämma definitiv lokal tills man gått vidare med projektför-
slaget. Beviljas övervakningen medel kan man tänka sig pilotundersökningar för att kartlägga av
potentiella rekryterings- och uppväxtområden, något som kunde ligga till grund för upprättandet av
ett referensområde. För närmare information om områdets betydelse se bifogat projektförslag.

5. Hur går vi vidare
Det beslutades att ett nästa steg är att FiV inom kort skall ta fram ett projektförslag för samordning
av kustfiskövervakningen i de tre länen (se bifogat dokument). Detta förslag skall sen ligga till
grund för förhandlingar inom länen om vilka satsningar man skall prioritera inom den regionala
miljöövervakningen. Lst i Halland kontaktas efter årsskiftet för synpunkter på övervakningen i
Kullen. En fortsatt diskussion om vilken sorts samhälle (varm/kall) som skall övervakas kom-
mer att initieras.

6. Mötet avslutas

/Jens Olsson, Öregrund 081217

Bilaga 1. Slutrapport: Samordnat regionalt - nationellt kustfiskprogram i Egentliga
Östersjön och Västerhavet – Steg 2



Bilaga 2. Slutrapport: Samordnat regionalt - nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön 
och Västerhavet – Steg 2 
 
Minnesanteckningar från mötet ”Samordnat nationellt – regionalt kustfiskprogram i 
egentliga Östersjön och Västerhavet– steg 2” 
 
Datum:  
090206, 10.00-15.30. 
 
Plats:  
Länsstyrelsen i Linköping 
 
Medverkande:  
Helene Ek (Lst Östergötland) 
Birgitta Andersson (Lst Södermanland)  
Tove Lundeberg (Naturvårdsverket) 
Jan Andersson (Fiskeriverket) 
Jens Olsson (Fiskeriverket) 
 
Rita Jönsson (Lst Kalmar) skulle ha medverkat men blev förhindrad att deltaga pga av 
sjukdom.  
 
Mötets syfte: 
Att ta fram konkreta och finansierade förslag över områden för framtida kustfiskövervakning i 
Hallands, Skåne och Blekinge län. Detta möte var en del i Steg 2 i projektet ”Samordnat regionalt – 
nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet”, vars syfte är att utöka och 
samordna kustfiskövervakningen längs Sveriges kuster. 
Eftersom Rita inte kunde medverka diskuterades inte utvidgning av kustfiskövervakningen inom 
Kalmar läns gränser. 

 
Mötespunkter 
 
1.  Jens hälsar alla välkomna till mötet.  
 
2.  Jens håller ett föredrag om kustfiskövervakning, Fiskeriverkets presentation av resultat 
från kustfiskövervakningen, om de områden där finansieringsplan skall diskuteras under 
mötet och syftet med mötet.  
 
3.  Jan håller en presentation som kortfattat beskrev de olika strategier (metoder) man kan 
välja vid kustfiskövervakning och visade några exempel på resultat från den befintliga 
kustfiskövervakningen. 
 
4. Allmänt:     
Diverse synpunkter och ämnen som kom upp under mötets gång: 
- Birgitta informerar om att yrkesfiskarna längs Sörmlandskusten rapporterar ökade fångster 
av lake och sik, medan fångsterna av traditionella varmvattenarter som abborre och gädda har 
minskat. 
- Birgitta berättar att hon sökt havsmiljöpengar från EU för fiskundersökningar i områdena 
kring Lacka och Stendörrens naturreservat i Sörmland. Ärendet gäller fiskfredningsområden, 
men Birgitta har inga större förhoppningar om att förslaget skall få finansiering. 
 
5. Finansiering: 
Möjligheter till finansiering av de tilltänkta provfiskeprogrammen: 
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- Birgitta och Helene informerar om att ingen finansiering går att få inom ramen för den 
regionala miljöövervakningen eftersom medlen är låsta till 2014.  
- Havsmiljöpengar verkar också vara svåra att tillgå då de är åtgärdsinriktade och alltså inte 
kan anslås för att finansiera undersökningar och övervakning. 
- Jan informerar deltagarna om vad vi kom fram till under ett möte med Lst i Skåne och 
Bleking i december 2008 rörande utökad fiskövervakning inom dessa läns gränser. Här har vi 
tagit fram en gemensam plan för hur finansieringen av övervakning i tre områden skall lösas. 
Tove är positiv till den framtagna planen och meddelar att NV är villiga att fortsätta stödja 
övervakningen, men att val av områden kommer att ske efter det att slutrapporten av detta 
projekt är färdigställd. En prioritering över vilka områden som man skall satsa på kommer 
därefter att ske. 
- Tove får frågan om vilka medel hos NV som finns att söka. Tove informerar om det Marina 
direktivets elva deskriptorer. Till skillnad från Vattendirektivet så kommer antagligen kustfisk 
att ingå som en kvalitetsfaktor i det Marina direktivet. En arbetsgrupp per deskriptor är tillsatt 
för att under 2009 komma med klara riktlinjer om vad som bör göras för att genomföra 
direktivet. Det kan alltså finnas möjligheter att ansöka om medel inom ramen för det marina 
direktivet. Klarhet kring detta kommer antagligen att nås under 2009. Genomförandet och 
ansvaret kommer antagligen att ligga på HELCOM och OSPAR. Utöver detta så har inte Tove 
sett några signaler som tyder på ökade anslag under kommande år. 
 
6. Val av område: 
Diskussion om vilket område som är lämpligt för framtida övervakning: 
- Jan informerar att Fiskeriverkets provfiske i Aspöja kommer att läggas ner i år på grund av 
bristande ekonomiska resurser. 
- Helene berättar att Lst i Östergötland hade varit intresserade av att deltaga i övervakningen i 
Aspöja om den inte hade lagts ner. 
- Jens informerar om att Bråviken pekats ut som intressant område för övervakning i tidigare 
möten. Lst i Södermanland och Östergötland identifierades här som intressenter. Jens berättar 
vidare om att man idag saknar övervakning av den dominerande kustvattentypen i Bråviken 
(Östergötlands skärgård, inre kustvatten). Detta är olyckligt då området har hög 
reproduktionspotential för varmvattenarter, samt är viktigt för gös och strömmingsrekrytering. 
- Frågan om hur lämpligt Bråviken är som referensområde kommer upp. Det finns mycket 
påverkan i området från bl.a. industri och jordbruk. Jan tycker att om man lägger provfisket i 
de yttre delarna av viken så är påverkan endast diffus, något som i sig inte behöver vara en 
nackdel. 
- Birgitta meddelar att Södermanland är positivt inställda till Bråviken om finansiering kan 
hittas.  
- Jens informerar om att inom ramen för projektet PlanFish (i folkmun Skarpsillsuppdraget) 
kommer man att utföra såväl yngelinventeringar som provfisken i sex områden längs 
Egentliga Östersjöns kust under 2009. Om man kan samlokalisera nya referensområden med 
aktuella områden inom PlanFish kan man få ut maximalt med information till begränsad 
insats. Beslut kommer att tas under de närmsta veckorna om vilka områden som kommer att 
undersökas inom PlanFish. 
- Birgitta informerar om att fiskyngelinventeringar är utförda längs Bråvikens norra strand. 
- Frågan kommer upp om det finns annan miljöövervakning i Bråviken. Helene berättar att Lst 
Östergörland under 2007 undersökte miljögifter i fisk och blåmussla i Bråviken och att Lst 
Östergörland provfiskade lokalen Svensksundsviken 2006 för en uppskattning av 
fiskbeståndets status och fiskens hälsa. Helene påpekar att om liknande studier görs i det 
tilltänka provfiskeområdet så kan Motala Ströms Vattenvårdsförbund gå in som en 
delfinansiär.  
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- Helene berättar vidare att Bråvikens naturreservat har beviljats medel för ett provfiske 2009 
inom ramen för anslag om biologisk mångfald. Området för Bråvikens naturreservat ligger i 
yttre delen av Bråviken och i närheten av Marviken där Fiskeriverket utförde provfisken som 
upphörde under 80-talet. 
-Lars Gezelius, Lst Östergötland och ansvarig för reservatsbildning deltar i diskussion. Lars 
berättar om tanken med Bråvikens naturreservat, ett marint reservat. Området är representativt 
för den dominerande skärgården med ganska öfattig och djup skärgård. Vidare informerar 
Lars att om Bråvikens naturreservat blir ett marint reservat så bör det provfiskas med jämna 
intervall (vart 5-6e år).  
- Mötets deltagare är eniga om att upprättandet av ett regionalt referensområde för 
kustfiskövervakning bör läggas i Bråvikens naturreservat. Fördelar med detta val är att 
det redan finns en finansiering för 2009. Om området dessutom blir ett marint reservat, så 
kommer medel att sökas separat för provfisken var 5-6e år som en uppföljning av 
reservatsbildningen. Fiskeriverket har dessutom tidigare utfört provfisken i angränsande 
områden. 
- Man diskuterar även möjligheten till fiskfredning i Bråvikens naturreservat. Lars meddelar 
att vattnen är privatägda och inte av de naturvärden som bör ligga till grund för en fredning av 
fisket. Området är dessutom ganska exponerat och utbytet av fisk med andra områden antas 
som betydande. 
- Per-Erik Larsson (fiskerikonsulent, Lst Östergötland) deltar i mötet och frågan om 
möjligheterna till att söka fiskevårdsmedel för finansiering av framtida provfiske kommer 
upp. Helenes förslag är att man söker 25 kkr per Lst och år för att på så vis delfinansiera 
övervakningsprogrammet. Per-Erik välkomnar en ansökan men menar att medlen är 
begränsade och skall först och främst används till åtgärdsprogram, inte rena undersökningar. 
- Jan tydliggör att Fiskeriverket på inget sätt har förtur eller rättigheterna till att utföra 
provfiskena. I en upphandling finns det mycket väl möjligheter för en alternativ aktör som 
utförare till ett lägre pris än det angivet att Fiskeriverket. 
- Helene tycker att man i det tilltänkta övervakningsprogrammet i Bråviken även kunde 
inkludera studier av fiskhälsa. Man ber NV ta detta i betänkande trots att Bråviken är ett 
påverkansområde. 
 
7. Övrigt: 
Övriga synpunkter som kom upp under mötets gång: 
- Birgitta önskar att man tar med jämförelsen mellan Askö och Aspöja i utvärderingen av 
fisket vid Askö. 
- Helene trycker att det vore önskvärt om man även mätte halten av miljögifter i sedimentet i 
referenslokalen Kvädöfjärden. 
 
8. Sammanfattning: 
- Lst i Östergötland och Södermanland vill upprätta ett regionalt referensområde för 
kustfiskövervakning i Bråvikens naturreservat. Finansiering för 2009 finns inom ramen för 
marint områdesskydd. Man ämnar sedan söka ytterligare medel för att driva 
övervakningsprogrammet.  
 
9. Att göra: 
- Birgitta undersöker vilka områden som är tilltänkta som marina reservat i Södermanlands 
län.  
- En sammanfattning av hela projektet ”Samordnat nationellt – regionalt kustfiskprogram i 
egentliga Östersjön och Västerhavet– steg 2” kommer att skrivas (deadline 31 mars). NV 
prioriterar de område som skall få medel för fortsatt övervakning. 
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- Jan kontaktar Rita för en diskussion om finansiering av provfiskeprogram inom Kalmar läns 
gränser (östra Öland och södra Kalmarsund). 
- Upphandling för utförandet av provfisket 2009 i Bråvikens naturreservat görs av Lst 
Östergötland. 
- Framtida medel för fortsatt övervakning söks. 
 
10. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Jens Olsson 
090212 
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Skriv din avdelnings/enhets namn här

Syfte med projektet/mötet:

”Samordna och vidareutveckla kustfiskövervakningen runt Sveriges kuster.” 

Initiera ett samarbete mellan FiV, Lst, Marina centra och Vattenmyndigheter kring 
kustfiskövervakningen.

Steg 1: - Analys av pågående kustfiskövervakningsprogram i de aktuella  
kustlänen.

- Identifiering av lämpliga lokaler och delintressen hos olika 
nationella huvudmän. 

- ”Samordnat regionalt – nationellt kustfiskprogram i Egentliga 
Östersjön och Västerhavet” (Andersson et al. 2007).

Steg 2: - Ta fram konkreta och finansierade förslag på nya områden för 
övervakning av kustfiskbestånden med nät eller ryssjor enligt befintlig 
metodik. 



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Varför kustfiskövervakning? (1/2)

- Möjliggör bedömning av kustfiskbeståndens variation i tid och rum.           
Inom och mellan provfiskeområden.

- Indikator på miljötillståndet i vattenområdet.
Upprättande av referensområden.

-Indikerar ett bestånds ekologiska status. 
T.ex. kan andelen ung fisk i ett fiskbestånd indikera beståndets reproduktionsförmåga.

- Fisk befinner sig på en hög trofisk nivå och kan därför integrera och indikera 
förändringar/effekter på lägre nivåer i födoväven. 

- Analys på individnivå medger att individuella egenskaper hos utvalda arter 
följs för bedömning av miljöns påverkan på reproduktion, tillväxt och hälsa. 

- Stort allmänintresse för fisk och olika bestånds status.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Varför kustfiskövervakning? (2/2)

Samhällsnivå: 

Abundans/biomassa

Artsammansättning - antal arter, diversitet, andel rovfiskar, andel karpfiskar, 
marina/limniska arter

Storleksstruktur

Trofisk nivå

Indikatorer:

Vilket typ av samhälle vill man övervaka?

- Varmvattenarter eller kallvattenarter?

Individnivå: 

Abundans/biomassa

Storlek och storleksstruktur

Ålder och tillväxt

Kondition

Reproduktion



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (1/3)

Nationella referensområden:

Fjällbacka
Torhamn
Kvädöfjärden
Holmöarna

Integrerad övervakning.

Naturvårdsverket finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (2/3)

Regionala referensområden:

Gåsö
Älgöfjorden
Kullen
Askö
Muskö
Lagnö
Långvindsfjärden
Gaviksfjärden
Örefjärden
Kinnbäcksfjärden
Råneå

Lst och FiV finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (3/3)

Recepientprogram:

Kring kärnkraftverken,                                         
pappersbruk 

Ringhals
Barsebäck, Värö bruk
Oskarshamn                                                      
Mönsterås
Forsmark, Finbo

Industrin finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Översikt redskap

1,8 m

27 m

17 22 3025

Kustöversiktsnät (varmvatten)

Nätlänkar (varmvatten och kallvatten)

Nordiska kustöversiktsnät (varmvatten)

Ryssjor (kallvatten och västkusten)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad kostar ett provfiske?



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (1/4)

Dataläggning av resultaten i Kustlaboratoriets databas KUL.

http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/statistikochdatabaser/prov
fiskevidkusten/kustdatabas.4.63071b7e10f4d1e2bd380006681.ht
ml

Resultatblad



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (2/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (3/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (4/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

”Norrlandslänen”

Samordnad regional-nationell 
kustfiskövervakning i norra Sverige.

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Gävleborg, Uppsala, Stockholm och 
Södermanland.

Lokal upphandling med utföraren.

Delvis finansierat av RMÖ-medel.

Gemensamt avtal för åldersanalys.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Aktuella områden (1/2)

Kullen

Vattentyp: ”Södra Halland samt norra Öresunds kustvatten”

Betydelse: Omfattar delar av lekområdet för det lokala torskbeståndet i Kattegatt/Öresund.

Tidigare övervakning: Provfisken är utförda sedan 2002, men framtida finansiering bedöms 
som osäker. 

Intressenter: Lst i Halland och Skåne.

Barsebäck

Vattentyp:  ”Öresunds kustvatten” 

Betydelse: Viktigt uppväxtområde för ål, trålförbud i Öresund.

Tidigare övervakning: 1969-2008 i kärnkraftverket Barsebäcks regi, ingen framtida 
finansiering. 

Intressenter: Lst i Skåne.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Inre Hanöbukten

Vattentyp:  ”Skånes kustvatten” 

Betydelse: Viktigt uppväxtområde för främst plattfisk.                     
Utgör även kanten av utbredningsområdet för sötvattensarter som gädda och 
abborre. 
Första lämpliga habitatet för juvenil ål på dess väg in i Östersjön. 
Övervakning av marina arter kan motiveras som en uppföljning av 
kustnära effekter av storskaligt fiske och miljöstörning i det öppna havet.

Tidigare övervakning: Saknas

Intressenter: Lst i Skåneoch Blekinge.

Aktuella områden (2/2)

Hur löser man finansieringen av framtida 
övervakning i dessa områden?
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Skriv din avdelnings/enhets namn här

Syfte med projektet/mötet:

”Samordna och vidareutveckla kustfiskövervakningen runt Sveriges kuster.” 

Initiera ett samarbete mellan FiV, Lst, Marina centra och Vattenmyndigheter kring 
kustfiskövervakningen.

Steg 1: - Analys av pågående kustfiskövervakningsprogram i de aktuella  
kustlänen.

- Identifiering av lämpliga lokaler och delintressen hos olika 
nationella huvudmän. 

- ”Samordnat regionalt – nationellt kustfiskprogram i Egentliga 
Östersjön och Västerhavet” (Andersson et al. 2007).

Steg 2: - Ta fram konkreta och finansierade förslag på nya områden för 
övervakning av kustfiskbestånden med nät eller ryssjor enligt befintlig 
metodik. 



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Varför kustfiskövervakning? (1/2)

- Möjliggör bedömning av kustfiskbeståndens variation i tid och rum.           
Inom och mellan provfiskeområden.

- Indikator på miljötillståndet i vattenområdet.
Upprättande av referensområden.

- Indikerar ett bestånds ekologiska status. 
T.ex. kan andelen ung fisk i ett fiskbestånd indikera beståndets reproduktionsförmåga.

- Fisk befinner sig på en hög trofisk nivå och kan därför integrera och indikera 
förändringar/effekter på lägre nivåer i födoväven. 

- Analys på individnivå medger att individuella egenskaper hos utvalda arter 
följs för bedömning av miljöns påverkan på reproduktion, tillväxt och hälsa. 

- Stort allmänintresse för fisk och olika bestånds status.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Varför kustfiskövervakning? (2/2)

Samhällsnivå: 

Abundans/biomassa

Artsammansättning - antal arter, diversitet, andel rovfiskar, andel karpfiskar, 
marina/limniska arter

Storleksstruktur

Trofisk nivå

Indikatorer:

Vilket typ av samhälle vill man övervaka?

- Varmvattenarter eller kallvattenarter?

Individnivå: 

Abundans/biomassa

Storlek och storleksstruktur

Ålder och tillväxt

Kondition

Reproduktion



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (1/3)

Nationella referensområden:

Fjällbacka (1989 -)
Torhamn (2002 -)                                                               
Kvädöfjärden (1987 -)
Holmöarna (1989 -)

Integrerad övervakning.

Naturvårdsverket finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (2/3)

Regionala referensområden:

Gåsö
Älgöfjorden
Kullen
Vinö
Aspöja
Askö
Muskö
Lagnö
Långvindsfjärden
Gaviksfjärden
Örefjärden
Kinnbäcksfjärden
Råneå

Lst, NV och FiV finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Befintlig kustfiskövervakning (3/3)

Recepientprogram:

Kring kärnkraftverken,                                         
pappersbruk 

Ringhals
Barsebäck, Värö bruk
Oskarshamn                                                      
Mönsterås
Forsmark, Finbo

Industrin finansiär.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Översikt redskap

1,8 m

27 m

17 22 3025

Kustöversiktsnät (varmvatten)

Nätlänkar (varmvatten och kallvatten)

Nordiska kustöversiktsnät (varmvatten)

Ryssjor (kallvatten och västkusten)

3-6 stationer, 
upprepat fiske

3-6 stationer, 
upprepat fiske

30-50 stationer, djupstratifierat fiske,                        
en natt/station

-30 stationer,                    
upprepat fiske/slumpmässigt 
urval



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad kostar ett provfiske?



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (1/4)

Dataläggning av resultaten i Kustlaboratoriets databas KUL.

http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/statistikochdatabaser/prov
fiskevidkusten/kustdatabas.4.63071b7e10f4d1e2bd380006681.ht
ml

Resultatblad



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (2/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (3/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Vad får man ut av ett provfiske? (4/4)



Skriv din avdelnings/enhets namn här

”Norrlandslänen”

Samordnad regional-nationell 
kustfiskövervakning i norra Sverige.

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Gävleborg, Uppsala, Stockholm och 
Södermanland.

Lokal upphandling med utföraren.

Delvis finansierat av RMÖ-medel.

Gemensamt avtal för åldersanalys.



Skriv din avdelnings/enhets namn här

Aktuella områden (1/2)

Bråviken

Vattentyp: ”Östergötlands skärgård, inre kustvatten”

Betydelse: Hög produktionspotential för varmvattenarter. Viktigt område för gösrekrytering.

Tidigare övervakning: Saknas. Svensksundsviken provfiskades 2006.

Intressenter: Lst i Södermanland och Östergötland.

Yrkesfiskets fångster av gös i Östersjön
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Skriv din avdelnings/enhets namn här

Södra Kalmarsund (Torsås ?)

Vattentyp:  ”Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten” 

Betydelse: Viktigt uppväxtområde för torsk och plattfisk. Lekområde för piggvar, 
skrubbskädda och strömming. Rekryteringsstörningar hos abborre och gädda. 
Övervakning av marina arter kan motiveras som en uppföljning av kustnära 
effekter av storskaligt fiske och miljöstörning i det öppna havet.

Tidigare övervakning: Saknas

Intressenter: Lst i Kalmar (Blekinge?).

Aktuella områden (2/2)

Östra Öland (Grankullaviken?)

Vattentyp: ”Östra Ölands, sydöstra Gotlands kustvatten samt Gotska Sandön” 

Betydelse: Viktigt uppväxtområde för torsk och plattfisk. Lekområde för piggvar, 
skrubbskädda och strömming. Rekryteringsstörningar hos abborre och gädda.

Tidigare övervakning: Saknas. 

Intressenter: Lst i Kalmar.Hur löser man finansieringen av framtida 
övervakning i dessa områden?



KUSTPROVFISKE
Val av strategi?

Bilaga 5. Slutrapport: Samordnat regionalt - nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet – Steg 2



Vad ligger bakom de resultat 
man får?
– Fisksamhällets sammansättning

– Den enskilda fiskens fångstbarhet

– Fiskesäsong

– Habitat

– Val av redskap



Vilka redskap används idag?
– Nätlänkar

● Äldre standard för varmvattenfiske

● Äldre standard för kallvattenfiske

● Nordiska kustöversiktsnät

– Ryssjor

– Trål



Nätlänkar i Kvädöfjärden
Antal arter i varmvattenfiske
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Nätlänkar i Kvädöfjärden och 
Muskö

Antal arter i kallvattenfiske
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Nätlänkar i Kvädöfjärden och 
Muskö

Skrubba i kallvattenfiske
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Nätlänkar i Kvädöfjärden och 
Muskö

Torsk i kallvattenfiske
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Ryssjor i Barsebäck

R2 = 0,5438

R2 = 0,0197
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Ryssjor i Barsebäck

Ryssjor i Barsebäck, dominanter i april
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Ryssjor i Barsebäck

Ryssjor i Barsebäck, dominanter i augusti
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Trålfiske
- Bottentrålning inom IBTS/BITS

- Kusttrålning med Ancylus utmed västkusten

- Kusttrålningsprogram för sydkusten planerat för 2009

- Samordning med miljöövervakningen utreds


