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Beståndsstatus sedan 1970-talet

Eriksson m fl 2011



Beståndsstatus sedan 1990-talet

http://helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/abundance-of-key-coastal-fish-species

2009-2013

Bergström et al. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.12.013

1993-2013

• Negativ utveckling under 90- och 00-talen
• I många bestånd stabilt eller ökning 

senaste åren

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.12.013


Yngelproduktion

Yngelproduktion per län
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Långsiktig nedgång i 
öppna kustområden



Vad påverkar bestånden?

Hur många produceras? … och hur många dör?



Klimat



Varmare vatten gynnar abborre

Maximal tillväxthastighet

Lessmark 1983



Habitat



Habitattillgång som begränsande faktor

• För abborre styr tillgång till lek- och uppväxtområden storleken 
på beståndet  skydd av dessa livsmiljöer ger mer fisk

Sundblad et al 20134 Nursery habitat availability limits adult stock sizes of 
predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science 71:672-680 Lena Bergström

• Otolitkemi visar att kustens lekområden är 
mycket viktigare än kustmynnande sötvatten



Exploatering och övergödning
• I Stockholms skärgård är nästan hälften av habitaten exploaterade 

idag. Nyexploatering 0.5% per år. 
• Strandskydd och marint områdesskydd för svagt
• Övergödning minskar tillgången till lämpliga lekmiljöer ytterligare

Sundblad m fl 2011
Bergström m fl 2013
Sundblad & Bergström 2014



Spigg



Spiggökning negativt för abborren

Stark ökning i spiggbestånden

Bergström et al 2015

Spiggen äter abborrens larver

Bytröm et al 2015



Fiske



Fler och större abborrar i 
fiskefritt område
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Säl o skarv



Skarv och säl äter mycket abborre
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Hur ser totala uttaget ut?



Uttaget från fiske och predatorer

Hansson et al opubl



Hansson et al opubl

Uttaget från fiske och predatorer



Åtgärder



Hur kan vi stärka bestånden?

Skydda livsmiljöer Restaurera 
lekområden

Reglera fisket Fiska spigg? Jaga säl och skarv?
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