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Övervakning, analys och forskning kring miljö och fiskbestånd i 
hav, kustvatten och sötvatten. Nästan 200 anställda 

Rådgivning i förvaltningsfrågor

Öregrund

SLU Aqua – miljöövervakning, forskning 
och rådgivning



Spiggar i Östersjön



Storspiggens livscykel
• Växer upp i öppet hav

• Leker på grunt vatten vid 2-3 års ålder. De flesta individer dör efter lek

• Juveniler i skärgårdarna första sommaren. Migrerar sedan till utsjön



Påverkar rovfisk och livsmiljöer på kusten



Hur mycket spigg finns det?



Långsiktig ökning av spigg i Östersjön

50-faldig ökning i Egentliga Östersjön.

Ökning även i Bottniska viken

Bergström et al 2015, ECSS

Ökning i Kalmarområdet sedan 1980-
talet, samtidigt som rovfisken minskade

Eriksson et al 2011, Ambio



Fördelningen av spigg i öppet hav

Olsson et al 2019, ICES JMS

Medelantal 2001-2014



Hur mycket spigg finns det egentligen?

• Bottenhavet 2007-2012: 43.000 ton, motsvarande 6% av totala biomassan i öppet hav

• Spiggen kan dominera fiskbiomassan totalt sett under försommaren längs öppna 
kuststräckor. Upp till 15 ind/m2, motsvarande 300 kg/ha



Fortsatt stark ökning på kusten

Storspigg i kylvattenintaget 
vid Forsmark



Spigg och rovfisk



Vuxen abborre och gädda äter spigg

Jacobson et al 2019



…medan vuxen spigg äter ägg och larver 
av abborre och gädda

Byström et al 2015

När spiggen kommer in försvinner abborrlarverna

Tar abborre upp till 3 cm



• Kartläggning av förekomst av spigg och larver av 
abborre, gädda och mörtfiskar i 27 flador

• Spiggen provtogs med små mjärdar och räknades 
och längdmättes

Provtagning av spigg och 
larver av andra arter



Mest spigg i södra delen av 
området, i öppna vikar

• Likartade tätheter som i Egentliga Östersjön



Förekomst av spigg och 
larver av abborre och gädda

Antingen mycket spigg eller mycket larver av abborre och gädda



• I Kvarken flada-projektet undersöktes 27 mer eller mindre avsnörda flador

• Lika stark effekt av spigg som vattentemperatur på larvförekomst

• Mer spigg i öppna flador

Spiggen påverkar reproduktionen



• I Kvarken flada-projektet undersöktes 27 mer eller mindre avsnörda flador
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Spiggen påverkar reproduktionen



Hur påverkas ekosystemet?



• Långsiktig nedgång i reproduktionen hos rovfisk och allt fler spiggdominerade 
vikar (Eklöf m fl)

• Längs öppna kuster finns mycket få områden med fungerande reproduktion 
av abborre och gädda

Spiggvikarna blir allt fler
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Nygammal kunskap

”All annan fisk tycks undfly denna 
rofgiriga, med taggar beväpnade, fiskart, 
som lefver av rom och fiskyngel ”

Östgötaposten 22 juli 1898



Minskande bestånd av abborre i delar av Kvarken
Kustfiskövervakningen visar att bestånden av abborre minskar 
vid Holmöarna och Norrbyn (2002-2018)

Område CPUE abborre -2018

Råneå ingen trend

Kinnbäcksfjärden ingen trend

Holmöarna minskar

Norrbyn minskar

Gaviksfjärden ingen trend

Långvindsfjärden ingen trend

Forsmark ingen trend

Gräsö ingen trend

Galtfjärden ingen trend

Lagnö ingen trend

Vaxholm NA

Asköfjärden minskar

Kvädöfjärden ingen trend

Torhamn ingen trend



Spigg ökar övergödningsproblem

Östman et al 2016. J Appl Ecol
Donadi et al 2017. Proc R Soc Lond B

Experiment visar att spiggen har lika stark effekt som  
gödsling på förekomsten trådalger

N+P

Att stärka rovfiskbestånd kan vara effektivt 
sätt att motverka övergödningsproblem

Vi ser samma mönster i skärgårdsvikar (Stockholms 
skärgård): mycket rovfisk innebär lite spigg och lite trådalger



Möjliga åtgärder



• Reproduktionsområdena påverkas av bryggor, 
båttrafik, muddringar – och spigg

Stora kustområden har svag
reproduktion



Högt tryck på vuxna rovfisken

Hansson et al 2017

Abborre Gädda



Stärka rovfiskbestånd eller fiska spigg

Stärka bestånd av vuxen abborre och gädda

- Reglera fiske, skarv och säl

Stärka bestånd av stor strömming

- Reglera trålfiske

Fiska spigg

Öka reproduktionen av abborre och gädda

- Skydda och restaurera lek- och uppväxtområden

- Ca 20% av områdena negativt påverkade av byggnation



• Historiskt användes oljan till lampolja och i färg

• Fiskmjöl. Trålfisket visar stort intresse för spiggfiske

• Biogas, diesel

• Kosttillskott (omega-3)

• Mat

Kan spiggen vara en resurs?

AB Fettindustri



Tack

till alla som bidragit 

till er som har lyssnat





Varför ökar spiggen?

Kopplingar till varmare temperaturer, 
övergödning och minskande rovfiskbestånd

Här har vi ett jobb att göra
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Donadi et al 2017. Proc P Soc Lond B

Tydliga kaskadeffekter i skärgårdsvikar



Skarvens konsumtion i Kvarken
Ca 6600 skarvbon K:stad-Oravais 2017. 
Motsvarar ca 23.000 vuxna + ungfåglar

Äter 0.5 kg fisk/dygn. Ca 90 kg/år

Totalt uttag ca 2000 ton/år

Med dietdata från SD30 i Hansson m fl: 

➢Abborre (21 %)   ̴ 400 ton

➢Gädda (2 %)   ̴ 40 ton

➢ Sik (2 %)   ̴ 40 ton

 Yrkesfiske   ̴260 ton

 Yrkesfiske   ̴180 ton


