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Toppredatorn
som från sin position överst i näringskedjan 
reglerar arterna som den har under sig.

Kolonisatören
som lämnade den stabila marina miljön för åtta 
tusen år sen för ett liv i den variabla och utsötade 
Östersjön.

Brackvattenexperten
som anpassat sig både genetiskt och 
beteendemässigt för det annorlunda innanhavet.

Matfisken
som värderats högt av oss människor sedan 
stenåldern och fiskas både storskaligt och 
småskaligt.

Den hotade
som precis som många andra rovfiskar har 
påverkats kraftigt av människans aktiviteter.

Det här är historien om

Östersjötorsken.
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Brackvattenexpert
Torsken koloniserar Östersjön
För mellan 6 000 och 8 000 år sedan, när Östersjön precis blivit ett 
brackvattenhav[1], vandrade torsken in och koloniserade området[2]. Den 
mötte där en miljö med salthalter som var betydligt lägre än i haven 
utanför.

Att leva i brackvatten är en utmaning som inte många marina arter kla-
rar av. När torsken koloniserade Östersjön var salthalterna visserligen 
högre än de är idag, men det krävdes ändå en hel del anpassning för att 
torsken skulle kunna leva där[2]. Möjligtvis kan de första torskarna i Öst-
ersjön redan ha haft en viss förmåga att hantera låga salthalter, men 
större delen av anpassningen verkar ha skett efter koloniseringen, och 
den har fortgått ända sedan dess[2].

I torskens huvudsakliga utbredningsområde, som är i Nordatlanten, är 
salthalterna betydligt högre än i Östersjön, och större delen av torskbe-
stånden är anpassade efter denna marina miljö[3]. Torskens ägg kräver en 
viss salthalt för att kunna flyta, och eftersom salt vatten är tyngre än söt-
vatten så sjunker äggen tills de i djupare vattenlager hamnar i rätt salt-
halt. På djupet är dock syre ofta en bristvara, vilket riskerar torskäggens 
överlevnad[4]. Torskens spermier kräver också en viss salthalt för att vara 
rörliga, och om salthalten är för låg så förlorar de sin rörlighet och 
befruktningen uteblir[3, 5].

Salthalterna är betydligt lägre i Östersjön än i Atlan-
ten, där salthalten ligger runt 35 promille. Torsken i 
Östersjön har anpassat sig efter det utsötade vattnet.

Illustration: Azote

Foto: Tony Holm/Azote
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Anpassad till brackvatten
Torsken i Östersjön har med tiden utvecklat en stor förmåga att hantera 
det utsötade Östersjövattnet[2]. Detta är en viktig evolutionär anpassning 
hos Östersjötorsken för att lyckas med reproduktionen i den lägre salt-
halten. Bland annat har torskens ägg förändrats i storlek, innehåll och 
tjocklek på cellväggen, så att flytförmågan anpassats efter brackvatten-
miljön. För att torskäggen ska kunna hålla sig flytande krävs för Atlant-
torsk en salthalt på närmare 30 promille, medan Östersjötorskens ägg 
flyter vid en salthalt på 12 till 18 promille[4].

Men torsken i Östersjön lever verkligen på gränsen av sitt utbrednings-
område[4, 6]. Även om den har anpassat sig till det utsötade vattnet kan 
den fortfarande bara reproducera sig där vattnet är som saltast, alltså i 
Östersjöns djuphålor[7, 8]. Den är därför beroende av periodvisa saltvat-
ten inbrott från Atlanten, vilka då och då fyller på Östersjöns djuphålor 
med salt och syrerikt vatten[4, 9].

Begränsade lekområden
Tillräckligt höga halter av salt och syre för en lyckad torsklek har tidi-
gare funnits i tre områden i Östersjön: Gotlandsdjupet, Gdanskdjupet 
och Bornholmsbassängen[4, 9]. Av de tre områdena har Gotlandsdjupet 
historiskt varit det största och viktigaste[9]. I takt med att syrefattiga 
områden breder ut sig i Egentliga Östersjön[1] har dock två av tre områ-
den försvunnit som viktiga lekplatser för torsk. Sedan slutet på 1980-
talet har torsklek nästan bara kunnat ske i Bornholmsbassängen[10, 11].

Hittar hem
Beroende på salthaltsförhållanden och strömförhållanden kan torskens 
ägg och nykläckta larver stanna i området eller spridas till andra områ-
den[12-14]. Men precis som flera andra fiskarter söker den sig tillbaka till 
föräldrarnas lekområde när det är dags för lek[15]. Vandringarna sker 
under en kort tid i samband med lekperioden, och torsken lämnar ofta 
områden som är födomässigt bättre. Detta visar att det verkligen är en 
aktiv vandring till lekområdet, och inte i första hand en vandring kopp-
lad till födosök[15].

Att torsken i Östersjön endast kan leka i några få djupområden anses 
idag klarlagt. Detta har tidigare diskuterats, eftersom det går att hitta 
lekmogen torsk även i andra områden. På 1920-talet gjordes undersök-
ningar som visade lekmogen torsk så långt norrut som i Bottenhavet[16]. 
Det spekulerades kring huruvida torsken kunde reproducera sig så långt 
norrut i Östersjön, men trots stor ansträngning hittades inga befruktade 
torskägg i området[16]. Under senare tid har liknande undersökningar 
gjorts med torsk från Ålands hav, som även den varit lekmogen. Resulta-
ten tyder på att även Ålandstorskens lekområden finns i de södra delarna 
av Östersjön, och att torskarna som finns runt Åland alltså vandrar 
söderut för att leka[17]. En liknande situation finns också på västkusten, 
där torsk från Nordsjön växer upp vid kusten för att återvända till föräl- 
drafiskarnas lekområde i utsjön för att leka[15, 18].

Torsk i öster och väster
Torsken i Östersjön har med tiden blivit alltmer skild från Atlanttorsken. 
Torskbeståndet i Östersjön delas in i två populationer, den östra popula-
tionen öster om Bornholm, och den västra populationen i Arkonabas-
sängen och Bälthavet[3]. Det västra beståndet är genetiskt relativt enhet-
ligt, men skiljer sig tydligt från det östra beståndet[2, 3, 7]. Det går en gräns 
vid Bornholm, där torsken väster om Bornholm har ett visst utbyte med 

Det har tidigare funnits tre större lekområden för torsk 
i Östersjön, där Gotlandsdjupet har varit det största 
och viktigaste. Sedan slutet av 1980-talet har de för-
sämrade syreförhållandena i såväl Gotlandsdjupet 
som Gdanskdjupet omöjliggjort torsklek. Karta från 
Bagge et al. (1994).

Torsken letar sig tillbaks till föräldradjurens lekområde 
när det är dags för lek. Förekomst av torsklarver har 
minskat påtagligt, och larverna hittas nu enbart i 
Bornholmsbassängen. Figur från Köster et al 2017.
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Atlanttorsk, medan torsk från Östersjön öster om Bornholm i stort sett 
är isolerad från andra torskbestånd[7, 19]. Torsk från både västra och östra 
beståndet kan leka i Arkonabassängen väster om Bornholm, men leken 
sker då vid olika tider[10, 19].

Ekologisk barriär
För att genetiska skillnader ska uppstå mellan bestånd krävs någon slags 
barriär mellan bestånden, så att de olika delpopulationerna inte blandar 
sig med varandra[20]. Ofta är denna barriär av fysisk karaktär, men mel-
lan Östersjön och Atlanten finns ju inte någon sådan. Vatten flödar både 
ut ur och in i Östersjön från Atlanten, och med tanke på det finns ingen 
anledning att tro att inte torskarna i Östersjön fritt skulle blanda sig med 
Atlanttorsk. Eftersom torsklarver sprids med strömmarna till andra 
områden borde populationerna kunna blandas med varandra.

Vad består då barriären av i gränsen mellan Östersjön och Atlanten? Det 
verkar som om det är själva anpassningen till det bräckta vattnet som är 
den viktigaste förklaringen till att de olika populationerna skilts åt[2, 3]. 
Det har tagit tid för torsken att anpassa sig till det allt mer utsötade vatt-
net, och det har inneburit så stora förändringar i torskens egenskaper att 
det bildats ett slags ekologisk barriär. Det är inte heller bara anatomiska 
anpassningar som skett. Den har även utvecklat en del anpassade beteen-
den, såsom skilda tider för lek. Östersjötorsken leker under andra tider 
och under en mer utsträckt period under året jämfört med torsk från 
Atlanten[3, 21]. Att torsken letar sig tillbaka till föräldrarnas lekområde är 
även det en bidragande orsak till att olika delpopulationer av torsk isole-
rar sig från varandra[15].

Forskningen har idag kommit så långt att man till och med kunnat identi-
fiera de speciella gener som skiljer populationerna åt. Det visar sig vara 
fråga om gener som styr äggens flytförmåga och den osmotiska regle-
ringen. Detta understryker att det är de speciella salt- och syreförhållan-
dena i Östersjön som drivit på torskens anpassning och isolering från 
Atlanttorsken. Östersjötorsken kan idag betraktas som en egen, unik art[2].

Beroende på salthaltsförhållanden och strömförhål-
landen kan torskens ägg och nykläckta larver stanna i 
området eller spridas till andra områden. Men precis 
som flera andra fiskarter söker den sig tillbaka till för-
äldrarnas lekområde när den vuxit upp och det är dags 
för lek.

Foto: Erik Selander/Azote
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Viktig roll i ekosystemet
Överst i näringskedjan
Östersjöns utsjöområden är artmässigt relativt enkla system som domi-
neras av tre arter; torsk, skarpsill och strömming. Torsken är överst i 
näringsväven, och spelar en av huvudrollerna i ekosystemet[22]. Den kon-
kurrerar i stort sett enbart med människan om maten i utsjöområdena. 
Det finns lax i samma områden som teoretiskt skulle kunna konkurrera 
med torsken om maten, men antalet laxar är så mycket lägre att detta 
inte har någon betydelse för torsken[8]. 

Som ung börjar torsken med att äta djurplankton, för att sedan gå över 
till att äta bottenlevande djur. Som vuxen lever torsken främst på plank-
tonätande fisk, och även i viss mån på kräftdjur[8]. I Östersjön innebär 
det att skarpsill och sill utgör den viktigaste födan. När torsken blir till-
räckligt stor så är den också kannibal[8, 10], vilket innebär att stor torsk 
äter liten torsk. Mer än hälften av en årsklass kan i vissa fall ätas upp av 
sina artfränder[23].

 

Som toppredator spelar torsken en mycket viktig strukturerande roll i 
det marina ekosystemet[22]. Den håller populationerna av sill och skarp-
sill i balans, och drastiska förändringar i torskpopulationerna kan få 
effekter på alla underliggande nivåer i näringskedjan[24]. 

Invecklade förhållanden
Speciellt för Östersjön är att den vuxna torskens bytesdjur kraftigt domi-
neras av endast två arter, skarpsill och sill/strömming[25]. Detta gör hela 
ekosystemet extra känsligt för förändringar[8, 25-27].

De planktonätande bytesfiskarna utgör viktiga länkar i ekosystemet, och 
kopplar samman de översta delarna av födoväven med de lägsta[27]. För-
hållandet mellan torsken och dess bytesdjur är komplicerat. Torsken 
påverkar bytesfiskbestånden genom predation, men skarpsill och sill/
strömming kan även påverka populationen av torsk, genom att äta tor-
skens ägg och larver[26, 28].

När torsken blir tillräckligt stor så är den också kanni-
bal, vilket innebär att stor torsk äter liten torsk. Mer än 
hälften av en årsklass kan i vissa fall ätas upp av sina 
artfränder. Denna kannibalism har en viktig regle-
rande funktion i torskpopulationen.

Foto: Tobias Dahlin/Azote
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Torsken och sälen
Även om man ofta benämner torsken som toppredator finns det djur 
som äter torsk, och som därigenom befinner sig ännu högre upp i födo-
väven. Såväl sälar som vissa fågelarter äter stora mängder fisk, däribland 
torsk. Populationerna av de mer kustlevande fiskarterna såsom öring, 
lax, abborre och gädda, påverkas av sälarna och fåglarna. När det gäller 
torsk, strömming och skarpsill är dock uttaget från det kommersiella fis-
ket mycket större än vad dessa djur äter, och populationerna av dessa fis-
karter kan inte anses påverkade av vare sig sälars eller fåglars konsum-
tion[29].

Vad som däremot kan tänkas påverka torskbestånden negativt är 
angrepp av parasiter, framförallt rundmaskarna Pseudoterranova deci-
piens (torskmask) och Contracaecum osculatum[30]. Pseudoterranova 
decipiens är vanligast i muskulaturen, det vill säga själva fiskköttet, 
medan Contracaecum osculatum är vanligast i levern och andra organ.

Dessa parasiter har en komplicerad livscykel, där torsken är en av mel-
lanvärdarna och sälen är slutvärd. Torsken får i sig parasiten genom att 
äta infekterade kräftdjur eller fisk[30]. Det finns ett klart samband mellan 
förekomst av säl och i vilken grad torskarna är infekterade av parasi-
ter[31]. Parasiten är beroende av en viss salthalt i vattnet för att överleva, 
och har bara hittats mycket sporadiskt i de norra delarna av Öster-
sjön[32]. I de södra delarna, där torskbeståndet finns idag, verkar angrep-
pen av torskmask öka i takt med att populationerna av gråsäl ökar[31]. 
Kraftiga angrepp av parasiter leder till ett försämrat hälsotillstånd och 
en försämrad överlevnad hos torskarna[30].

Parasiten torskmask angriper i första hand torskens 
muskulatur, det vill säga fiskköttet. Den är beroende av 
en viss salthalt, och finns därför mest i torsk från de 
södra delarna av Östersjön.

Även om sälpopulationerna ökar är deras konsumtion 
av torsk så mycket mindre än vad yrkesfisket tar ut, 
och sälens påverkan på torskbestånden är därför mar-
ginell. Det finns dock ett samband mellan antalet sälar 
och i vilken grad torsken är angripen av parasiter.

Foto: Tony Svensson/Azote

Foto: Sven-Gunnar Lunneryd
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Torskfiske som påverkar
Förändringens århundrade
För Östersjöns ekosystem i stort, och för torskbeståndens utveckling i 
synnerhet, var 1900-talet ett dramatiskt århundrade. I början av 1900-
talet var Östersjön ett näringsfattigt havsområde[33]. Östersjöländernas 
fiske bedrevs i Nordsjön, och omfattningen av det kommersiella fisket 
efter torsk i Östersjön var liten. Jämfört med fisket i Nordsjön var Öster-
sjöfisket inte heller lika tekniskt utvecklat. Exempelvis började inte trål-
ning att användas i Östersjön förrän på 1920-talet, medan motordrivna 
trålare användes i Nordsjön redan på 1800-talet[34]. 

På 1920-talet ökade intresset för fiske i Östersjön. Från början var trå-
larna små, och fisket inriktat på plattfisk, såsom skrubba och rödspätta. 
Men fångsterna av plattfisk gick ner under 1930-talet, och fisket inriktades 
istället på torsk. Trålarna blev större och mer anpassade för torskfiske[34].

Under andra världskriget ökade fisket i Östersjön, medan fisket i Nord-
sjön mer eller mindre upphörde på grund av kriget. Tyskland flyttade av 
säkerhetsskäl fisket från Nordsjön och till Östersjön. Havsområdet hade 
rykte om sig att vara överfiskat efter att fisket efter plattfisket gått ner. 
Men i östra Östersjön fann man stora mängder torsk, varvid fisket 
snabbt började utvecklas. Fångsterna var fortfarande relativt små, unge-
fär fem gånger lägre än vad de skulle vara fyrtio år senare. Efter krigsslu-
tet övertog Sovjetunionen fisket. I Danmark och Sverige kom torskfisket 
igång ordentligt först på 1950-talet[34].

Upp som en sol...
Uppgifter om torskpopulationernas storlek från denna tid är osäkra, 
men mycket tyder på att bestånden var ganska små ända till 1930-
talet[33, 35, 36]. På 1930-talet började populationen att växa, från början 
dock ganska långsamt. Från 1950-talet och framåt skedde en radikal 
ökning av torskbeståndet[37], och ökningen kan kopplas till övergöd-
ningen av Östersjön[33, 36]. Fisket fortsatte att utvecklas, och från 1950-
talet och framåt har fisketrycket på Östersjötorsken varit högt[34].

Från början gav alltså övergödningen positiva effekter på torskpopula-
tionen[34], vilket troligtvis bland annat förklaras av att torsklarverna fick 
näringsmässigt goda förutsättningar att överleva, och att skarpsill och 
strömming gynnades så att torsken fick gott om föda[36]. Under 1980-
talet nådde torskpopulationerna toppnoteringar. Varken förr eller senare 
har så stora torskpopulationer funnits i Östersjön.

...och ner som en pannkaka
Vartefter övergödningen fortskred började den dock leda till att syrehal-
terna minskade i djuphålorna i Egentliga Östersjön[1, 24, 33, 36]. De redan 
mycket begränsade lekområdena för torsken i Östersjön drabbades av 
syrebrist, och i slutet på 1980-talet hade tre lekområden för torsk redu-
cerats till ett, Bornholmsbassängen[10, 38]. 

Samtidigt fortsatte det omfattande fisket efter torsk i stora delar av Öst-
ersjön. De historiskt stora torskpopulationerna kraschade inom loppet 
av några år, och beståndsstorleken var i mitten på 1990-talet endast en 
tiondel av 80-talets nivåer[37]. Det finns ett stort antal studier kring vad 
som hände, och vad det fick för effekter i ekosystemet. Att den främsta 
orsaken var ett överfiske i kombination med ett försämrat miljötillstånd 
anses numera klarlagt[22].

Mängden torsk slog alla rekord i början på 1980-talet. 
Därefter minskade bestånden radikalt. Trots ned-
gången fortsatte fisket efter torsk i Östersjön, och 
andelen torsk som dog i fisket fortsatte att vara hög. 
Figur från Eero et al 2008.
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Rubbad balans 
Sedan länge har populationerna av torsk främst reglerats av fisket, och 
torskpopulationerna har minskat i hela Östersjön[39, 40]. Det faktum att 
det även fiskats hårt på torskens föda, skarpsill och sill/strömming, har 
bidragit till att balansen har rubbats. När mängden torsk i Östersjön är 
stor kan torsken exempelvis reglera populationerna av den djurplank- 
tonätande skarpsillen. Skarpsillspopulationerna kan variera kraftigt mel-
lan år, men starka torskbestånd har förmåga att parera för svängningar i 
skarpsillspopulationerna, så att djurplanktonsamhällenas storlek och 
sammansättning hålls i balans. Om torsken försvinner kan detta sättas 
ur spel.

Effekter i hela näringskedjan
Balansen i ekosystemet är känslig för störningar, och torsken har en 
mycket viktig reglerande funktion i näringsväven[22, 24, 41]. Ett hårt uttag 
av torsk påverkar hela födoväven, och kan i Östersjön ha bidragit till att 
ekosystemet genomgått stora förändringar[22, 41]. Eftersom olika stora 
torskar äter olika byten har storleksfördelningen i torskbestånden stor 
betydelse för hur torsken strukturerar födoväven.

Förändringarna kan märkas ända ner på algnivå. På västkusten har det 
visats att den ökade påväxten av trådformiga alger på fleråriga makro 
alger till viss del kan förklaras av ett minskat torskbestånd[42]. I vissa 
områden har torskens radikala minskning haft lika stor övergödnings 
effekt som näringsbelastningen[43].

Rovfiskar ofta i fara
Att stora rovfiskar fiskas ut är tyvärr ingen ovanlig företeelse i marina 
ekosystem. Hela 90 procent av världshavens biomassa av toppredatorer 
har försvunnit jämfört med tiden före industrialiseringen[44]. Det industri-
ella fisket riktas ofta inledningsvis mot de fiskar som är överst i närings-
kedjan. Vartefter dessa populationer försvinner riktar man om intresset 
mot lägre och lägre nivåer i näringskedjan[45]. Detta kan få stora konse-
kvenser för ekosystemens funktion[44, 45]. I Östersjön har det inneburit att 
fisket efter skarpsill och sill/strömming numera är det största fisket, både 
vad gäller mängd fisk och ekonomi[12].

Torsken har en viktig roll som toppredator i näringsvä-
ven. När balansen rubbas kan det exempelvis få effekt 
på djurplanktonsamhällenas storlek och sammansätt-
ning.

Som vuxen lever torsken främst på fisk som sill/
strömming och skarpsill. Dessa planktonätande fiskar 
kopplar samman de översta delarna av födoväven 
med de lägsta. Torsken, överst i födoväven, håller 
populationerna i balans.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Foto: Tobias Dahlin/Azote
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Torskbestånd i kris
Återhämtning som gått snett
Efter årtionden av alltför hårt fiske på framförallt det östra torskbestån-
det i Östersjön har åtgärder satts in, och mätningar visar att bestånden 
till en början återhämtade sig[10, 23, 33]. Förutom att begränsa fisket genom 
att sätta kvoter har det viktigaste verktyget för att komma till rätta med 
problemen med svaga bestånd varit att kraftigt selektera för stora indivi-
der i fisket. Bottentrålsfiske är den fiskemetod som helt dominerar i 
området, och man har utvecklat nät med så stora maskor att små indivi-
der ska kunna slinka igenom. Tanken har varit att skona den del av 
bestånden som ännu inte hunnit reproducera sig, för att på så sätt stärka 
bestånden[46]. 

Det finns dock ett stort problem med denna metod. Den starka selektio-
nen har lett till en onaturlig storleksfördelning i bestånden. Mängden 
liten torsk har ökat radikalt, medan mängden större torsk har minskat[11, 

23, 47]. Det innebär att konkurrensen om den föda som de små torskarna 
äter ökar.

Tusenbröder
Den återhämtning som blivit effekten av ett minskat fisketryck har alltså 
drivit iväg åt ett oönskat håll. Eftersom det storleksselektiva fisket fort-
satt under återhämningsfasen har de små individerna som undgått upp-
fiskning blivit många. Onaturligt många individer av samma storleks-
klass konkurrerar om samma typ av föda, och den interna konkurrensen 
om födan som uppstår hämmar tillväxten i bestånden och hindrar de 
små torskarna från att växa sig stora[11, 23, 46, 47]. Detta kallas i vardagslag 
för tusenbrödraskap. Situationen förvärras i hög grad av att de stora 
kannibalistiska individerna, som normalt bidrar till en balanserad stor-
leksstruktur i bestånden, är borta[22, 23].

Man skulle kunna förvänta sig att den täta populationen expanderar sin 
utbredning till nya områden. Det verkar dock inte vara fallet med det 
östra torskbeståndet, som håller sig inom ett begränsat område i de 
södra delarna av Östersjön[48]. Spridningen av torsk sker främst genom 
att ägg och larver följer med strömmar till nya områden[49]. De vuxna 
torskarna som sökt sig tillbaka till lekområdet verkar inte vara särskilt 
vandringsbenägna. I och med att konditionen hos Östersjötorsken är 
dålig blir troligtvis benägenheten att simma iväg till nya områden ännu 
mindre. De lokala populationerna som tidigare reproducerade sig i 
exempelvis Gotlandsdjupet har redan slagits ut[47], och därigenom så för-
svann också en stor del av de torskar som tidigare spreds från Gotlands-
djupet norrut mot Bottniska viken och Rigabukten[50, 51].

Kritiskt tillstånd
De senaste åren har också konditionen hos torsken i det östra beståndet 
försämrats[23, 51, 52]. Problemen verkar i första hand orsakas av brist på 
föda i kombination med en försämrad syresituation[47, 52]. Skarpsills 
bestånden är betydligt starkare i de nordliga delarna av Egentliga Öster-
sjön, där torsken inte längre finns[51]. I de södra delarna är skarpsillsbe-
stånden betydligt svagare, och det pågår ett fiske efter skarpsill som kan 
bidra till att torskarna svälter. Alltför låga syrehalter slår ut de bottenle-
vande kräftdjuren som torsken kan äta[47, 52]. En stor andel av torskarna 
är också angripna av parasiter[31]. Tillståndet för Östersjöns torskbestånd 
är kritiskt.

Storleksselektionen i trålfisket har lett till en snedför-
delning i storlekarna i torskbestånden. Medan de små 
torskarna har ökat har de stora torskarna i det när-
maste försvunnit. Figuren visar förändring i biomassan 
stora respektive små torskar jämfört med år 2003 i 
centrala Östersjön. Figuren omritad från Eero et al 
2015.

En återhämtning som gått snett. Under senare år har 
torskbeståndet ansetts vara på väg att återhämta sig. 
De är dock i dålig kondition, och det finns tydliga 
tecken på svält. Figuren visar andelen (i procent) av 
stora torskar som är i dålig kondition. Figur omritad 
från Eero et al 2012.
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Förödande trålfiske
Effektiv metod
Trålning är den helt dominerande fiskemetoden för torsk i Östersjön. 
Det är i huvudsak bottentrålar som används, men även flyttrålar i viss 
omfattning[53]. Trålning är en aktiv och mycket effektiv fiskemetod, som 
bygger på att fartyget drar en nätkasse, trål, genom vattnet. Fisken som 
befinner sig i trålens öppning fångas, passerar trålens mittdel och pressas 
mot kassens bakre del. 

Fisket bedrivs i de södra och centrala delarna av Östersjön på både de 
västra och de östra torskbestånden. För Sveriges del fiskas det betydligt 
mer på det östra beståndet jämfört med det västra[53]. Fångsterna av 
torsk från trålfisket i Östersjön låg på mellan 100 000 och 200 000 ton 
från 1960-talet och fram till slutet på 1970-talet. Fångsterna ökade, och 
nådde sin toppnotering, 400 000 ton, år 1984. Fångsterna minskade där-
efter radikalt. Från 1994 fångades runt 100 000 ton, och i mitten av 
2000-talet låg siffran på drygt 50 000 ton. Sedan 2013 har fångsterna 
legat på 30 000 ton per år[19]. I det svenska trålfisket på det östra bestån-
det landades 2017 cirka 4 400 ton, till ett ekonomiskt värde av cirka 42 
miljoner kronor[12].

Den största delen av trålfiske i Östersjön utgörs dock av fiske efter foder-
fisk. I detta fiske är man i första hand ute efter sill/strömming och skarp-
sill, och fångsterna går till framställning av fiskmjöl och fiskolja för djur-
produktion. Fångsten sorteras inte, och även andra arter fångas. 
Redovisningen av bifångster, alltså fångst av andra arter än den art man 
ämnade fiska, är mycket osäker. Andelen av fångsten som utgörs av 
bifångst kan i vissa områden vara så mycket som 40 procent[54]. 

Omfattningen av fisket efter foderfisk i Östersjön har under 2000-talet 
legat på cirka 600 000 ton per år[12]. Det svenska fisket i Östersjön 
fångar cirka 100 000 ton foderfisk per år, till ett värde av cirka 200 mil-
joner kronor[12].

Ekologiskt ohållbart
Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det stora nackdelar med trålning. 
Metoden är effektiv, men dödar det mesta av fångsten. Tidigare kastades 
en del av fångsten tillbaka, för att fisken var för liten eller i för dålig 
kondition. Idag är detta förbjudet, men eftersom en stor del av fisken 
som tidigare kastades tillbaka ändå är död kommer detta förbud att ha 
ringa betydelse för torskbeståndet.

Den storleksselektion som sker vid trålning kombinerat med metodens 
effektivitet leder till att det kvarvarande beståndet får en onaturligt sned 
fördelning vad gäller storlek och ålder. Som tidigare nämnts får detta 
stora konsekvenser för ekosystemet i Östersjön i allmänhet och torskbe-
ståndet i synnerhet.

Bottentrålningen är inte bara negativ för torskbestånden, den har även 
en kraftig påverkan på andra delar av det marina ekosystemet. Sedimen-
ten komprimeras, blandas, förflyttas och slammas upp. Bottenstrukturer 
förstörs och bottenlevande djur slås ut. Effekten är som allra störst för-
sta gången en trål släpas över botten. De känsligaste arterna slås då ut, 
och mer toleranta arter som eventuellt klarar upprepad trålning finns 
kvar[55]. I områden som är utsatta för bottentrålning förändras ekosyste-
met, och de negativa effekterna på torskbeståndet är både direkta och 
indirekta[55].

Fångsterna av torsk i Östersjön låg på mellan 100 000 
och 200 000 ton i Östersjön från 1960-talet och till 
1980-talet då de ökade markant. Efter toppnoteringen 
1984 minskade fångsterna radikalt, och idag ligger de 
på runt 30 000 ton. Figuren anger landningar från 
samtliga länder som bedriver fiske i Östersjön. Data 
från Ices (2017).

År 2016 landades det totalt 29 313 ton Östersjötorsk, 
vilket är en bottennotering. Det är många som ska 
dela på kakan, och EU reglerar hur fisket fördelas mel-
lan länderna. I figuren saknas Estland och Finland, som 
har jämförelsevis mycket små fångster. Data från Ices 
(2017).
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Ett gott exempel ...
I Öresund infördes ett trålningsförbud så tidigt som 1932. Motivet till 
förbudet hade ingenting med omsorg om ekosystemet att göra, utan 
handlade om att området var så kraftigt trafikerat att trålningen hotade 
sjösäkerheten. I området pågår ändå ett relativt intensivt fiske, men med 
andra metoder. Det småskaliga fisket med garn och krok genererar till-
sammans med sportfiske i området fångster till ett värde av ungefär en 
tredjedel av hela torskfisket i resterande Östersjön. Fisketurismen är väl 
utbyggd i området[56].

Hur ser då torskbestånden i Öresund ut? Det har gjorts en rad olika 
undersökningar, som alla visar på ett välmående torskbestånd med en 
mycket mer naturlig storleksfördelning jämfört med övriga delar av Öst-
ersjön. Bestånden av såväl torsk som annan bottenlevande fisk är täta, 
stora torskar är relativt vanliga, och torskarna är i god kondition. Det 
finns inga tecken på trängseleffekter eller svält. 

Öresund är omgivet av ett av de mest tätbefolkade områdena i Skandi-
navien, och är varken mer ostört eller renare än omgivande områden. 
Skillnaden mellan Öresund och angränsande områden är frånvaron av 
trålfiske i Öresund[23, 56].

... och ett dåligt
Om man riktar blickarna till den andra ändan av torskens utbrednings-
område i Atlanten, utanför Kanadas kust, hittar vi det vidsträckta grund-
området Grand Banks. Området har haft så goda förutsättningar för 
fiske att fiskeflottor från Europa gjorde sig besväret att ta sig dit för att 
fiska redan på 1500-talet[57]. När trålning började användas i början av 
1900-talet ökade fångsterna kraftigt. I slutet på 1960-talet nåddes topp-
noteringar i fångsterna, men sedan sjönk de. I slutet av 1980-talet kol-
lapsade bestånden totalt, och 1991 förbjöds allt fiske i området. Vid det 
laget fanns bara en procent av 1960-talets torskbestånd kvar.

Det har i efterhand konstaterats att orsaken till kraschen var överfiske i 
kombination med låg tillväxt i bestånden. Det har tagit nästan 30 år 
innan torskbestånden i området visat tecken på återhämtning. Utveck-
lingen av torskbestånden på Grand Banks har stora liknelser med den i 
Östersjön. Precis som på Grand Banks på 1960-talet har dagens bestånd 
av Östersjötorsk låg tillväxt och är utsatta för ett högt fisketryck. Även 
torskbestånden på Grand Banks var kraftigt snedfördelade vad gäller 
storlek och ålder strax innan dessa bestånd kraschade[23]. Vad kan vi lära 
av historien?

Storleksfördelningen i de östra och västra bestånden 
har förändrats som en effekt av det storleksselektiva 
trålfisket. Torskarna är generellt mindre, och det finns i 
stort sett inga stora torskar kvar. I Öresund är situatio-
nen en annan, och det finns även stora torskar i 
beståndet. I Öresund har trålfiske varit förbjudet sedan 
1930-talet. Figur omritad från Svedäng & Hornborg 
2017.
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Trålning är en aktiv och mycket effektiv fiskemetod, 
som bygger på att fartyget drar en nätkasse, trål, 
genom vattnet. Fisken som befinner sig i trålens öpp-
ning fångas, passerar trålens mittdel och pressas mot 
kassens bakre del.

I Öresund råder trålningsförbud, men här pågår ändå 
ett relativt intensivt fiske med andra metoder. Småska-
ligt fiske med garn och krok genererar tillsammans 
med sportfisket i området fångster till ett värde av 
ungefär en tredjedel av hela torskfisket i resterande 
Östersjön.

Foto: Martin Almqvist/Azote

Foto: Hasse Dahlgren/Azote
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Ekonomiskt fiske
Enkelt samband satt ur spel
Stora delar av fiskbestånden i Östersjön är överfiskade. Idag är inte bara 
torskbestånden i fara. Även fiskeindustrin riskerar att slås ut av dålig 
lönsamhet i fisket[58].

Detta kan vid en första anblick verka märkligt, eftersom man så uppen-
bart sågar av den gren man sitter på. I grunden finns ett enkelt samband: 
ett ökat fiske ger ökad fångst, vilket i längden leder till minskade 
bestånd[44]. Med detta resonemang borde fisket reglera sig själv, och 
minska när bestånden börjar bli alltför glesa. Det finns dock en rad 
omständigheter som försvårar situationen, och som gör att den naturliga 
regleringen sätts ur spel[58, 59].

Vem äger fisken?
Fisken i våra hav rör sig över nationsgränserna. Fiskeindustrin hanterar 
en begränsad resurs, och ett överutnyttjande kommer alltid i längden att 
leda till att resursen förstörs. Men vattnen har inga ägare, och den 
enskilda fiskaren har svårt att ta hänsyn till att just hens uttag kan leda 
till mindre fångster och högre kostnader för fiskeindustrin som helhet. 
Vad som är ett rationellt beslut för en enskild fiskare kan vara helt för-
kastligt ur en kollektiv synvinkel. Detta gör det uppenbart att fisket 
måste regleras från en övergripande nivå.

Oftast är det flera länder som delar på resursen, och EU stiftar lagar 
inom den gemensamma fiskeripolitiken som reglerar hur fiskeflottorna 
ska förvaltas så att fiskbestånden bevaras. Jämfört med fiskenationer 
som Island och Norge har dock fiskefrågorna inom EU ganska låg prio-
ritet. Intresset för dessa frågor är också lågt bland allmänheten, vilket 
lämnar öppet för en stark lobbyverksamhet från fiskeindustrins sida[58].

Det är problematiskt att förvaltningen främst utgår från yrkesfiskarnas 
intressen. Förutom sportfiskare så finns det många som är intresserade 
av ett ekosystem i balans. Ett livskraftigt rovfiskbestånd ger också större 
mängd fisk vid kusten, vilket gynnar socioekonomisk tillväxt i kustnära 
samhällen på flera sätt. Detta vägs dock inte in i förvaltningsprocessen. 

Teknik på gott och ont
Fisk lever inte heller jämnt fördelade i havsområdena, utan är mer eller 
mindre aggregerade i stim. Med modern teknik får yrkesfiskarna möjlig-
het att söka reda på dessa stim, och utnyttjandet av resursen blir effekti-
vare än om det varit fråga om att skörda en jämt fördelad resurs. Hur 
inkomstbringande fisket kommer att vara hänger ihop med hur effektiv 
fiskaren kan vara i jämförelse med sina fiskande kollegor. Detta driver på 
den tekniska utvecklingen mot en högre och högre effektivitet i fisket, 
vilket ökar risken för överfiske och utarmning av fiskbestånden[58].

Ekologin komplicerar
Att torskpopulationen består av flera, genetiskt skilda delpopulationer 
komplicerar bevarandemodellerna, men är mycket viktigt att ta hänsyn 
till vid förvaltning av fiskbestånden[7, 58]. Det är exempelvis på inget sätt 
självklart att ett starkt bestånd i ett område av Östersjön kan sprida sig 
till områden där populationerna redan slagits ut[38].

Figuren visar hur beslutade kvoter och faktiska land-
ningar skiljer sig från de nivåer som Ices har rekom-
menderat för det östra torskbeståndet i Östersjön. 
Både de beslutade kvoterna och de faktiska landning-
arna har sedan mitten av 1980-talet mer eller mindre 
regelmässigt överskridit Ices rekommendationer. Data 
från Ices (2017).
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Det system för fiskereglering som tillämpas inom EU 
ger varje enskild fiskare incitament att fiska så mycket 
som möjligt på så kort tid som möjligt. Eftersom fisken 
betingar ett högre värde om den kan säljas färsk leder 
systemet till en total värdeminskning jämfört med om 
fisket varit mer jämnt fördelat under året.

Foto: Jesper Östlund/Azote
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Dagens förvaltningsmodell slår fel
EU använder sig i första hand av fiskekvoter som ett verktyg för att reg-
lera fångstmängder[60]. Man beslutar varje år om den totala tillåtna 
fångstmängden för varje enskild fiskart, och systemet bygger på att opti-
mera fångsterna inom ramarna för vad som räknas som hållbara 
uttag[60]. Detta ger varje enskild fiskare incitament att fiska så mycket 
som möjligt på så kort tid som möjligt. Det är helt enkelt ”först till 
kvarn” som gäller[58]. 

Detta får flera negativa följder. Fisket utförs effektivt under en kort tid, 
vilket gör att färsk fisk som har ett högt försäljningsvärde endast finns 
att tillgå under en begränsad tid. Totalt sett minskar detta värdet på den 
fångade fisken. Fiskefartygen används endast under en kort tid, vilket ger 
yrkesfiskarna anledning att söka sig till andra vatten för att fiska. Dess-
utom skapas en press att höja kvoterna.

Detta har varit en bidragande orsak till att de fastställda kvoterna legat 
högre än vad som rekommenderats av fiskbiologer[58]. De senaste 15 åren 
har de beslutade kvoterna i genomsnitt legat 20 procent över den nivå 
som rekommenderats av Ices[60].

Liten lättnad ger stor vinst
EU-länderna har kommit överens om att sträva efter att hålla sig till vad 
som betecknas som ett maximalt hållbart uttag (MSY, Maximum Sustai-
nable Yield). Definitionen av begreppet är att man inte ska fånga mer av 
ett visst bestånd än att det kan återhämta sig till nästa år. Men den 
MSY-orienterade förvaltningen är i praktiken inriktad på att inte någon 
potentiell fångst ska lämnas oexploaterad, och tar inte hänsyn till att 
kostnaderna för fisket ökar när bestånden glesnar. Den bortser också 
från ekologiska aspekter, såsom åldersfördelning i beståndet, beståndets 
kondition, artens interaktioner med andra arter och att miljön är förän-
derlig[46, 58, 59]. När begreppet MSY infördes i förvaltningen gjordes detta 
alltså utan att ta hänsyn till vare sig ekonomiska eller ekologiska aspek-
ter[46, 59]. Det har sanktionerats av FN[61], men har också mött hård kritik 
från många håll[59].

Ett av problemen med denna förvaltningsmodell är att innanhavet Öster-
sjön kan fluktuera kraftigt i miljöbetingelser jämfört med öppna hav. 
Beroende på om det skett omfattande saltvatteninbrott eller inte så kan 
livsbetingelserna för torsken variera. Det ställer stora krav på att förvalt-
ningen arbetar med rejäla säkerhetsmarginaler så att bestånden kan vara 
stabila över tid.

För att optimera vinsten av fisket krävs istället en annan modell, där 
hållbarhetsberäkningarna inkluderar de ekologiska aspekterna och har 
ett mer långsiktigt perspektiv. Samarbete mellan biologer och ekonomer 
har genererat en ny modell, där man inom gränserna för långsiktig håll-
barhet kan optimera den ekonomiska vinsten av fisket. Denna nivå 
betecknas MEY, Maximum Economic Yield[58, 59].

Genom att minska på fiskeansträngningen så att fiskbestånden hålls på 
en högre nivå kan den ekonomiska vinsten i fisket optimeras. En liten 
lättnad i fisketrycket kan med andra ord ge en stor förbättring i såväl 
ekonomin i fisket som tillståndet i fiskbestånden[58]. Kostnaderna för att 
inte tillämpa denna strategi inom fiskeförvaltningen har varit stora[59]. 
Med en fiskeindustri i ekonomisk kris och ett ekosystem på fall kan det 
vara dags att tänka om.

Dagens fiskeförvaltning bidrar inte bara till svaga fisk-
bestånd, utan även till ett olönsamt fiske. Ju längre 
ifrån det ekonomiska optimat fångsten ligger, desto 
dyrare blir det. Även ett underfiske innebär ökade kost-
nader, framförallt för konsumenten som betalar dyrt 
för fisk som förekommer sparsamt i fiskdisken. Figuren 
omritad från Voss (2017).

Det kostar att göra fel. Oavsett om man räknar på att 
följa Ices råd eller de beslutade kvoterna blir kostna-
derna höga jämfört med att optimera fisket ekono-
miskt enligt modellen för MEY. Figuren visar vad dessa 
kostnader varit för varje respektive år från 1989 till 
2013. Figuren omritad från Voss (2017).
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Att rädda torsken
Osäker åldersbestämning
För att göra rätt bedömningar inom förvaltningen krävs stor kunskap 
om beståndens tillstånd, och enligt gängse metod så görs det på bas av 
mängd fisk inom olika åldersklasser. Ett problem med Östersjötorsken är 
att fiskarna är svåra att åldersbestämma[62]. Åldersbestämningen görs 
genom att man räknar årsringar på hörselstenarna, de så kallade otoli-
terna. Östersjötorskens otoliter är mer diffusa än Atlanttorskens, vilket 
försvårar åldersbestämningen. Det hänger troligtvis samman med de spe-
ciella miljöförhållandena som råder i Östersjön, årstidsvariationer i tor-
skens föda, och att den utdragna reproduktionsperioden gör att torskar 
från samma år kan ha kläckts vid vitt skilda tidpunkter[47, 62].

Under senare år har det påvisats stora skillnader i åldersbestämning av 
torsk mellan olika länder runt Östersjön. Den försämrade konditionen 
har troligtvis förvärrat problemet. Detta innebär att osäkerheten kring 
åldersbestämningarna, och därmed även tillståndsbedömningen, av 
Öster sjötorsk har ökat avsevärt, och detta under en period när den 
skulle ha behövts som allra mest[47]. Nya metoder för att lösa problemet 
är under utveckling. Informationen om beståndet är i dagsläget mycket 
bristfällig, vilket gör bedömningarna osäkra[47].

Ekosystembaserad förvaltning
Förvaltningen av fisk har traditionellt grundats på att man hanterat 
enskilda bestånd var för sig[63]. Idag vet man att alla delar av ekosystemet 
påverkar varandra, och man strävar därför mot att tillämpa en eko- 
systembaserad förvaltning av fiskbestånden[64]. Detta kräver stor kun-
skap om både de enskilda bestånden och om hela ekosystemet. Förvalt-
ningen måste ta hänsyn till processer, interaktioner och förändringar 
som sker i ekosystemet.

När det gäller att återställa ett bestånd av toppredatorer, såsom torsk, 
kan det exempelvis vara mycket viktigt att även inkludera strategier för 
förvaltning av toppredatorns bytesdjur. Att förvalta bestånden av skarp-
sill väl kan vara helt avgörande för torskens återhämtning. Det kan inne-
bära att kraftigt minska eller upphöra med fiske efter skarpsill och sill/
strömming i de områden där torskbestånden nu finns koncentrerade.

Ekosystemen förändras, och utan ett långtidsperspektiv riskerar man att 
använda ett redan påverkat tillstånd som referens[37, 44]. Att många top- 
predatorer försvunnit eller minskat påverkar hur ekosystemet fungerar. 
Torsken var kraftigt utfiskad under 20 år, och under den tiden genom-
gick ekosystemet i Östersjön stora förändringar. Därför är utgångspunk-
ten en annan nu än tidigare. 

Östersjön kommer också att förändras i framtiden. Den utsötning som 
förväntas som ett resultat av klimatförändringarna kommer att göra det 
ännu svårare för torsken att reproducera sig. Men torsken är anpass-
ningsbar, och det är inte omöjligt att den skulle kunna anpassa sig till en 
ännu mer utsötad miljö. Med dagens situation för torsken i Östersjön 
tvingas bestånden anpassa sig till hur och hur mycket vi fiskar, på 
bekostnad av beståndens möjlighet att anpassa sig till den föränderliga 
havsmiljön. Istället för att underlätta anpassningen av Östersjöns torsk-
bestånd till en klimatförändrad Östersjö har mänsklig verksamhet satt 
torskbestånden under hård press.

När torskbestånden minskade på 1990-talet ökade 
skarpsillsbestånden. Problemet är att skarpsillen till 
stor del finns i den norra delen av Östersjön, medan 
torsken finns i den södra delen. Där torsken finns pågår 
ett omfattande fiske efter skarpsill. De olika färgerna 
anger områden enligt Ices. Figur omritad från Eero et 
al 2012.
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Åldersbestämningen görs genom att man räknar års-
ringar på hörselstenarna, de så kallade otoliterna. Öst-
ersjötorskens otoliter är mer diffusa än Atlanttorskens, 
vilket försvårar åldersbestämningen.

Foto: Gunnar Aneer/Azote
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Orsaker behöver klarläggas
Torskbeståndets tillstånd i Östersjön är mycket dåligt. Både biomassan 
och tillväxten minskar, och fiskarnas kondition och hälsotillstånd är 
dåligt. Det är dags att handla, och vi måste handla snabbt. Annars riske-
rar det kvarvarande beståndet i Bornholmsdjupet att slås ut på samma 
sätt som bestånden i Gotlands- och Gdanskdjupet. Beståndet har utveck-
lats under lång tid, är genetiskt unikt och är i princip att betrakta som en 
egen art. Om det slås ut kommer det inte gå att ersätta.

Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att göra förvaltningsmo-
dellerna mer anpassade efter både de ekologiska och ekonomiska förut-
sättningarna. Detta kommer att vara synnerligen viktigt för Östersjön, 
med sin variabla och unika brackvattensmiljö. Att återfå en långsiktigt 
bärkraftig ekonomi i torskfisket i Östersjön är fullt möjligt, men det krä-
ver att förvaltningen lägger stor vikt vid de ekologiska förutsättningarna, 
hanterar frågorna i ett längre tidsperspektiv och respekterar den rådgiv-
ning som grundar sig på vetenskapliga studier.

Men att genomföra stora förändringar i fiskeförvaltningen är en lång 
process, och torsken har inte tid att vänta. För att få tillbaka stabila, väl 
fungerande torskbestånd krävs radikala åtgärder. Den snedfördelade 
storleksstrukturen måste återgå till en mer naturlig sådan, så att framtida 
torskpopulationer består av såväl små som stora individer. 

Vad som har orsakat nuvarande situation finns det delade meningar om, 
och det skulle behövas en snabb och genomgripande vetenskaplig utvär-
dering för att klarlägga hur syrgasbrist, fiske eller annan miljöstörning 
kan ha bidragit till den nuvarande situationen. Först när det går att visa 
på vad som orsakat läget för torsken går det att införa effektiva åtgärder. 
Att agera nu ger möjligheter till en framtida, väl fungerande Östersjö, 
där torsken återigen spelar en av huvudrollerna.

Foto: Robert Kautsky/Azote
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Historien om Östersjötorsken
I över sex tusen år har torsken funnits i Östersjön. Den har förändrats, 
och är idag en genetiskt anpassad brackvattenexpert. Som toppredator i 
näringsväven har den en mycket viktig reglerande roll i ekosystemet. Den 
är också en mycket högt värderad matfisk.

Men tillståndet för Östersjöns torskbestånd är kritiskt. Två av tre 
lekområden har slagits ut, och torskarna i de södra delarna av Östersjön 
är små och magra. Fångsterna av torsk har minskat radikalt de senaste 
trettio åren, och fisket är varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbart. Det 
är dags att handla, och vi måste handla snabbt. 

Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att göra 
förvaltningsmodellerna mer anpassade efter både de ekologiska och 
ekonomiska förutsättningarna. Men att genomföra stora förändringar i 
fiskeförvaltningen är en lång process, och torsken har inte tid att vänta.

Vad som har orsakat nuvarande situation finns det delade meningar om, 
och det skulle behövas en snabb och genomgripande vetenskaplig 
utvärdering för att klarlägga detta. Först när det går att visa på vad som 
orsakat läget för torsken går det att införa effektiva åtgärder. Att agera 
nu ger möjligheter till en framtida, väl fungerande Östersjö, där torsken 
återigen spelar en av huvudrollerna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning 
om havet bedrivits i över fem decennier. Här utförs världsledande 
Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i 
tropiska hav och i polarområdena. Forskningen bidrar i sin tur till 
universitetets breda utbud av marina kurser och utbildningar. 
Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den marina 
verksamheten vid universitetet.

Vi är en länk mellan vetenskapen och samhället. En unik kombination av 
forskare, kommunikatörer och omvärldsanalytiker som arbetar med att 
öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika 
miljöutmaningar. Vi ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut 
och gör forskningsresultat användbara för samhället. Fokus ligger på 
Östersjöns miljöutmaningar; minska övergödningen, nå ett hållbart 
fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska 
mångfalden.

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus
 08-16 37 18      |     ostersjocentrum@su.se      |     su.se/ostersjocentrum Östersjöcentrum


