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Storspiggen i Östersjön

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

• Juveniler i skärgårdarna första sommaren. Migrerar sedan till öppet hav

• Ställvis helt dominerande fiskart i kustzonen idag
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Långsiktig ökning i Östersjön

50-faldig ökning i Egentliga Östersjön

Bergström et al 2015, ECSS

I Kalmarsund sågs ökningen först

Eriksson et al 2011, Ambio

Troligen kombination av övergödning, klimatförändringar och minskad 
predation. Orsakerna till spiggökningen undersöks i projektet Spiggvågen. 



Medelantal 2001-2014

Hur mycket spigg finns det?

Olsson et al 2019, ICES JMS

• Västra Östersjön: 143.000 ton, 10% 
av totala biomassan i öppet hav

• Bottenhavet: 43.000 ton, 6% av 
totala biomassan i öppet hav

• Tecken på fortsatt ökning



Spiggen har stor påverkan på ekosystemet

✓Minskar rovfiskbestånd genom predation på ägg och larver

✓Ökar trådalgsförekomst genom predation på betare

✓Gödslar kustzonen genom att transportera näring från havet



Kamp mellan spigg och rovfisk

Vi har spiggvikar och rovfiskvikar

Nilsson et al 2019, J Animal Ecol

Bergström et al 2015, ECSS



• Allt fler vikar i öppna kustområden domineras av spigg

• Självförstärkande mekanismer låser systemet (Eklöf m fl opublicerat)

Spiggvikarna blir allt fler



Spigg ökar övergödningsproblem

Östman et al 2016. J Appl Ecol

Donadi et al 2017. Proc R Soc Lond B

Top-downeffekter ökar förekomsten av trådalger

Förstärker övergödningssymptom och ger sämre 
habitatkvalitet

Att minska bestånden av spigg kan 
vara effektivt sätt att motverka 

övergödningseffekter



Spiggen gödslar kustsystemet

• Kan dominera fiskbiomassan i vissa kustområden. Upp till 15 ind/m2, 
motsvarande 300 kg/ha

• Transport av fosfor till grunda kustområden kan vara lika stor som hela 
landavrinningen i Kalmarsund 



Kan riktat spiggfiske vara 
restaureringsmetod?



• Fiskades höst och vinter med not eller håvar, vanligen nattetid med ljus 

• Oljan användes till lampolja och i färg, och resten som gödsel

• Stor spiggfabrik i Karlshamn 1919-1923. Ca 2500 ton per år

• Utkonkurrerat av petroleumindustrin

Historiskt har spiggfisket varit viktigt

AB Fettindustri
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• Pelagiska flottan vill börja fiska spigg. Behöver tillstånd för fiske med 
finmaskig tobistrål

• Fisket behöver utvärderas: bifångster, risk för felrapporteringar. Även 
beståndsskattning behövs.

• Stor potential att skörda näring och påverka kustekosystemet positivt

Intresse för storskaligt spiggfiske



• BalticSea 2020-projekt, lett av Pär Byström vid Umeå universitet

• Provtrålningar utanför Sundsvall och Västervik

• 40-140 kg spigg per tråltimme i medeltal

• Bifångst av strömming, skarpsill, öring, lax mm

Försök med spiggtrålning

Pär Byström



• Seabased measures-projektet på Åland

• Undersöker möjligheterna att fiska spigg som ekologisk 
kompensation för fiskodlingarnas närsaltsutsläpp

• Låga fångster hittills

Försök med spiggnotning i fjärdar

Seabased project Seabased project



Kalmarsund

• Linnéuniversitetet ska testa utfiskning av spigg på våren för att öka 
överlevnaden hos rovfiskyngel (projekt Bioman)

Stockholms skärgård

• Stockholms universitet planerar att testa restaurering av övergödda 
vikar genom spiggfiske i kombination med utsättning av rovfiskyngel

Försök med spiggfiske i grunda vikar



• Historiskt användes oljan till lampolja och i färg

• Fiskmjöl. Ger bättre betalt än skarpsill och sill

• Biogas, biodiesel

• Kosttillskott (omega-3)

• Mat

Spiggen som resurs

AB Fettindustri



Spiggfiske har stor potential 
som restaureringsmetod

✓Är det här Fishing down the food web? Nej, tvärtom!

✓Metoderna otestade och behöver utvärderas

✓Kan behövas flera åtgärder samtidigt för att vända 
utvecklingen

Skörda näring ur Östersjön

Återställa födovävar i kustzonen

• Mer rovfisk och betare 

• Minska problem med trådalger 



Tack till alla som bidragit till studierna

och till er som lyssnat!





• Spiggen ökat kraftigt
• Visa karta och ökningstakt
• Diskutera kring orsaker

• Stora effekter på ekosystemet
• Ökar övergödningssymptom genom kaskader
• Slår ut reproduktion hos rovfisk. Låser systemet i spigg + trådalgsregim
• Transporterar näring till kusten: Kalmarexempel

• Kan man fiska bort spiggen?
• Stort intresse från pelagiker
• Kan även tänka sig lokalt fiske kring enskilda vikar
• Historiskt fiske: bilder fr Karlshamn + info om gammalt fiske
• Tester: trålning + notning
• Behöver utvärderas. Behövs bättre koll på rapporteringar innan man tillåter storskaligt fiske. 

Behövs även beståndsskattning

• Vad skulle ett fiske ge?
• Näringsskörd: ange mängder (manus)
• Restaurerade kustsystem
• Påverkan på utsjön? Kanske möjligt styra över delar av pelagiska fisket från strömming till 

spigg?



Nygammal kunskap

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

Östgötaposten 22 juli 1898



Stärka abborr- och gäddbestånd

• minskat fiske

• minskad predation

• restaurering av lekområden

• utsättning

Stärka torsk- och strömmingsbestånd

• minskat fiske

Stänga av vikar med finmaskiga nät

Andra möjliga sätt att minska spiggproblem


