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Sammanfattning

I mars 2006 infördes ett 360 km2 stort fis-
kefritt område kring Gotska Sandön, i syfte 
att utvärdera effekterna av fiskeförbud 
på fiskbestånd. Ett uppföljningsprogram 
utarbetades för att studera bestånden i för-
söksområdet och två referensområden, ett 
öster om Gotland, där fisketrycket är högt, 
och ett vid det delvis fredade Hoburgs bank. 
Gotska Sandön hade ett lägre fisketryck än 
referensområdena redan innan det fiskefria 
området infördes, vilket möjliggjorde en 
utvärdering av effekterna på fiskbestånd 
med ett kortvarigt uppföljningsprogram. 
Uppföljningsprogrammet inkluderade 
nätprovfisken, märkning av plattfisk samt 
modellering av larvspridning. 

En översikt av resultaten visas i sam-
manfattningstabellen (sidan 8–9). Sam-
mantaget visar resultaten en tydlig positiv 
effekt av det fiskefria området på piggvar 
(Scoph–thalmus maximus), med högre 
tätheter vid Gotska Sandön jämfört med 
Gotland och även högre tätheter efter fred-
ningen jämfört med före. Detta i kombina-
tion med en högre reproduktiv potential och 
en potentiell larvexport från Gotska Sandön 
till Gotland, visar att fredningsområdet kan 

vara viktigt för att långsiktigt upprätthålla 
ett livskraftigt piggvarsbestånd vid Got-
land. För skrubbskädda (Platichthys flesus) 
är effekten av fredningsområdet inte lika 
tydlig, men även här är tätheten högre vid 
Gotska Sandön än i referensområdena och 
det finns potential för larvexport från Got-
ska Sandön till Gotland. För torsk (Gadus 
morhua) ses ingen effekt av reservatet, 
vilket var ett förväntat resultat. Torsken 
har inte, till skillnad från plattfisken, lokala 
bestånd runt Gotland utan utgör en perifer 
del av det stora ostliga beståndet av torsk i 
Östersjön och styrs därför mer av vad som 
händer i resten av beståndet än vad som 
händer vid Gotska Sandön. 

Förutom att fungera som ett viktigt 
reproduktionsområde för plattfisk utgör 
fredningsområdet, som ligger i ett marint 
naturreservat, även ett viktigt referensom-
råde för forskning, eftersom det är ett av 
få områden i Östersjön som inte är starkt 
påverkat av mänsklig aktivitet. För att 
säkerställa dessa viktiga funktioner bör 
området därför fortsättningsvis vara stängt 
för fiske.
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English summary

In March 2006 a 360 km2 large no-take area 
was established around the island Gotska 
Sandön in the central Baltic Sea, partly 
overlapping with the Salvorev-Kopparste-
narna marine nature reserve. The purpose 
of the no-take area was to scientifically 
evaluate the effects of a fishing ban on fish 
stocks. A monitoring programme was set 
up to study the stocks in the reserve and 
in two reference areas, one east of Gotland 
where the fishing pressure is high and one 
in the partially protected Hoburgs bank, 
south of Gotland. Already before the closure 
Gotska Sandön had a lower fishing pressure 
than the two reference areas, which made 
it possible to evaluate the effects of low 
fishing pressure in a short-term monitoring 
programme. The monitoring programme in-
cluded fishing with survey nets, tagging of 
flatfishes and modelling of potential larval 
spread. 

An overview of the results is presented 
in the summary table (pages 10–11). Over-
all, the results showed a clear positive effect 
of the reserve on turbot (Scophthalmus 
maximus), with higher densities at Gotska 
Sandön compared to Gotland and also 
higher densities after the fishing ban com-
pared to before the ban. This, in combina-

tion with the higher reproductive potential 
and the potential larval export from Gotska 
Sandön to Gotland, shows that the marine 
reserve may be important for maintaining a 
viable turbot stock at Gotland. The reserve 
did not have as clear effect on flounder 
(Platichthys flesus), although the densities 
were higher on Gotska Sandön compared 
to the reference areas and there is a poten-
tial for larval export from Gotska Sandön 
to Gotland. As expected, the reserve had 
no effect on the cod (Gadus morhua) stock. 
In contrast to flatfishes, the cod around 
Gotland does not form a local stock but is 
a peripheral part of the large cod popula-
tion in the eastern Baltic Sea and hence is 
more affected by the stock status as a whole 
rather than by local fishery regulations at 
Gotska Sandön. 

In addition to being an important re-
production area for flatfishes, the marine 
reserve also acts as an important reference 
area for scientific studies since it is one 
of very few areas in the Baltic Sea where 
human activity is kept to a minimum. 
To protect these vital functions the area 
around Gotska Sandön should continue to 
be closed to fishing. 
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Indikator Resultat Slutsats Hänvisning Resultat stöder en 
effekt av reservatet?

Fisketryck (landningar) Kommersiella landningar av piggvar 
och skrubbskädda är högst vid 
Gotland, lägre vid Hoburgs bank 
och lägst i det skyddade området 
Gotska Sandön. Fritidsfisket är 
troligen av samma magnitud som 
yrkesfisket vid Gotland men saknas 
i de andra områdena. 

Reservatet har utsatts för lägre 
fisketryck under både åren före  
och efter dess införande.

Figur 2a, b Ja

Sälpredation Säl kan potentiellt konsumera 
8–24 ton piggvar och 
44–133 ton skrubbskädda totalt i de 
tre studerade områdena, vilket är 
jämförbart med fiskets uttag. 

Säl bidrar troligen till dödligheten 
hos plattfisk men det är inte möjligt 
att uppskatta predationen i de tre 
studerade områdena separat.

Avsnitt 2.2 -

Skarvpredation Skarv kan potentiellt konsumera 
runt 70 ton skrubbskädda vid 
Gotland. Dietdata är dock inte från 
det studerade området. 

Skarven bidrar troligen till 
dödligheten hos liten plattfisk vid 
Gotland, vilket delvis kan förklara 
den lägre tätheten jämfört med 
Gotska Sandön. 

Avsnitt 2.3 -

Dödlighet hos  
vuxen piggvar 
(momentan dödlighet, z) 

Dödligheten hos piggvarshonor 
var högst vid Gotland och lägst vid 
Hoburgs bank, med Gotska Sandön 
däremellan. Dödligheten var hög i 
alla områden. 

Fisket bidrar troligen till den höga 
dödligheten vid Gotland medan 
värdena vid Gotska Sandön och 
Hoburgs bank indikerar att den 
naturliga dödligheten är hög.

Tabell 1 ja

Dödlighet hos  
vuxen skrubbskädda 
(momentan dödlighet, z) 

Dödligheten hos honor av 
skrubbskädda var signifikant lägre 
vid Hoburgs bank än i övriga 
områden. Dödligheten var låg i alla 
områden. 

Den kombinerade dödligheten av 
fiske och naturliga faktorer är låg. 
Inga effekter ses av reservatet på 
dödlighet hos skrubbskädda.

Tabell 1 nej

Artdiversitet Skrubbskädda, torsk och piggvar 
dominerade fisksamhället i alla 
områden. Artrikedomen och 
artdiversiteten skiljde inte mellan 
områden. 

Reservatet har inte haft någon 
effekt på artdiversitet.

Figur 4 a, b nej

Stor piggvar  
(Fångst per 
ansträngning, ≥30 cm)

Högst täthet av stor piggvar 
vid Hoburgs bank och lägst vid 
Gotland. En ökning över tiden 
ses vid Gotska Sandön men inte i 
övriga områden. 

Den lägre tätheten vid Gotland 
är troligen en effekt av fisket. 
Reservatet har haft en positiv effekt 
på stor piggvar.

Figur 5b ja

Liten piggvar  
(Fångst per 
ansträngning, <30 cm)

Högst täthet av liten piggvar vid 
Gotska Sandön.

Tätheterna av liten piggvar 
ökar med minskat fisketryck, 
vilket indikerar en positiv effekt 
på rekryteringen av det låga 
fisketrycket vid Gotska Sandön. 

Figur 5c ja

Stor piggvar  
(Fångst per 
ansträngning, ≥30 cm)

Signifikant högre täthet av stor 
piggvar efter reservatets införande 
än innan. 

Reservatet har haft en positiv effekt 
på stor piggvar.

Figur 5d ja

Liten piggvar  
(Fångst per 
ansträngning, <30 cm)

Ingen skillnad i täthet av liten 
piggvar efter reservatets införande 
jämfört med före.

Reservatet har inte haft någon 
effekt på tätheten av liten piggvar 
under de tre första åren efter 
reservatets införande. 

Figur 5d nej

Stor skrubbskädda 
(Fångst per 
ansträngning, ≥21 cm)

Högst densitet av stor 
skrubbskädda vid Gotska Sandön 
och lägst vid Hoburgs bank.

Den höga tätheten vid Gotska 
Sandön kan vara en effekt av 
reservatet, men skulle också kunna 
vara en effekt av stark rekrytering 
pga. gynnsamma miljöförhållanden. 

Figur 6b kanske

Liten skrubbskädda 
(Fångst per 
ansträngning, <21 cm)

Högst täthet av liten skrubbskädda 
vid Gotska Sandön och lägst vid 
Hoburgs bank.

Den höga tätheten vid Gotska 
Sandön kan både vare en effekt av 
att det är ett bra rekryteringsområde 
med låg skarvpredation, men också 
en indirekt effekt av reservatet 
som ökat överlevnaden hos större 
skrubbskädda. 

Figur 6c kanske

Sammanfattande tabell över resultaten
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Indikator Resultat Slutsats Hänvisning Resultat stöder en 
effekt av reservatet?

Stor skrubbskädda 
(Fångst per 
ansträngning, ≥21 cm)

En trend mot högre täthet av stor 
skrubbskädda efter jämfört med 
före reservatets införande. 

Reservatet kan ha haft en positiv 
effekt på stor skrubbskädda

Figur 6d kanske

Liten skrubbskädda 
(Fångst per 
ansträngning, <21 cm)

Signifikant högre täthet av liten 
skrubbskädda efter jämfört med 
före reservatets införande.

Reservatet kan ha haft en indirekt 
positiv effekt på mängden liten 
skrubbskädda genom ökad 
rekrytering, alternativ kan miljön ha 
blivit mer gynnsam. 

Figur 6d kanske

Stor torsk  
(Fångst per 
ansträngning, ≥38 cm)

Tätheten av stor torsk var högst vid 
Hoburgs bank, följt av Gotland och 
lägst vid Gotska Sandön. 

Mönstret speglar troligen avståndet 
från lekområde i södra Östersjön 
och är inte en effekt av reservatet.

Figur 7 b -

Liten torsk  
(Fångst per 
ansträngning, <38 cm)

Lika mängd liten torsk fångades vid 
Gotland och Hoburgs bank medan 
fångsterna var lägre vid Gotska 
Sandön. 

Mönstret speglar troligen avståndet 
från lekområde i södra Östersjön 
och är inte en effekt av reservatet.

Figur 7c -

Könskvot hos piggvar Könskvoten är jämn vid Gotska 
Sandön medan den är förskjuten 
mot hanar i övriga områden. 
För fisk över minimimåttet är 
proportionen honor högst vid 
Gotska Sandön. 

Den högre andelen honor vid 
Gotska Sandön är troligen en effekt 
av reservatet.

Figur 8a ja

Könskvot hos 
skrubbskädda

Könskvoten är jämn i alla områden 
och skiljer sig inte hos fisk över 
minimimåttet. 

Reservatet har inte påverkat 
könskvoten hos skrubbskädda.

Figur 8b nej

Åldersfördelning hos 
honor av piggvar

Fiskar vid Hoburgs bank var äldre 
medan det fanns en majoritet unga 
honor vid Gotska Sandön. Hos 
piggvar över minimimåttet fanns det 
en brist på äldre honor vid Gotland.  

Bristen på äldre honor vid Gotland 
är troligen en effekt av det högre 
fisketrycket.

Figur 9a, 
Tabell 3

ja

Åldersfördelning hos 
honor av skrubbskädda

Fler äldre skrubbskäddor vid 
Gotska Sandön än vid Gotland.

Bristen på äldre honor vid Gotland 
är troligen en effekt av det högre 
fisketrycket. 

Figur 9b, 
Tabell 3

ja

Tillväxt hos piggvar 
(honor, längd vid ålder 
3-9 år)

Piggvar från Gotska Sandön var 
signifikant mindre än i de andra 
områdena vid alla åldrar.

Den långsamma tillväxten vid 
Gotska Sandön kan vara en indirekt 
effekt av att reservatet orsakat 
en högre täthet av små individer 
och/eller gynnat en tidigare 
könsmognad, men effekter av den 
lägre salthalten kan inte uteslutas. 

Figur 10a ja

Tillväxt hos 
skrubbskädda (honor, 
längd vid ålder 3-20 år)

Skrubbskädda från Gotska 
Sandön var signifikant mindre än 
skrubbskädda från Gotland vid alla 
åldrar.

Den långsammare tillväxten vid 
Gotska Sandön kan vara en indirekt 
effekt av att reservatet orsakat en 
högre täthet av små individer. 

Figur 11a ja

Fekunditet hos piggvar Relativ fekunditet var högre vid 
Gotska Sandön än i de andra 
områdena.

Den högre fekunditeten kan vara 
en effekt av reservatet (fisk i hårt 
fiskade områden kan skjuta upp 
fortplantningen och satsa på tillväxt 
när fisket sker under lekperioden) 
eller en anpassning till den lägre 
salthalten. 

Tabell 4, 
Figur 12

ja

Vandringar av 
vuxen piggvar och 
skrubbskädda

De flesta vuxna piggvarar och 
skrubbskäddor har ett stationärt 
beteende. Hos skrubbskädda 
återfångades några individer som 
märkts på Gotska Sandön vid 
Gotland. 

Vuxen piggvar och skrubbskädda 
har ett relativt stationärt beteende 
vilket betyder att de kan skyddas av 
ett marint reservat.

ja

Export av larver 
av piggvar och 
skrubbskädda

En modellering av larvexport från 
de studerade områdena visar att 
det kan finnas ett nettoflöde från 
Gotska Sandön till Gotland.

Export av larver av skrubbskädda 
och piggvar från Gotska Sandön 
kan hjälpa till att upprätthålla 
bestånden vid Gotland.  

Figur 14a, b ja

forts. Sammanfattande tabell över resultaten
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Indicator Result Conclusion Reference Result consistent 
with reserve effect?

Fishing pressure 
(landings)

Commercial landings of turbot and 
flounder are highest on Gotland, 
lower on Hoburgs bank and least in 
the protected area Gotska Sandön. 
Recreational fishery is probably 
of the same magnitude as the 
commercial fishery at Gotland,  
but absent at the other areas. 

The reserve has experienced lower 
fishing pressure the years before 
and during the study period.

Figure 2a, b yes

Seal consumption Seals could potentially consume 
about 8-24 tons of turbot and 
44-133 tons of flounder, in all 
three areas together, which is 
comparable to the fishery. 

Seals probably contribute 
significantly to mortality of flatfish, 
but it is not possible to estimate 
predation for the three study areas 
separately.

Section 2.2 -

Cormorant consumption Cormorants could potentially 
consume about 70 tons of flounder 
at eastern Gotland. Diet data used 
for calculations are, however, not 
from the study area. 

Cormorants probably contribute 
significantly to mortality of small 
flatfish at Gotland, which may in 
part explain the lower abundances 
here compared to Gotska Sandön.

Section 2.3 -

Mortality in adult turbot 
(instantaneous mortality 
rate, z) 

Mortality in female turbot was 
highest at Gotland and lowest at 
Hoburgs bank, with Gotska Sandön 
in between. Overall, mortality rates 
were high. 

Mortality rates at Gotska Sandön 
and Hoburgs bank indicate that 
natural mortality is high while 
fishing probably contributes to the 
high mortality rate at Gotland .

Table 1 yes

Mortality in adult 
flounder  
(instantaneous  
mortality rate, z) 

Mortality in female flounder was 
significantly lower at Hoburgs bank 
than in the other areas. Overall, 
mortality rates were low. 

The combined fisheries and natural 
mortality is low. No effect of the 
reserve on flounder mortality.

Table 1 no

Species diversity Flounder, cod and turbot dominate 
the species assemblage in all 
areas. Species richness and 
diversity is not different between 
areas. 

The reserve has had no effect on 
species diversity.

Figure 4 a, b no

Large turbot  
(CPUE ≥30 cm)

Highest density of large turbot at 
Hoburg and lowest at Gotland. An 
increase over time seen at Gotska 
Sandön but not in the other areas. 

The lower densities at Gotland is 
probably an effect of fishing. The 
reserve has a positive effect on 
large turbot.

Figure 5b yes

Small turbot  
(CPUE <30 cm)

Highest density of small turbot on 
Gotska Sandön.

The density of small turbot 
increases with decreased fishing 
pressure, suggesting a positive 
effect on recruitment of the low 
fishing pressure at Gotska Sandön. 

Figure 5c yes

Large turbot  
(CPUE ≥30 cm)

Significantly higher density of large 
turbot after the fishing ban than 
before the ban. 

The reserve has had a positive 
effect on density of large turbot.

Figure 5d yes

Small turbot  
(CPUE <30 cm)

No difference in density of small 
turbot after the fishing ban 
compared to before the ban. 

The reserve has had no effect on 
density of small turbot after three 
years.

Figure 5d no

Large flounder  
(CPUE ≥21 cm) 

Highest density of large flounder 
on Gotska Sandön and lowest at 
Hoburgs bank.

The high density at Gotska Sandön 
may be an effect of the reserve but 
also an effect of strong recruitment 
due to favourable environmental 
conditions. 

Figure 6b maybe

Small flounder  
(CPUE <21 cm)

Highest density of small flounder 
on Gotska Sandön and lowest at 
Hoburgs bank.

The high density at Gotska Sandön 
may reflect both that it is a good 
reproduction area with low mortality 
from cormorants, and an indirect 
effect of the reserve by increased 
adult survival. 

Figure 6c maybe

Summary table of the results
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Indicator Result Conclusion Reference Result consistent 
with reserve effect?

Large flounder  
(CPUE ≥21 cm)

A trend towards higher density of 
large flounder after the fishing ban 
compared to before the ban 

The reserve may have had an 
effect on density of large flounder

Figure 6d maybe

Small flounder  
(CPUE <21 cm)

Significantly higher density of small 
flounder after the fishing ban than 
before the ban.

The reserve may have had an 
indirect positive effect on density 
of small flounder by increased 
recruitment, alternatively the 
environment may have become 
more beneficial. 

Figure 6d maybe

Large cod  
(CPUE ≥38 cm)

Density of large cod was highest in 
Hoburg, followed by Gotland and 
lowest on Gotska Sandön.

The pattern reflects the distance 
from the spawning ground in the 
southern Baltic Sea and is not an 
effect of the reserve. 

Figure 7 b -

Small cod  
(CPUE <38 cm)

Similar amount of small cod was 
caught at Gotland and Hoburgs 
bank while catches in Gotska 
Sandön were lower. 

The pattern likely reflects the 
distance from the spawning ground 
in the southern Baltic Sea and is 
not an effect of the reserve.

Figure 7c -

Sex ratio in turbot The sex ratio is even at Gotska 
Sandön while it is skewed towards 
males at the other areas. For fish 
above minimum landing size the 
proportion of females is highest at 
Gotska Sandön. 

The higher proportion of females 
at Gotska Sandön is probably an 
effect of the reserve.

Figure 8a yes

Sex ratio in flounder The sex ratio is even in all areas 
and does not differ in fishes above 
minimum landing size. 

The reserve has not affected sex 
ratio in flounder.

Figure 8b no

Age distribution of  
tturbot females

Fishes at Hoburgs bank were 
older while there was a majority of 
young females at Gotska Sandön. 
In female turbot above minimum 
landing size there was a lack of old 
individuals at Gotland.  

Lack of old females in Gotland is 
probably an effect of the higher 
fishing mortality.

Figure 9a 
Table 3

yes

Age distribution of 
flounder females

More old flounder at Gotska 
Sandön than Gotland.

Lack of old individuals at Gotland 
is probably an effect of the higher 
fishing mortality. 

Figure 9b, 
Table 3

yes

Growth of turbot 
(females,  
length at age 3–9)

Turbot from Gotska Sandön was 
significantly smaller than in the 
other areas at all ages.

The slow growth at Gotska Sandön 
could be an indirect effect of the 
reserve causing higher density of 
small individuals, and/or favouring 
maturation at an earlier size, 
although effects of lower salinity 
cannot be ruled out. 

Figure 10a yes

Growth of flounder 
(female length  
at age 3–20)

Flounder from Gotska Sandön was 
significantly smaller than flounder 
from Gotland at all ages.

The slow growth at Gotska Sandön 
could be an indirect effect of the 
reserve, causing higher density of 
small individuals. 

Figure 11a yes

Fecundity in turbot Relative fecundity was higher at 
Gotska Sandön than in the other 
areas.

The high fecundity may be an effect 
of the reserve (fish in heavily fished 
areas can postpone reproduction 
and favour growth when fishing 
occurs during spawning time) or an 
adaptation to the lower salinity. 

Table 4, 
Figure 12

yes

Adult migration of turbot 
and flounder

Most adult turbot and flounder 
exhibit a stationary behaviour. For 
flounder, some individuals tagged 
on Gotska Sandön were caught at 
Gotland. 

Adult turbot and flounder exhibit 
a relatively stationary behaviour, 
which means that they can be 
protected by closed areas.

yes

Larval export of turbot 
and flounder

Modelling of larval dispersal from 
the study areas shows that there 
can be a net transport from Gotska 
Sandön to Gotland.

There is potential for larval spillover 
effects from the reserve for both 
turbot and flounder

Figure 14a,b yes

cont. Summary table of the results
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1  Bakgrund

Tidigare erfarenheter av fiskefria områden 
visar att man kan förvänta sig en positiv 
effekt på täthet, biomassa och individstorlek 
av fiskade arter inom det skyddade området 
och att dessa positiva effekter även kan spri-
das till närliggande områden. Fiskeriverket 
gavs i uppdrag av regeringen att i ett skyd-
dat marint område införa fiskeförbud från 
och med år 2005 fram till år 2010. I mars 
2006 infördes ett fiskefritt område kring 
Gotska Sandön, ut till 4 sjömil från strand-
linjen. Ett uppföljningsprogram utarbetades 
för att studera eventuella skillnader mellan 

1 1 Dagens kunskap om fiskefria områden 

Fiskefria områden användes till en början 
som ett enkelt och lättövervakat sätt att 
förvalta fisk på tropikernas korallrev, i 
länder där fiskeriförvaltningen inte var så 
utvecklad, men har efter hand spridits även 
till tempererade vatten. Ofta kombinerar 
man fiskefria områden med skydd av miljön 
i övrigt i marina reservat med syfte att låta 
ekosystemet återgå till sin ursprungliga 
struktur och funktion. I norra Europa har 
man hittills oftast separerat områdesskydd 
för bevarande av biodiversitet och för fiske-
riförvaltning och därmed finns inte många 
exempel på fiskefria marina reservat här 
(Sörensen m.fl. 2009). För många ekosys-
tem och habitat kan man dock nå positiva 
effekter för både naturvård och fiskeriför-
valtning om de skyddade områdena faktiskt 
designas för att uppnå båda målsättning-
arna (Nilsson m.fl. 2009). Marina reservat 
där skydd av både fisk och habitat kombi-
neras, framförs därför idag som ett viktigt 
instrument i ekosystembaserad förvaltning 
(Halpern m.fl. 2010, Thrush och Dayton 
2010). 

Om man ser på fiskefria områden som 
ett specifikt instrument för fiskeriförvalt-
ning så visar teoretiska studier att framför 
allt fiskarter som har ett levnadssätt där 
de vuxna individerna är stationära kan 
gynnas, eftersom dessa kan skyddas med 
relativt små fredningsområden. För att 
dessa områden ska utgöra ett effektivt 
förvaltningsinstrument, dvs. ha en lång-
siktigt gynnsam effekt på fisket, krävs att 
fiskbeståndet växer till inom det skyddade 
området. Därmed kan det hjälpa till att 
stötta fiskbestånden i kringliggande områ-
den genom att deras ägg och larver sprids 
med havsströmmarna. Samtidigt kan en 
mindre andel av de vuxna fiskarna simma 
ut och gynna fisket. Vetenskapliga samman-
ställningar av fiskefria områden visar att 
man snabbt får positiva effekter på bestån-
den inom områdena med ökade tätheter 
och biomassor, liksom ökad medelstorlek 
på fisk och kräftdjur (Halpern 2003, Les-
ter m.fl. 2009). I motsats till vad som ofta 
antagits, så är effekterna minst lika tydliga 
i tempererade system som i tropiska vatten 

försöksområdet och två referensområden 
avseende fisktäthet och beståndsstruktur 
hos de för yrkes- och fritidsfisket mest intres-
santa bottenlevande arterna i området, dvs. 
piggvar, skrubbskädda och torsk. Syftet var 
också att undersöka eventuella skillnader 
i fisksamhällets struktur i det fiskefria om-
rådet jämfört med referensområden, samt 
att undersöka potentialen för spridning av 
plattfisk från det fredade området. Detta 
har gjorts genom nätprovfisken, märknings-
försök och modellering av larvspridning.
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(Lester m.fl. 2009). Även studier av det fåtal 
äldre fiskefria områden som finns längs 
Sveriges kuster visar på liknande effekter 
(Bergström m.fl. 2007). De återupprättade 
fiskbestånden, med ökade tätheter storvux-
en fisk, kan dessutom leda till att ekosys-
temfunktioner på sikt återupprättas, vilket 
till exempel gör att man får tillbaka viktiga 
habitatbildande arter som storvuxna alger 
(Babcock m.fl. 2010 och referenser däri).

Förutom att storvuxna fiskar har en vik-
tig strukturerande effekt på ekosystemet 
i övrigt så är de också viktiga för bestån-
dens reproduktion, eftersom de producerar 
betydligt mer och dessutom mer livskraftig 
avkomma än mindre artfränder (Marteins-
dottir och Begg 2002, Berkeley et al. 2004). 
Fisket riktas vanligen selektivt mot de 
stora individerna i ett bestånd. Detta kan 
leda till evolutionära förändringar i bestån-
det med en lägre individtillväxt och tidigare 
könsmognad (Conover och Munch 2002, 
Walsh m.fl. 2006). Med fiskefria områden 
kan denna oönskade utveckling motverkas 
(Baskett m.fl. 2005).

Litteraturen visar alltså att när man 
inrättar fiskefria områden får man gene-
rellt positiva effekter på bestånden inom 
områdena. Däremot är det inte lika klart i 
vilken omfattning detta påverkar fisk och 
fiske i kringliggande områden. Flera studier 
visar dock att områdena exporterar av både 
larver och vuxen fisk, vilket kan förbättra 
fisket i kringliggande områden (se refe-

renser i Halpern m.fl. 2010). Den för fisket 
mest intressanta frågan är ifall de positiva 
effekterna faktiskt kan kompensera för 
bortfallet av fiskeområden (Sale m.fl. 2005). 
Dessa spridningseffekter är svåra att påvi-
sa i fältstudier, men nya modellstudier, som 
kalibrerats med data från studier av befint-
liga fiskefria områden och därför torde vara 
tillförlitliga, visar att exporten av fisk från 
ett skyddat område i många fall kan vara 
så omfattande att den kompenserar för den 
förlust av fiskeområde som ett fiskefritt om-
råde innebär (Halpern m.fl. 2010, Pelc m.fl. 
2010). Sambanden är dock komplexa och till 
exempel effekter av täthetsberoende tillväxt 
hos fisken (Gårdmark m.fl. 2006) och för-
ändrade fiskemönster hos flottan (Hilborn 
m.fl. 2004) kan ge effekter som är svåra 
att beräkna. Även om exporten av fisk från 
fiskefria områden inte alltid kan uppväga 
förlusten av fiskeområden för fiskarena, så 
kan de ha andra positiva effekter på fisket. 
Genom att man sätter undan en del av fisk-
bestånden i dessa områden kan man såle-
des motverka kollaps av bestånd till följd av 
misstag inom fiskeriförvaltningen (Hilborn 
m.fl. 2004, Roberts m.fl. 2005), helt enkelt 
genom att man avsätter en del av beståndet 
som sparkapital. En annan positiv effekt 
är att fiskefria områden kan motverka den 
genetiska utarmningen av bestånd som kan 
ske genom ett selektivt fiske på storvuxna 
individer (Conover och Munch 2002). 

1 2 Uppdraget

I Regeringsbeslut 2002-02-21 (M2002/731/
Mk) fick Naturvårdsverket följande upp-
drag angående införande av fiskefritt 
område:

”För att kunna utvärdera effekterna av 
fiskeförbud i skyddade områden skall Natur-
vårdsverket i samverkan med Fiskeriverket 
utreda möjligheten att i ett skyddat marint 
område införa fiskeförbud senast från och 
med år 2005 fram till år 2010. Härvid skall 
möjligheterna att använda olika former av 
skyddsinstrument beaktas (delmål 1, Hav 

i balans samt levande kust och skärgård)”. 
”Uppdraget skall redovisas senast den 20 
februari 2004 efter att samråd med berörda 
myndigheter, organisationer, branscher och 
andra intressenter ägt rum.”

Ett motsvarande uppdrag till Fiskeriver-
ket återfinns i regleringsbrev för budgetåret 
2003 (Jo2002/3076):

”Fiskeriverket skall inom de av riksda-
gen beslutade miljökvalitetsmålen, senast 
den 1 mars 2004, lämna delrapport sär-
skilt för arbetet med att i samverkan med 
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Naturvårdsverket utreda möjligheterna att 
i ett skyddat marint område införa fiskeför-
bud senast från och med år 2005 fram till 
år 2010.”

Dessa uppdrag avrapporterades till 
regeringen den 1 mars 2004. Som underlag 
gjordes en omfattande utredning där man, 
utan att precisera ett tänkt förbudsområdes 
storlek och avgränsning, studerade möjlig-
heterna att införa fiskeförbud i ett flertal 
områden. Dessa hade tidigare utpekats som 
nationellt eller internationellt skyddsvärda 
marina miljöer. Totalt undersöktes 15 om-
råden. Fem av dessa bedömdes ha högt yr-
kesfisketryck och därmed en potentiellt god 
effekt av ett fiskeförbud. Dessa var Fladen 
och Lilla Middelgrund i Kattegatt, Gull-
marsfjorden samt fjordsystemet runt Orust/
Tjörn i Skagerrak, och Torhamns skärgård 
i Egentliga Östersjön. Tre områden be-
dömdes vara potentiellt viktiga referens-
områden i fiskeriförvaltningen. Dessa låg 
alla i Egentliga Östersjön: Askö – Hartsö, 
Kvädöfjärden och Salvorev – Kopparste-

narna (dvs. det marina naturreservatet 
kring Gotska Sandön). Övriga undersökta 
och skyddsvärda områden ansågs inte vara 
av intresse för att studera effekterna av ett 
fiskeförbud (Hjerpe m.fl. 2004). 

Efter en försening till följd av en omfat-
tande samrådsprocess, utsåg och inrättade 
Fiskeriverket, med stöd av fiskelagen, ett 
fiskefritt område i Salvorev – Kopparste-
narna marina naturreservat, i vattnen 
runt Gotska Sandön ut till 4 nautiska 
mil från strandlinjen (Figur 1). Området 
är ca 360 km2 stort. Det största djupet är 
drygt 100 meter och medeldjupet är cirka 
37 meter. Fiskeförbudet trädde i kraft 1 juni 
2006. En anledning till att valet föll på Got-
ska Sandön var att fisketrycket i området 
varit lågt redan innan fredningen infördes, 
vilket ansågs öka möjligheterna att kunna 
se effekten av fiskeförbud i jämförelse med 
likvärdiga referensområden som fiskas 
inom tidsramarna för regeringsuppdraget, 
dvs. till 2010.

1 3 Utvärdering av  
effekterna på fiskbestånd

I utvärderingen av effekterna av det 
fiskefria området har man utgått från ett 
upplägg där man jämför fiskbeståndens 
struktur vid Sandön med två referensom-
råden, ett vid östra Gotland och ett vid 
Hoburgs bank, syd om Gotland (Figur 1). 
Upplägget bygger på att man haft ett lägre 
fisketryck vid Gotska Sandön redan innan 
det fiskefria området infördes, vilket ökar 
möjligheterna att man fått skillnader i 
fiskbestånden mellan områdena som beror 
på skillnader i fisketryck. Livsmiljöerna för 
fisk vid Sandön och vid Gotland är snarlika, 
om man ser till bottensubstrat, djupförhål-
landen och vågexponering. Hoburgs bank 
är liksom de andra två områdena ett viktigt 
lek- och uppväxtområde för plattfisk, men 
områdets läge på en utsjöbank 200 km 
söder om Sandön gör att miljön delvis skil-
jer sig från de övriga områdena. Fisket efter 

plattfisk vid Gotland och Hoburgs bank var 
omfattande vid tiden före införandet, och 
därmed ansågs förutsättningarna goda för 
att specifikt kunna utvärdera effekterna av 
det fiskefria området. 

Ett uppföljningsprogram utarbetades för 
att undersöka eventuella skillnader mel-
lan försöksområdet och referensområdena 
avseende:

•  fisktäthet och beståndsstruktur hos de 
för yrkes- och fritidsfisket mest intres-
santa bottenlevande arterna i området, 
dvs. piggvar, skrubbskädda och torsk

• fisksamhällets struktur

•  eventuella spridningsmöjligheter för 
plattfisk från det fredade området
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Figur 1. Fredningsområdets gräns går 4 sjömil utanför strandlinjen på Gotska Sandön (gul linje) och ligger mitt i det 
marina naturreservatet Salvorev – Kopparstenarna (streckat). Provfiske (markerade med gröna punkter) har skett på 
stationerna på västra och norra sidan om Gotska sandön, samt i de två referensområdena, öster om Gotland och vid 
Hoburgsbank.
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För att svara på dessa frågeställningar 
har följande studier utförts: nätprovfisken 
inklusive ålders- och fekunditetsanaly-
ser för plattfisk, märkning av piggvar och 
skrubbskädda samt hydrografisk mo-
dellering av larvtransport för studie av 
vandringar och spridningseffekter. I utvär-
deringen ingick även en före/efter-studie av 
fångsterna av plattfisk vid Gotska Sandön, 
där resultaten från provfiske i uppföljnings-
programmet jämfördes med resultaten från 
provfiske som utförts i området ett par 
år innan fredningen infördes. Före/efter-
studien gjordes för att studera om man fått 

förändringar under den korta tiden efter att 
området stängts, främst till följd av att man 
minskat det fritidsfiske som förekom i om-
rådet. Torsken, till skillnad från plattfisken, 
har inte lokala bestånd runt Gotland utan 
är en perifer del av samma bestånd som 
all torsk i östra Östersjön. Den styrs mer 
av vad som händer i resten av beståndet 
än vad som händer vid Gotska Sandön och 
reservatet förväntades inte ha någon effekt 
på torskbeståndet. Analyserna av torsk be-
gränsades därför till jämförelse av tätheten 
av torsk vid Gotska Sandön jämfört med 
referensområden.
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2  Dödlighetsfaktorer

Upplägget med studien, där man jämför 
fiskbestånden i det fiskefria området med 
referensområden där fiske är tillåtet, för-
utsätter att man har en tydlig skillnad i 
fisketryck mellan områdena. Detta visade 
sig också vara fallet där Gotland hade 
högst fisketryck både riktat mot piggvar och 
skrubbskädda medan fisketrycket var betyd-
ligt mindre på Hoburgs bank och obefintligt 
vid Gotska Sandön. Dietstudier av säl visar 
att gråsäl förmodligen står för ett högt uttag 
av plattfisk i alla storlekar medan dietstu-
dier av skarv enbart belägger konsumtion 

av mindre individer av skrubbskädda. Det 
är troligt att skarven även äter små indivi-
der av piggvar även om tillgängliga dietstu-
dier inte visat detta. Den totala dödligheten 
för piggvar var högst i det hårdast fiskade 
området vid Gotland men även relativt hög 
vid både Gotska Sandön och Hoburgs bank. 
Den höga totala dödligheten kan bero på en 
hög naturlig dödlighet bland annat orsakad 
av säl och skarv. För skrubbskädda beräk-
nades den totala dödligheten vara låg i alla 
områden.

2 1 Fisketryck

Upplägget med studien, där man jäm-
för fiskbestånden i det fiskefria området 
med referensområden där fiske är tillåtet, 
förutsätter att man har en tydlig skillnad 
i fisketryck mellan områdena. För att få 
ett mått på fisketrycket i de tre områdena 
sammanställdes uppgifter från yrkesfiskets 
rapporterade fångster, både i kustjournaler 
och i loggböcker, under 1996-2010. Uppgif-
ter på fångster i fritidsfisket erhölls från en 
nationell enkätundersökning över fritidsfis-
kets omfattning 2006 (Thörnqvist 2009).

Det riktade piggvarsfisket runt Gotland, 
inklusive Hoburgs bank, utvecklades först 
under 1990-talet medan fiske efter skrubb-
skädda har pågått under betydligt längre 
tid (ICES 2010, Fiskeriverket 2011). Yrkes-
fisket vid Gotska Sandön har varit obefint-
ligt de senaste 15 åren, medan fisketrycket 
vid Hoburgs bank varit lågt sedan 2006 
beroende på att fiske då förbjöds under 
piggvarens lekperiod i detta område. Fång-
sterna vid Gotland har varit höga under 
perioden 1996-2010, även om fångsterna av 
piggvar varit avtagande (Figur 2a och b). 
Det betyder att vi har en gradient i kom-

mersiellt fisketryck på både piggvar och 
skrubbskädda, med avsaknad av fiske vid 
Gotska Sandön, lågt vid Hoburgs bank och 
högt vid Gotland. En analys av säsongsva-
riationer i yrkesfisket visar att merparten 
av fisket sker under piggvarens lekperiod, 
med 73 % av fångsterna under maj-juli. 

Fritidsfiske med mängdfångande red-
skap i mellersta Östersjön beräknades 
fånga nära 18 ton piggvar (medelfel 8 ton) 
och 60 ton skrubbskädda (medelfel 42 ton) 
under 2006 (Thörnqvist 2009), vilket är i 
paritet med yrkesfisket som landade 23 ton 
piggvar och 55 ton skrubbskädda i samma 
område under samma år. Specifika uppgif-
ter för de tre studerade områdena saknas, 
men enligt data från undersökningen av 
Thörnqvist (2009) följde det samma möns-
ter som yrkesfisket, med flest antal fiskeda-
gar vid Gotland och lågt antal vid i de två 
andra områdena. Det totala fisketrycket 
har därmed varit högst vid Gotland, lågt 
vid Hoburgs bank och mycket lågt eller 
obefintligt vid Gotska Sandön åren före och 
under undersökningsperioden. 
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Figur 2a. Fisket på piggvar uttryckt som kg fångst per km2 i de olika 
provfiskeområdena. Detta fiske domineras av piggvarsgarn.

Figur 2b. Fisket på skrubbskädda uttryckt som kg fångst per km2 i de olika 
provfiskeområdena. Detta fiske domineras av skäddegarn men de två stora 
topparna 1997 och 2005 orsakades av trålfiske.
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2 2 Sälens konsumtion av plattfisk

Inventeringar av gråsäl i Östersjön utförda 
av Naturhistoriska riksmuseet i anslut-
ning till pälsbytesperioden i maj-juni 2010 
visar att det runt Gotland inklusive Gotska 
Sandön och Salvorev räknats som minst 
202 och som mest 295 sälar (Olle Karlson, 
Naturhistoriska riksmuseet, pers. komm.). 
Siffror från andra räkningar under samma 
period 2010, ger ett högre resultat med 
sammanlagt mellan 215 och 601 sälar runt 
Gotland inklusive Salvorev men exklusive 
Gotska Sandön (Anette Asp, Högskolan på 
Gotland, pers. komm.). Det är osäkert hur 
väl dessa siffror speglar det faktiska antalet 
gråsälar men ett rimligt antagande är att 
sälpopulationen runt hela Gotland minst 
uppgår till mellan 200 och 600 individer 
under försommaren. Eftersom gråsälar kan 
röra sig över stora områden i sitt födosök 
(Sjöberg och Ball 2000, Dietz m.fl. 2003, 
Matthiopoulos m.fl. 2004) går det inte att 
göra separata beräkningar av antalet sälar 
i de tre provfiskeområdena. En annan 
felkälla är att eftersom inga återkommande 
räkningar skett under vinterhalvåret antar 
vi att siffrorna från pälsbytesperioden även 
är representativa för antalet sälar som fö-
dosöker runt Gotland under resten av året.

Dietstudier under perioden maj-juni 
2010 visar att viktandelen av piggvar, 
beräknat utgående från otoliter i exkre-
menter, utgör 4 % piggvar och 3 % skrubb-
skädda (Anette Asp, Högskolan på Gotland, 
pers. komm.). Baserat på material insamlat 
under augusti 2010 – januari 2011 är vik-
tandelen ca 2 % piggvar och 20 % skrubb-
skädda (Karl Lundström, Kustlaboratoriet, 
pers. komm.). Vi saknar uppgifter från 
övriga delar av året men med tanke på att 
skrubbskädda och piggvar båda ansamlas 
till lek och sedan födosök på grundare vat-
ten under vår och sommar (Florin 2005) så 
torde dietsiffrorna från maj-juni bäst spegla 
dieten under april-juli medan dietsiffrorna 
från augusti till januari är mer representa-
tiv för resten av året.

Hur mycket fisk en gråsäl äter beror 
bl.a. på ålder, årstid och dietsammansätt-
ning. Under perioder för födsel, digivning 
och parning (februari-mars) och pälsbyte 

(maj-juni) tillbringar sälarna mycket tid 
på land och deras födointag är betydligt 
lägre än under övriga året (Bonner 1981). 
Genom att anta att en gråsäl äter i genom-
snitt 4,5 kg per dag (Hammond och Grel-
lier 2006) och i det närmaste fastar under 
en månad (2 × 14 dagar) årligen (Anonym, 
2007) innebär det att den, baserat på de 
tidigare nämnda andelarna plattfisk i die-
ten, under ett år i genomsnitt kan äta 40 kg 
piggvar (4,5 kg/dag × 0,04 × (122-14) dagar 
+ 4,5 kg/dag × 0,02 × (243-14) dagar) och 
221 kg skrubbskädda (4,5 kg/dag × 0,03 × 
(122-14) dagar + 4,5 kg/dag × 0,2 × (243-14)
dagar). 

Baserat på ovanstående antaganden 
blir den totala konsumtionen av piggvar för 
200 sälar 8 ton och för 600 sälar 24 ton. För 
skrubbskädda ligger motsvarande skatt-
ning mellan 44 och 133 ton beroende på 
vilken siffra för antal sälar som används. 
Sälen verkar konsumera plattfisk av olika 
storlekar, främst i intervallet 20–30 cm. 
Detta är samma storlekar som dominerar 
i beståndet, vilket tyder på att sälen inte 
selektivt äter vissa storleksklasser av platt-
fisk. Yrkesfiskets landningar av plattfisk är 
koncentrerade till östra Gotlandshavet och 
uppgick år 2010 till 8 ton piggvar och 15 ton 
skrubbskädda. 

Uträkningen av gråsälens konsumtion 
av plattfisk baseras på ett ytterst begränsat 
material tillsammans med osäkra antagan-
den, och bör därför betraktas med försiktig-
het. Dietundersökningar baserade enbart 
på otoliter och benrester ger inte en helt 
rättvis bild av sälarnas verkliga födointag. 
Preliminära resultat från DNA-analyser 
av de insamlade proverna indikerar att 
förekomsten av skrubbskädda och piggvar 
kan vara ungefär dubbelt så stor jämfört 
med resultaten från enbart skelettrester. 
För att åstadkomma någonting utöver ett 
räkneexempel krävs ytterligare data om 
såväl sälarnas antal som födoval. Det finns 
emellertid goda förutsättningar för att 
förbättra kunskapen om sälarnas konsum-
tion av fisk runt Gotland genom fortsatt 
insamling av fekalier, i kombination med 
övervakning av antalet djur. Traditionell 



2011:8

20

metodik bör kombineras med DNA-analy-
ser. Sälar som födosöker längre bort från 
insamlingsplatserna, och kanske har en 
annan dietsammansättning, riskerar att 
bli underrepresenterade i en dietundersök-

ning baserad på exkrementer i och med att 
deras exkrementer hamnar i havet i större 
omfattning än sälar som hämtar sin föda i 
närheten av insamlingsplatserna.

2 3 Skarvens konsumtion av plattfisk

Beståndet av mellanskarv vid Gotland är 
stort, men arten häckar inte vid Gotska 
Sandön. På grund av att skarven har ett 
begränsat födosöksområde kan man räkna 
med att skarvens konsumtion nästan ute-
slutande koncentreras till östra Gotland av 
de tre undersökta områdena. En skattning 
av antalet skarvar i området erhölls från 
en nationell inventering 2006 (Staav 2007). 
Antalet häckande skarvar på östra sidan av 
Gotland var då 8 600 individer. 

Det saknas uppgifter angående skar-
vens diet i området. Däremot finns dietdata 
från Blekinge och Kalmar, där bestånden 
av skrubbskädda och piggvar är likartade, 
dock troligen mindre, än vid Gotland (Berg-
ström m.fl. 2010). I dessa områden utgör 
skrubbskädda ca 8 % av dieten, medan 
piggvar inte påträffats (Maria Boström, 
Kustlaboratoriet, pers. komm.). Skarvens 
migrationsbeteende utanför häckningssä-
song varierar mellan områden och år. Två 
skattningar av hur mycket skarven äter 
per dag under året används därför i beräk-
ningarna. Den lägre skattningen (baserad 

på 102 kg/år per häckande fågel) anger 
konsumtionen om skarven uppehåller sig i 
området enbart under häckningen, och den 
högre (baserad på 129 kg/år per häckande 
fågel) beräknas genom att man antar att 
20 % av skarvarna stannar kvar i området 
hela året (Maria Boström, Kustlaboratoriet, 
pers. komm.). Den årliga konsumtionen av 
skrubbskädda blir på basen av ovanstående 
siffror 70–88 ton. Skarvens konsumtion 
av skrubbskädda ligger alltså i samma 
storleksordning som sälens. Dock äter 
skarven mindre fiskindivider, i storlekarna 
8-19 cm, vilket sannolikt gör att påverkan 
på bestånden är lägre. Å andra sidan är 
andelen skrubbskädda av fiskbestånden 
kring Gotland betydligt högre än vid de 
undersökta områdena i Kalmar och Karls-
krona, och därmed kan konsumtionsberäk-
ningen utgöra en underskattning. Sannolikt 
äter skarven även en del piggvar, även om 
denna inte påträffats i dieten i Kalmar och 
Blekinge, men man kan då förvänta sig att 
enbart små individer konsumeras på grund 
av piggvarens runda kroppsform. 

2  4 Beräkningar av dödlighet

2 4 1 Metodik
Beräkningar av dödlighet för piggvar och 
skrubbskädda gjordes med så kallad fångst-
kurveanalys (Catch Curve Analysis, t.ex. 
Quinn och Deriso 1999). Denna metod an-
vänds för att skatta total momentan dödlig-

het genom att anpassa en regressionslinje 
till logaritmerade fångst-vid-ålder data (i 
antal eller proportioner). Analysen bygger 
på ett antal antaganden: 1) det förekommer 
ingen immigration till eller emigration från 
beståndet, 2) den momentana dödligheten 
är oberoende av ålder och provtagningsår 
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för de åldrar av fisk som ingår i analysen, 
3) det initiala antalet individer är samma 
för varje årsklass av fisk som ingår i ana-
lysen, dvs. alla årsklasser är lika starka. 
Enbart åldersgrupper som fångas represen-
tativt i det redskap som användes i prov-
fisket ingick i analysen. Analysen utfördes 
enbart på honor, i åldrarna 5–11 år för 
piggvar och 7–17 år för skrubbskädda. Den 
övre åldersgränsen för fångstkurveanalysen 
bestämdes på basen av regressionslinjer-
nas förklaringsgrad, så att man tog med de 
åldrar som gav högst summerad r2 för de 
tre regressionerna. Se metodikavsnitten i 
Avsnitt 3 och 4 för närmare beskrivning av 
insamling och provtagning. För att beräkna 
total momentan dödlighet och undersöka 
om det fanns skillnader mellan områden 
gjordes en linjär modell i R med faktorerna 
ålder och område, baserad på logtransfor-
merade fångster. Lutningen i den linjära 
modellen anger den momentana dödlig-
heten i området. I de fall där det fanns 
nollfångster av vissa åldrar ersattes dessa 
värden med hälften av det minsta värdet 
för fångsten.

2 4 2 Resultat & diskussion
Dödligheten för piggvar skiljde sig sig-
nifikant mellan områdena (ANOVA med 
faktorerna område och år; p = 0,01; Tabell 1, 
Figur 3a). Ett post hoc test visade att död-
ligheten vid Gotland var signifikant högre 
än vid Hoburgs bank (p = 0,01), och det 
fanns en tendens till att dödligheten vid 
Gotland var högre än vid Gotska Sandön 
(p = 0,09). Det fanns även en tendens till 
att piggvarsdödligheten vid Hoburgs bank 

var lägre än vid Gotska Sandön (p = 0,08). 
En jämförelse med dödligheten hos piggvar 
beräknad från prover tagna i yrkesfisket 
på Gotland (z = 0,85; ICES 2010) visade 
att dödligheten beräknad i denna studie 
var av samma storleksordning. Den något 
lägre dödligheten i ICES beräkningar är 
förväntad, eftersom yrkesfisket selekte-
rar för större fisk än provfiskenäten, som 
selekterar lika för de analyserade stor-
leksklasserna, vilket ändrar lutningen i 
fångstkurvan. Att dödligheten var högst vid 
Gotland stämmer överens med skillnaderna 
i fisketryck, men att Gotska Sandön och 
Hoburgs bank har så höga dödlighetsskatt-
ningar, trots att fiskeridödligheten torde 
vara minimal, kan bara förklaras med att 
den naturliga dödligheten i dessa områden 
måste vara hög. Dödligheten hos skrubb-
skädda var betydligt lägre än för piggvar 
(Tabell 1). Hoburgs bank hade signifikant 
lägre dödlighet än Gotland (p = 0,01) och 
Gotska Sandön (p = 0,02; Figur 3b). Dödlig-
hetsskattningarna för Gotska Sandön och 
Gotland låg på samma nivå (p = 0,99). Alla 
tre värden är förhållandevis låga, och visar 
att totaldödligheten för stor skrubbskädda, 
dvs. äldre än 7 år, är låg. 

Tabell 1. Momentan dödlighet för piggvar och 
skrubbskädda i de tre studieområdena beräknad 
utgående från fångstkurveanalys.

Område Piggvar Skrubbskädda

Gotska Sandön 0,67 0,23

Gotland 0,95 0,23

Hoburgs bank 0,51 0,14



2011:8

22

5 6 7 8 9 10 11

−
2

−
1

0
1

2
3

 

ålder

lo
g(

an
ta

l p
er

 s
ta

tio
n)

Gotland
Gotska Sandön
Hoburg Bank

8 10 12 14 16

2
3

4
5

6

 

ålder

lo
g(

an
ta

l p
er

 s
ta

tio
n)

Gotland
Gotska Sandön
Hoburg Bank

Figur 3a. Fångstkurveanalys av piggvarshonor där y axeln är 
antal/station logaritmerad (nollfångster är ersatta av hälften av 
det lägsta värdet) och x-axeln är ålder på individer. Lutningen 
på kurvorna är ett mått på dödligheten i beståndet. Lutningen är 
signifikant skild mellan de tre områdena.

Figur 3b. Fångstkurveanalys av skrubbskädde honor där y 
axeln är antal/station logaritmerad och x-axeln är ålder på 
individer. Lutningen på kurvorna är ett mått på dödligheten 
i beståndet. Lutningen är signifikant skild mellan de tre 
områdena.
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3  Analyser av  
fisksamhällen och fiskbestånd 

I analyserna av fisksamhällena i de tre 
områdena görs en översiktlig analys av alla 
fiskarter som fångats, men i övrigt foku-
serar vi på plattfisk, det vill säga piggvar 
och skrubbskädda, som utgjorde målarter 
för fredningen. Utöver dessa görs även en 
mindre omfattande utvärdering av potenti-
ella effekter på torsk, som utgör den tredje 
dominerande arten i områdena. För dessa 
tre arter undersöks skillnader i bestånd-
stäthet och storleksstruktur. För piggvar 
och skrubbskädda görs dessutom analys av 
könsmognad och könskvot, och på honor, 
eftersom fisket främst riktas mot dessa, görs 
även analyser på individnivå av åldersför-
delning och längd vid ålder.

Resultaten tyder på att fredningsområdet 
vid Gotska Sandön inte haft någon effekt 
på artsammansättningen i sin helhet när 
en jämförelse görs med referensområdena. 
Däremot är förekomsten av piggvar större i 
det helt fredade området vid Gotska Sandön 
och delvis fredade Hoburgs bank än i det 
fiskade området vid Gotland. Vid Gotska 
Sandön har tätheten stor piggvar (≥30 cm) 
också ökat efter fredningens införande. Re-
sultatet är troligen en effekt av fredningen. 
Tätheterna av skrubbskädda var också 
högst vid Gotska Sandön och mängden 
liten skrubbskädda (<21 cm) hade ökat efter 

jämfört med före fredningens införande. 
Detta kan eventuellt förklaras av skillnaden 
i fisketryck och att den juvenila dödlighe-
ten vid Gotland troligen är högre på grund 
av skarven medan Hoburgs bank utgör en 
sämre miljö för skrubbskädda.

För piggvar kan skillnad i könskvot mel-
lan områden spegla skillnader i fisketryck 
som till största delen drabbar storvuxna 
honor. Gotska Sandön är den enda av de 
undersökta platserna som uppvisade en nå-
gorlunda jämn könskvot med 46 % honor i 
totalfångsten för piggvar. För skrubbskädda 
ses inga stora skillnader i könskvot mellan 
områden. Avsaknaden av äldre honor av 
piggvar vid Gotland är troligen en effekt av 
det högre fisketrycket i detta område medan 
den stora mängden ung piggvar vid Gotska 
Sandön visar att fredningsområdet är ett 
viktigt uppväxtområde för arten. Kombi-
nationen av låg medelålder men likadan 
åldersfördelning fram till 6 års ålder tyder 
på att dödligheten är högre för skrubbskäd-
da på Gotland jämfört med Gotska sandön, 
vilket kan vara en effekt av det högre fiske-
trycket i detta område. Individanalyserna 
visade att längd vid ålder för både piggvar 
och skrubbskädda var lägst vid Gotska San-
dön, vilket kan vara en effekt av den högre 
tätheten.
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Tabell 2. Antal fiskade stationer per år. Vid varje station 
fiskades 1 nätlänk per station och natt.

Plats 2006 2007 2008 2009

Gotska 
Sandön

36 36 30 36

Gotland 30 24 36 30

Hoburgs 
bank

30 30 30 -

3  1 Metodik

För att följa upp effekterna av fredningen 
har provfiske utförts med nätlänkar under 
juni månad under perioden 2006-2009 
utanför Gotska Sandön och på referens-
lokaler vid Gotlands nordöstra kust och 
Hoburgs bank söder om Gotland (Figur 1). 
Under 2009 fiskades enbart Gotska San-
dön och referenslokalen utanför Gotland. 
På varje station sattes en nätlänk. Länken 
är sammansatt av fem stycken nio meter 
långa nät med maskstorlekarna 25, 30, 38, 
50 och 60 mm samt fyra 50 m långa nät 
med maskstorlekarna 75, 100 och 120 mm. 
På Gotska Sandön fiskades två sektioner, 
Norra (sektion 2) och västra sidan (sek-
tion 7), utanför Gotland en sektion och en 
sektion vid Hoburgs bank. Fiskedjupet var 
10–25 m, och ingen stratifiering av statio-
nerna gjordes. Antal stationer som fiskades 
varje år varierade beroende på väderförhål-
landen mellan 24 och 36 (Tabell 2). Fång-
sten registrerades per maskstorlek och 
cm längdgrupp. Individprover (längd, vikt, 
kön, könsstatus och åldersprov) togs från 
samtliga piggvarar och ifrån 20 skrubb-
skäddor per längdgrupp. Då fångsten av 
skrubbskäddor blev mycket stor och täckte 
ett större längdintervall vid Gotska Sandön 
togs individprov av enbart 10 individer per 
längdgrupp av skrubbskäddor mindre än 
20 cm eller större än 30 cm. I samband med 
provfisket registrerades även temperatur 
vid varje station.

Vid Gotska Sandön har ett snarlikt prov-
fiske även skett före fredningens införande 
under perioden 2003-2005. Detta fiske ägde 
också rum under juni månad med samma 
maskstorlekar som i uppföljningsprogram-
met, samt ytterligare 85 mm maska. Till 
skillnad från provfisket 2006-2009 var 
75 mm nätet bara nio meter långt och 100 
och 120 mm näten var enbart 25 m långa 
under 2003.

För att få en rättvisande bild av bestån-
dets verkliga storleksfördelning används 
en geometrisk serie av maskor (Appelberg 
m.fl. 1995) och fångsten i de kortare näten 
justeras uppåt för att motsvara 50 m längd, 
så att man får samma ansträngningsmått 
för alla maskstorlekar. De statistiska analy-

serna av fångst per ansträngning, mätt som 
antal fiskar per station, gjordes på fjärde-
rotstranformerade data för att få homogena 
varianser och normalfördelade residualer.

För att studera artsammansättningen i 
de provfiskade områdena gjordes en mul-
tivariat analys med fångst per station för 
varje fångad art per område. För att minska 
inflytandet av de talrikaste arterna gjordes 
en fjärderotstransformering av data och 
därtill gjordes en filtrering, så att sällsynta 
arter som inte bidrog mer än 10 % till 
individantalet på någon plats togs bort, för 
att på så sätt göra data mindre känsligt för 
enstaka observationer (Clarke & Warwick 
2001). Artsammansättningen på de olika 
platserna jämfördes med Principal Coordi-
nates Analysis av Bray-Curtis likhetsindex 
beräknat för alla kombinationer av områ-
den (Clarke & Warwick 2001).

Fångsten i nät kan variera beroende på 
vattentemperatur, eftersom temperaturen 
påverkar fiskens rörelseaktivitet, och då 
temperaturen varierat både mellan områ-
den och mellan år användes ANCOVA med 
temperatur vid botten som kovariat för att 
jämföra fångst mellan områden. Område 
och år var fixa faktorer och fångst per sta-
tion beroende variabel. I de fall temperatu-
ren inte var signifikant togs kovariaten bort 
och en vanlig tvåvägs-ANOVA gjordes. I de 
fall interaktionen område × år var signifi-
kant gjordes en marginal means plot, även 
kallad interaction plot (Quinn och Keough 
2002) för att se om skillnader mellan områ-
den var konsekvent mellan år. 

För att jämföra storleksfördelningen 
hos de vanligaste arterna mellan områden 
beräknades antalet fiskar per station över 
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och under respektive arts minimimått, dvs. 
21 cm för skrubbskädda, 30 cm för piggvar 
och 38 cm för torsk. 

Åldersanalyser gjordes enligt standar-
diserade metoder på färgade och sågade 
otoliter av piggvar och skrubbskädda (ICES 
2007). Åldersprovet gav en åldersfördelning 
per längdklass som multiplicerades med 

längdfördelningen i fångsten (med justering 
för nätlängden) för att få en åldersfördel-
ning som speglar det verkliga beståndet så 
bra som möjligt. Analyser av åldersfördel-
ning och längd vid ålder gjordes enbart på 
honor eftersom tillväxten skiljer mellan 
könen (Florin 2005) och fisket är riktat 
främst mot honor (Fiskeriverket 2011).

3  2 Resultat & diskussion

3 2 1 Artfördelning
Totalt har nio fiskarter fångats under de 
år provfisket pågått vid Gotska Sandön, 
samma antal har noterats vid Hoburgs 
bank medan elva olika arter fångats vid 
Gotland. Artdiversiteten, mätt med Shan-
nons diversitetsindex är heller inte högre 
vid Gotska Sandön jämfört med övriga 
områden (Gotska Sandön: 1,86 ± 0,07, Got-
land: 1,83 ± 0,2; Hoburg: 2,01 ± 0,07; medel 
± standardavvikelse). Skrubbskädda, torsk 
och piggvar dominerar i fångsterna i alla 
områden (Figur 4a) och artsammansätt-
ningen är till 75 % lika inom alla tre områ-
den (Figur 4b). Vidare kan man se att för 
både Gotska Sandön och Hoburgs bank är 
variationen i artsammansättning mellan 
år liten medan den varierar mer mellan 
år vid Gotland. Skillnaden i artsamman-
sättning mellan områden är signifikant 
(ANOSIM, R = 0,57; p = 0,001) och Ho-
burgs bank skiljer sig mest från de övriga 
(ANOSIM, Gotska Sandön – Hoburg: R = 
0,87; p = 0,03; Gotska Sandön – Gotland: 
R = 0,47; p = 0,03; Hoburg – Gotland: R = 
0,70; p = 0,03). Det här tyder på att fisk-
samhället vid Hoburgs bank är något olik 
de övriga, troligen som en effekt av att 
miljön är annorlunda på denna utsjöbank 
jämfört med de landnära områdena vid 
Gotska Sandön och Gotland. Hoburgs bank 
är djupare och har en annan sammansätt-
ning av bottensediment med mindre sand 
än de övriga två områdena. Resultaten 
tyder på att fredningsområdet vid Gotska 
Sandön inte haft någon effekt på artsam-
mansättningen i sin helhet eller artdiver-
siteteten när en jämförelse görs med de 
fiskade områdena.

3 2 2 Abundans och 
storleksfördelning

Piggvar

Storleksfördelningen tycks skilja mellan om-
råden med mer liten piggvar vid Gotska San-
dön och mer stor piggvar vid Hoburgs bank 
(Figur 5a). Mängden piggvar över minimi-
måttet 30 cm skiljer sig mellan både områ-
den och år och det finns därför en signifikant 
interaktion däremellan. Även temperaturen 
har en signifikant effekt som kovariat (om-
råde: F2,339 = 23,7; p<0,001; år: F3,339 = 2,7; p 
= 0,045; område × år: F5,339 = 3,55; p = 0,004; 
temp: F1,339 = 14,8; p<0,001). Efter att ha 
justerat för temperaturen är mängden pigg-
var över minimimåttet (≥ 30 cm) signifikant 
störst vid Hoburgs bank, därefter Gotska 
Sandön och vid Gotland är mängden minst 
(Figur 5b, skillnad i medelabundans: Hoburg 
– Gotland: 0,60; p<0,001; Hoburg – Gotska 
Sandön: 0,37; p<0,001; Gotska Sandön – 
Gotland: 0,23; p = 0,005). Det syns en positiv 
utveckling över tiden vid Gotska Sandön, så 
att under 2006-2007 är det ingen skillnad 
mellan Gotland och Gotska Sandön, men 
därefter skiljer sig områdena åt. För mäng-
den liten piggvar finns en effekt av område 
och temperatur men ingen signifikant effekt 
av år och heller ingen signifikant interaktion 
mellan år och område (område: F2,339= 31,1; 
p<0,001; år: F3,339 = 1,88, p = 0,13, område × 
år: F5,339= 2,06; p = 0,069; temp: F1,339 = 94,4; 
p<0,001). Mängden liten piggvar (<30 cm) är 
signifikant störst vid Gotska Sandön, följt av 
Hoburgs bank och minst antal vid Gotland 
(Figur 5c, skillnad i medelabundans: Gotska 
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Figur 4a. Fångat medelantal per station av olika arter i de tre provfiskade områdena 
2006-2009. Observera den logaritmiska skalan på y-axeln.
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Figur 4b. Principal Coordinate Analysis av fisksamhället i de tre provfiskeområdena. Varje punkt 
representerar den genomsnittliga artsammansättningen i provfisket på en plats ett givet år och 
ju närmare två punkter ligger varandra desto mer lika är artsammansättningen. Heldragen linje 
sammanbinder punkter med 75 % likhet medan streckad linje sammanbinder punkter med 85 % likhet 
i artsammansättning. Den första axeln, som förklarar 50 % av variationen, representerar mer sällsynta 
arter där positiva värden indikerar förekomst av oxsimpa medan negativa värden indikerar tånglake 
och sjurygg. Den andra axeln, som förklarar 31 % av variationen, domineras av torsk och rödspätta för 
positiva värden och skrubbskädda för negativa.
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Figur 5a. Storleksfördelning hos piggvar i antal per station och cm-längdgrupp, medel för alla år i 
de tre provfiskade områdena. Pilarna anger medelstorleken på piggvar i respektive område.
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Figur 5b. Medelantal piggvarar över minimimåttet (≥30 
cm) per station i de tre områdena justerat för effekter av 
temperatur.

Figur 5c. Medelantal piggvarar under minimimåttet 
(<30 cm) per station i de tre områdena, justerat för 
effekter av temperatur.
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Sandön – Gotland: 0,66; p<0,001; Gotska 
Sandön – Hoburg: 0,32; p<0,001; Hoburg – 
Gotland: 0,34; p = 0,001).

En jämförelse mellan fångst av stor pigg-
var före och efter fredningens införande vid 
Gotska Sandön visar att fångsterna är högre 
efter införandet (2007-2009) jämfört med 
före (2003-2005) (Figur 5d, ANOVA, F1,212 = 
15,6; p<0,001). (Temperaturen hade i detta 
fall ingen signifikant effekt (F1,183 = 0,026; p = 
0,87) och används därför inte som kovariat). 
Hos piggvar under minimimåttet fanns dä-
remot ingen skillnad före och efter fredning-
ens införande men här fanns en signifikant 
effekt av temperatur vilket gjorde att data 
från 2003 inte kunde användas eftersom 
temperaturuppgifter saknas från detta år 
(ANCOVA, temperatur: F1,182 = 38; p<0,001, 
före/efter: F1,182 = 1,6; p = 0,2).

Sammantaget visar resultatet att före-
komsten av både liten och stor piggvar är 
större i det helt fredade området vid Gotska 

Sandön och delvis fredade Hoburgs bank 
än i det fiskade området vid Gotland. Vid 
Gotska Sandön har tätheten stor piggvar 
ökat efter fredningens införande.

Skrubbskädda

Storleksfördelningen av skrubbskädda 
tycks vara mer likartad mellan områden 
än hos piggvar (Figur 6a). Temperaturen är 
inte signifikant vare sig för förekomsten av 
stor eller liten skrubbskädda och tas därför 
inte med i analyserna. Mängden skrubb-
skädda över minimimåttet skiljer sig mel-
lan områden men det finns även en effekt 
av år och en interaktion däremellan (om-
råde: F2,349 = 157,4; p<0,001; år: F3,349 = 9,17; 
p<0,001; område × år: F5,349 = 10,89; 
p<0,001). Mängden är signifikant högst vid 
Gotska Sandön sett över hela tidsperioden 
även om mängden inte skiljde sig mellan 
Gotska Sandön och Gotland vid fredningens 
införande 2006 (Figur 6b, skillnad i medela-
bundans: Gotska Sandön – Gotland: 0,45; 
p<0,001; Gotska Sandön – Hoburg: 1,48; 
p<0,001; Gotland – Hoburg: 1,02; p<0,001). 
Hoburgs bank har signifikant lägre antal 
skrubbskäddor över minimimåttet jämfört 
med de övriga områdena. 

Ett liknande mönster ses hos mängden 
skrubbskädda under minimimåttet (om-
råde: F2,349 = 321,7; p<0,001; år: F3,349=2,82; 
p = 0,039; område × år: F5,349 = 8,78; 
p<0,001) som inte heller skiljde sig åt mel-
lan Gotska Sandön och Gotland år 2006, 
men där mängden skrubbskäddor under 
åren som följer är signifikant högre vid Got-
ska Sandön (Figur 6c). Även här är mäng-
den skrubbskädda minst vid Hoburgs bank 
(Figur 6c, skillnad i medelabundans: Gotska 
Sandön – Gotland: 0,79; p<0,001; Gotska 
Sandön – Hoburg: 2,30; p<0,001; Gotland – 
Hoburg: 1,55; p<0,001). 

Att Hoburgs bank har så mycket lägre 
tätheter tyder på att området inte är en 
lika gynnsam miljö för skrubbskädda som 
de två landnära områdena. Tätheterna av 
både liten och stor skrubbskädda var något 
högre vid Gotska Sandön än vid Gotland, 
vilket eventuellt kan förklaras av skillna-
den i fisketryck. För de större individerna 
är det i så fall en direkt effekt av att fler 
individer överlever när fisketrycket är 
lägre, medan det hos de mindre individerna 
är en effekt av den ökade rekryteringen 

Figur 5d. Medel antal piggvarar per station över (lila) 
respektive under (grön) minimimåttet 30 cm i provfiske 
vid Gotska Sandön före och efter fredningens införande 
2006. Linjen visar medelvärden och felstaplarna 
standardfel. När fångsten justeras för temperatur och 
transformeras för att bli normalfördelad är antalet 
piggvarar över minimimåttet signifikant fler efter 
reservatets införande medan det inte finns någon skillnad 
för piggvar under minimimåttet. 

2006 200920082007
År

0

10

20

30

200520042003

över minimimått
under minimimått

A
nt

al
 p

er
 s

ta
tio

n



29

2011:8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Längd (cm)

an
ta

l p
er

 s
ta

tio
n

Gotska Sandön
Gotland
Hoburgs bank

Figur 6b. Medelantal skrubbskäddor över minimimåttet 
(≥21 cm) per station i de tre områdena.

Figur 6a Storleksfördelning hos skrubbskädda i antal per station och cm-längdgrupp, medel för 
alla år i de tre provfiskade områdena. Pilarna anger medelstorleken på skrubbskädda i respektive 
område.
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(<21 cm) per station i de tre områdena.
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som blir följden av att fler stora individer 
överlever. En alternativ förklaring till den 
högre tätheten av liten skrubbskädda vid 
Sandön är att området utgör ett bättre upp-
växtområde. En tredje tänkbar förklaring 
är att den juvenila dödligheten vid Gotland 
troligen är högre pga. predation från skarv, 
som kan vara en betydande mortalitetsfak-
tor i området (se avsnitt 2.3).

En jämförelse mellan fångst av stor 
skrubbskädda före och efter fredningens 
införande vid Gotska Sandön visar ingen 
signifikant skillnad i täthet åren efter infö-
randet (2007-2009) jämfört med åren innan 
(2003-2005) även om det finns en tendens 
till högre värden efter fredningens införan-
de (Figur 6d, ANOVA, F1,209 = 2,6; p = 0,10). 
Mängden skrubbskädda under minimimåt-
tet har däremot ökat signifikant (Figur 6d, 
ANOVA, F1,209 = 28; p<0,001). Temperaturen 
hade i detta fall ingen signifikant effekt 

över minimimått
under minimimått

A
nt

al
 p

er
 s

ta
tio

n

0

50

100

250

150

200

300

Figur 6d. Medel antal skrubbskäddor per station över 
(lila) respektive under (grön) minimimåttet 21 cm i 
provfiske vid Gotska Sandön före och efter fredningens 
införande 2006. Linjen visar medelvärde och felstaplarna 
standardfel. När fångsten transformeras för att bli 
normalfördelad är antalet skrubbskäddor under 
minimimåttet signifikant fler efter reservatets införande, 
medan det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad 
för skrubbskäddor över minimimåttet.
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och används därför inte som kovariat. Den 
ökade mängden liten skrubbskädda efter 
fredningens införande kan vara en indi-
rekt effekt av ett lägre fisketryck på stora 
individer som ger upphov till bättre rekry-
tering även om effekten på stora individer 
inte var statistiskt signifikant. En alterna-
tiv förklaring är att miljöförhållandena för 
skrubbskädda på något sätt blivit bättre 
med tiden.

Torsk

Storleksfördelningen hos torsk är likar-
tad mellan områdena, medan tätheterna 
skiljer sig åt (Figur 7a). Mängden torsk över 
minimimåttet skiljer sig mellan områden 
men tycks även variera mellan år. Även 
temperaturen har en signifikant effekt (om-
råde: F2,339 = 74,3; p<0,001; år: F3,339 = 2,7; 
p = 0,04; område × år: F5, 339 = 0,84; p = 0,52; 
temp: F1,339 = 8,9; p = 0,003). Efter att ha 
justerat för temperatur visar stor torsk, 
dvs. över minimimåttet 38 cm, en tydlig 
nord-sydlig gradient med mest torsk vid 
Hoburgs bank följt av Gotland och ytterst 
få stora torskar vid Gotska Sandön (Figur 
7b, skillnad i medelabundans: Hoburg – 
Gotland: 0,53; p<0,001; Hoburg – Gotska 
Sandön: 1,14; p<0,001; Gotland – Gotska 
Sandön: 0,61; p<0,001). Mängden liten torsk 
skiljer sig mellan områden och varierar 
även mellan år, vilket ger en signifikant 
interaktion., Även temperaturen har en 
signifikant effekt (område: F2,339 = 80,68; 
p<0,001; år: F3,339 = 14,1; p<0,001; område × 
år: F5, 339 = 7,12; p<0,001; temp: F1,339 = 15,2; 
p<0,001). Mängden liten torsk är lika stor 
vid Hoburgs bank och Gotland men signi-
fikant lägre vid Gotska Sandön (Figur 7c, 
skillnad i medelabundans: Gotland – Ho-
burg: 0,002; p = 0,98; Gotland – Gotska 
Sandön: 0,79; p<0,001, Hoburg – Gotska 
Sandön: 0,78; p<0,001). 

Mönstret i torskförekomst kan troligen 
knytas till den storskaliga utbredningen 
av torsk i Östersjön, med högre tätheter 
längre söderut, ju närmare lekområdet vid 
Bornholmsdjupet man kommer. De ökande 
tätheterna vid Gotska Sandön stämmer 
överens med den ökning man ser i torsk-
beståndet i Östersjön, något som noterats 
även i en del andra av Kustlaboratoriets fis-
ken. För torskens del ses, som väntat, alltså 
inga effekter av fredningsområdet.
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Figur 7a. Storleksfördelning hos torsk i antal per station och cm-längdgrupp, medel för alla år i de tre 
provfiskade områdena. Pilarna anger medelstorleken på torsk i respektive område.

Figur 7b. Medelantal torskar över minimimåttet (≥38 cm) 
per station i de tre områdena, justerat för effekter av 
temperatur.

Figur 7c. Medel antal torskar under minimimåttet (<38 cm) 
per station i de tre områdena, justerat för effekter av 
temperatur.
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Figur 8a. Andelen piggvarshonor i provfiske vid Gotska sandön, Gotland och Hoburgsbank under åren 
2006-2009 i totalfångsten, respektive över lagligt minimimått, medel och standardavvikelse visas.

3 2 3 Könskvot
I ett naturligt ofiskat bestånd förväntar vi 
oss en jämn könskvot av både piggvar och 
skrubbskädda bland vuxna individer men 
eftersom honorna växer snabbare och blir 
större hos båda arterna (Florin 2005) så blir 
könskvoten dominerad av honor bland stora 
individer men av hanar bland små indivi-
der.

Piggvar

Gotska Sandön är den enda av de undersök-
ta platserna som uppvisade en någorlunda 
jämn könskvot med 46 % honor i totalfång-
sten av piggvar. För de övriga områdena 
sågs ett underskott av honor (Figur 8a). 
Andelen honor skiljde sig åt mellan alla 
tre områden med lägst andel vid Gotland 
(z-test för två proportioner; p<0,001 för 
alla kombinationer). Bland individer över 
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Figur 8b. Andelen skrubbskäddehonor i provfiske vid Gotska sandön, Gotland och Hoburgsbank under åren 
2006-2009 i totalfångsten, respektive över lagligt minimimått, medel och standardavvikelse visas.
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minimimåttet, 30 cm, finns en majoritet 
honor på alla platser eftersom de blir större 
än hanar (Florin 2005) och det är uppen-
bart att fisket riktas främst mot honor, 
men även där är andelen högre för Gotska 
Sandön än för de övriga områdena. Skill-
nad i könskvot mellan områden kan spegla 
skillnader i fisketryck som till största delen 
drabbar storvuxna honor. Skillnad i köns-
kvoten i totalfångsten mellan områden kan 
teoretiskt inte bero på skillnader i tillväxt 
mellan områden utan måste härröra sig 
från att dödligheten hos könen är olika i de 
olika områdena. Däremot kan könskvoten 
vid en viss storlek (över eller under mini-
mimåttet) skilja sig mellan områden pga. 
skillnader i tillväxt mellan områden. 

Skrubbskädda

Könskvoten hos skrubbskädda är jämn 
både vid Gotska Sandön och vid Gotland 
medan det vid Hoburgs bank finns ett 
underskott av honor (Figur 8b). ). Andelen 
honor skiljde sig åt mellan alla tre områden 
med lägst andel vid Hoburgs bank (z-test 
för två proportioner; p<0,001 för alla kom-
binationer). Mönstret ser likadant ut för 
fiskar över lagligt minimimått, 21 cm, som 
det ser ut i totalfångsten. Detta tyder på att 
fisketrycket på skrubbskädda inte är lika 
skevt riktat mot honor som hos piggvaren, 
eller inte lika högt som på piggvar. 

3 2 4 Könsmognad
Piggvar leker i maj-juni utanför Gotland 
medan skrubbskäddan leker någon månad 
tidigare (Florin 2005, Martinsson och 
Nissling 2011). Vårt provfiske träffade 
tydligt piggvarsleken, eftersom nästan 
alla (98–100 %) fångade piggvarar på de 
tre platserna för samtliga år var adulter 
(vuxna fiskar) som befann sig i eller mycket 
nära lek. Även de skrubbskäddor som fång-
ades var till största delen vuxna individer 
(86–93 %) men här syntes en tydlig nord-
sydlig gradient där skrubbskäddorna vid 
Gotska Sandön mer nyligen hade lekt (98 % 
klassades som utlekta) medan skrubbskäd-
dorna vid Hoburgs bank redan befann sig 
i tillväxtstadie inför nästa säsong (33 % 
utlekta) och skrubbskäddorna vid Gotland 
var däremellan (76 % utlekta). 

3 2 5 Åldersfördelning 
Analyser av åldersfördelning gjordes enbart 
på honor eftersom fisket är riktat främst 
mot dessa (Fiskeriverket 2011).

Piggvar

Piggvarshonorna vid Hoburgs bank är ge-
nerellt äldre medan det finns en majoritet 
unga fiskar vid Gotska Sandön (Figur 9a). 
Medelåldern skiljer sig åt mellan områden 
med yngst fiskar i provfisket vid Gotska 
Sandön och äldst vid Hoburgs bank (p<0,05 
för parvisa jämförelser med t-test, Tabell 3). 

Om man bara tittar på honor över mini-
mimåttet så ser förhållandet något annor-
lunda ut. Nu är fiskarna yngst vid Gotland 
(Tabell 3, p<0,05 för parvisa jämförelser 
med t-test). medan skillnaden mellan Got-
ska Sandön och Hoburgs bank inte längre 
är signifikant (Tabell 3, p>0,05 för parvis 
jämförelse med t-test). Avsaknaden av äldre 
honor vid Gotland är troligen en effekt 
av det högre fisketrycket i detta område 
medan den låga medelåldern beror på den 
stora mängden ung piggvar vid Gotska San-
dön vilket visar att fredningsområdet är ett 
viktigt uppväxtområde för piggvar.

Skrubbskädda

Hos skrubbskädda ser åldersfördelningen 
likadan ut mellan Gotska Sandön och Got-
land fram till 6 års ålder men sedan finns 
en stor mängd äldre skrubbskäddor vid 
Gotska Sandön som inte finns vid Gotland 
(Figur 9b). Medelåldern för honor är signifi-
kant olika vid alla områden med lägst med-
elålder vid Gotland följt av Gotska Sandön 
och äldst fiskar vid Hoburgs bank (Tabell 3, 
p<0,05 för parvisa jämförelser med t-test). 
Samma mönster ses om man enbart tittar 
på fiskar över det lagliga minimimåttet 
21 cm (resultat ej visat). Kombinationen 
av låg medelålder men likadan åldersför-
delning fram till 6 års ålder tyder på att 
dödligheten är högre för skrubbskädda på 
Gotland jämfört med övriga områden vilket 
kan vara en effekt av det högre fisketrycket 
i detta område.
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Figur 9a. Åldersfördelning hos piggvarshonor i fångsten i antal per station. För samtliga år (2006-2009) 
sammanslaget. Pilarna markerar den beräknade medelåldern hos piggvarshonor i de tre områdena.

Figur 9b. Åldersfördelning hos skrubbskäddehonor i fångsten i antal per station. För samtliga år (2006-2009) 
sammanslaget. Pilarna markerar den beräknade medelåldern hos skrubbskäddehonor i de tre områdena.

Tabell 3. Medelålder för honor av piggvar och skrubbskädda år 2006-2009. Antal är 
medelantalet individer i beräkningarna per år för varje område. 

Art Område Antal Medelålder Standardavvikelse

Piggvar – totalfångst Gotska Sandön 220 4,7 0,29

Gotland 65 5,2 0,29

Hoburgs bank 142 6,2 0,42

Piggvar > minimimått Gotska Sandön 66 6,3 0,30

Gotland 55 6,0 0,26

Hoburgs bank 82 6,6 0,37

Skrubbskädda – 
totalfångst

Gotska Sandön 3725 8,08 0,62

Gotland 2060 6,67 0,82

Hoburgs bank 311 9,09 1,38

Hoburgs bank

Hoburgs bank



35

2011:8

3 2 6 Längd vid ålder 
 Analyser av längd vid ålder gjordes enbart 
på honor eftersom tillväxten skiljer mel-
lan könen (Florin 2005) och fisket är riktat 
främst mot honor (Fiskeriverket 2011).

Piggvar

Längd vid ålder för piggvarshonor tyder på 
att tillväxten skiljer sig åt mellan områden 
(Figur 10a). Skillnad i längd vid ålder mel-
lan områden testades för individer mellan 3 
och 9 år, de åldrar där det fanns tillräckligt 
med data, genom en ANOVA med längd som 
beroende variabel, samt område och ålder 
som fixa faktorer. Det fanns en signifikant 
skillnad i längd vid ålder mellan områden, 
men också en interaktion mellan område 
och ålder (område: F2,1140 = 23,7; p<0,001, 
område × ålder: F6,1140 = 3,5; p<0,001). 

Piggvar från Gotska Sandön var sig-
nifikant mindre än piggvar från de andra 
områdena (post-hoc test, medelskillnad: 
Gotska Sandön – Gotland: -27,1 mm, 
p<0,001, Gotska Sandön – Hoburg: -32,2 
mm, p<0,001, Hoburg – Gotland: 5,1 mm, 

p = 0,08). En inspektion av ”marginal me-
ans-figuren” (Figur 10a) visar att skillnaden 
i längd vid ålder mellan Gotska Sandön och 
de övriga områdena är störst i åldrarna tre 
till sex år. 

I den här typen av analys blandas olika 
årsklasser och det kan vara ett problem om 
starka årsklasser förekommer i enskilda 
områden. Om så är fallet kan analysen 
visa på skillnad i längd vid ålder mellan 
årsklasser istället för mellan områden. 
Analys av relativ årsklassstyrka visar att 
alla tre områden har ett likartat mönster 
med i huvudsak starka årsklasser 1999, 
2001, 2003 och 2005 (Figur 10b) men att det 
finns en viss skillnad där vid Gotska San-
dön både 2001 och 2002 års årsklasser är 
medelmåttiga medan 2002 är svag både vid 
Gotland och vid Hoburgsbank. En inspek-
tion av vilka årsklasser som ingår i själva 
längd-vid-ålderanalysen (resultat ej visat) 
visar att proverna från Gotska Sandön och 
Gotland domineras av fiskar födda 2003 och 
2005 medan Hoburgs bank avviker genom 
ett större inslag av äldre fiskar födda 
1999-2001 med klar dominans av 2001 års 
kohort. 2001 är även rikligt representerad 

Figur 10a. Medellängd vid ålder för piggvarshonor 3–9 år i de 
tre områdena.
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Figur 10b. Relativ årsklassstyrka hos piggvar (beräknat på honor i åldrarna 3-9 år). 
Linjen vid 100 % representerar medel för alla årsklasser för varje område.

på Gotland men inte på Gotska Sandön. 
Om 2001 års kohort haft en lägre tillväxt 
till följd av täthetsberoende effekter vid 
Hoburgs bank och Gotland, så kan detta ha 
orsakat att längd vid ålder i dessa områden 
närmar sig Gotska sandöns lägre längd för 
åldrarna 5–9 år, där denna årsklass ingår. 
Skillnaderna i årsklasstyrka mellan om-
rådena kan alltså ha minskat skillnaden 
i tillväxt mellan områdena, snarare än 
orsakat skillnaden. Den lägre tillväxten 
fram till 3 års ålder vid Gotska Sandön hos 
piggvaren kan vara en effekt av fredningen, 
antingen genom att beståndet här är tätare 
eller genom att tidigare könsmognad gyn-
nats då inget fiske sker under lektid (se 
även avsnitt 4). Tillväxten påverkas dock 
även av både salthalt och temperatur på så 
sätt att tillväxten gynnas av ökande tempe-
ratur och salthalt upp till ett optimum som 
ligger lägre än de förhållanden som råder i 
Östersjön (Florin 2005). Det skulle kunna 
ge upphov till lägre tillväxt vid Gotska 
Sandön där salthalten och temperaturen är 
lägre än i övriga områden. 

Skrubbskädda

Längd vid ålder för skrubbskäddehonor 
skiljer sig åt mellan områden (Figur 11a) 
och för honor mellan 3 och 20 år så är 
skillnaden mellan områden signifikant. Det 
finns även en signifikant interaktion mel-
lan ålder och område (ANOVA, längd som 

beroende, område och ålder som oberoende, 
område: F2,1722 = 45,3; p<0,001, område × 
ålder: F34,1722 = 1,5; p = 0,032). Figuren 11b 
visar att skrubbskädda vid Gotland är 
större vid varje ålder över 5 år jämfört med 
de andra områdena, samt att ung skrubb-
skädda vid Gotska Sandön är mindre än i 
de andra områdena. 

Analys av relativ årsklasstyrka visar 
att samvariationen mellan områden inte 
är lika tydlig som hos piggvar (Figur 11b). 
En jämförelse mellan vilka kohorter som 
finns representerade i analysen (resultat ej 
visat) visar att alla årsklasser är relativt 
jämnt representerade i alla områden (ingen 
representerar mer än 15 %) och eventuell 
skillnad i tillväxt mellan årsklasser kan 
inte förklara skillnaden i storlek vid ålder 
mellan områden. Den mindre storleken vid 
Gotska Sandön hos mycket ung skrubb-
skädda (Figur 11a) kan vara en effekt av 
att beståndet här är mycket tätare vilket i 
sin tur kan vara en indirekt effekt av fred-
ningen, eller en effekt av lägre predation 
från skarv. Tillväxten påverkas dock även 
av både salthalt och temperatur på så sätt 
att tillväxten gynnas av ökande temperatur 
och salthalt upp till ett optimum som ligger 
lägre än de förhållanden som råder i Öst-
ersjön (Florin 2005). Det skulle kunna ge 
upphov till lägre tillväxt vid Gotska Sandön 
där salthalten och temperaturen är lägre än 
i övriga områden. 

Hoburgs bank
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Figur 11 a. Medellängd vid ålder för skrubbskäddehonor 3-20 år

Figur 11 b. Relativ årsklassstyrka hos skrubbskädda (beräknat på honor i åldrarna 
3-12 år). 100 % representerar medel för alla årsklasser för varje område.
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4  Fekunditet hos piggvar

Piggvar vid Gotska Sandön hade högre 
fekunditet, dvs. antal ägg per kroppsvikt, 
jämfört med referensområdena. Detta kan 
antingen vara en effekt av fiskefredningen 

eller en anpassning till den lägre salthalten 
som råder vid Gotska Sandön jämfört med 
övriga områden.

4 1 Metodik

För piggvar mättes den potentiella fekundi-
teten, dvs. antalet oocyter (mognande ägg), 
på fisk strax före lek (enligt Nissling och 
Dahlman 2010) genom räkning av oocy-
ter ≥175 µm. Denna storlek motsvarar de 
oocyter som förväntas mogna innevarande 
leksäsong (Jones 1974; Bromely m.fl. 2000). 
För varje fisk analyserades 2–4 prover och 
medelvärde av dessa per hona användes för 
utvärdering av eventuella skillnader mellan 
områden. Totalt analyserades 70, 50 och 70 
fiskar från Hoburgs bank, Gotland respek-
tive Gotska Sandön. Eftersom skillnader i 
mognadsgrad kan försvåra jämförelse av 
fekunditet mellan individer (Thorsen et al. 
2006; Kennedy et al. 2007) användes oocyt-
densitet (antal oocyter/gram gonad) som ett 
mått på mognadsgrad (Thorsen och Kjesbu 
2001).

Den statistiska analysen genomfördes 
med hjälp av SPSS 17.0. Jämförelsen av 
fekunditet mellan områden analyserades 

med generella linjära modeller (GLM) 
med fekunditet som responsvariabel (ln-
transformerad), område som fix faktor och 
somatisk (urtagen) vikt och oocyt-densitet 
som kovariabler (se Nissling och Dahlman 
2010). Eftersom interaktionen mellan oocyt-
densitet och område var signifikant (df = 2, 
F = 6,059; p<0,01), dvs. indikerade skill-
nader i äggmognadsgrad mellan områden, 
genomfördes analysen även på endast fisk 
i liknande mognadsstadie (genomsnittlig 
oocyt-densitet ± standardavvikelse). Denna 
analys resulterade i en icke signifikant in-
teraktion mellan oocyt-densitet och område 
(df = 2; F = 0,865; p = 0,424). Utvärderingen 
kom därmed att omfatta 44,39 respektive 
45 fiskar. För att ytterligare belysa even-
tuella skillnader i allokering av energi till 
gonadproduktion mellan områdena analyse-
rades gonadtorrvikt (efter inkubering i 48 h 
i 60°C) på samma sätt.
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4 2 Resultat och diskussion

Sambandet mellan observerad fekunditet 
och honans vikt i respektive område visas 
i Figur 12. Analysen visade på skillnader i 
äggproduktion mellan områdena (Tabell 4). 
Parvisa jämförelser gav att såväl poten-
tiell fekunditet som gonadtorrvikt var 
signifikant högre (p<0,05 och p<0,01) för 
piggvar från Gotska Sandön jämfört med 
från Gotland och Hoburgs bank, medan 
det inte fanns någon skillnad mellan fisk 
från Gotland och Hoburgs bank (p = 0,974 
respektive p = 0,796). Fekunditeten, räknat 
per gram somatisk vikt uppgick till i med-
eltal 2006 och 2 109 oocyter/g somatisk vikt 
för piggvar från Hoburgs bank respektive 
Gotland, och till 2 482 för fisk från Gotska 
Sandön. Resultaten överensstämmer väl 
med vad som uppmätts för piggvar i Balti-
kum, 2 034 oocyter/g (Stankus 2003).

Hög fiskeridödlighet kan innebära 
förändringar i en arts livshistoriemönster 
vad gäller balansen mellan produktion av 
gonader kontra tillväxt. Normalt är para-
metrar som tidig könsmognad, hög relativ 
fekunditet (t.ex. mätt som antal ägg/gram 
kroppsvikt) och låg somatisk tillväxt (längd 
eller vikt per ålder) tecken på att fiske-
trycket långsiktigt är för högt (t.ex. Conover 
och Munch, 2002; Grift m.fl., 2003). Resul-
taten från undersökningen visar, tvärtom, 
på högre äggproduktion för piggvar i det 
fiskefria området runt Gotska Sandön 
jämfört med vid Östra Gotland och Hoburgs 
bank. Skillnader i fisketryck kan dock ge 
upphov till olika förändringar i livshistorie-
mönster. I fallet piggvar runt Gotland sker 
fiske främst i samband med lek. Ett sådant 
fiske kan gynna individer som har sen 

Figur 12. Observerad potentiell fekunditet i förhållande till fiskstorlek (somatisk vikt) 
för piggvar från Hoburgs bank, Östra Gotland och Gotska Sandön.
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könsmognad, dvs. satsar mer på tillväxt än 
äggproduktion. Därför kan ett sådant fiske 
resultera i högre somatisk tillväxt relativt 
äggproduktion (Rochet 2009) och sålunda 
låg relativ fekunditet, dvs. vad som obser-
verades för piggvar vid Hoburgs bank och 
Gotland. Alternativt kan den observerade 
skillnaden i äggproduktion mellan områ-

Tabell 4. Analysresultat (linjär regression med GLM ) av ln-transformerade värden för potentiell 
fekunditet respektive gonadtorrvikt i förhållande till somatisk vikt för piggvar, samt medelvärde ± 95 % 
konfidensintervall för en fisk av genomsnittlig storlek i undersökningen för respektive område.

Potentiell fekunditet Gonad-torrvikt

F p F p

5,36 <0,01 5,79 <0,01

Område n Totalt antal oocyter (miljoner) Gonad- torrvikt (g)

Gotska Sandön 45 1,32 1,24–1,40 30,9 28,5–33,1

Gotland 39 1,17 1,10–1,25 25,8 23,8–27,7

Hoburgs bank 44 1,16 1,09–1,23 26,8 25,0–28,8

dena vara ett resultat av en anpassning till 
Östersjöns salthaltsgradient. Med sjunkan-
de salthalt följer lägre befruktningsgrad och 
äggöverlevnad (Nissling m.fl. 2006), vilket 
gör att högre äggproduktion relativt soma-
tisk tillväxt (Gotska Sandön) skulle kunna 
vara ett resultat av kompensation för lägre 
äggöverlevnad. 



41

2011:8

5  Migrationer hos vuxen fisk

För att undersöka möjligheterna till sprid-
ningseffekter, dvs. migration av vuxen fisk 
från det skyddade området till omgivande 
vatten, märktes piggvar och skrubbskädda 
vid Gotska Sandön. Ingen piggvar har hit-
tills återfångats men två av sex återfångade 

skrubbskäddor återfångades på Gotland 
vilket visar att skrubbskädda kan sprida 
sig från fredningsområdet till Gotland. 
Tidigare undersökningar har visat att båda 
arterna är relativt stationära och därför kan 
gynnas av ett fredningsområde. 

5 1 Metodik

I samband med provfisket 2006 märktes 
989 piggvarar och 993 skrubbskäddor vid 
Gotska Sandön. Märket bestod av ett färgat 
plastband med individuellt nummer på, 
en sk. Floy T-bar anchor tag, som fästes 
strax under fiskens ryggfena (Figur 13). De 
märkta fiskarna utgjorde ett slumpmässigt 
prov ur totalfångsten och både skrubbskäd-
dor och piggvarar hade en medellängd på 
266 + 34 mm. Märket innehöll en uppma-

ning till allmänheten att rapportera fång-
sten mot en belöning och information om 
studien spreds till boende på Gotland. En 
snarlik studie som startade ett par år tidi-
gare med samma metod för piggvar märkt 
vid nordöstra Gotland (Florin och Franzen 
2010) visade på goda resultat av detta förfa-
ringssätt och dödligheten vid denna typ av 
märkning uppskattas vara obefintlig.

Figur 13. Piggvar märkt med en 
sk. T-bar anchor tag vid Gotska 
Sandön.
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5 2 Resultat & diskussion

Av de totalt 993 märkta skrubbskäddorna 
återfångades enbart 5 individer nästföl-
jande år. Tre av fiskarna återfångades i 
provfisket på Gotska Sandön medan en 
fisk rapporterades norr om Visby på västra 
Gotland och en annan öster om Gotland, 
strax norr om Ljugarn. 2008 återfångades 
ytterliggare en skrubbskädda vid provfisket 
på Gotska Sandön. Ingen av de 989 märkta 
piggvararna har hittills återfångats. 

Återfångsten är för liten för att möjlig-
göra kvantitativa beräkningar av bestånds-
storlek eller spridningseffekter, men den 
visar ändå att skrubbskädda från Gotska 
Sandön kan sprida sig till Gotland. Den 
ringa återfångsten, 0,6 %, kan delvis bero 
på att chansen att en fisk återfångas är 
beroende av fisketrycket och om de flesta 
individerna uppehåller sig kring Gotska 
Sandön så är provfisket det enda tillfäl-
let då de kan fångas. I ett annat försök 
med märkning av skrubbskädda på Norra 
Öland, där fisket efter arten är mer inten-
sivt, så har bara 1,3 % av skrubbskäddorna 
som märktes 2004 hittills återfångats. Av 
dessa hade 85 % rört sig mindre än 30 km 
även om det fanns långvandrande indivi-
der (ICES 2010b). Det talar emot att lågt 
fisketryck är hela förklaringen till den låga 
återfångsten. Äldre märkningsstudier från 
Gotland (Otterlind 1966) visar att skrubb-
skäddan i regel rör sig mindre än 30 km 
mellan fångst och återfångst, men även här 
finns enstaka långvandrande individer. An-
märkningsvärt är att återfångstprocenten 
i äldre märkningsstudier av skrubbskädda, 
med samma typ av yttre märken, ligger 

betydligt högre (20–30 %, Otterlind 1966, 
ICES 2010b) . Tre möjliga förklaringar till 
detta kan vara att 1) beståndet är större 
idag, 2) fisketrycket var högre då, 3) åter-
fångstrapporteringen är sämre idag. 

En förklaring till att ingen återfångad 
piggvar rapporterats kan vara att 85 % av 
de märkta individerna var under det lagliga 
minimimåttet, 30 cm, och de kan väntas 
dyka upp i fisket först om ett par år. Vid 
märkning av piggvar under minimimåttet 
på Gotland 2005, återfångades 5 % året 
efter, jämfört med 10 % för fiskar över laglig 
storlek (Florin & Franzen 2010). Detta kan 
dock inte förklara att ingen piggvar åter-
fångats i provfiskena vid Gotska Sandön. 
Det finns tre möjliga förklaringar till detta. 
Antingen är populationen väldigt stor, 
dödligheten hög eller så har de spridit sig 
ut från området. Piggvar är i regel statio-
när och de tidigare märkningsförsöken 
vid Gotland visar att 95 % av piggvararna 
återfångas närmare än 30 km från den 
plats där de märktes, även om det liksom 
hos skrubbskäddan finns rapporter om en-
staka långvandrande individer (Florin och 
Franzen, 2010, ICES 2010b). Det betyder 
att det är låg sannolikhet att piggvararna 
som leker vid Gotska Sandön skulle vandra 
till norra Gotland och viceversa eftersom 
avståndet mellan Gotska Sandön och Fårö 
är för långt. Eftersom inga återfångster 
rapporterats in ännu, så kan vi inte bedöma 
potentialen för spridning av vuxen piggvar 
från det fiskefria området till närliggande 
områden. 
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6  Larvspridning 

Simulering av larvspridning i en matema-
tisk modell tyder på att det fiskefria om-
rådet vid Gotska Sandön har potential att 

6 1 Modellering av larvspridning

För att studera förväntad spridning av 
larver hos skrubbskädda och piggvar från 
områden kring Gotland, Gotska Sandön och 
Hoburgs bank användes två olika modeller. 
Först producerades strömhastigheter med 
en hydrodynamisk modell av Östersjöns 
vattencirkulation. De modellerade ström-
hastigheterna användes sedan i en trajek-
toriemodell (partikelspårningsmodell) som 
beräknade individuella larvers spridnings-
spår.

Den hydrodynamiska modellen

Hastighetsfält för vattentransport produ-
cerades med Rossby Centre regional Ocean 
climate model (RCO) (Meier 1999). RCO är 
en 3-dimensionell oceanografisk modell för 
Östersjön och Kattegatt där ekvationer för 
rörelseenergi, massa, potentiell tempera-
tur och salinitet löses i ett beräkningsnät 
(Arakawa B-nät) med sfäriska koordinater. 
Modellen har en öppen kant mot Nordsjön 
(58° N) som drivs med vattenståndsdata 
och klimatologiska medeltemperaturer och 
salinitetsprofiler från observationsdata för 
varje timme. Den atmosfäriska drivningen 
av RCO består av tre-timmars intervall av 
data för lufttryck, lufttemperatur, relativ 
fuktighet, den geostrofiska vindkomponen-
ten och molnighet. Ackumulerad nederbörd 
adderas två gånger per dygn och färskvat-
tenutflödet uppdateras varje månad. Den 
rumsliga upplösningen är 2 nm (3,704 km) i 

horisontalled och vertikalt ingår 41 djup-
lager med en tjocklek av 3 m vid ytan och 
ökande till 12 m mot djupet. Bottendjupet i 
modellen är baserat på batymetrin i Seifert 
and Kayser (1995). RCO är utförligt vali-
derad och reproducerar väl yttemperatur, 
salinitet, temperaturprofiler och istäckning 
(Meier 2001). 

Trajektormodellen

Hastighetsfält från RCO-modellen med sex 
timmars intervall användes som ingångs-
värden till trajektormodellen TRACMASS 
(Döös 1995) för att beräkna spridningen 
av larver hos skrubbskädda och piggvar. 
TRACMASS beräknar exakta lösningar för 
ett stort antal spridningsspår för ett statio-
närt hastighetsfält med ett tidssteg på en 
timme. Hastigheter för varje spridningsspår 
interpoleras från hastigheten på sidorna i 
varje beräkningsbox och successiva för-
flyttningar av spridningsspåret beräknas 
analytiskt (Döös 1995).

Spridningssimulering

I spridningssimuleringen av skrubbskädda 
och piggvar startades 49 spår vardera från 
fyra beräkningsrutor runt Gotska Sandön, 
fyra beräkningsrutor öster om Gotland och 
en beräkningsruta ovanför Hoburgs bank. 
Detta upprepades för åren 1989, 1991, 1994 
och 1996. Åren valdes som representativa 

exportera larver till Gotland och därmed 
hjälpa till att upprätthålla bestånden av 
plattfisk i det fiskade området. 
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för en cykel i den storskaliga klimatvaria-
tionen till följd av den så kallade Nordat-
lantiska Oscillationen (Hurrel och Deser 
2009) som påverkar t.ex. vindförhållandena 
i Östersjön. Spridningsspår startades den 
30 april och 15 juni varje år för att simulera 
spridning av skrubbskäddans respektive 
piggvarens larver. Spåren följdes under 60 
dagar och simuleringar gjordes på både 0,5 
och 15 m djup, för att täcka in den osäker-
het som finns i larvernas vertikalfördelning 
i vattenmassan. Modelleringen begränsas 

av att larverna inte tillåts byta djup under 
den simulerade perioden, och inte heller 
tillåts bottenfälla om de skulle stöta på en 
lämplig botten före simuleringsperiodens 
slut. Slutpositioner från TRACMASS illus-
trerades med ArcMap GIS (Figur 14). Den 
pelagiska fasen är beroende av temperatur 
men är runt Gotland mellan 1–2 månader 
för piggvar och 2–3 månader för skrubb-
skädda (Martinsson och Nissling 2011) så 
60 dagar bör vara representativt för båda 
arterna.

6 2 Resultat & diskussion

Trajektormodelleringen (Figur 14a, b) visar 
att spridningsmönstret efter 60 dagar för 
piggvar och skrubbskädda är likartat, med 
stor sannolikhet för spridning från Gotska 
Sandön söderut till Gotland. Däremot tycks 
en spridning norrut från Hoburgs bank till 
Gotland inte trolig. Spridningen är större 
om larverna håller sig vid ytvattnet än 

på 15 m djup men mönstret är ändå det 
samma med spridning från Gotska San-
dön till omgivande områden men inte vice 
versa. Resultaten tyder på att det fiskefria 
området vid Gotska Sandön har potential 
att exportera larver till Gotland och därmed 
hjälpa till att upprätthålla bestånden av 
plattfisk i det fiskade området. 
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Figur 14a. Modellering av larvspridning hos piggvar, slutpunkter efter 60 dagar från 15 juni, på 15 m (vänstra kartan) respektive 0,5 m (högra 
kartan) djup. Gult är larver från Gotska Sandön, rött från Gotland och blått från Hoburgs bank.

Figur 14b. Modellering av larvspridning hos skrubbskädda, slutpunkter efter 60 dagar från 30 april, på 15 m (vänstra kartan) respektive 0,5 m 
(högra kartan) djup. Gult är larver från Gotska Sandön, rött från Gotland och blått från Hoburgs bank.
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7  Slutsatser och 
rekommendation

De undersökta variablerna visar en tyd-
lig positiv effekt av reservatet på piggvar 
medan effekten på skrubbskädda är mer 
svårtolkad. Som väntat ses ingen effekt av 
fredningsområdet på torsk. Eftersom skill-
nader i dödlighet orsakad av skarv och säl 
mellan de tre studieområdena inte gått att 
skatta på ett säkert sätt med tillgängliga 
data, så är det inte möjligt att hänföra skill-
naderna i fiskbestånden mellan områden 
uteslutande till skillnader i fisketryck. Tro-
ligen har både säl och fiske en stor effekt 
på bestånden, och vid Gotland påverkas 
bestånden även av skarv. Eventuellt kan 
skarvens konsumtion av småvuxen platt-
fisk vara en förklaring till att tätheterna av 
småvuxen skrubbskädda och piggvar var 
lägre vid Gotland än vid Gotska Sandön, 
trots att områdena har likartade livsmil-
jöer. Vid Gotska Sandön ses en positiv 
effekt på tätheten av piggvar både jämfört 
med referensområdena och jämfört med 
före fredningens införande, vilket i båda 
fall sannolikt är en effekt av fredningen. 
Tillväxten hos plattfisk är lägre vid Gotska 
Sandön vilket kan vara en indirekt effekt 
av den högre tätheten. En alternativ förkla-
ring för piggvarens del är att skillnaden i 

fisketryck påverkat livshistoriemönster, så 
att fekunditeten i det fredade området är 
högre och tillväxthastigheten därmed lägre. 
Bestånden av plattfisk vid Gotska Sandön 
innehåller äldre individer än bestånden 
vid Gotland och det finns en högre andel 
honor i beståndet av piggvar än i de fiskade 
områdena, vilket sannolikt också är effekter 
av fredningen. Märkningsförsök och larv-
spridningsmodeller visar på möjligheter till 
spridningseffekter av fisk från fredningsom-
rådet till närliggande områden.

De högre tätheterna av piggvar vid 
Gotska Sandön jämfört med östra Gotland, 
samt efter fredningen infördes i jämförelse 
med före, i kombination med den högre 
reproduktiva potentialen och larvexpor-
ten från Sandön till Gotland, visar att 
fredningsområdet kan vara viktigt för att 
långsiktigt upprätthålla ett livskraftigt 
piggvarsbestånd vid Gotland. Fredningsom-
rådet, som ligger i ett marint naturreservat, 
utgör samtidigt ett viktigt referensområde 
för forskning eftersom det är ett av få områ-
den i Östersjön som inte är starkt påverkat 
av mänsklig aktivitet. För att säkerställa 
dessa viktiga funktioner bör området därför 
även fortsättningsvis vara stängt för fiske.
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