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Standardiserad metodik är en grundläggande del av 
miljöövervakning och datainsamling. I den nationel-
la miljöövervakningen används idag framför allt 
två olika  metoder vid övervakning av grunda kust-
nära fisksamhällen. I Östersjön används som regel 
provfisken med nät, och på västkusten provfisken 
med ryssjor.

I den här studien har vi jämfört data från studier där 
provfisken med nät och ryssjor har utförts parallellt. 
Syftet har varit att se hur de två metoderna skiljer 
sig åt i fråga om vilka delar av kustfisksamhället de 
representerar och hur det dataunderlag man får fram 
fungerar för bedömning av miljöstatus. Analyserna 
gjordes på data som ursprungligen samlats in för an-
dra ändamål. Det fanns därför vissa begränsningar i 
vilka typer av jämförelser som var möjliga att göra. Till 
exempel var provtagningen gjord på ett större djup än 
som vanligen är fallet inom miljöövervakningen.

För Östersjöns kustområden verkade provfisken med 
nät (Nordiska kustöversiktsnät) fungera klart bät-
tre än ryssjor både för att skatta artsammansättning 
och miljöstatus. Fångsterna med ryssjor var låga 
och hade låg artrikedom. I analysen ingick data från 
två fält studier, båda utförda i Hanöbukten i Egen-
tliga Östersjön. På västkusten varierade typen av 
provfiskenät mellan de fältstudier som fanns tillgäng-
liga för analys. Det gick dock att notera vissa generella 
mönster. Även här fångade nät ett högre antal arter och 
individer än ryssjor. Nät verkade fungera bättre för att 

representera totalt artantal, medan ryssjor var mer se-
lektiva och i första hand fångade bottenlevande och 
bottennära arter. Resultatet kan till viss del återspegla 
skillnader i total fångststorlek. Vid en jämförelse av 
indikatorer för biologisk mångfald som beaktar total 
fångsstorlek fanns det inga genomgående skillnader 
mellan nät och ryssjor.

Provtagningens effektivitet utvärderades utifrån data 
från västkusten genom att beräkna antal stationer 
och total tidsåtgång som krävs för att uppnå en viss 
precision. Beräkningen utfördes för några tidigare 
föreslagna indikatorer för miljöstatus på västkusten. 
Generellt krävde provfisken med ryssjor en lägre total 
tidsåtgång för att uppnå en viss precision. Resultatet 
beror i hög grad på en lägre hanteringstid per station 
vid provfiske med ryssjor.

Den största skillnaden sågs för indikatorerna ”antal 
tånglake” och ”antal mesopredatorer” (bättre i ryss-
jor), samt ”antal stor fisk” och ”proportion stor fisk” 
(bättre i nät). För andra indikatorer, till exempel ”antal 
torsk”, var skillnaden mellan metoder liten. En fak-
tor som påverkar utfallet starkt i sådana fall är san-
nolikheten för att strandkrabba ska ingå i fångsten, 
eftersom hanteringstiden för fångad strandkrabba är 
betydligt högre vid provfiske med nät. Höga fångster 
av strandkrabba kan även påverka andra kostnader, 
så som skador på redskapen och påverka den totala 
fångstens användbarhet för analys. Med avseende på 
bifångster var andelen arter som inte direkt behövdes 
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