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Inledning
Det kustnära fisksamhället längs med den svenska 
Östersjökusten har förändrats markant under de 
senaste 20 åren (Nilsson m fl., 2004; Ljunggren 
m fl., 2010; Andersson 2014). Stora rovfiskar som 
abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox lucius) och 
torsk (Gadus morhua) har minskat medan andra 
mindre arter som t ex storspigg (Gasterosteus acu-
leatus) har ökat i antal. I Kalmarsund domineras 
sedan början av 2000-talet det strandnära yngel- och 
småfisksamhället av storspigg (Nilsson m fl., 2004; 
Ljunggren m fl., 2010). Norrut i skärgården kring 
Västervik (egna observationer) och söderut längs 
med Blekingekusten (Lst Blekinge 2014) är domi-
nansen av spigg inte lika tydlig. I Kalmarsund har 

det även skett en tydlig förändring av dominerande 
karpfiskar (Andersson 2014), där mört (Rutilus 
rutilus) har ersatts av sarv (Scardinius erythrophthal-
mus) och björkna (Abramis bjoerkna). Fisksamhäl-
lena längs Östersjökusten övervakas genom årligt 
återkommande nätprovfisken. Med denna metodik 
kan man dock inte upptäcka förändringar som sker 
hos arter som t ex på grund av sin storlek eller sitt 
beteende normalt sett inte fångas i provfiskenäten. 
För att inventera yngel- och småfisksamhällets 
sammansättning måste man använda sig av andra 
metoder som t ex landvad och undervattensdeto-
nationer. Båda dessa metoder har tidigare använts i 
Kalmarsund dock med oregelbundna intervall och 
inte alltid återkommande på samma lokaler. Även 
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Figur 1  I kartan visas lägen för de nio lokaler som undersöktes med landvad i juni 2014. I Kalmar kom-
mun undersöktes Långviksudden (1), Kattrumpan (2), Värsnäs (3) och Ljungnäs (4). I Mönsterås 
kommun undersöktes Danska varvet (5) och Lillön (6). I Västervik undersöktes Sandvik (7), 
Gränsö V (8) och Gränsö Ö (9).
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tidpunkten för undersökningen är viktig för att 
man ska kunna kvantifiera migrerande arter som t 
ex storspigg. I Östersjön migrerar storspiggen från 
utsjön till kusten i samband med leken under maj-
juni varje år. Detta innebär att undersökningen bör 
göras under denna tidsperiod och inte senare under 
sensommaren/hösten när nätprovfisken normalt 
genomförs. I denna rapport presenteras data från 
en undersökning med landvad som genomfördes 
i Kalmar, Mönsterås och Västerviks kommuner 
under juni 2014. Förhoppningen är att denna 
studie ska kunna upprepas årligen framöver. Årets 
undersökning har finansierats i ett samarbetsprojekt 
mellan Västerviks kommun och Linnéuniversitetet.
Fältarbetet 2014 utfördes av Torve Christiansen, 
Simon Nilsson och Alexander Seggelke. För analys 
och rapport svarar Jonas Nilsson, Institutionen för 
biologi och miljö, Linnéuniversitet.

Metodik
Den 1 och 2 juni 2014 inventerades yngel- och 
småfisksamhället på totalt nio lokaler längs med 
Kalmar läns kust (figur 1). Fyra lokaler i Kalmar 
kommun, två lokaler i Mönsterås kommun och tre 
lokaler i Västerviks kommun undersöktes med en 5 
meter lång och 1,5 meter hög landvad. Maskstor-
leken på landvaden var fyra millimeter i armarna 
och två millimeter i uppsamlingssäcken. På varje 
lokal vadades landvaden ut på en lämplig botten 
och drogs sedan in för hand. Varje drag täckte en 
yta på cirka femtio kvadratmeter och replikerades 
två gånger med ett minsta avstånd på 25 meter 

mellan varje drag. Alla fiskar artbestämdes och 
räknades omedelbart och återutsläpptes därefter 
levande. Sand- respektive lerstubb (Pomatoschis-
tus sp.) artbestämdes inte i fält utan grupperades 
tillsammans.

Resultat

Bottensubstratet på samtliga undersökta lokaler 
utgjordes till största delen av sand med inslag av 
sten. Vegetationen utgjordes mestadels av fastsit-
tande eller löslevande blåstång (Fucus vesiculosus), 
natingar (Ruppia sp.), borstnate (Potamogeton 
pectinatus) och fintrådiga brunalger (Pylaiella/Ec-
tocarpus) som tillsammans täckte mellan 30 och 80 
% av den undersökta bottenytan. Totalt fångades 
17 olika arter eller högre taxa av fiskar på de nio 
lokalerna och antalet taxa per lokal varierade mel-
lan 6 och 10 (tabell 1). Tätheten av storspigg i de 
tre inventerade kommunerna varierade mellan 6 
och 33 per kvadratmeter (figur 2).

På lokalerna i Kalmar utgjorde storspigg 91 % av 
totalfångsten. Antalet storspigg varierade mellan 
15 och 49 per kvadratmeter (tabell 1). Småspigg 
(Pungitius pungitius) och svartmunnad smörbult 
(figur 3) utgjorde var för sig ungefär 3 % av fångsten. 
På lokalerna i Mönsterås utgjorde storspigg 79 % 
och småspigg 17 % av totalfångsten. Övriga arter 
utgjorde var för sig mindre än 2 % av totalfångsten. 
I Västervik utgjorde storspigg 81 % och småspigg 
9 % av fångsten. Sand/lerstubb utgjorde 6 % och 
övriga arter mindre än 2 % av fångsten.

Tabell 1 Resultat av undersökningen med landvad på nio lokaler längs med Kalmar läns kust i juni 
2014. Fångsterna anges i antal per kvadratmeter.

Ljungnäs Kattrumpan Värsnäs Långviksudden Lillön Danska Varvet Sandvik Gränsö Ö Gränsö V
Kalmar Kalmar Kalmar Kalmar Mönsterås Mönsterås Västervik Västervik Västervik

Storspigg 46,20 49,30 15,40 20,00 22,85 23,50 8,62 6,15 4,30

Småspigg 1,35 0,65 1,80 1,00 1,45 8,30 0,89 0,70 0,50

Löja 0,90 0,25 0,33

Id 0,18 0,04

Sarv 0,17 0,02 0,30

Mört 0,20 0,13

Björkna 0,01

Elritsa 0,04

Sand/Lerstubb 0,40 0,40 0,05 0,12 0,27 0,25 0,75 0,40 0,32

Tånglake 0,04 0,03 0,01

Abborre 0,04 0,03 0,01

Gädda 0,01

Kusttobis 0,04

Tångsnälla 0,02 0,06 0,07 0,06 0,20 0,08 0,06

Skrubbskädda 0,01 0,20 0,02 0,04

Svart smörbult 0,52 0,06 0,20 0,40 1,19 0,06 0,06 0,01 0,07

Svartmunnad smörbult 0,69 0,65 2,60
antal arter 8 8 8 7 8 7 10 8 6
antal individer 50 51 18 24 26 33 11 8 5
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Diskussion
Tidigare studier har visat att storspigg kan ha 
en viktig strukturerande roll i grunda, kustnära 
områden i Kalmarsund. Samband mellan höga 
tätheter av spigg och dålig rekrytering av abborre 
och gädda har konstaterats (Nilsson m fl., 2004; 
Nilsson 2006), och experimentella försök har 
visat att höga tätheter av storspigg ger en ökad 
produktion av fintrådiga alger (Eriksson m fl., 
2009). Årets inventering med landvad visade att 
storspigg var den art som dominerade på samtliga 
undersökta lokaler med de högsta tätheterna på 
lokalerna i Kalmarsund. I övrigt stödjer resultatet 
från denna inventering tidigare resultat från 
nätprovfisken i Kalmarsund, dvs att förekomsten 
av abborre, gädda och mört är låg i området.
Värt att notera är att svartmunnad smörbult 
fångades på tre av fyra lokaler i Kalmar med en 
täthet på ungefär en individ per kvadratmeter. 
Detta är en invasiv fi skart som ursprungligen 
kommit till Östersjön med ballastvatten från 
Kaspiska och Svarta havet. I Sverige upptäcktes 
arten för första gången i Karlskrona skärgård 
2008 (Florin  & Karlsson 2011), och nu fi nns 
inrapporterade fynd från fl era platser längs den 
svenska kusten. Kring Kalmar har man de senaste 
två åren gjort enstaka fynd av svartmunnad 
smörbult (egna observationer). Årets inventering 
visar dock att arten ökat markant i antal och att 
den etablerat sig både norr och söder om tidigare 
fyndplatser i området.
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Figur 2  Medelantalet storspigg per kvadratmeter 
(n±SD) på inventerade lokaler i Kalmar, 
Mönsterås och Västerviks kommun, juni 
2014. 
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Figur 3  Ett exemplar av svartmunnad smörbult 
(Neogobius melanostomus) fångad vid 
inventering med landvad vid Kattrumpan 
i Kalmar, juni 2014. 
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