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1. Sammanfattning 

I Östersjön förekommer två arter av flundra (skrubbskädda), europeisk flundra (Platichthys flesus) 

respektive östersjöflundra (Platichthys solemdali). P. flesus leker i utsjön i Östersjöns djupområden 

och P. solemdali, som nyligen identifierats som en egen art, leker kustnära på ca 10-20 m djup och på 

utsjöbankar. Båda arterna finns runt Gotland. 

Projektet syftar till att öka kunskapen om rekrytering och därmed beståndsutvecklingen hos flundra 

runt Gotland. Målet är att utvärdera möjligheterna till, och föreslå, ett lokalt övervakningsprogram 

för att följa beståndsutvecklingen och därmed möjliggöra en långsiktigt hållbar förvaltning av flundra 

runt Gotland. En viktig del i detta handlar om att belysa hur rekryteringen påverkas av variation i 

omgivningsfaktorer orsakade av den pågående klimatförändringen, klarlägga sambandet 

(konnektiviteten) mellan lek- och uppväxtområden samt fastställa fördelning mellan de båda arterna 

i det fiskbara beståndet. Inom föreliggande projekt har fokus legat på främst östersjöflundra, dvs den 

kustlekande arten, men i rapporten redovisas även resultat från EU-projektet BONUS INSPIRE inom 

vilket fokus till stor del varit på den europeiska flundran, dvs den utsjölekande arten. 

Genetiska undersökningar har visat att östersjöflundra dominerar beståndet vid Gotland.  Provfiske 

utanför Herrvik på östra Gotland i augusti, då båda arterna återfinns på födoområden vid kusten, 

visade att 72% av det fiskbara beståndet utgjordes av östersjöflundra. Detta stämmer väl överens 

med skattningar inom projektet BONUS INSPIRE; 74 % av vuxen fisk fångad under leken, och 80-85% 

av yngel på uppväxtområden runt Gotland, utgjordes av östersjöflundra. Fördelningen mellan arterna 

kan dock antas förändras över tid beroende på rekryteringsframgången för den europeiska flundran 

som till stor del styrs av salt- och syreförhållandena i djupområdena. Resultat inom projektet BONUS 

INSPIRE visade på kraftigt minskad reproduktionsframgång för europeisk flundra i 

Gotlandsbassängen sedan 1990. Samtidigt kan den pågående klimatförändringen, som mycket troligt 

kommer att göra att salthalten minskar i Östersjön, leda till att andelen av den europeiska flundran 

vid Gotland minskar ytterligare i framtiden. 

Konnektiviteten mellan lekområden och uppväxtområden (framförallt grunda sandiga vikar) vid 

Gotland undersöktes med en hydrodynamisk modell. Resultaten tyder på hög konnektivitet mellan 

lekområden vid den gotländska kusten och uppväxtområden. För larver som uppehåller sig på ca 10-

22 m djup, dvs på de djup där lek av östersjöflundra huvudsakligen sker, driver majoriteten (69-93 %) 

så att bottenfällning sker kustnära med möjlighet att nå lämpliga uppväxtområden. Modellen visar 

också att huvuddelen av larverna skulle gå förlorade genom bottenfällning i utsjön om drift sker 

ytnära, i och med att larverna i stor utsträckning driver bort från den gotländska kusten, men att en 

viss andel av dessa (7-8 %) kan driva till kusten i Baltikum.  

Yngelprovtagningar på kända uppväxtområden vid Gotland visade att årsklasstyrkan mätt som 

nyligen bottenfällda yngel (≤40 mm) varierar starkt, med en faktor 40-45. Jämförelse med 

åldersstrukturen i det vuxna beståndet visade på hög överensstämmelse mellan mängden 

bottenfällda yngel under olika år och storleken på olika åldersklasser i det vuxna beståndet. Detta 

antyder att årsklasstyrkan bestäms under ägg- och/eller larvstadiet, det vill säga innan bottenfällning, 

och visar på ett starkt samband mellan uppväxtområdena vid Gotland och rekryteringen till det 

fiskbara beståndet. 
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Jämförelse av årsklasstyrka mätt som yngel (≤40 mm) och olika omgivningsparametrar gav ett 

positivt samband med salthalt; salthalter ≤6,8 psu under lekperioden tycks resultera i svaga 

årsklasser och högre salthalter i starka. Om detta stämmer kan det förväntas att rekryteringen inte 

bara för den utsjölekande europeiska flundran utan även för den kustlekande östersjöflundran på 

sikt kommer att försämras i takt med sjunkande salthalt som en följd av den pågående 

klimatförändringen.  

Erhållna resultat visar att beståndet av flundra vid Gotland till mycket stor del utgörs av den 

kustlekande typen och är lokalt, dvs med lek- och uppväxtområden vid Gotland. Detta visar på 

behovet av en mer lokal förvaltningsmodell, i motsats till de förvaltningsenheter som används av 

ICES för närvarande enligt vilken flundran i område SD 28 (öster om Gotland) klassas som europeisk 

flundra och förvaltas gemensamt med område SD 26 (sydöstra Östersjön).  

För att följa beståndsutvecklingen, och därmed möjliggöra en långsiktigt hållbar förvaltning av 

flundra runt Gotland, föreslås ett övervakningsprogram som omfattar årlig analys av fiskets fångster. 

Dessutom föreslås ett standardiserat provfiske under födosäsongen i augusti-september med 

skattning av dödlighet, vilket kombineras med genetisk analys för att följa eventuella förändringar i 

andelelen av respektive art. Vidare föreslås periodvis upprepade yngelprovtagningar på 

uppväxtområden för att följa om rekryteringsnivån ändras över tid. 

Projektet har finansierats av Leader Gute genom den Europeiska struktur- och investeringsfonden 

(Havs- och fiskerifonden) samt Länsstyrelsen i Gotlands län. 

 

2. Bakgrund 

Flundran (skrubbskädda) är en art som traditionellt fiskats i stor omfattning runt Gotland. Det 

nuvarande gotländska flundrefisket är till karaktären ett lokalt småskaligt fiske med garn som utövas 

av såväl yrkes- som fritidsfiskare, och riktar sig i första hand mot den lokala marknaden. Runt Gotland 

har ett omfattande riktat fiske på flundra förekommit med årliga landningar på 100-150 ton fram till 

början av 1980-talet då fisket omdirigerades mot det ökande torskbeståndet. Sedan dess har fiske 

bara bedrivits sparsamt även om enstaka försök att återuppta ett mer omfattande fiske gjorts (Figur 

1). Resursen flundra runt Gotland anses i dagsläget vara underutnyttjad i och med låg uppskattad 

dödlighet enligt tidigare utförda provfisken (Florin et al., 2013). Det finns alltså potential för ett 

betydligt större uttag lämpligt för främst det lokala småskaliga kustnära fisket. Om tidigare 

uttagsnivåer kan anses vara lämpliga idag är dock osäkert i och med att omgivningsförhållandena 

ändrats, t ex på grund av klimatförändringen, vilket bör påverka rekryteringen och därmed 

beståndsutvecklingen. 
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Figur 1. Landningar av flundra (ton) på Gotland mellan 1887 och 2015 (data från Rolf Gydemo, 

Länsstyrelsen i Gotlands län). 

I Östersjön förekommer ingen riktad beståndsövervakning av flundra varför ICES (Internationella 

havsforskningsrådet) karakteriserar flundran som en ”data limited stock” med kunskapsluckor vad 

det gäller t ex populationsstruktur, beståndsstatus och rekrytering. I och med detta finns det för 

Östersjön som helhet ingen förvaltningsplan och fram t o m 2011 gavs inga råd om fångster. Fr o m 

2012 anger ICES att fångsterna för flundra i området ”öster om Gotland och Gdansk-bukten” bör 

minskas baserat på minskade fångster i samband med trålprovtagningar (BITS) riktat mot torsk (Figur 

2). Mot bakgrund av det ökade intresset för flundrefiske på Gotland saknas en förvaltningsmodell 

inkluderande någon form av lokal övervakning för att följa beståndsutvecklingen.  

Det har länge varit känt att det i Östersjön finns två skilda populationer/ekotyper av flundra, en som 

leker i Östersjöns djupområden med pelagiska (fritt svävande) ägg, och en som leker kustnära och på 

utsjöbankar med ägg som utvecklas på botten (Sandman, 1906; Nissling et al., 2002). Undersökningar 

har visat att bestånden är genetiskt skilda (Florin och Höglund, 2008; Hemmer-Hansen et al., 2007). 

Baserat på skillnader i livshistoria (lekhabitat, tillväxt, ägg- och spermieproduktion) och nya genetiska 

undersökningar klassas de båda ekotyperna nu som två separata arter, europeisk flundra Platichthys 

flesus och östersjöflundra P. solemdali. De har vandrat in från västerhavet och anpassat sig till de 

bräckta förhållandena i Östersjön vid olika tidpunkter; för 8500 respektive 6000 år sedan 

(Momigliano et al., 2017; 2018a). Denna uppdelning ställer nya krav på förvaltning och ökade behov 

av kunskap. Var finns respektive art? Hur ser fördelningen mellan arterna ut i olika områden? Hur ser 

rekryteringen till respektive art ut och hur påverkas beståndsutvecklingen av variation i 

omgivningsparametrar?  
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Figur 2. Fångst av flundra per ansträngning (kg/tråltimme) inom BITS (Baltic International Trawl 

Survey koordinerat av ICES). Ur Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (SLU Aqua, 2018).  

 

Figur 3. ICES områden (subdivision; SD) i Östersjön med djupområdena Arkonabassängen (AB), 

Bornholmsbassängen (BB), Gdanskdjupet (GD) och Gotlandsbassängen (GB); med lek av europeisk 

flundra. 
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Runt Gotland finns båda arterna av flundra, europeisk flundra och östersjöflundra. Vikten av ökad 

kännedom om hur variation i lokala omgivningsförhållanden påverkar beståndsutvecklingen av fisk i 

olika områden, och behovet av lokal förvaltning av fiskbestånd framhålls i en nyligen publicerad 

artikel (Östman et al. 2016). I ett tidigare projekt vid Forskningsstaionen Ar (med stöd från 

Europeiska fiskerifonden genom Fiskeområde Gotland) genomfördes ett djupstratifierat fiske efter 

flundra i syfte att kartlägga förekomst under olika delar av året (se Nissling et al., 2014). Med 

utgångspunkt i denna kunskap kan ett standardiserat provfiske utformas antingen under leken i april 

då de båda arterna förekommer skilda på olika djup, alternativt under den huvudsakliga 

födoperioden i augusti-september, då de förekommer blandat vid kusten, i kombination med 

genetisk undersökning för att skatta andelen av respektive art. Ett sådant provfiske skulle i 

kombination med fortsatta provfisken av yngel på uppväxtområden (vilket har pågått vid 

Forskningsstationen Ar av och till sedan 2003; se nedan), kunna utgöra en första artspecifik 

övervakning och ge en möjlighet att studera sambandet rekrytering-beståndsutveckling. Detta skulle 

därmed ligga till grund för ett lokalt beståndsövervakningsprogram med syfte att nå ett långsiktigt 

hållbart fiske av flundra på Gotland.  

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet ”Beståndsövervakning för hållbar förvaltning 

av flundra på Gotland”, finansierat av Leader Gute genom Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (Havs- och fiskerifonden) och Länsstyrelsen i Gotlands län (2017-2019). Inom 

detta projekt har fokus legat på den kustlekande typen av flundra, östersjöflundra, vilken är den 

vanligast förekommande vid Gotland, samt att föreslå ett lokalt beståndsövervakningsprogram. 

Parallellt har projektet ”BONUS INSPIRE” (Integrating spatial processes into ecosystem models for 

sustainable utilisation of fish resources), finansierat av EU (FP7; det sjunde ramprogrammet för 

utveckling inom forskning och teknik) och forskningsrådet Formas, pågått med deltagare från 

flertalet länder runt Östersjön (2014-2018). I det projektet var fokus på utveckling av metodik för att 

särskilja de båda arterna och kartläggning av respektive arts utbredning i Östersjön, liksom på 

rekrytering av främst den utsjölekande typen av flundra, europeisk flundra. I denna rapport redovisas 

även vissa resultat från BONUS INSPIRE-projektet med syftet att ge en samlad bild av 

beståndssituationen för flundra vid Gotland. 

 

3. Ekologi och rekrytering 

Som beskrivits ovan förekommer båda arterna flundra, östersjöflundra och europeisk flundra, runt 

Gotland, med lek utmed kusten respektive i djupbassängen öster om Gotland. Efter lek i mars-maj 

nyttjar båda arterna kustnära områden för födosök under sommar och höst (Molander, 1954; Bagge, 

1981): de samexisterar alltså under denna del av året. Även under vinterperioden då födointaget är 

begränsat och fisken förekommer på större djup, är det sannolikt ett rumsligt överlapp mellan 

arterna. Efter leken och den pelagiska larvfasen i öppna vattenmassan då flundrans larver livnär sig 

på djurplankton, bottenfäller den i samband med att den genomgår en metamorfos. Då blir den platt 

och övergår till att äta bottendjur i grunda (<1 m djup) helst sandiga vikar utmed kusten (t ex Florin, 

2005; Martinsson och Nissling, 2011). I dessa så kallade yngelkammare sker uppväxt av yngel av båda 

arterna under en och ibland två somrar. Könsmognad, dvs rekrytering till det vuxna beståndet, sker 

vid ca 17-21 cm storlek, något tidigare för hanar än för honor. 
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Figur 4. Livscykel hos flundra: 1. äggstadiet (pelagiskt fritt svävande i vattenmassan eller demersalt 

med utveckling på botten); 2. larvstadiet (pelagiskt i vattenmassan); 3. yngel efter bottenfällning 

(uppväxt i grunda vikar). 

Hos fisk varierar rekryteringen (årsklasstyrkan) och därmed beståndsutvecklingen naturligt som en 

följd av variationer i omgivningsparametrar, såväl biotiska som abiotiska. Rekryteringen kan även 

påverkas av olika mänskliga aktiviteter. Exempelvis påverkas beståndsutvecklingen av fiskets 

omfattning (såväl storlek som ålderssammansättning av lekbeståndet) och av förstörda/försämrade 

lek- och uppväxtområden (t ex förstörda bottnar, igenväxning, syrebrist) i och med övergödning eller 

pga fysisk exploatering. I tillägg kan stora förändringar av fisksamhället komma att ske i och med den 

pågående klimatförändringen som i Östersjön kommer att innebära såväl förändrade temperatur- 

som salthaltsförhållanden (t ex MacKenzie et al., 2007; Meier et al., 2012).  

För flundran i Östersjön påverkas beståndsstorlek och utbredning för såväl den utsjö- som 

kustlekande flundran av storlek och frekvens av saltvattensinflöden till Östersjön då salt- och 

syreförhållanden påverkar reproduktionsframgången (Nissling et al., 2002; Ustups et al., 2013). 

Framförallt påverkas rekryteringen av den utsjölekande europeiska flundran i och med att stagnation 

utan inflöden innebär sjunkande salthalt och syrebrist i djupområdena vilket påverkar överlevnaden 

under äggstadiet negativt. Under de senaste decennierna har stora saltvattensinflöden blivit alltmer 

sällsynta vilket har försämrat reproduktionen i främst Gotlandsbassängen. Inte ens det osedvanligt 

stora inflödet vintern 2014 innebar väsentligt ökad äggöverlevnad (se Figur 5). Med andra ord, 

rekryteringen av utsjölekande flundra till Gotland kan förväntas vara liten/minskande framöver. 

Däremot förväntas rekryteringen av den kustlekande flundran inte beröras i lika stor omfattning även 

om sjunkande salthalt på sikt kan komma att innebära försämrad rekrytering. Resultat från en 

nyligen utförd genetisk undersökning på två uppväxtplatser på Gotland inom projektet BONUS 

INSPIRE visade att för yngel av årsklassen 2014 så utgjorde den kustlekande flundran 80-85%. Hur 

stor andel som tidigare utgjorts av utsjölekande flundra är inte känt, men sannolikt var det en 

betydande andel då salt- och syreförhållandena i Gotlandsbassängen tidigare var mer gynnsamma. 

En nyligen publicerad undersökning från Finska viken ger att andelen utsjölekande flundra varierar 

1. 

2. 

3. 
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starkt. Från att ha dominerat beståndet under tidigt 1980-tal, till att ha varit borta 1993 så utgjorde 

den ca 10 % av beståndet under perioden 2003-2011 (Momigliano et al., 2018b). 

 

Figur 5. Beräknad andel överlevande ägg (grönt) av europeisk flundra i de huvudsakliga lekområdena, 

Bornholmsbassängen (SD 25), Gdanskdjupet (SD 26) och Gotlandsbassängen (SD 28), och dödsorsak, 

syrebrist (blått) eller sedimentation (rött) pga för låg salthalt, 2014 och 2015 (före och efter 

saltvattensinflöde). 

Undersökningar vid Forskningsstationen Ar har visat på stora variationer i årsklasstyrka för flundra 

under senare år, t ex var mängden årsyngel hög 2014, svag 2015 och mycket låg 2013. Vilket stadie 

som främst utgör flaskhalsen i rekryteringen och vad som påverkar dessa fluktuationer är inte känt. 

Generellt sett har variation i temperaturförhållanden visat sig ha stor påverkan på årsklasstyrkan hos 

många fiskarter då variation i vattentemperaturen påverkar balansen mellan den tidsmässiga 

förekomsten av nyckläckta larver och deras startföda, olika typer av djurplankton. Denna mekanism, 

kallad match-mismatch hypotesen, är sedan länge känd för att styra årsklasstyrkan för flertalet 

fiskarter i marin miljö (Hjort, 1914; 1926; Cushing, 1990, m fl). Betydelsen av denna mekanism är 

dock dåligt undersökt när det gäller rekrytering hos fisk i Östersjön.  

Den pågående klimatförändringen förväntas ha stor betydelse för både storlek på och utbredning av 

olika fiskebestånd (Perry et al., 2005), inte minst genom förhöjd vattentemperatur, med 

återverkningar på ekosystemet som helhet (MacKenzie et al., 2007). Detta gäller marina områden 

generellt, men kanske i än högre grad Östersjön. Där förväntas förutom högre temperatur även 

minskad salthalt liksom syrgasbrist i djupområdena pga minskande saltvattensinflöden, påverka 

sammansättningen i fisksamhället (Ojaveer och Kalejs, 2005; MacKenzie et al., 2007). Eventuell 

negativ påverkan av temperatur på rekryteringen av fisk i Östersjön kan dessutom förväntas bli 

påtaglig, då modellering av den pågående klimatförändringen ger att temperaturen i Östersjön 

förväntas öka mer än i t ex öppna Atlanten, vilket redan visats sig genom högre temperaturökning 

under de senaste 25 åren (t ex HELCOM, 2013). Förändringar i vattentemperaturen kan tänkas 

inverka på den känsliga balansen mellan nykläckta flundrelarver och deras startföda, dvs kunna 

orsaka ”mismatch” mellan larverna och tillgången på djurplankton och därmed rekryteringen. Vidare 

kommer sannolikt en sjunkande salthalt liksom ökad syrgasbrist i djupbassängerna att påverka 
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äggöverlevnaden, och därigenom beståndsutvecklingen av flundra negativt (Nissling et al., 2002; 

Ojaveer och Kalejs, 2005; Ustups et al., 2012). Att försöka belysa eventuell påverkan av 

klimatförändringen i form av förändrade temperatur-, salthalt- och syreförhållanden på 

rekryteringen av flundra vid Gotland har utgjort en del av föreliggande projekt. 

 

4. Syfte 

Projektet syftar till att öka kunskapen om rekrytering och därmed beståndsutvecklingen hos flundra 

runt Gotland, med målet att utvärdera möjligheterna till, och föreslå, ett lokalt övervakningsprogram 

för att följa beståndsutvecklingen och därmed möjliggöra en långsiktigt hållbar förvaltning av flundra 

runt Gotland. En viktig del i detta är 1) att belysa hur rekryteringen påverkas av variation i 

omgivningsfaktorer orsakade av den pågående klimatförändringen, 2) klarlägga sambandet 

(konnektiviteten) mellan lek- och uppväxtområden samt 3) fastställa fördelningen mellan arterna i 

beståndet. Projektet har omfattat följande moment: 

 Yngelprovtagningar på kända uppväxtområden samt sammanställning av data från tidigare 

utförda provtagningar (2003-2016) och att räkna fram ett index som ett mått på 

årsklasstyrkan 

 Att genomföra provfiske på kust- och utsjölekande flundra under lekperioden liksom under 

den huvudsakliga födoperioden för att beräkna dödlighet, samt proportionen mellan de 

bägge arterna av flundra 

 Att belägga att den lek som sker lokalt utmed kusten resulterar i yngel som växer upp lokalt, 

dvs att det finns en stark koppling mellan det lokala lekbeståndet och rekryteringen, liksom 

mellan yngel som växer upp vid Gotland och det fiskbara vuxna beståndet 

 Att utvärdera eventuella samband mellan årsklasstyrkan och omvärldsparametrar som 

temperatur, salthalt och syrehalt 

 Att i samarbete med SLU Aqua, Fiskeförvaltning Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län 

föreslå ett lokalt övervakningsprogram 

 

5. Undersökningsresultat 

5.1. Populationsstruktur 

Enligt den tills nu rådande uppfattningen om utbredningen hos den kust- respektive utsjölekande 

arten av flundra, östersjöflundra och europeisk flundra, anses den europeiska flundran förekomma i 

ICES område SD 24-26 och SD 28, medan östersjöflundran finns i område SD 27, SD 29-30 och SD 32 

se Figur 3). Den europeiska flundran delas vidare upp i två populationer, en i SD 24-25 och en i SD 

26+28. När det gäller förvaltningen av flundran runt Gotland betraktar ICES beståndet väster om ön 

(SD 27) som av östersjöflundra och öster om ön (SD 28) som av europeisk flundra. Provfisken 

tillsammans med genetisk analys inom projektet BONUS INSPIRE har dock visat att östersjöflundra 

förekommer även i västra Östersjön och att den europeiska flundran finns ända in i Finska. Dessutom 

finns Östersjöflundran, i motsats till ICES indelning, i stor omfattning i område 28 öster om Gotland 

(Figur 6). Med andra ord, runt Gotland är beståndet en blandning mellan de båda arterna. Detta 
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framgår av genetiska undersökningar på både vuxen fisk under lek samt på nyligen bottenfällda yngel 

i uppväxtområden; 74 % respektive 80-85% utgörs av östersjöflundra öster om Gotland enligt 

preliminära beräkningar (Florin et al., in prep.). Resultaten innebär att de av ICES nu använda 

förvaltningsenheterna bör revideras. 

 

Figur 6. Förekomst av europeisk flundra (utsjölekande flundra) (blått; Q1) och östersjöflundra 

(kustlekande flundra) (gult; Q2) i olika delar av Östersjön. Resultat från provfisken inom projektet 

BONUS INSPIRE (Florin et al., in prep.). 

Inom projektet genomfördes ett provfiske med översiktsnät (maskstorlek 5-75 mm stolpe; enligt 

metodik i BONUS INSPIRE) utanför Herrvik på östra Gotland i augusti 2018, dvs under födoperioden 

då arterna förekommer blandat, och då det huvudsakliga fisket vid Gotland sker. Fångade individer 

mättes, åldersbestämdes och bestämdes till art med hjälp av genetisk analys (Palm och Söderberg 

2017; Florin et al., in prep.). Som framgår av Figur 7 fångades båda arterna flundra. Räknat som det 

fiskbara beståndet, dvs över minimimåttet 21 cm utgör östersjöflundran 72%, dvs samma andel som 

vid provfisket under lek inom projektet BONUS INSPIRE. Av de yngre åldersklasserna utgjorde 

däremot den europeiska flundran mer än 50 %. Kanske beror den jämförelsevis höga andelen på att 

yngre icke könsmogna individer uppehåller sig vid Gotland men migrerar söderut i samband med 

könsmognad inför lek, så kallad ”native homing” beteende (se Thorrold et al., 2001; Svedäng et al., 

2007). 18 % av individerna kunde inte med säkerhet bestämmas till art. Eventuellt utgör dessa 

individer hybrider mellan arterna. Försök med korsbefruktning har visat på att detta kan vara möjligt 

då ingen skillnad i befruktningsprocent, ägg- och larvöverlevnad eller larvtillväxt under 

gulesäcksstadiet kunde konstateras mellan hybrider och icke hybrider i laboratorieförsök (Wallin, 

2016). Att hybridisering mellan arterna eventuellt skulle kunna förekomma i naturen trots att 

lekområdena är skilda framgår av att framförallt hanar i lekstadie av östersjöflundra fångats även i 

djupområdet öster om Gotland under leken (Nissling et al., 2014), dvs de har blivit kvar på djupare 

områden där de uppehåller sig under vintern. Dessa hanar skulle kunna hybridisera med honor av 

europeisk flundra. Om detta verkligen sker är dock okänt.   
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Både undersökning inom projektet och inom projektet BONUS INSPIRE visar att majoriteten, >70%, 

av det fiskbara beståndet öster om Gotland, för närvarande utgörs av östersjöflundra. Andelen kan 

dock förväntas förändras över tid avhängigt salt- och syresituationen i Gotlandsbassängen öster om 

Gotland, dvs bestämmas av reproduktionsframgången av den utsjölekande europeiska flundran (se 

nedan; Nissling et al., 2002; Ustups et al., 2013; Hinrichsen et al., 2017). Detta framgår tydligt av 

undersökningar från Finska viken där den europeiska flundran dominerade beståndet under tidigt 

1980-tal, var borta 1993 och utgjorde ca 10 % av beståndet under perioden 2003-2011 (Momigliano 

et al., 2018b). 

 

Figur 7. Fördelning mellan östersjöflundra och europeisk flundra per åldersklass i provfiske utanför 

Herrvik, Gotland i augusti 2018. Individer som ej säkert kunnat bestämmas till art anges som 

intermediära. 

 

 

5.2. Spridning av larver 

 

 

5.2. Spridning av larver/konnektivitet mellan lek- och uppväxtområden 

Inom projektet BONUS INSPIRE undersöktes konnektiviteten mellan lek- och uppväxtområden med 

hjälp av en hydrodynamisk modell (Hinrichsen et al., 2017; 2018). Där modellerades spridning av ägg 

och larver fram till bottenfällning, dvs då larven övergår från den pelagiska fasen i vattenmassan till 

ett liv på botten i samband med att den blir platt. Undersökningen omfattade europeisk flundra, dvs 

den utsjölekande arten med lek i Arkonabassängen, Bornholmsdjupet, Gdanskdjupet och 

Gotlandsbassängen (se Figur 8, där spridning från Gdanskdjupet och Gotlandsbassängen visas). Vad 

gäller sannolikheten att nå ett lämpligt uppväxtområde (grunda sandiga vikar) visade 

Hittills gjorda genetiska undersökningar visar att östersjöflundra (den kustlekande flundran) 

dominerar beståndet av flundra öster om Gotland. Fördelningen mellan arterna kan dock variera 

över tid. Om antagandena om färre saltvattensinflöden till Östersjön pga den pågående 

klimatförändringen stämmer så kommer andelen av den europeiska flundran (den utsjölekande 

flundran) att minska ytterligare i framtiden. 
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undersökningen på att ca 74 % av larverna som kläcks i Gdanskdjupet och Gotlandsbassängen, dvs 

den population till vilken den europeiska flundran vid Gotland hör, beräknas nå lämpliga 

yngelkammare. Detta innebär att drift av larver från lek- till uppväxtområden på kusten i sig inte 

tycks utgöra någon betydande flaskhals i rekryteringen. Modellen visar att Bornholmsbassängen är 

det mest betydande lekområdet för den europeiska flundran. Av de larver som lyckas ta sig till ett 

lämpligt uppväxtområde kommer över 70 % från Bornholmsbassängen (SD 25), med 

uppväxtområden i västra Östersjön och Kattegatt. Motsvarande siffra för Gdanskdjupet (SD 26) och 

Gotlandsbassängen (SD 28) är endast 15 % respektive 6% varav de flesta når uppväxtområden i 

område SD 26 och SD 28, inklusive Gotland (Figur 8). Som framgår av figuren sker spridning av larver 

av Europeisk flundra med lek i t ex Gotlandsdjupet över stora områden. 

 

Figur 8. Uppväxtområden dit larver av europeisk flundra sprids (markerade i rött) från lek i 

Gdanskdjupet och Gotlandsbassängen. Resultat från hydrodynamisk modell inom projektet BONUS 

INSPIRE (Hinrichsen et al., 2018). 

Inom projektet undersöktes på motsvarande sätt konnektiviteten mellan lek- och uppväxtområden 

för östersjöflundra vid Gotland. Modelleringen utfördes av DHI (https://worldwide.dhigroup.com/se) 

och omfattade spridning av larver i en detaljerad hydrodynamisk modell för att utröna betydelsen av 

larvens ”drivtid”, dvs längden på det pelagiska stadiet innan bottenfällning, tid under leksäsongen 

samt det djup larven uppehåller sig vid. I ett andra steg undersöktes spridningen med hjälp av en 

befintlig konnektivitetsdatabas (se beskrivning i Bilaga 9.1; Corell et al., 2012). Den detaljerade 

spridningsstudien utfördes i ett område utanför norra Gotland (se Figur 9). Utifrån beräknad 

genomsnittlig tid för larvfasen på 56±13 dagar, baserat på analys av antalet dagringar från kläckning 

till metamorfos (bottenfällning) i otoliten på nyligen bottenfällda yngel (Nissling och Martinsson, 

unpublished), användes drivtiderna 40, 50, 60 och 70 dagar. Tidpunkter för start sattes till mitten av 

april, maj respektive juni baserat på beräknad tid för kläckning. Utifrån fältundersökningar om var i 

                   

https://worldwide.dhigroup.com/se
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vattenmassan larver förekommer (se Hinrichsen et al., 2018) analyserades drift av larver vid ytan, på 

10 m och 22 m djup, liksom fri drift i vattenmassan. Spridning med hjälp av konnektivitetsdatabasen 

genomfördes i tre områden utmed Gotlands östkust, samt vid Gotska Sandön och Hoburgs Bank 

(Figur 10). Modellen är baserad på spridning från/till rutor med storleken 3,7 x 3,7 km utifrån faktiska 

hydrografiska data och framtagen för åtta år (1995-2002). Detaljerad beskrivning av metodiken 

redovisas i Bilaga 9.1. Enligt beräkningar av simförmågan hos yngel i Hinrichsen et al. (2018), baserat 

på simhastighet i förhållande till storlek, kan ett yngel efter bottenfällning antas nå ett 

uppväxtområde om bottenfällning sker maximalt 20 km från kusten. Resultaten från modellen 

redovisas därför som bottenfällning <20 km från kust, men även för <3,7 km motsvarande den 

minsta enheten (ruta) i konnektivitetsdatabasen. Då det har visats att yngel av flundra vid Gotland 

kan förekomma på olika typer av bottnar (Martinsson, 2011) så har ingen hänsyn tagit till olika typer 

av kusthabitat i modellen. 

 

Figur 9. Begränsning av undersökt område (domän) med startpunkter (tänkta lekområden; till höger) 

för spridning av larver i hydrodynamisk modell. 
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Figur 10. Startpunkter för larvspridning  i konnektivitetsdatabasen. Ursprunglig kartbild från Eniro 

(www.eniro.se). 

Den detaljerade spridningsmodellen i område 1 (norra Gotland) visade att larvens drivtid och 

tidpunkt under leksäsongen hade liten påverkan på spridningsmönstret medan däremot drivdjupet 

har en avgörande betydelse. Modellresultaten ger att drift vid ytan eller om larven tillåts driva fritt 

innebär att larven transporteras ut ur modellområdet (Tabell 1). Drift på 10 eller 22 m djup däremot 

innebär att majoriteten (91-92%) hade slutpunkter (motsvarande position vid bottenfällning) inom 1 

km från kusten (Tabell 1 och 2; Figur 11). Dessa resultat användes för undersökning av larvernas 

spridningsmönster med hjälp av konnektivitetsdatabasen; drift i 60 dagar under perioden april-juni 

men uppdelat på drift vid ytan, respektive vid 10 och 22 m djup.  

Tabell 1. Andelen larver av östersjöflundra i område 1 med slutposition inom modell-domänen vid 

olika drivtider, tidigt (mitten av april-tidigt i maj) och sent (sent i maj-mitten av juni) på säsongen, för 

fri drift, drift vid ytan samt vid drift på 10 m och 22 m djup. 

 Drift med fri 
spridning 

Drift vid ytan Drift på 10 m 
djup 

Drif på 22 m djup 

Drivtid 
dagar 

tidigt sent tidigt sent tidigt sent tidigt sent 

40 0.054 0.009 0.001 0.000 0.971 0.996 >0.999 ̴1 

50 0.025 0.004 <0.001 0.000 0.950 0.996 >0.999 >0.999 

60 0.010 0.002 <0.001 0.000 0.937 0.991 >0.999 >0.999 

70 0.009 0.002 0.000 0.000 0.912 0.983 >0.999 0.997 

Medel 0.025 0.004 <0.001 0.000 0.942 0.991 >0.999 >0.999 
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Tabell 2. Andelen larver av östersjöflundra i område 1 med slutpositioner i olika zoner från land vid 

olika drivtider, tidigt (mitten av april-tidigt i maj) och sent (sent i maj-mitten av juni) på säsongen, vid 

drift på 10 m och 22 m djup. 

 
 

Dagar  

Drift på 10 m djup 

Tidigt (mitten april- tidigt i maj) Sent (sent i maj-mitten av juni) 

<1 km 1-6 km 6-20 km >20 km <1 km 1-6 km 6-20 km >20 km 

40 0.893 0.068 0.037 0.002 0.975 0.024 0.001 0.000 

50 0.884 0.083 0.028 0.004 0.937 0.058 0.005 0.000 

60 0.951 0.042 0.006 0.000 0.909 0.077 0.014 0.001 

70 0.914 0.080 0.006 0.000 0.803 0.161 0.034 0.001 

Medel 0.920 0.068 0.019 0.000 0.912 0.080 0.014 0.000 

 

 
 

Dagar 

Drift på 22 m djup 

Tidigt (mitten april- tidigt i maj) Sent (sent i maj-mitten av juni) 

<1 km 1-6 km 6-20 km >20 km <1 km 1-6 km 6-20 km >20 km 

40 0.948 0.051 0.001 0.000 0.951 0.047 0.001 0.000 

50 0.921 0.079 0.001 0.000 0.939 0.059 0.002 0.000 

60 0.917 0.082 0.001 0.000 0.923 0.075 0.002 0.000 

70 0.873 0.125 0.001 0.000 0.846 0.150 0.003 0.001 

Medel 0.917 0.084 0.001 0.000 0.918 0.083 0.002 0.000 
 

 

Figur 11. Slutpositioner för larver av östersjöflundra inom domänen för spridning av larver på 10 

respektive 22 m djup enligt hydrodynamisk modell (startpunkter enligt Figur 9; Corell och Nissling, in 

prep.). 

Resultaten redovisas i Figur 12 och 13, och Tabell 3 och 4. Analysen ger att huvuddelen av larverna 

bottenfäller kustnära om drift sker på 10-22 m djup och att larverna i stor utsträckning driver söderut 

längs kusten såvida de inte blir kvar i lekområdet. Enligt modellen resulterar drift vid ytan däremot i 

att larverna driver bort från kusten och i stor utsträckning bottenfäller i öppna havet, dvs går 

förlorade då de inte når lämpligt uppväxtområde, men också att en mindre del kan nå den baltiska 
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kusten. Vid drift på 10 och 22 m djup ger modellen att i genomsnitt 69-83 % respektive 88-93 % av 

larverna bottenfäller inom 20 km från kusten, dvs kan anses ha möjlighet att nå ett uppväxtområde. 

En stor andel bottenfäller dessutom inom 3,7 km; 40-52 % respektive 30-65 % (Tabell 3). 

Motsvarande andel vid drift vid ytan är endast 17-18 % respektive 9-13% (Tabell 4). Med andra ord, 

för de djup där lek av östersjöflundra i huvudsak sker (ca 10-20 m djup) kan majoriteten av larver 

förväntas bottenfälla utmed den gotländska kusten, dvs den lek som sker lokalt vid Gotland 

resulterar i stor utsträckning i yngel som växer upp vid Gotland. 

 

 

a) 

b) 
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Figur 12. Slutpositioner för larver av östersjöflundra vid bottenfällning med start vid a) site 1 (norra 

Gotland), b) site 2 (mellersta Gotland), and c) site 3 (södra Gotland), vid drift på 10 m and 22 m djup. 

Färgskalan visar antalet larver med slutpositioner inom respektive grid-cell (3,7 x 3,7 km). Data från 

konnektivitetsdatabasen. Figur från Corell och Nissling (in prep). 

 

Tabell 3. Andelen larver av östersjöflundra med slutpositioner inom 3,7 km och 20 km från Gotlands 

kust respektive i öppna havet, efter 60 dagars drift på 10 m respektive 22 m djup från tre olika 

startområden (se Figur 10). 

 
Site/drivdjup 

Slutpositioner utmed Gotlands kust Slutpositioner i  
öppna havet 

inom 3.7 km inom 20 km 

1. norra Gotland    

10 m 0.407 0.826 0.174 

22 m 0.646 0.894 0.106 

2. mellersta Gotland    

10 m 0.516 0.829 0.171 

22 m 0.301 0.879 0.121 

3. södra Gotland    

10 m 0.398 0.687 0.313 

22 m 0.321 0.929 0.071 

 

c) 
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Figur 13. Slutpositioner för larver av östersjöflundra vid bottenfällning med start vid site 1 (norra 

Gotland), site 2 (mellersta Gotland), och site 3 (södra Gotland), vid drift vid ytan. Färgskalan visar 

antalet larver med slutpositioner inom respektive grid-cell (3,7 x 3,7 km). Data från 

konnektivitetsdatabasen. Figur från Corell och Nissling (in prep). 



20 
 

 

Tabell 4. Andelen larver av östersjöflundra med slutpositioner inom 3,7 km och 20 km från Gotlands 

kust, kusten i Baltikum respektive i öppna havet, efter 60 dagars drift vid ytan, från tre olika 

startområden (se Figur 10). 

 
Site/drift vid ytan 

Slutpositioner utmed 
Gotlands kust 

Slutpositioner i 
Baltikum 

Slutposi-
tioner i 
öppna 
havet 

inom 3.7  
km  

inom 20  
km  

inom 3.7 
km 

inom 20 
km 

1. norra Gotland 0.126 0.183 0.023 0.053 0.764 

2. mellersta Gotland 0.092 0.169 0.029 0.115 0.717 

3. södra Gotland 0.098 0.181 0.024 0.062 0.757 
 

Modellen visade vidare att mellanårsvariationen i spridningsmönster är liten för drift vid 10 eller 22 

m djup (Tabell 5). För område 1 varierar andelen larver som bottenfäller vid den gotländska kusten 

mellan 71 % och 95 % för olika år, motsvarande siffror för område 2 och 3 är 77-90 % respektive 60-

93 % när resultaten för drift vid 10 och 22 m slås samman. För drift vid ytan däremot var skillnaden i 

spridning mellan år stor, t ex gav modellen hög retention (i genomsnitt 62 % för områdena) 1997 

medan i princip inga bottenfällande larver förekom <20 km från kusten år 1996, 2000 och 2001 

(Tabell 5). Att drivdjup är viktigt för larvers spridningsmönster är väl känt, liksom att larver kan 

reglera det djup som är fördelaktigt ur spridningssynpunkt i förhållande till hur lokala 

strömförhållanden ser ut. Undersökningar på t ex rödspätta och flundra i bl a Nordsjön har visat att 

larver kan nyttja ebb och flod för att transporteras till kusten från utsjön genom vertikal migration; 

dvs de uppehåller sig uppe i vattenmassan vid flod och nära bottnen under ebb (Fox et al., 2006; 

Sentchev and Korotenko, 2007; Leis, 2007). I Östersjön där tidvattnet är obefintligt skulle larver 

kunna ha ett beteende som gör att de uppehåller sig nära botten, på t ex 10-22 m djup, för att 

möjliggöra att de i stor utsträckning kan driva in mot kusten.  Som konstaterades för den europeiska 

flundran så tycks inte heller för östersjöflundran drift av larver från lek- till uppväxtområden i sig 

utgöra någon betydande flaskhals i rekryteringen. 

Tabell 5. Andelen larver av östersjöflundra med slutpositioner inom 20 km från Gotlands kust efter 

60 dagars drift vid ytan, på 10 m djup och 22 m djup, från tre olika startområden (site 1-3; se Figur 

10) för åren 1995-2002-. 

 Ytan 10 m djup 22 m djup 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 1 Site 2 Site 3 Site 1 Site 2 Site 3 

1995 0,200 0,331 0,465 0,898 0,827 0,805 1,000 0,918 0,991 

1996 0,025 0,000 0,043 0,946 0,798 0,733 0,959 0,830 0,930 

1997 0,789 0,621 0,460 0,855 0,855 0,891 0,973 0,948 0,925 

1998 0,054 0,082 0,150 0,701 0,880 0,760 0,980 0,884 0,961 

1999 0,052 0,075 0,036 0,769 0,878 0,871 0,785 0,912 0,955 

2000 0,005 0,014 0,002 0,766 0,816 0,447 0,905 0,898 0,957 

2001 0,032 0,000 0,014 0,805 0,816 0,633 0,998 0,878 0,864 

2002 0,304 0,270 0,277 0,871 0,764 0,360 0,553 0,766 0,848 

Medel 0,183 0,169 0,181 0,826 0,829 0,687 0,894 0,879 0,929 
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Spridning av larver av östersjöflundra undersöktes även för lek vid Gotska Sandön och Hoburgs bank 

(Figur 10). På motsvarande sätt som beskrivits ovan användes konnektivitetsdatabasen för att 

primärt få en bild av om lek vid dessa områden resulterar i yngel som växer upp vid den gotländska 

kusten. Resultaten redovisas i Figur 14-15 och Tabell 6. 

 

 

Figur 14. Slutpositioner för larver av östersjöflundra vid bottenfällning med start vid Gotska Sandön 

(site 4) och Hoburgs Bank (site 5), vid drift på 10 m and 22 m djup. Färgskalan visar antalet larver 

med slutpositioner inom respektive grid-cell (3,7 x 3,7 km). Data från konnektivitetsdatabasen. 
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Analysen antyder att Gotska Sandön och Hoburgs Bank är mindre lämpliga lekområden då modellen 

ger att en stor andel av larverna inte når uppväxtområden utan i hög omfattning har slutpositioner i 

öppna vattenmassan, dvs skulle gå förlorade. Detta är oberoende av om driften sker vid ytan, på 10 

m eller 22 m djup (Tabell 6). För Gotska Sandön ger modellen att i genomsnitt 80 % av larverna inte 

når uppväxtområden om drift sker vid ytan, men även att ca 60 % går förlorade vid drift på 10-22 m 

djup. Detta kan jämföras med lek vid den gotländska kusten där i genomsnitt (områden 

sammanslagna) endast ca 16 % går förlorade vid drift på 10-22 m djup. Således kan, enligt 

modellresultaten, bara en del av larverna, 38-40 %, nå lämpliga uppväxtområden vid lek och 

påföljande drift av larver på 10-22 m djup vid Gotska Sandön. Av de larver som når uppväxtområden 

driver en viss del söderut till uppväxtområden utmed den gotländska kusten, i genomsnitt 13-14 % av 

den totala mängden larver i modellen, dvs kan eventuellt bidra till rekryteringen av det fiskbara 

beståndet vid Gotland. Vad gäller leken vid Hoburgs Bank så ger modellen att endast en mycket låg 

andel har möjlighet att nå uppväxtområden vid kusten, i genomsnitt ca 5 % till den gotländska kusten 

om drift sker vid 10 m djup, men med stor variation mellan år; t ex 39 % och 32 % vid drift på 10 m år 

1996 respektive 1997. Vidare visar modellen att i genomsnitt ca 5 % av larverna kan nå den Baltiska 

kusten om drift sker vid ytan. Modellresultaten innebär att Hoburgs Bank knappast kan fungera som 

ett lekområde av betydelse. Däremot kanske banken utgör ett viktigt födoområde där flundran 

uppehåller sig framförallt efter leken under sommar och höst. Fler undersökningar, inklusive 

provtagning i fält, krävs dock för att bedöma Hoburgs Banks eventuella funktion som lekområde. 

 

Figur 15. Slutpositioner för larver av östersjöflundra vid bottenfällning med start vid Gotska Sandön 

(site 4) och Hoburgs Bank (site 5), vid drift vid ytan. Färgskalan visar antalet larver med slutpositioner 

inom respektive grid-cell (3,7 x 3,7 km). Data från konnektivitetsdatabasen. 

Tabell 6. Andel larver av östersjöflundra med ursprung vid Gotska Sandön (site 4; Figur 10) respektive 

Hoburgs Bank (site 5), som drivit 60 dagar vid ytan, på 10 m djup och på 22 m djup med 

slutpositioner inom respektive område, Gotlands kust, övrig kust respektive gått förlorade i utsjön. 

 drivdjup Inom området Gotlands kust Övrig kust Öppna havet 

4. Gotska 
Sandön 

ytan 0,01 0,16 0,03 0,79 

10 m 0,17 0,21 0,01 0,61 

22 m 0,36 0,04 0,00 0,60 

5. Hoburgs 
Bank 

ytan 0,00 0,00 0,05 0,95 

10 m 0,13 0,05 0,00 0,82 

22 m 0,59 0,00 0,00 0,41 
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5.3. Rekrytering 

Parallellt med undersökning av spridning av larver från lekområden för den utsjölekande europeiska 

flundran modellerades även äggöverlevnad utifrån data på äggens specifika vikt (dvs var i 

vattenmassan ett ägg håller sig svävande; Nissling et al., 2017) och överlevnad i förhållande till 

temperatur, salt- och syrehalt inom projektet BONUS INSPIRE (Hinrichsen et al., 2017). Överlevnaden 

under äggstadiet bestämdes i hög grad av salt- och syreförhållandena medan temperaturen spelade 

mindre roll, dvs är avhängigt frekvens och storlek på saltvattensinflöden till Östersjön (Nissling et al., 

2002; Ustups et al., 2013). Modellen omfattade perioden 1970-2010 och visade på hög 

äggöverlevnad i Bornholmsbassängen (SD 25) under hela perioden och på låg men stabil överlevnad i 

Arkonabassängen (SD 24). I Gdanskdjupet (SD 26) och Gotlandsbassängen (SD 28), dvs djupområdet 

öster om Gotland, visade resultaten på stor variation i äggöverlevnad och på minskad överlevnad 

från 1990 och framåt (Figur 16). Speciellt i Gotlandsbassängen har överlevnaden minskat kraftigt 

sedan 1990 som en följd av försämrade salt- och syreförhållanden pga färre och mindre inflöden. 

Sannolikt har, som en följd av detta, rekryteringen och beståndsutvecklingen för den europeiska 

flundran därmed försämrats, och kan förväntas fortsätta göra det i och med den pågående 

klimatförändringen. Alltså, enligt ovan utgör den europeiska flundran i dagsläget endast en mindre 

del av det fiskbara beståndet vid Gotland. Den kan vidare förväntas minska ytterligare och därmed ha 

liten betydelse för det gotländska fisket i framtiden. Detta gör att tillgången på flundra utanför 

Gotland i framtiden sannolikt kommer att bero på rekryteringen av den kustlekande 

östersjöflundran. 

 

Modellering av larvspridning för östersjöflundra, dvs den kustlekande arten, visar att drift vid 10-

22 m djup, dvs där lek huvudsakligen sker, innebär att majoriteten av larver bottenfäller kustnära 

och kan antas nå lämpliga uppväxtområden vid Gotland. Fri drift eller drift vid ytan däremot skulle 

innebära att majoriteten av larverna går till spillo, dvs kan inte fungera. Resultaten innebär hög 

konnektivitet mellan lekområden vid den gotländska kusten och uppväxtområden för den 

kustlekande östersjöflundran, dvs att de flundror som leker lokalt ger upphov till yngel som växer 

upp lokalt.  Spridning av larver för den europeiska flundran, dvs den utsjölekande arten, däremot 

sker över stora områden och varierar mellan år. 
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Figur 16. Modellerad äggöverlevnad av europeisk flundra under perioden 1970-2010 i 

Arkonabassängen (SD 24), Bornholmsbassängen (SD 25), Gdansk djupet (SD 26) och 

Gotlandsbassängen (SD 28). Genomsnittlig (mean) äggöverlevnad för perioden. Från Hinrichsen et al. 

(2017). 

Förekomsten av nyligen bottenfällda yngel på uppväxtområden undersöktes genom regelbundna 

provtagningar med landvad vid tre tillfällen per säsong och område, från ca 10/7 till ca 1/9, för 

perioderna 2003-2005 och 2013-2018. Provtagningarna utfördes i tre uppväxtområden, Bungeviken 

och Hideviken, samt för 2003-2005 även i Kappelshamnsviken, på 0,2 och 0,6 m djup med minst 5 

drag på varje djup motsvarande en yta på ca 120 m2 per drag. Mängden nyligen bottenfällda yngel 

registrerades som antalet yngel ≤40 mm vid varje provtagningstillfälle varefter det totala antalet 

under säsongen summerades för respektive uppväxtområde, eventuellt justerat utifrån antalet 

gjorda drag/yta till standardiserad yta (totalt 1200 m2 per provtagningstillfälle), för att utgöra ett 

index på rekryteringen i respektive område. Därefter beräknades, för att möjligöra jämförelse av 

årsklasstyrkan mellan områden, den relativa rekryteringen som antalet yngel ≤40 mm ett visst år 

delat med det totala antalet yngel ≤40 mm för samtliga år med provtagning i respektive område. På 

detta sätt erhölls ett mått på svaga respektive starka årsklasser. I Bilaga 9.3 redogörs för hur använt 

index på rekrytering har bestämts och validerats med hjälp av en mer omfattande provtagning under 

ett av de första undersökningsåren, 2005.  
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Genom att sammanställa data från yngelprovtagningar på kända uppväxtområden på norra Gotland 

beräknades ett rekryteringindex med avseende på mängden nyligen bottenfällda yngel, varav alltså 

östersjöflundran kan anses utgöra den huvudsakliga andelen enligt ovan. Med hjälp av detta index 

undersöktes variationen i årsklasstyrka, kopplingen till åldersstrukturen i det vuxna beståndet, samt 

betydelsen av variation i omgivningsparametrar som temperatur, salthalt och syrehalt för 

rekryteringen av den kustlekande östersjöflundran. 

I Tabell 7 visas årsklasstyrka i form av framräknat index, och i Figur 17 den relativa rekryteringen för 

perioden 2003-2005 och 2013-2018. Som framgår av Tabell 7 är överenstämmelsen i rekrytering 

mellan de olika uppväxtområdena god, dvs om index visar på en stark årsklass i ett område så visas 

detta även i de två andra områdena. Vidare framgår att årsklasstyrkan varierar kraftigt mellan år, t ex 

var 2005, 2014 och 2017 starka år medan 2004, 2013, 2015 och 2018 var svaga.  

Tabell 7. Rekryteringsindex; antal fångade ≤40 mm individer per år (justerat för antal drag/provtagen 

yta) vid tre provtagningar med landvad på 0,2 och 0,6 m djup under perioden början av juli-början av 

september i tre uppväxtområden på norra Gotland. Siffran för 2013 är fiktiv då notering saknas 

(upprepade provtagningar under augusti gav mycket få årsyngel). 

 Hideviken Bungeviken Kappelshamnsviken 

2003 81 71 79 

2004 20 32 22 

2005 104 591 111 

2013 ca 5 ca 5  

2014 115 396  

2015 18 15  

2016 104 -  

2017 124 163  

2018 3 13  

 

 

Figur 17. Relativ rekrytering, baserad på mängden bottenfällda yngel (≤40 mm), för tre uppväxt-

områden, Hideviken, Bungeviken och Kappelshamnsviken på norra Gotland, för perioden 2003-2005 

och 2013-2018. 
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En jämförelse med åldersstrukturen i det vuxna beståndet visar på god överensstämmelse. 

Exempelvis avspeglas de svaga årsklasserna 2013 och 2015 i få vuxna individer vid provfisket utanför 

Herrvik 2018, liksom den starka årsklassen 2014 (Figur 18a). På motsvarande sätt kan den svaga 

årsklassen 2004 och den starka 2005 ses i åldersstrukturen från tidigare provfiske utanför Herrvik 

(Figur 18b; Florin et al., 2013). Årsklassen 2012 tycks ha varit synnerligen stark, men det året skedde 

ingen yngelprovtagning vid Gotland som kunde ha verifierat sambandet. Noteras kan dock att 

provtagningar av årsyngel på uppväxtområden i Finland visade på en stark årsklass 2012, betydligt 

starkare än 2013 och 2014 (Jokinen et al., 2015). Att överenstämmelsen mellan nyligen bottenfällda 

yngel och åldersstrukturen i det vuxna beståndet är hög antyder att mortaliteten fr o m det tidiga 

yngelstadiet till rekryteringen till det fiskbara beståndet är låg. Det betyder att årsklasstyrkan i 

huvudsak bestäms under ägg och/eller larvstadiet innan bottenfällning i uppväxtområdena. Som 

redovisas ovan är konnektiviteten mellan lek- och uppväxtområden hög, dvs drift av larverna till 

uppväxtområdena verkar inte utgöra någon flaskhals i rekryteringen. Med andra ord, årsklasstyrkan 

för den kustlekande östersjöflundran vid Gotland bestäms sannolikt av överlevnaden under ägg- och 

larvstadiet. 
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Figur 18. Relativ årsklasstyrka, baserat på provfisken utanför Herrvik, mellersta Gotland a) april och 

augusti 2018 (inom projektet) och b) juni 2006-2009 (figur omritad från Florin et al., 2013). 

Inom projektet jämfördes framtaget rekryteringsindex med olika omgivningsparametrar (temperatur, 

salt- och syrehalt) för att finna eventuella förklaringar till varför årsklasstyrkan varierar så starkt. Som 

diskuterats inledningsvis så påverkas beståndsstorlek och utbredning för framförallt den 

utsjölekande europeiska flundran men eventuellt även för den kustlekande östersjöflundran av 

storlek och frekvens av saltvattensinflöden till Östersjön då salt- och syreförhållanden påverkar 

reproduktionsframgången (Nissling et al., 2002; Ustups et al., 2013). Vidare kan variation i 

vattentemperatur tänkas inverka på den känsliga balansen mellan nykläckta flundrelarver och deras 

startföda, dvs kunna orsaka ”mismatch” mellan fisklarver och tillgången på djurplankton och därmed 

rekryteringen (se ovan).  

Data hämtades från SMHI:s regelbundna utsjöprovtagning (salthalt, syrehalt och temperatur) vid 

stationerna BY 10, BY 15 och BY 20 (Figur 19) samt modellerade temperaturvärden vid kusten från 

SMHI:s vattenweb (https://vattenwebb.smhi.se/). Som ett mått på förutsättningarna för lyckad 

reproduktion av flundra av den utsjölekande typen beräknades det så kallade ”reproduktionslagret”, 

dvs storleken på den vattenpelare i vilken ägg kan överleva utifrån salt- och syrehalter (t ex 

MacKenzie et al., 2000), genom att summera denna vattenpelare för stationerna BY 10, BY 15 och BY 

20. För jämförelse med temperatur beräknades för de aktuella åren summan av avvikelserna från 

den genomsnittliga temperaturen under april, maj och juni vid BY 20 (den närmaste 

provtagningsstationen); förfarandet gjordes för att kompensera för att datumen vid provtagning 

skiljde sig mellan år vilket påverkar temperaturen. Dessutom användes den modellerade 

genomsnittliga temperaturen för området Östra Gotlands kustvatten; SE4 (dvs området för Hide- o 

Bungeviken) från SMHI:s vattenweb. Även salthaltsdata hämtades från BY 20 varvid medelvärdet för 

perioden april-juni användes i jämförelsen. 

https://vattenwebb.smhi.se/
https://vattenwebb.smhi.se/
https://vattenwebb.smhi.se/
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Figur 19. Provtagningspunkter i SMHI:s utsjöprovtagning med stationerna BY 10, BY 15 och BY 20 

(http://www.smhi.se/publikationer/2.887). 

Rekryteringsindex i förhållande till ”reproduktionslager”, temperatur och salthalt visas i Figur 20-22. 

Inget samband föreligger mellan ”reproduktionslager” och rekryteringen vid Gotland (Fig. 20). Detta 

var heller inte förväntat med tanke på den låga andelen yngel av den europeiska flundran på 

uppväxtområdena. Inte heller vad gäller temperatur kunde något tydligt samband ses. Detta gällde 

både om temperatur från BY20 användes (Fig. 21a) eller om modellerad temperatur på kusten 

användes (Fig. 21b), liksom om jämförelser gjordes med temperatur för enskilda månader. När det 

gäller förhållandet mellan beräknat rekryteringsindex och salthalten däremot så föreligger ett tydligt 

positivt samband (Figur 22), dvs en högre salthalt tycks innebära bättre rekrytering/starkare årsklass. 

Räknat som ett linjärt samband är förklaringsgraden 0,67 för Hideviken och 0,93 för 

Kappelshamnsviken (dock endast tre punkter). Även för Bungeviken föreligger ett samband, men två 

år (2005 och 2014) sticker ut med ett mycket högt index jämfört med övriga år; beroende på om 

dessa ingår i sambandet eller ej blir förklaringsgraden 0,23 respektive 0,80. Att salthaltsförhållandena 

i Östersjön kan påverka sammansättningen i zooplanktonsamhället är känt, t ex en lägre andel 

hoppkräftor jämfört med hinnkräftor under perioder med låg salthalt, samt förändringar i 

artsammansättningen av hoppkräftor (Alheit et al., 2005; Möllmann et al., 2008). Detta kan 

eventuellt tänkas påverka överlevnaden under flundrans larvstadie då hoppkräftor utgör ett 

betydande födoslag. Huruvida förändringarna är så snabba att detta skulle vara huvudorsaken till att 

årsklasstyrkan variera så starkt mellan påföljande år är dock oklart.  

BY 20 

BY 15 

BY 10 
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Figur 20. Relativ rekrytering, baserad på mängden bottenfällda yngel (≤40 mm) för tre 

uppväxtområden; Hideviken, Bungeviken och Kappelshamnsviken i förhållande till 

”reproduktionslagret”, dvs den vattenmassa i vilken reproduktion av utsjölekande flundra kan ske 

(baserat på salt- och syrehalter). Summerat för SMHI:s stationer BY 10, BY 15 och BY 20. 
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Figur 21. Relativ rekrytering, baserad på mängden bottenfällda yngel (≤40 mm) för tre 

uppväxtområden; Hideviken, Bungeviken och Kappelshamnsviken i förhållande till temperatur 

(avvikelse från genomsnittlig temperatur) under april-juni. a) mätdata från SMHI:s station BY 20 b) 

modellerade värden från SMHI vattenweb (område Ö Gotlands norra kustvatten). 
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Figur 22. Relativ rekrytering, baserad på mängden bottenfällda yngel (≤40 mm) för tre 

uppväxtområden, a) Hideviken, b) Bungeviken och c) Kappelshamnsviken i förhållande till salthalt 

(medel april-juni) vid SMHI:s station BY 20. För Bungeviken är två år (2005 och 2014) exkluderade i 

visat samband. 

Av Figur 22 framgår att en salthalt över ca 6,8 psu tycks resultera i starka årsklasser medan en 

salthalt ≤6,8 tycks ge svaga årsklasser. Antalet punkter/år är för få för att säkra slutsatser ska kunna 

dras, men undersökningar av spermiers simförmåga och befruktning av ägg i olika salthalter (Nissling 

et al., 2002) visar på spermiers försämrade simförmåga och lägre befruktning mellan 6,5 och 7 psu 

(Figur 23), dvs på god överenstämmelse med rekryteringen vid Gotland. Att 

befruktning/äggutveckling kan utgöra en flaskhals i rekryteringen vid lek i låga salthalter antyds av 

högre såväl ägg- som spermieproduktion för östersjöflundra jämfört med den europeiska flundran 

(lek vid ca 7 psu jämfört med vid ca 10-18 psu; Nissling och Dahlman, 2010; Nissling och Larsson, 

2018), dvs som en strategi för att kompensera för lägre befruktningsgrad/äggutveckling pga låg 
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salthalt. Om detta stämmer kan även rekryteringen för östersjöflundra komma att försämras i takt 

med sjunkande salthalt som en trolig följd av den pågående klimatförändringen. Det mycket höga 

index som registrerades för Bungeviken år 2005 och 2014 beror på en stor mängd nyligen 

bottenfällda yngel i samband med den sista provtagningen på säsongen, ca 1/9. Dessa skulle 

eventuellt kunna utgöras av larver som kommer utifrån, t ex från Gotska Sandön. Den 

hydrodynamiska modellen visade att en betydande andel larver vissa år kan driva söderut och 

bottenfälla vid den gotländska kusten (se ovan); Bungeviken är då ett av de första lämpliga 

uppväxtområdena på kusten. 

 

 

 

Figur 23. a) Spermiers simförmåga (minuter) och b) andel befruktade ägg (%) i olika salthalter (psu) 

för östersjöflundra i ICES område SD 28, dvs Gotlands östkust. Omritat från Nissling et al. (2002). 
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5.4. Dödlighet/mortalitet 

Mortaliteten inom det fiskbara beståndet av flundra vid Gotland har tidigare beräknats vid två 

tillfällen utifrån provfiske utanför Herrvik på östra Gotland (Florin et al., 2013; Nissling et al., 2014). 

Vid båda tillfällena konstaterades att dödligheten var låg, ungefär motsvarande den så kallade 

naturliga dödligheten, och med en hög andel gammal fisk. 

Inom projektet beräknades på motsvarande vis den totala dödligheten (naturlig + fiskeridödlighet) 

baserat på utförda provfisken vid Herrvik. Skattningen gjordes mha så kallad fångstkurve-analys 

(catch-curve analysis) genom att antalet fångade individer per ålder plottas mot ålder och linjens 

ekvation beräknas varvid linjens lutningskoefficient motsvarar den totala dödligheten (se Bilaga 9.4). 

Då mängden fångad fisk vid provfisket under leken i april inte var tillräcklig för att analysera 

dödligheten uppdelat på art av flundra användes all tillgänglig data, dvs även från provfisket i augusti 

då arterna förekommer blandade, i analysen. Då storleken skiljer sig mellan hanar och honor, och 

därmed normalt även fiskeridödligheten i och med större fångst av honor, så beräknades 

dödligheten uppdelat på kön. 

Resultatet visar att dödligheten för flundra öster om Gotland är fortsatt låg för både hanar och 

honor, motsvarande naturlig dödlighet vilken brukar anges till ca 0,2 (Tabell 8). Analysen förutsätter 

normalt >200 individer. I analysen ingick dock bara 129 honor och 188 hanar. Vidare är analysen 

känslig för stora variationer i årsklasstyrka; se t ex den osedvanligt starka årsklassen 2012 (6-åringar; 

Figur 18). Detta sammantaget bidrar till en något lägre förklaringsgrad, 0,73 respektive 0,76, jämfört 

med tidigare undersökningar. Trots detta ger skattningen oförändrad låg dödlighet sedan 

provtagningarna 2006-2009 (Florin et al., 2013) och 2012 (Nissling et al., 2012). 

Tabell 8. Beräknad total dödlighet (z) och förklaringsgrad (r2) för honor respektive hanar med hjälp av 

fångstkurve-analys (se Bilaga 9.4) 2018 (denna studie), 2012 (Nissling et al., 2014) och 2006-2009 

(Florin et al., 2013). 

 2006-2009 2012 2018 

 z z r2 z r2 

Honor 0,23 0,24 0,93 0,21 0,73 

Hanar 0,21 0,23 0,84 0,22 0,76 

 

 

Av yngelprovtagningar på kända uppväxtområden framgår att rekryteringen varierar starkt mellan 

år vilket även avspeglar sig i åldersstrukturen i det vuxna fiskbara beståndet. Den tydliga 

överensstämmelsen mellan mängden bottenfällda yngel ett visst år och mängden vuxen fisk av 

samma årsklass säger att styrkan av en årsklass bestäms under ägg- och/eller larvstadiet. 

Jämförelse av årsklasstyrka och olika omgivningsparametrar gav ett positivt samband med 

salthalt; salthalter ≤6,8 psu tycks resultera i svaga årsklasser. Om detta stämmer kan det förväntas 

att rekryteringen inte bara för den europeiska flundran utan även för östersjöflundra på sikt 

kommer att försämras i takt med sjunkande salthalt som en följd av den pågående 

klimatförändringen. 

Fångstkurve-analys visar på fortsatt låg dödlighet för både hanar och honor, motsvarande 

naturlig dödlighet, dvs indikerar lågt fisketryck. 
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6. Förslag på övervakningsprogram 

Syfte och intressenter 

Det primära syftet med framtaget förslag på beståndsövervakning är att följa beståndsutvecklingen 

med avseende på flundra som resurs för det gotländska fisket. Sådan övervakning är av intresse för i 

första hand fisket och eventuell lokal förvaltning, men även för SLU och Havs- och 

vattenmyndigheten som datavärd respektive ansvarig myndighet. Ur denna synpunkt kan det vara 

mindre viktigt att särskilja de båda arterna av flundra (den kustlekande Östersjöflundran och den 

utsjölekande Europeiska flundran). Att följa beståndsutvecklingen för de båda arterna flundra enskilt 

kan dock ha ett vidare intresse, t ex för ICES, samt vara av intresse ur forskningssynpunkt för att 

studera mekanismer som påverkar rekryteringen, t ex hur variation i omgivningsförhållanden 

och/eller beståndsstruktur kan påverka styrkan av en årsklass. 

Mot bakgrund av att flundran av ICES klassats som en ”data-limited species, och att beståndet numer 

anses bestå av två arter, dvs inte bör förvaltas gemensamt, är det önskvärt att övervakningen sker 

under flundrans lekperiod när arterna är skilda, dvs uppehåller sig vid kusten respektive i 

Gotlandsbassängen. I och med att båda arterna leker utanför Gotland i område SD 28 skulle 

regelbunden provtagning under lekperioden (vid kusten respektive i utsjön) ge en god möjlighet att 

följa beståndsutvecklingen för respektive art. För närvarande följs beståndet genom årliga provfisken 

mha trålning (BITS) i området i ICES regi. Provtagningen (som primärt är riktad mot torsk) genomförs 

under vårvintern (dvs strax innan flundrans lek) i främst djupare områden, dvs kan till viss del 

användas för beståndsuppskattning av den europeiska flundran. För att följa beståndsutvecklingen 

för även östersjöflundra krävs däremot kompletterande provtagning vid kusten under leksäsongen. 

Mot bakgrund av att östersjöflundra visat sig utgöra en stor del av flundrebeståndet i område SD 28 

(74%; Florin et al., in prep.) är det ur resurssynpunkt viktigt att beståndsutvecklingen följs även för 

denna.  

Ur ett lokalt perspektiv kan det även vara av intresse att genomföra årliga yngelprovtagningar med 

syfte att kartlägga vilka faktorer som påverkar rekryteringen till beståndet vid Gotland, liksom om 

nivån i rekryteringen, och därmed resursen, som en följd av förändrade omgivningsförhållanden 

förändras över tid. För att i detalj studera detta skulle helst inte bara årsklasstyrkan som årsyngel, 

liksom fördelningen mellan de båda arterna, behöva följas utan även variation i olika 

omgivningsparametrar, t ex temperatur, salthalt och zooplanktontillgång. Den pågående 

klimatförändringen kan komma att påverka inte bara salthalts- och temperaturförhållandena utan 

även zooplanktonsamhället. Att svara på dessa frågeställningar kräver ett långsiktigt åtagande, dvs 

långsiktig finansiering, men förutsätter också att intresse finns från ”forskningen”, t ex vid SLU eller 

Uppsala universitet (Forskningsstationen Ar). 

Datainsamling 

Övervakning kan ske genom olika typer av datainsamling och med olika noggrannhet beroende på 

syfte och ambitionsnivå. I det framtagna förslaget ingår övervakning genom 1) analys av fiskets 

fångster, 2) standardiserade provfisken och 3) yngelprovtagningar (se nedan). Fiskets fångster 

analyseras med hjälp av loggboksdata varvid trender i totalfångst och fångst per ansträngning kan 

följas. Standardiserade provfisken genomförs med hjälp av översiktsnät med olika maskstorlekar för 

att ge en bild av beståndets ålders/storlekssammansättning. Provfisken kan, beroende på syfte, 
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utföras antingen under lek på våren då de båda arterna är åtskilda (lek på kusten respektive i 

Gotlandsdjupet) eller under den huvudsakliga fiskeperioden tidig höst då de är blandade på 

födoområden utmed kusten. Yngelprovtagning genomförs under sommaren med upprepade 

provtagningar på lämpliga uppväxtområden med hjälp av en landvad/yngelnot med syftet att skatta 

årsklasstyrkan. 

1a) Totalfångst i fisket 

Summan av mängden i vikt som årligen fiskas utanför Gotland ger en indikation på om fisketrycket 

vid Gotland ökar eller minskar. Länsstyrelsen sammanställer detta årligen, liksom historiska data med 

början 1887. Sammanställningen ska omfatta uttaget av fisk vid Gotland, dvs bör baseras på allt fiske 

som sker inom ett visst område. 

1b) Fångst per ansträngning (CPUE) i fisket 

Mängden fångad fisk per nät och dag. Följs lämpligen för enskilda fiskare, dvs som kan förväntas fiska 

likartat över år. Eventuella förändringar i hur fisket bedrivs, t ex nätlängd/maskstorlek i garn, 

fiskeplats, fiskad tid mm bör beaktas (liksom ev. utkast). För att erhålla så tillförlitliga data som 

möjligt kan enskilda fiskare, mot ersättning, engageras att föra en mera noggrann journal. Det är 

alltså inte nödvändigt att följa alla fiskare som ingår i fisket.  

2) Provfiske 

Utförs standardiserat med översiktsnät och stratifierat över djup. Fångad fisk könsbestäms, mäts och 

vägs och på ett tillräckligt antal provtas otoliterna (hörselsten) för åldersbestämning, och ev. 

muskelprov för genetisk analys för bestämning av art (se nedan). Åldersbestämning möjliggör, 

förutom att ge en bild av beståndets åldersstruktur, även beräkning av dödlighet och somatisk 

tillväxt. Då tillväxt och dödlighet skiljer sig mellan hanar och honor bör beräkningen göras per kön. 

För att följa beståndsutvecklingen för respektive art bör provtagningen ske under leken i april då 

arterna i huvudsak är åtskilda, dvs utföras på både 5-20 m och ca 70-80 m djup. Om syftet primärt är 

att följa enbart det fiskbara beståndet (som till största delen består av den kustlekande 

östersjöflundran) kan detta göras genom provfiske i augusti-början av september då båda arterna 

förekommer blandade utmed kusten på djup upp till ca 20 m. En uppfattning om 

beståndsutvecklingen för respektive art kan då erhållas genom att andelen av respektive art 

regelbundet beräknas med hjälp av genetisk analys. Provfiske under lek ger vanligen en större andel 

hanar än honor medan fiske under födosäsongen tvärt om ger en större andel honor vilket bör 

beaktas. Sannolikt är det viktigast att följa utvecklingen för honor vilka, i och med produktionen av 

ägg, till stor del styr beståndsutvecklingen, och dessutom är större än hanar och därmed utsatta för 

ett högre fisketryck. 

3) Yngelprovtagning 

Framtaget index på årsklasstyrka visar på god samstämmighet med storlek på årsklasser baserat på 

åldersbestämningar av adult fisk i provfisken (se ovan), dvs ger en god uppfattning om hur beståndet 

kommer att utvecklas. Förutom att visa på storleken av olika årsklasser kan indexet användas för att 

följa förändringar i rekryteringen över tid, t ex pga att förändringar i omgivningsförhållanden gör att 

rekryteringsnivån förändras.  Indexet är områdesspecifikt, dvs beräknas som relativ abundans av 

antalet fångade individer årsyngel (≤40 mm), varför jämförelser bara kan göras inom 
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uppväxtområden och efter ett antal års provtagningar. Framtaget index baseras på 

landvadningsprovtagningar i Bungeviken och Hideviken. Provtagningens genomförande beskrivs i 

Bilaga 9.2. 

I tabell 9 nedan anges olika parametrar som kan användas i beståndsövervakningen. För att ge en 

god bild av beståndsutvecklingen bör ett flertal parametrar ingå i övervakningen och bedömning av 

beståndets status göras genom en sammanvägning av dessa. En mer utförlig beskrivning av 

respektive parameter redovisas i Bilaga 9.5. 

Provtagningsfrekvens 

All datainsamling behöver inte ske varje år, t ex sker förändringar i andelen av respektive art liksom 

förändring av ålder vid könsmognad över tid. För att hålla nere kostnader kan åldersbestämning, och 

därmed beräkning av dödlighet mm, ske t ex vartannat år, och genetisk analys t ex vart fjärde år. 

Utförare 

I framtaget förslag ges förslag på utförare av olika moment uppdelat på fisket, länsstyrelsen och 

”forskningen”. Vissa moment, åldersbestämning liksom genetiska analyser bör utföras av SLU, medan 

själva provtagningen på fisken kan ha annan utförare. Analys och sammanställning av resultaten bör, 

för att ha en långsiktighet, göras av antingen länsstyrelsen eller av SLU. SLU genomför fr o m 2018 

provfiske utanför Herrvik på sensommaren; föreslaget provfiske på flundra bör kunna samordnas 

med SLUs provfiske. 

Förslag 

Utifrån utgångspunkten att syftet med övervakningen i första hand är att följa eventuella 

förändringar i beståndet av flundra som resurs för det gotländska fisket, föreslås att övervakningen 

omfattar analys av fiskets fångster samt standardiserat provfiske under födosäsongen i augusti-

september enlig vad som listas nedan. Förslaget utgör det minst kostsamma för vilket tillräcklig bra 

information om beståndets utveckling kan erhållas. Skattad genomsnittlig årlig kostnad är ca 

100 000:-, men varierar för olika år beroende på vilken typ av data som samlas in. 

Förslagsvis följs fisket, förutom genom årlig registrering av totalfångsten inom området, även genom 

att CPUE följs för ett antal utvalda fiskare som mot ersättning noggrant registrerar fångst liksom hur 

fisket genomförs. Helst bör dessa väljas så att en god geografisk spridning erhålls, och det är önskvärt 

att fisket sker på likartat sätt över tid samt med en viss regelbundenhet. Både yrkesfiskare och 

husbehovsfiskare kan vara aktuella. 

Provfisket bör samordnas med det av SLU nyligen startade provfisket utanför Herrvik där fiske sker 

stratifierat med översiktsnät (Nordiska kustfiskenät) på 0-3, 3-6, 6-10 och 10-20 m djup i augusti. I 

det fall tillräckligt stort antal flundror inte fångas i själva provtagningen (för att t ex möjliggöra 

beräkning av dödligheten) kompletteras provfisket med ytterligare en fiskenatt med samma redskap. 

I det genomförda provfisket 2018 fångades 400 individer, dvs tillräckligt för att göra beräkning av 

dödlighet, men någon provtagning enligt  förslagen i tabell nedan genomfördes ej. För att genomföra 

provtagning även på flundra krävs att ytterligare en person deltar vid provtagningen. 
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Förslagsvis genomförs i framtiden yngelprovtagning enligt Bilaga 9.2 återkommande, under t ex en 

fyraårsperiod, varvid framtaget index för 0-gr täthet för perioden 2003-2018 kan användas som 

bakgrundsnivå. Detta för att följa om nivån på rekryteringen liksom fördelningen mellan arterna 

ändras över tid och därmed kan komma att påverka det möjliga uttaget.  

Tabell 9. Föreslagen datainsamling och möjlig arbetsfördelning enligt föreslaget 

beståndsövervakningsprogram av flundra runt Gotland. Frekvens varje år(1), vartannat år (2) osv. 

Övervakning av fisket 
    

Parameter P. spp (sommar) Fisket Länsstyrelsen Forskningen 
Frekvens 

(år) 

Totalfångst i fisket x x x 
 

1 

CPUE i fisket x 
 

x 
 

1 

Sammanställning 
  

x 
  

      Övervakning under lek i april 
    

Parameter P. solemdali (lek) Fisket Länsstyrelsen Forskningen 
Frekvens 

(år) 

CPUE i provfiske x x 
 

x 1 

Könsfördelning x 
  

x 1 
Antal över/under viss 
storlek x 

  
x 1 

Kondition (vikt/längd) 
     Ålder vid könsmognad x 

  
x 2 

Åldersfördelning x 
  

x 2 

Dödlighet (per kön) x 
  

x 2 

Tillväxt (per kön) x 
  

x 2 

Fördelning mellan arter 
     Parasiter x 

  
x 1 

Hugg/bitmärken x 
  

x 1 

Analys 
  

x x 1 

Sammanställning 
  

x 
 

2 

      
Parameter P. flesus (lek) Fisket Länsstyrelsen Forskningen 

Frekvens 
(år) 

CPUE i provfiske x x 
 

x 1 

Könsfördelning x 
  

x 1 
Antal över/under viss 
storlek x 

  
x 1 

Kondition (vikt/längd) 
     Ålder vid könsmognad x 

  
x 2 

Åldersfördelning x 
  

x 2 

Dödlighet (per kön) x 
  

x 2 

Tillväxt (per kön) x 
  

x 2 

Fördelning mellan arter 
     Parasiter x 

  
x 1 

Hugg/bitmärken x 
  

x 1 

Analys 
  

x x 1 
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Sammanställning 
  

x 
 

2 

      Övervakning under fiskeperioden i augusti 
    

Parameter P. sp (sommar) Fisket Länsstyrelsen Forskningen 
Frekvens 

(år) 

CPUE i provfiske x 
  

x 1 

Könsfördelning x 
  

x 1 
Antal över/under viss 
storlek x 

  
x 1 

Kondition (vikt/längd) x 
  

x 1 

Ålder vid könsmognad x 
  

x 2 

Åldersfördelning x 
  

x 2 

Dödlighet (per kön) x 
  

x 2 

Tillväxt (per kön) x 
  

x 2 

Fördelning mellan arter x 
  

x 4 

Parasiter x 
  

x 1 

Hugg/bitmärken x 
  

x 1 

Analys 
  

x x 1 

Sammanställning 
  

x 
 

2 

      Övervakning yngel (sommar) 
    

Parameter P. spp (sommar) Fisket Länsstyrelsen Forskningen 
Frekvens 

(år) 

0-gr index x 
  

x 1 

Art/ekotyp fördelning x 
  

x 4 

Sammanställning/analys 
  

x 
   

 

 

 

 

 

 

 

7. Tack 

Tack till Martina Blass för hjälp med åldersläsning, Marie Jacobsson och Jennie Ljungberg för hjälp vid 

provtagningarna och till Jens Olsson för synpunkter på föreslaget övervakningsprogram, samt till 

Allan Pettersson, Rolf Gydemo och Andreas Pettersson för granskning av rapporten.

Sammanfattningsvis föreslås att beståndet av flundra vid Gotland övervakas genom 1) 

sammanställningar av fiskets fångster i området, 2) genom provfiske under födoperioden i 

augusti-september i samband med SLUs provfiske utanför Herrvik, och 3) återkommande 

yngelprovtagningar, och att övervakningen har en tydlig lokal förankring (medverkande av 

Länsstyrelsen och föreningen Fiskeförvaltning Gotland).  

Vad gäller utförare föreslås att övervakning av 1) utförs av Länsstyrelsen i samarbete med lokala 

fiskare, 2) provtagning och utvärdering genomförs av SLU och 3) av externa utförare på uppdrag 

av Länsstyrelsen; universitet/konsult, eller av Länsstyrelsens personal. Förslagsvis står 

Länsstyrelsen för resultatsammanställning och informationsspridning. 
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https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resurs-och-miljo/fisk-och-skaldjursbestand-i-hav-och-sotvatten-2017-resursoversikt.pdf
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9. Bilagor 

9.1. Hydrodynamisk modell för larvspridning 

I den detaljerade hydrodynamiska modellen användes en högupplöst 3D-modell i MIKE 3 FM (se DHI, 

2017) där hydrodynamiska förhållanden simulerades för år 2014 inom ett område utanför norra 

Gotland (se Figur 9). Den horisontella upplösningen var 200 m närmast kusten för att sedan minska 

längre ut från kusten. Vertikalt var upplösningen 0,5 m i den översta metern, 1 m ned till 25 m djup 

och därefter 2 m, 5 m och 10 m ned till det maximala djupet 100 m. Modellen drevs med 

metereologiska data vid ytan samt oceanografiska data från en större modell där variationer i 

densitetsskiktning, vattenstånd och strömhastigheter driver modellen vid de öppna ränderna mot 

havet, och vindens styrka och riktning, samt lufttemperatur och luftfuktighet driver modellen vid 

ytan. 

Densitetsskiktningen, vilken är en funktion av salt- och temperaturskiktningen, samt vattenståndet 

och strömhastigheter har hämtats från en regional operationell modell inom DHI som täcker ett 

område från Östersjön till Nordsjön. Denna modell körs löpande och resultaten sparas. Modellen har 

genomgått omfattande kalibrerings- och valideringsarbete i samband med bland annat utredningar 

kring Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. För den meteorologiska drivningen 

(vind, lufttemperatur och luftfuktighet) används samma prognoser som de som används i den 

regionala modellen, vilka levereras av företaget StormGeo.  

Trajektorier, drivande partiklar som representerar flundre-larver, spreds från fem områden (1 x 1 km; 

se Figur 9) under perioden mitten av april till mitten av juni. Fyra olika drivdjup användes; 10 och 22 

m djup, motsvarande var den huvudsakliga leken sker, samt vid ytan och fri drift i vattenmassan. 

Djupen motsvarar djupfördelningen av flundre-larver i fältundersökningar (se Hinrichsen et al., 2018). 

För drift vid 10 och 22 m tilläts partiklarna driva 0,5 m ovan botten när det totala djupet blev mindre 

än det bestämda drivdjupet. För fri drift och drift vid ytan användes fyra startdatum, och för drift på 

10 och 22 m åtta startdatum under perioden. Utifrån beräknad genomsnittlig tid från kläckning till 

bottenfällning, 56±13 dagar, baserat på analys av antalet dagringar i otoliten på nyligen bottenfällda 

yngel (Nissling och Martinsson, unpublished), analyserades fyra olika drivtider; 40, 50, 60 och 70 

dagar. Använda uppgifter om drivdjup, drivtid och startdatum under säsongen följer de i Hinrichsen 

et al. (2018).  

Spridning av larver med hjälp av konnektivitetsdatabasen har sitt ursprung ett stort 

modelleringsexperiment där konnektiviteten mellan alla områden med djup < 100 m undersöktes för 

ett antal olika drivdjup och pelagiska drivtider, för lek under årets alla månader (Corell et al., 2012). 

För att få stor klimatologisk spridning i datasettet gjordes samma modellexperiment för åtta på 

varandra följande år; 1995 – 2002. Spridningen av partiklar i experimentet modellerades med en 

trajektoriemodell i flödesfält från en tredimensionell cirkulationsmodell över området Östersjön till 

och med Nordsjön, med en modellupplösning på 2 sjömil (3.7 km). Modellen drevs med riktiga 

meteorologiska och hydrologiska data. Resultaten av spridningsmodelleringen bearbetades till 

konnetivitetsmatriser och sparades i en databas. Kombinationen av modellerade drivdjup, drivtider 

och leksäsong baseras på fältstudier och är valda för att täcka in majoriteten av bentiska arter i 

Östersjön. Förstudien till modellexperimentet och resultaten av fältstudierna är publicerade i Corell 
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et al. (2012). Konnektivitetsdatabasen har använts i en mängd studier, t ex Larsson et al. (2016) och 

Rothäusler et al. (2015) om blåmussla respektive blåstång. 

Databasen användes för att analysera larvspridning från fem områden, tre utmed Gotlands östkust 

samt från Gotska Sandön och Hoburgs Bank (Figur 10). Experimentet omfattade tre starttider; mitten 

av april, mitten av maj och mitten av juni. Larverna hade 60 dagars drivtid och hade drivdjup vid ytan, 

10 m djup och 22 m djup. I spridningsmodelleringen som databasen baseras på startades 49 

trajektorier (partiklar som representerar larver), jämt utspridda per 3,7 x 3,7 km gridcell i varje 

delmodellering med olika startmånader, drivdjup och drivtider. För de tre områdena utmed 

gotländska kusten användes tre gridceller per område för att representera lekområdet, motsvarande 

147 trajektorier per delexperiment. För Gotska Sandön respektive Hoburgs Bank användes fyra 

gridceller per område, dvs 196 trajektorer per delexperiment. I de analyser som är uppdelade på 

lekmånad och år baseras alltså statistiken på 147 respektive 196 trajektorier. I de analyser där 

spridningsdatan slagits ihop för alla år och lekmånader baseras statistiken på ca 3500 respektive 

4700 trajektorier per drivdjup.  

 

9.2. Yngelprovtagning på uppväxtområden 

Årsyngel (0-gr fisk) uppehåller sig i grunda (< 1m djup) helst sandiga områden för uppväxt, fr o m ca 

15-25 mm storlek till ca 60-80 mm då de migrerar ut till större djup, och finns framförallt i de 

grundaste delarna (≤0,6 m). Provtagning genomförs med landvad/yngelnot med maskstorleken 4 mm 

i vingarna och 2 mm i struten och med en kedja fäst vid bottenternen så att vaden hålls släpande 

utmed botten (se bild). Vaden dras av två personer varvid bredd (avstånd mellan vingarna) och 

dragets längd noteras så att provtagen yta kan beräknas; i denna undersökning 120 m2 (bredd 4,5 m 

och längd i genomsnitt 26,6 m). 

 

Provtagning utförs på två djup 0,2 och 0,6 m med minst fem drag per djup. Dragen ska ske parallellt 

med strandlinjen. I och med att årsyngel ( 0-gr fisk) anländer till uppväxtområdena i cohorter under 

säsongen sker provtagning  vid tre tillfällen fr o m att årsynglen bottenfällt; ca 10 juli, början av 

augusti och början av september. Fångad fisk räknas och individmäts. I samband med första 

provtagningstillfället plottas antalet individer per mm-klass varvid fjolårsfisk (1-gr) kan separeras från 

0-gr (se Figur nedan). Förutsatt att 1-gr fisken är tillräckligt stora för att kunna separeras från 

årsynglen räknas alla individer ≤40 mm vid varje provtagningstillfälle som nyligen bottenfällda 

årsyngel. I det fall provtagning skett innan 0-gr fisk hunnit anlända till uppväxtområdet bör man ta 
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hänsyn till detta genom att vid nästa provtagning räkna alla individer som kan separeras från 1-gr fisk 

som årsyngel även om större än 40 mm; N.B. tillväxten är ca 1 mm per dygn. Det totala antalet 

individer vid de tre tillfällena som klassats som nyligen bottenfällda årsyngel utgör ett mått/index på 

årsklasstyrkan. För att vara jämförbart med tidigare provtagningar ska den totala provtagna ytan per 

tillfälle uppgå till 1200 m2 (5 drag x 2 djup x 120 m2); dvs eventuellt räknas om för att motsvara detta. 

För jämförelse mellan år beräknas ett relativt index, dvs antalet 0-gr för respektive år delas med det 

totala antalet 0-gr för alla år. På detta sätt framgår svaga/starka årsklasser, dvs jämförelse kan göras 

inom respektive provtagningsområde (men inte jämförelse av nivåerna mellan områden). 

Provtagningen kan försvåras av väderförhållandena då t ex vind/vågor kan påverka fångstbarheten i 

och med att vaden kan lyftas från botten. Lämpligen utförs provtagning i lugnt väder, alternativt vid 

vindriktning som gör att området ligger i lä. Om detta inte är möjligt bör dragen utföras med vinden 

för att försöka undvika att vaden lyfts. Vidare kan provtagningen påverkas av släke/kringflytande 

algmattor som kan fylla vaden och därmed minska fångstbarheten. Detta har tidigare utgjort ett 

problem men har i och med regelbunden släkesrensning under senare år i både Bungeviken och 

Hideviken inte orsakat påtagliga störningar. Detta är dock något som bör beaktas och om möjligt 

undvika provtagningar efter perioder med kraftiga pålandsvindar som kan föra med sig släke till 

området. 
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9.3. Rekryteringsindex och validering 

Nyligen bottenfällda yngel anländer till uppväxtområden (grunda helst sandiga vikar) i cohorter 

under sommaren under perioden juli till åtminstone vissa år in i september (se exempel i Figur ovan). 

Storleken vid ankomst är normalt 15-25 mm och tillväxten ca 1 mm per dygn. Vid en storlek av ca 60-

80 mm migrerar de flesta ut på djupare vatten, dvs kan ej fångas med landvad enligt ovan. Tidigt på 

säsongen i juni-början av juli förekommer även fjolårsyngel på uppväxtområdena i varierande 

omfattning; skillnad i storlek mellan årsyngel och fjolårsyngel framgår om antalet individer per mm-

klass plottas, dvs det är vanligen lätt att separera åldersklasserna. Inom projektet har mängden 

nytillkomna årsyngel använts som ett mått på rekryteringen/årsklasstyrkan. Efter utvärdering enligt 

nedan har summan av yngel ≤40 mm vid de tre provtagningstillfällena, ca 10/7, 5/8 och 1/9 (justerat 

för antal drag/provtagen yta) använts som ett index på rekryteringen/årsklasstyrkan. 
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Utvärdering av bästa skattningen av antalet nyanlända yngel gjordes med hjälp av data från år 2005 

då provtagning skedde en gång per vecka. För de tre provtagningsdatumen enligt ovan räknades 1) 

alla ≤35 mm vid varje provtagning, 2) alla ≤40 mm vid varje provtagning, och 3) alla mindre än en viss 

storlek baserat på daglig tillväxt på 1 mm och antal dagar mellan de tre provtagningstillfällena, dvs 

vid nästkommande provtagningstillfälle användes medelstorlek för nyligen bottenfälld cohort vid 

tillfälle ett + 1 mm x antalet dagar till provtagningstillfälle två, varvid alla under denna storlek 

räknades som nytillkomna vid tillfälle två. Den bästa skattningen utvärderades därefter genom 

jämförelse med alla <30 mm per provtagningstillfälle (per vecka; var 7:e dag); därmed erhölls ett 

tillförlitligt mått på rekryteringen för 2005. Jämförelsen framgår av tabell nedan. Utvärderingen gav 

att överensstämmelsen var bäst för antalet yngel ≤40 mm; dvs utgör ett lämpligt mått på antalet 

nytillkomna yngel, och kan därmed användas som ett index på rekryteringen/årsklasstyrkan. 

 Hideviken Bungeviken Kappelshamnsviken 

antal differens antal differens antal differens 

 Alla <30 mm 2005 119  616  123  

1. ≤35 mm 91 -23,5% 549 -10,9% 107 -13,0% 

2. ≤40 mm 114 -4,2% 576 -6,5% 124 +0,8% 

3. 1 mm tillväxt 127 +6,7% 588 -4,5% 137 +11,4% 

 

9.4. Beräkning av mortalitet genom fångstkurveanalys 

Den totala dödligheten (naturlig + fiskeridödlighet) kan skattas mha så kallad fångstkurve-analys 

(catch-curve analysis) genom att det logaritmerade (ln) antalet fångade individer per ålder plottas 

mot ålder och linjens ekvation beräknas varvid lutningen på linjen motsvarar den totala dödligheten. 

Analysen förutsätter 1) att endast åldrar för vilken full fångstbarhet gäller ingår i analysen, dvs att alla 

individer i åldersgruppen har nått en sådan storlek att de kan förväntas fångas med använt redskap, 

2) att eventuella noll-värden, dvs åldersgrupper för vilka inga individer fångats, ersätts (”viktas”). 

Detta problem minskar med ökad provstorlek; minst 200 individer bör ingå i analysen varför helst 

200-300 individer per kön bör fångas i provfisket om analys ska genomföras uppdelat på hanar och 

honor.  

1) avgörs vanligen genom att endast åldrar fr o m åldern för flest fångade individer (”peak age”) och 

äldre ingår (se dock nedan angående variation i årsklasstyrkan). 2) kan hanteras på olika sätt, se t ex 

Quinn och Deriso (1999), Ogle (2010) eller Smith et al. (2012). Ett vanligt sätt är att noll-värden 

ersätts med med en siffra som motsvarar halva antalet för den ålder som har lägst antal individer i 

materialet (Quinn och Deriso, 1999). Detta tillvägagångssätt har använts för tidigare skattningar av 

dödlighet hos flundra vid Herrvik, Gotland (Florin et al., 2013; Nissling et al., 2014). 

Fångstkurve-analys förutsätter att ett antal antaganden gäller: 

 Att det inte förekommer immigration eller emigration till beståndet 

 Att dödligheten är konstant för de åldrar som ingår i analysen 

 Att fångstbarheten är konstant för de åldrar som ingår i analysen 

 Att rekryteringen till beståndet är konstant, dvs att årsklasstyrkan inte varierar 

 Att ålder kan bestämmas med tillräcklig noggrannhet 
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För flundrebeståndet vid Gotland kan flertalet kriterier förväntas vara uppfyllda. Dock kan 

konstateras att antagandet om konstant rekrytering inte uppfylls, tvärtom ger resultaten från denna 

undersökning att årsklasstyrkan varierar betydligt. Detta bör beaktas när valet av åldersspann för 

analysen bestäms i och med att ”peak age” kan variera pga starka eller svaga årsklasser (se Figur 17 

och Figur 18) och därmed påverka linjens lutning (skattad dödlighet).  Åldern för flest fångade 

individer (”peak age”) bör ligga vid 5-6 år; lämpligen utförs analysen utifrån olika ”peak age” om 

osäkerhet råder för att se eventuella effekter på skattad dödlighet. Vidare är antagandet om att 

immigration/emigration inte påverkar analysen osäker då andelen av den utsjölekande typen i 

beståndet kan antas variera och migrationsmönstret för dessa är okänt; kanske lämnar en del av de 

som växt upp vid Gotland området i samband med könsmognad enligt så kallad ”native homing”. I så 

fall bör variation i andelen utsjölekande inte utgöra något större problem för analysen då de bör ha 

emigrerat innan de uppnår en ålder på 5-6 år. Eventuella effekter på skattningen av dödlighet pga 

immigration/emigration kan förhoppningsvis bedömas utifrån regelbundet utförda genetiska 

analyser som visar andelen av respektive ekotyp/art i olika åldersgrupper. 

 

 

9.5. Beskrivning av parametrar i föreslaget övervakningsprogram 

Totalfångst i fisket: Årlig totalfångst visar om uttaget av fisk i området ökar eller minskar, dvs utgör 

en indikator på fisketrycket. Sammanställningen ska omfatta uttaget av fisk vid Gotland, dvs bör 

baseras på allt fiske som sker inom berört område. 

Fångst per ansträngning (CPUE): Förutsatt att fisket bedrivs på ett likartat sätt över tid ger CPUE ett 

mått på om beståndet ökar eller minskar. CPUE inhämtat genom fiskets fångster utgör ett mått med 

relativt stor osäkerhet pga att fiskemönstret ofta ändras över tid. För att erhålla så tillförlitliga data 

som möjligt kan enskilda fiskare, mot ersättning, engageras att föra en mera noggrann journal som 

möjliggör analys av förändringar i CPUE som en följd av ändringar i fiskets bedrivande. 

Standardiserade provfisken ger mer tillförlitliga resultat men är kostsamma och kan därmed inte 
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genomföras vid flera tillfällen/på flera områden varför CPUE baserat på fiskets fångster och 

provfisken bör ses som komplement till varandra. 

Könsfördelning: I och med att honor blir större än hanar är fiskeridödligheten högre för honor. En 

minskande andel honor i beståndet indikerar ökat fisketryck. Fångstbarheten för hanar och honor ser 

olika ut beroende på säsong vilket gör att jämförelser bara kan göras inom säsong. 

Antal över/under viss storlek: Ett bestånd i god status består av både yngre/mindre fiskar, dvs visar 

på rekrytering till det fiskbara beståndet, liksom av äldre/större fiskar, dvs visar på om dödligheten är 

för hög. Antalet individer över/under en viss storlek per fiskeansträngning kan därmed användas som 

en indikation på rekrytering respektive dödlighet. Då storleken på hanar och honor skiljer sig bör 

trenden följas uppdelat på kön. 

Kondition (vikt/längd): Mäts som (vikt/längd3)*100, helst som urtagen vikt, dvs med mage och 

gonader urtagna. Kondition under lek är mindre intressant i och med att konditionen då ligger på ett 

minimum. Under födosäsongen kan tidpunkten spela stor roll, dvs om fisken hunnit äta upp sig efter 

lek och om energi börjat avsättas till uppbyggnad av ägg/mjölke. Kondition skiljer sig mellan könen, 

dvs ska beräknas för hanar och honor åtskilt, och helst även relateras till fiskens storlek då små/yngre 

fiskar vanligen har högre kondition än större/äldre. 

Ålder vid könsmognad: En förskjutning mot tidigare könsmognad utgör ett tidigt mått på för högt 

fisketryck. Undersöks i första hand på lekande fisk men kan även användas under födosäsongen givet 

att provtagningen sker tillräckligt sent på säsongen för att gonadutveckling kan registreras. 

Åldersfördelning: Ett bestånd i god status består av både yngre/mindre fiskar, dvs visar på rekrytering 

till det fiskbara beståndet, liksom av äldre/större fiskar, dvs visar på om dödligheten är hög. Antalet 

individer över/under en viss ålder per fiskeansträngning visar därmed på rekryteringens storlek 

respektive dödlighet. Då livslängden på hanar och honor skiljer sig bör trenden följas uppdelat på 

kön. 

Dödlighet (per kön): Beräknas genom sambandet antal individer (uttryckt som ln) per ålder där 

lutningskoefficienten utgör ett mått på dödligheten med en dödlighet på ca 0,2 motsvarande naturlig 

dödlighet, dvs vid hög fiskeridödlighet är värdet betydligt högre. För ett tillförlitligt resultat bör 

antalet individer inte understiga 200. Noll-värden, dvs åldrar utan individer kan/bör ersättas med en 

siffra som motsvarar halva antalet för den ålder som har lägst antal individer i materialet.  

Beräkningen är känslig för stora variationer i årsklasstyrka vilket bör beaktas. Då livslängden på hanar 

och honor skiljer sig bör trenden följas uppdelat på kön och med hänsyn taget till vid vilken ålder 

(storlek) respektive kön rekryteras till beståndet, dvs är fångstbar i tillräcklig omfattning – se vidare 

Bilaga 9.4. I denna rapport har sex år och uppåt använts för både honor och hanar. 

Tillväxt (per kön): Förutom att säga något om födoförhållandena, t ex om den huvudsakliga 

födokällan blåmussla, kan förändringar i tillväxt ev. säga något om tätheten i beståndet; hög täthet 

kan medföra ökad konkurrens och därmed lägre tillväxt. Då tillväxten för hanar och honor skiljer sig 

bör trenden följas uppdelat på kön. Tillväxten skiljer sig mellan arterna varför ev. förändringar i 

artsammansättningen kan påverka resultatet. 

Fördelning mellan arter: Beståndets utveckling påverkas av lekframgång/rekrytering för respektive 

art, t ex kan beståndet förväntas öka om salt- och syreförhållandena i Gotlandsbassängen möjliggör 
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reproduktion/äggöverlevnad i samband med omfattande saltvattensinflöde varvid andelen av den 

Europeiska flundran kan förväntas öka. På lång sikt förväntas dock rekryteringen av denna att minska 

som en följd av den pågående klimatförändringen. En analys av andelen av respektive art bör 

omfatta minst 50 och helst 100 individer. 

Sjukdomar: Flundran kan drabbas av olika typer av parasiter, bl a av sugmasken Diplostomum, vilken 

sätter sig i ögonlinsen och ger grumlat/vita ögon vilket påverkar födointag och därmed fiskens 

kondition. Provtagningen bör omfatta även registrering av hudsår och fenröta. 

Frekvens hugg/bit-skador: Bör registreras mot bakgrund av den ökade stammen av säl liksom det 

stora antalet häckande skarvar vid Gotland. 

0-gr index: Indexet utgör ett mått på årsklasstyrkan. I och med god överensstämmelse mellan 0-gr 

index och styrkan av en årsklass i det vuxna beståndet bör 0-gr index ge en god bild av hur beståndet 

kommer att utvecklas. Framtaget index bygger på tre provtagningar i varje uppväxtområde under 

sommaren, fr o m ca 10 juli till början av september, och räkning av alla fångade individer ≤40 mm, 

dvs ett mått på mängden nyligen bottenfällda yngel. Provtagningen bör ske på samma 

uppväxtområden år efter år och utföras på ett standardiserat sätt (se Bilaga 9.2 och 9.3). 


