
 
 
 
 
WATERS manuskript. Leverans 3.4-4 
 
Titel: Fish community indicators along eutrophication gradients in coastal waters, Sweden 
Författare: Leif Pihl1, Martin Karlsson2, Lena Bergström2 

 
1. Department of Biological and Environmental Sciences, Gothenburg University, Kristineberg 566, 45178 
Fiskebäckskil, Sweden. E-mail: leif.pihl@bioenv.gu.se 
 
2. Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences, Skolgatan 6, 742 22 Öregrund, 
Sweden. E-mail: martin.karlsson@slu.se, lena.bergström@slu.se 
 
Datum: september 2015 
  
Sammanfattning 
Fisk i kustzonen har en viktig roll för havets miljö, då den är en betydande resurs för fisket 

och samtidigt har en avgörande roll för att upprätthålla kustekosystemens funktion. Det är 

därför högst relevant att inkludera indikatorer för kustfisk vid bedömning av 

kustekosystemens miljöstatus. Fisk ingår inte som en biologisk kvalitetsfaktor i kustområdet 

vid bedömning av ekologisk status enligt vattendirektivet. Fisk ingår dock i bedömning av så 

kallade övergångsvatten, och i bedömningen av god havsmiljö enligt havsmiljödirektivet. 

Målet med föreliggande undersökning var att utvärdera responsen hos ett antal utvalda 

fiskindikatorer i relation till övergödning i kustzonen. Detta testades med hjälp av fältdata 

insamlad i gradienter av ökande näringsstatus i två kustområden, ett på svenska västkusten 

och ett i Östersjön. Resultatet från undersökningen utgör en kunskapsbas för framtida 

utveckling av fiskindikatorer som stöd till förvaltningen av kustzonen. 

Åtta fiskindikatorer testades, vilka representerade fem olika egenskaper hos 

kustfisksamhället; fiskmängd, artantal, funktionella grupper, storleksstruktur och trofisk nivå. 

Indikatorerna testades mot miljöfaktorer relaterade till övergödning. Som ett direkt mått på 

näringsstatus användes koncentrationen (totalt) av fosfor och kväve i ytvattnet. Vidare 

studerades indikatorernas reaktion mot vattnets siktdjup (mätt med Secchi-skiva metoden) och 

förekomsten av klorofyll-a. Saliniteten i vattnet studerades också för att undersöka eventuella 

kopplingar mellan koncentrationen av salt och näringsämnen och deras påverkan på de 

undersökta fiskindikatorerna.  

Resultaten från undersökningarna visade att flertalet av de testade fiskindikatorerna reagerade 

på förändringar i vattnets siktdjup. Inom gradienten i Skagerrak visade indikatorerna totalt 



fiskantal, totalt artantal och antalet individer inom funktionella gruppen mesopredatorer en 

tydlig ökning med ökat siktdjup, och antalet fiskätande fiskar var också positivt relaterat till 

siktdjupet. I Östersjön var sex av de sju indikatorer som undersöktes i gradienten korrelerade 

med vattnats siktdjup, men relationen var både positiv och negativ. Indikatorerna totalt 

fiskantal, totalt artantal och antalet individer inom funktionella gruppen Cyprinider 

(karpfiskar) minskade med ökande siktdjup, medan indikatorerna antalet stora fiskar, antalet 

fiskätande fiskar och fisksamhällets trofiska nivå alla ökande med ökande siktdjup. 

Inom gradienten i Östersjön var alla de indikatorer som visade en korrelation med siktdjup 

också omvänt relaterade till koncentrationen av klorofyll-a i vattnet. Även om inga av 

indikatorerna i Skagerrak reagerade på mängden av klorofyll-a, så fanns en signifikant 

negativ korrelation mellan siktdjup och klorofyll-a även i denna gradient. Tre av de testade 

indikatorerna i Skagerrak var negativt korrelerade med koncentrationen av fosfor, och en med 

kväve. Inom gradienten i Östersjön var det ingen av indikatorerna som reagerade på 

koncentrationen av fosfor, men en var korrelerad med kväve. 

Variationen i salthalt var liten längs gradienten i Skagerrak och ingen relation mellan salt och 

någon av indikatorerna kunde noteras. Inom gradienten i Östersjön var emellertid fem av sju 

av de studerade indikatorerna relaterade till salthalt. På grund av den naturliga samvariationen 

mellan låg salthalt i vattnet och hög koncentration av näringsämnen var det inte möjligt att 

statistiskt särskilja den relativa effekten på indikatorerna av siktdjup, klorofyll-a och salthalt.  

 
Slutsatser 
• Inom gradienten i Skagerrak var indikatorerna fiskantal, artantal och antalet individer inom 

funktionella gruppen mesopredatorer, korrelerade med siktdjup och närsalt i vattnet, men 

ingen relation noterades för indikatorer baserade på storleksstruktur eller trofisk nivå. 

• Inom gradienten i Östersjön var alla indikatorer förutom en, antalet fiskätande fiskar, 

korrelerade till vattnets siktdjup och koncentration av klorofyll-a. Dessa två miljöfaktorer var 

kopplade till varandra och också relaterade till salthalt. 

• Flertalet av de testade indikatorerna svarade mot förändringar i vattnets siktdjup, där 

siktdjup fungerade som ett indirekt mått på för graden av övergödning. 

• I Skagerrak noterades den starkaste responsen i gradienten av ökande gödning hos 

indikatorerna fiskantal, artantal och antalet individer inom funktionella gruppen 

mesopredatorer. I Östersjön svarade indikatorerna fiskantal och antalet Cyprinider som 

tydligast i gradienten. Dessa indikatorer föreslås användas i det framtida arbetet med att 

utarbeta indikatorer för fisksamhällets påverkan av övergödning i kustzonen.  


