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Beståndsuppskattning och -status



Nationell forskningsinstitution (SLU Aqua)

Data Koordinering av undersökningar

Internationella Havsforskningsrådet (ICES)

Råd Begäran om forskning, rådgivning etc.

Europeiska Unionen (EU)

Kvoter Fångstrapporter

Förvaltning Nationella interessen

Nationell fiskeadministratsion (HaV)

Föreskrifter, limiter

Förvaltning Fångstrapporter

Kontroll

 FISKARE

Förvaltning av internationellt reglerade fiskbestånd i Östersjön

Forskning

Förvaltning



Beståndsuppskattning (från data till råd)

Övervakning av beståndsstruktur
➢ åldersstruktur

➢ medelvikt vid ålder

➢ medellängd vid ålder

➢ längdfrekvens

➢ könsstruktur

➢ ålder vid könsmognad

Övervakning av fisket
➢ mängd och struktur av fångsterna

➢ fiskeansträngning

➢ fångst per ansträngning (CPUE)

Dataanalys, kvalitekontroll

ANALYS

Beståndsuppskattning (modellberäkningar)

Prognos

Fångstråd

INSAMLING

Definiering/avgränsning av beståndet



Beståndsdefiniering



Beståndsuppskattning (från data till råd)

Övervakning av beståndsstruktur
➢ åldersstruktur

➢ medelvikt vid ålder

➢ medellängd vid ålder

➢ längdfrekvens

➢ könsstruktur

➢ ålder vid könsmognad

Övervakning av fisket
➢ mängd och struktur av fångsterna

➢ fiskeansträngning

➢ fångst per ansträngning (CPUE)

Dataanalys, kvalitekontroll

ANALYS

Beståndsuppskattning (modellberäkningar)

Prognos

Fångstråd

INSAMLING

Definiering/avgränsning av beståndet



Beståndsstatus av strömming i SD30-31 enligt ICES rådgivning i 2019



ICES rådgivning för strömming i SD30-31 i 2020

ICES rekommenderar att när försiktighetsmetoden tillämpas bör fångsterna 2021 inte vara mer än 65 018 ton.



Förändringar i fisket och beståndsstruktur



Fiskets fångster i Bottniska viken

• Ca 15% av kvoten är svensk

• Mycket lite fiske i Bottenviken

• Stark ökning av fångsterna 2012



En förskjutning av fisket västerut

• Landningsstatistik från Finland och Sverige visar på en rumslig omfördelning av fisket



Trålfisket ökar nära svenska kusten
• Stor ökning av trålfångsterna



Allt mindre storvuxen strömming

• Lekbiomassan strömming har varit relativt konstant

• 1/3 så mycket stor strömming idag som för 10 år sedan

• Andelen stor strömming i beståndet halverad

Data från Baltic International Acoustic Survey



Färre stora strömmingar i sydväst

Strömming >18 cm i BIAS Strömming >18 cm i BIAS

Data från Baltic International Acoustic Survey



Allt mindre strömmingar i svenska kustfisket

Q2, Trawl

1987 2017 Data från ombordprovtagning inom DCF



Långsiktig minskning i tillväxten, 
men liten ökning senaste åren

• Både födobrist och effekter 
av fiske och sälpredation kan 
bidra (Östman m fl 2014, 
Evol Ecol Res)

g



Strömmingen blir könsmogen allt tidigare

Data från DCF

100%



Sammanfattning

Negativ utveckling för strömmingsbeståndet

• Lägre biomassa stor strömming 

• Långsammare tillväxt, tidigare könsmognad

• Fisketrycket högt i sydvästra Bottenhavet

• Sälen äter selektivt den största strömmingen

Brist på stor strömming kan påverka kustsystemet
• Spiggen ökar kraftigt. Slår ut reproduktionen hos kustfisk
• Sälarna är magra. Söker sig in i skärgårdarna



Förvaltning



Östersjön (förenklad) födoväv

• Enarts-

• Flerarts-

• Ekosystem

modeller/förvaltning



Nationell forskningsinstitution (SLU Aqua)

Data Koordinering av undersökningar

Internationella Havsforskningsrådet (ICES)

Råd Begäran om forskning, rådgivning etc.

Europeiska Unionen (EU)

Kvoter Fångstrapporter

Förvaltning Nationella interessen

Nationell fiskeadministratsion (HaV)

Föreskrifter, limiter

Förvaltning Fångstrapporter

Kontroll

 FISKARE

Förvaltning av internationellt reglerade fiskbestånden i Östersjön

Forskning

Förvaltning

Nationell 
förvaltningsråd

Internationell

Nationell

Begäran om forskning, 
rådgivning etc.(Internationell 

förvaltningsråd)



Rumslig förvaltning: ICES råd



Europeiska kommissionens gemensamma fiskeripolitik och förvaltningsplaner

Internationell förvaltning

(EU) nr 2016/1139: Europeiska kommissionen 
får vidta särskilda bevarandeåtgärder för 
plattfisk.
[förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa 
typer av fiskeredskapi särskilda områden och under särskilda 
perioder, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk]

(EU) nr 1380/2013: medlemsstaterna får vidta åtgärder för bevarande och 
förvaltning av fiskeresurserna i vatten under deras suveränitet eller jurisdiktion.



Nationell förvaltning

4 åtgärder har använts av Estland och Lettland i Rigabukten för att bevara 
lokala strömmingsbestånd:

1. Särskilt tillstånd – krävs för trålning i Rigabukten.

2. Begränsning av individuell kapacitet – max tillåtet motoreffekt är 221 kW.

3. Total kapacitetsbegränsning – taket på den totala motoreffekten ligger på nivå från 

säsongen 2000/2001.

4. Begränsningar av trålning – särskilda krav för fiskeredskap, stängda områden och 

stängda säsonger.

Exempel på åtgärder för bevarande och förvaltning av 
fiskeresurserna



Nationell förvaltning

Exempel från estnisk lagstiftning: Fiskebestämmelser:
(https://www.riigiteataja.ee/akt/108052018003)

Trålnätets vertikala öppning får inte överstiga 12 m.
[att undvika tömning av hela vattenmassan]

Det är förbjudet att fiska året runt:

1. med trålredskap under djuplinjen 20 m. 
[att skydda fiskyngel, sötvattensarter och kustfisket]

2. med trålredskap i Irbe-sundet.
[att skydda fiskstim i ”flaskhalsen”]

3. med bottentrålnät
[skyddar lekgrund (t.ex. skrubbskädda)]

4. med ett fartyg med motoreffekt som överstiger 221 kW
[att undvika att stora trålare kommer och tömmer kvoten inom några dagar (fördelar fisketrycket jämnare över tiden)]

Det är förbjudet att fiska under en begränsad tid:

• med ett trålnät i 30 dagar på våren (början av den stängda perioden bestäms årligen av den 
ansvariga ministern).

[skyddar fiskstim under lekvandringen och lektiden] 25 april - 24 maj/12 maj - 10 juni 2019 



Strömmingen övervintrar i utsjön

• Strömmingen övervintrar på >50 m djup. Är då utsatt för trålning

• 80% av trålfiskets fångster tas i januari-juni

Data från BIAS och Fiskeriverkets vårsurvey 2009



Nationell förvaltning

Borde Sverige vidta särskilda bevarandeåtgärder som 

förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden och/eller under 

särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk?

SLU har föreslagit till HaV att införa:
• trålförbud vår-vintertid för att skydda ansamlingar av lekfisk
• trålförbud i Ålands hav




