
Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2015
Bakgrund
Provfiskeverksamhet inleddes år 1976:

 1976 – 1983; djupnät i Finbofjärden.
 1983 – 1986; kustöversiktsnät 

används i mindre omfattning.
 1987 – 2008; fullt program med 

kustöversiktsnät på grunt vatten 
genomförs.

 2002 - > Nordic-nät tas i bruk och 
används tillsvidare (se kartan).

Nordic nät
 45 stationer undersöks, indelade i 

olika djupintervall, se karta.
 Fisket görs på Bovik m.fl. byars 

fiskelags, Kyrkoby samfällighets och 
Överby samfällighets vatten.

 Utförs av Fiskeribyrån i samarbete 
med lokala fiskare, finansieras av 
Forsmark kraftgrupp AB i Sverige.

 Ingår i internationellt nätverk av 
provfiskeområden under HELCOM. Ålands Landskapsregering, Fiskeribyrån

Strandgatan 37, PB 1060 AX – Mariehamn
Tel. växel +358 (0) 18 25000



Beskrivning av använda metoder
 Nordic nät

– Ett nät är uppbyggt av 9 paneler med olika knutavsånd (se nedan)
– Ett stort geografiskt område undersöks (1500 ha) och fastställda stationer (45 st) fiskas en gång per år
– Fiskestationerna fördelas i olika djupintervall (0 – 3 m, 3 – 6 m, 6 – 10 m och 10 – 20 m)
– Fisket utförs i augusti under ca en veckas tid

 Kustöversiktsnät
– Ett nät är uppbyggt av 5 paneler med olika knutavstånd (se nedan). Fiskestationen utgörs av två kustöversiktsnät lagda i följd
– Geografiskt sett är området litet och fisket upprepas 6 ggr på fastställda stationer (8 st)
– Fisket sker på 2 – 6 m djup
– Fisket utförs i augusti under ca en veckas tid



Beskrivning av indikatorer
Indikatorer på samhällsnivå
 Sötvattensarter, marina arter. Antalet arter som 

påträffas beror på flera faktorer, t.ex. salthalt, 
omgivningens struktur, temperatur och exponering. Vid 
låg/minskad salthalt förväntas förekomsten av de marina 
arterna minska medan sötvattensarterna förväntas öka 
och vice versa vid hög/ökad salthalt.

 Biomassa eller vikt (total) är ett mått på storleken på 
områdets fiskbestånd. Förändringar i tid kan indikera 
förändrad tillgång på föda, föröknings-framgång, 
förändrad artsammansättning eller dödlighet. 

 Vikt cyprinider (mörtfiskar) och mört. Mörtfiskar 
utgör en stor del av våra fisksamhällen och speciellt mört 
är ofta dominerande. Mörtfisksamhällets utveckling kan 
tyda på förändringar i näringstillgång, salthalt och 
temperatur.

 Medellängden och medel maximum längd beskriver 
fisksamhällets medellängd. Förändringar i tid kan 
indikera förändrad artsammansättning, dödlighet och 
förökningsframgång.

 Diversitet beskriver fisksamhällets mångformighet. 
Många arter med likvärdig förekomst ger hög diversitet, 
medan få dominerande arter ger låg diversitet. 
Förändringar kan bero på förändrad tillgång på föda, 
förökningsframgång eller dödlighet.

 Trofisk nivå beskriver om beståndet består av rovfisk 
eller växtätande fisk. Höga värden tyder på dominans av 
rovfisk och vice versa. Förändringar i tid kan bero på 
förändrad dödlighet och förökningsframgång.

Indikatorer för nyckelart
 Biomassa eller vikt beskriver storleken på artens bestånd. 

Förändringar i tid kan indikera förändrad tillgång på föda, 
förökningsframgång eller dödlighet.

 Grov fisk. Denna del av populationen anger det 
kommersiellt intressanta delen av arten. Förändringar 
tyder på förändrat fisketryck/dödlighet eller 
förökningsframgång. 

 Medellängden beskriver fiskens storlek i populationen. 
Förändringar i tid kan indikera förändrad dödlighet och 
förökningsframgång.

 Medelålder beskriver populationens åldersstruktur. 
Förändringar i tid kan indikera förändrad 
förökningsframgång eller dödlighet.

 Årsklasstyrkan är ett mått på hur många individer som 
tillförs ett bestånd per år. Årsklasstyrkan är en indikator 
på förökningsframgång.

 Dödlighet beskriver hur snabbt årsklasserna minskar i 
antal. Den totala dödligheten styrs av bl.a. fisketryck, 
sjukdomar och predation.  



Resultat år 2014
Allmänt

 Totalt fångades 4386 fiskar, vilket är en hög siffra.
 Fångsten dominerades av abborre och mört. Mörtfångsten var den högsta noterade hittills. Även björkna, gers, och 

strömming förekom talrikt.
 15 arter fångades.

Målarten abborre

 Totalt fångades 1595 stycken abborrar och det utgör 36 % av hela fångsten.
 Grov abborre (> 25 cm) förekommer i stor utsträckning.
 Årsklassen 2014, dvs 1-åringar, fångades i lägre antal än medeltalet för perioden. Årsklasserna 2010 och 2011 var 

stora.
 Medellängden låg nära medelvärdet för hela perioden.
 Medelåldern var något högre än medelvärdet för perioden.

Temperatur

 Vattnets medeltemperatur under perioden maj – oktober låg nära medelvärdet, 14,6 °C. Medeltemperatur under 
perioden 2003 – 2015 var 14,8 °C.

– Vattentemperaturen mäts på 1 m djup och registreras med 2 timmars intervaller (Tinytag Datalogger). Mätningen görs i Gribbviksfjärden.



 Totalt fångades 2800 – 4700 
individer fördelade på 13 – 17 
olika arter per år.

 Fångsten domineras av 
sötvattensarterna abborre och 
mört. Även björkna, braxen, 
gers, gös och löja påträffas 
talrikt. Den enda marina arten, 
som fångas i större utsträckning, 
är strömming. Flundra, 
hornsimpa och vassbuk fångas 
regelbundet.

 Tydliga trender i förekomst finns 
inte hos någon art. Fisksamhället 
kan därmed anses stabilt utan 
större förändringar över tid.

 Andelen mörtfiskar (mört, 
björkna, braxen, id, löja, sarv) 
ligger mellan 30 – 50 %, vilket 
är en hög andel. Det visar på att 
fångstområdet är ett inre 
skärgårdsområde med god 
tillgång på näring.

Fångstresultat över tid

Marsund/Bovik Antal
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sötvattensarter
Abborre 1871 2260 1543 1078 1132 1916 2051 1584 1779 1424 1571 1788 2168 1595
Björkna 35 127 69 141 134 253 45 124 195 167 329 256 247 382
Braxen 37 25 16 40 51 28 2 21 40 33 62 21 83 46
Gers 212 192 225 146 125 374 171 342 171 257 219 128 298 222
Gädda 9 6 1 1 3 4 2 3 3 5 1 2 3
Gös 47 42 33 13 17 38 24 13 21 11 18 18 24 44
Id 2 1 1 1 5
Löja 93 183 19 336 34 12 31 54 123 165 81 54 114 61
Mört 1099 1114 1276 1396 818 1258 573 1139 1381 796 1288 1216 914 1649
Sarv 1
Marina arter
Flundra 7 5 6 7 1 6 5 3 3 4 3 5 3 2
Hornsimpa 1 1 1 7 1 1 2 1 3 21 3 10 6
Mindre havsnål 1 2 1
Piggvar 1 1
Strömming 66 662 356 552 526 259 545 599 459 442 295 832 344 349
Svart smörbult 2 2 3 1
Tånglake 1 3
Vassbuk 7 91 17 15 4 9 4 33 7 2 3 3 8 11
Vandringsarter
Nors 8 2 10 12 24 19 23 29 71 15 58 62 14 10
Sik 1 3 4 1 1 1 2 1 2
Ansträngning (antal nät) 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Antal arter 14 14 17 15 13 15 16 16 16 14 14 13 14 15
Antal individer 3493 4712 3578 3750 2870 4180 3481 3951 4260 3325 3950 4387 4231 4386



Indikatorer Nordic-nät

 Antalet arter. Antalet påträffade 
sötvattensarter är 9 – 12 st per år 
och marina arter 4 – 6 st per år. 
Trender förekommer inte.

 Fisksamhällets biomassa  per 
station. Vikten över tid har inte 
förändrats över tid.

 Fisksamhällets medellängd.
Medellängden för alla arter är 
stabil. Variationerna mellan åren är 
stora och orsakas av varierande 
fångster av små arter som löja och 
strömming och av stor braxen och 
gädda.

 Diversitet och trofisk nivå 
(baserat på vikt). Diversiteten 
eller mångformigheten och trofiska 
nivån har varit stabil över tid. 2008 
inträffade en avvikelse, som 
berodde på svaga fångster av mört. 
År 2015 var trofiska nivån låg, 
vilket orakades av stora 
mörtfångster. 

Indikatorer på samhällsnivå



 Biomassan (vikt) per station. Vikten för abborre 
har inte förändrats över tid. Det tyder på att 
förökningen är god och att dödligheten hos vuxen 
fisk är hållbar.

 Medellängd. Medellängden hos 
abborrpopulationen visar ingen trend, vilket tyder 
på att förökningen är god och att dödligheten hos 
vuxen fisk är hållbar.

 Medelålder. Medelåldern har ökat under 
undersökningsperioden (se trendlinje). Orsaken är 
att många unga individer fångades åren 2002 och 
2003, vilket drog ner medelvärdet och trenden 
blev därmed statistiskt säkerställd. Om dessa två 
år lämnas bort från analysen finns det ingen trend. 
Det här tyder på att beståndet är stabilt, 
förökningen är god och dödligheten hållbar.

Indikatorer Nordic-nät

Indikatorer för nyckelarten abborre



Resultat kustöversiktsnät 1987 - 2008
 Antalet fångade fiskar per år har varierat mellan 2000 och 5000, fördelade på 8 – 15 arter.
 Fångsten domineras av sötvattensarter som abborre och mört. Även björkna, gers och gös är talrika. Strömming 

och i viss mån flundra är de enda marina arterna som fångats i större utsträckning.
 År 1991 fångades för första gången björkna, braxen, gös och id.

Marsund/Bovik Antal
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sötvattensarter
Abborre 1523 1500 1091 1292 1304 1587 1126 2610 2669 1133 1528 1791 4205 2232 1517 1588 2343 3120 2728 1698 3144 2414
Björkna 5 1 3 1 6 5 13 3 6 26 26 10 38 57 37 19 29 64
Braxen 2 1 4 2 2 17 1 11 1
Gers 58 66 51 54 61 47 26 59 67 70 79 117 100 38 41 36 62 129 96 92 120 89
Gädda 1 4 4 1 8 8 6 13 23 6 8 2 5 1 5 5 8 4 5 7 5 1
Gös 4 16 12 21 3 1 6 3 3 25 15 30 54 30 22 13 8 13
Id 2 1 1 1 1
Lake 1
Mört 242 98 275 720 499 197 246 203 435 162 280 190 166 145 826 432 376 1385 2182 865 1458 722
Ruda 1
Sarv 1
Marina arter
Flundra 10 3 12 11 16 65 67 183 52 71 42 40 61 32 16 3 6 2 7 2 2
Hornsimpa 1 1 52 7 1 1 1
Mindre havsnål 1 7 1
Piggvar 2 1 1 1 1
Strömming 1201 347 888 1529 174 262 592 885 782 548 70 1140 282 1466 99 14 5 388 92 67 548 170
Svart smörbult 1
Torsk 1 1 1
Tånglake 1 1 1
Tångsnälla 1
Vassbuk 1
Vandringsarter
Havsöring 1 1
Lax 1
Nors 2 7 1 13 17 1 7 7 2 1 1 5 1
Sik 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 1 2
Införda arter
Regnbåge 1 1 1 1 1 11 1
Ansträngning (antal nät) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Antal arter 10 11 9 8 15 11 9 12 11 11 13 9 12 14 10 8 11 11 10 15 12 12
Antal individer 3040 2029 2324 3672 2103 2186 2079 3979 4043 1999 2034 3288 4849 3978 2549 2118 2896 5134 5171 2780 5328 3479



Indikatorer kustöversiktsnät

 Antalet arter. Antalet sötvattensarter 
har minskat. Det är främst sporadiskt 
fångade arter, som med tiden fallit bort.

 Biomassan har ökat över tid (se 
trendlinjer). Ökningen utgörs främst av 
abborre (se indikatorer för nyckelarten 
abborre), men också delvis av mört.

 Ingen trend finns hos fisksamhällets 
medellängd.

 Trofisk nivå har varit stabil, medan 
diversiteten har minskat (se trendlinje). 
Det beror dels på att udda arter har fallit 
bort, men också på att dominerande arter 
dominerar än mer över tid.

Indikatorer på samhällsnivå



Indikatorer 
kustöversiktsnät

 Biomassan eller vikten för abborre totalt och för grov 
abborre har ökat (se trendlinje). Det tyder på att 
förökningen är god och att dödligheten hos vuxen fisk är 
låg.

 Medellängd och medelålder har varit stabil över tid, vilket 
tyder på att förökningen är god och att dödligheten hos 
vuxen fisk är låg.

Indikatorer för nyckelarten abborre



Årsklasstyrka
 Årsklasstyrkan är den viktigaste faktorn som bestämmer storleken på ett fiskbestånd. Den sätter grunden för hur stort 

eller litet beståndet blir. 
 Andra faktorer som styr storleken på ett fiskbestånd är fisketryck och rovdjur.
 Årsklasstyrkan varierar ofta starkt. Hos abborre och gös är den viktigaste styrande orsaken temperaturen under 

tillväxtsäsongen. Allmänt sett ger en varm sommar stor en årsklass och vice versa. Lågt vattenstånd eller snabba 
växlingar av vattenståndet och hårda stormar, som inträffar då rommen är lagd eller håller på att kläckas, kan få till 
följd att årsklassen blir svag. Lågt vattenstånd kan vara förödande speciellt för arter som leker på mycket grunt vatten 
eller vandrar in i sötvattensbassänger, t.ex. gädda.

 Årsklasstyrkan kan beräknas på flera sätt. Här används 1 – 7 åringar eller 2  - 7-åringar (se följande sida), vilket innebär 
att  i stort sett hela beståndet ingår. Värdena är normerade mot 100, vilket därmed blir hela periodens medelvärde. 
Trender kan inte utläsas från dessa dataserier.



Årsklasstyrka och fångstprognos för abborre i 
Marsund/Bovik

 Årsklasstyrkan varierar starkt mellan åren. Varma somrar samvarierar med goda årsklasser, se år 1997, 1999, 
2002 och 2006 och kalla somrar med svaga årsklasser, se 1998, 2000 och 2004.

 Notera den stigande trenden hos medeltemperaturen (röd streckad linje), mellan 13 och 14 °C under 1990-talet 
och mellan 14 och 15 °C under 2000-talet.

 Årsklasstyrkan har legat nära medelvärdet sedan 2005, med undantag av 2012 då den var svag. Beståndet av 
abborre bör bli normalt under år 2016 och 2017, för därefter minska något. Minskningen är en följd av den 
svaga årsklassen 2012.



Dödlighet hos abborre
 En hög total dödlighet under tidiga år kan leda till att beståndet 

minskar. Figuren visar att dödligheten är låg (<1) för 3 – 7 
åringar. Äldre fisk har större dödlighet, vilket är helt naturligt.

 Figuren visar också att dödligheten har ökat under den senaste 
tidsperioden för nästan alla åldrar.

 Eftersom dödligheten fortfarande är rätt låg för 7-åringar finns 
ingen anledning till oro för beståndet. 6 - 7 år gamla abborrar 
har redan förökat sig fler än en gång och därmed tål beståndet 
en ökad dödlighet.

 I provfisket vid nordvästra Åland fångas abborre som är upp 
till 10 år gamla, vilket tyder på att den ökade dödligheten för 
närvarande inte påverkar beståndet.

 Det finns inget som tyder på ökad dödlighet från sjukdom och 
inte heller från ökat fisketryck från yrkesfisket. 

 Uppgifter om fisketryck från fritids- och sportfiske finns inte, 
men det är möjligt att trycket från dessa aktörer har ökat, vilket 
lett till ökad dödlighet under den senare perioden.

 En annan orsak till dödlighet är predation av säl och skarv. 
Dessa predatorer har ökat och det är sannolikt att de är orsak 
till den ökade dödligheten under den senare perioden.

 En tredje orsak kan vara klimatförändringen, vilken kan 
förändra produktivitet och förändringar i samspelet mellan 
arterna. Dylika konsekvenser av klimatförändring är tillsvidare 
dåligt undersökta.



Sammanfattning
 Långsiktiga förändringar (kustöversiktsnät) visar att fisksamhället 

förändrades efter år 1991, då flera nya arter påträffades. Dessa arter 
(björkna, braxen, gös, id) gynnas av övergödning.

 Långsiktiga resultat (kustöversiktsnät) visar också att biomassan, både 
för abborre och mörtfisk, är högre under 2000-talet jämfört med 1990-
talet. Även detta gynnas av övergödning.

 Under 2000-talet ökade medelåldern hos abborre, vilket kunde förklaras 
med storleksvariationer hos årsklasserna.

 Dödligheten har ökat för abborre, men inte i sådan utsträckning att 
beståndet minskar. 

 Beståndet av grov abborre förväntas hålla sig inom normalvärdena 
under åren 2016 - 2018.

 För närvarande är fiskbestånden stabila och förökningen hos viktiga 
arter är god.

 Hos de arter som övervakas i provfisket finns inga tecken på 
överexploatering.


