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Torskad i Östersjön? 

- om torskens kamp för att finnas i Östersjön. 
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Torsken är en marin fisk som klarar av att finnas i Österjöns bräckta vatten. Kanske går det 
att jämföra med bergsklättrare som måste andas syrgas på de högsta topparna. På toppen 
befinner de sig i en miljö med för lite syre, människor är inte gjorda för att vara på så hög 
höjd men ändå klarar de sig. Precis som att torsken inte är skapt för att leva i brackvatten 
men den klarar det. 

 
Östersjön 
Östersjön är ett hav som inte är som alla andra. En sak som gör Östersjön speciell är att det 
har brackvatten, det är inte lika salt som andra hav.  En annan sak som gör Östersjön speciell 
är att det är ett mycket känslig hav och just nu mår det lilla havet inte så bra. Östersjön lider 
av syrefria bottnar (Figur 1). Det är stora områden av östersjöns botten där allt eller nästan allt 
syre har förbrukats och inga organismer förutom några anaeroba bakterier kan leva där. Detta 
påverkar torsken på flera sett. Dels är torsken en bottenlevande fisk och när botten är syrefri 
tvingas torsken överge bottenmiljön. Detta påverkar också reproduktionen på ett negativt sätt. 
Torskens ägg är pelagiska och flyter fritt i vattnet för att de ska ha tillgång till syre. Om 
vattnet vid bottnarna är syrefritt är det med andra ord en miljö som är livsfarlig för äggen. 
 

 

Figur 1. De syrefria bottnarnas utbredning i Östersjön. Grått = syrefattigt. Svart = syrefritt.                          
Omritad efter Hansson et al. (2008). 
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Sött och salt  
Vattnet i Östersjön är en blandning mellan salt och sötvatten. Saltvatten är tyngre än sötvatten 
vilket gör att det salta vattnet kommer att lägga sig på botten och det söta vattnet lägger sig 
ovanpå. Det bildas en gräns mellan det saltare och det mindre salta vattnet, en så kallad 
halokiln. Haloklinen hindrar omblandning av vattnet vilket gör det ännu svårare för syre från 
ytvattnet att blandas ner till havsbotten. Torsken leker vid de djupaste platserna i Östersjön 
där det saltaste vattnet ansamlas. 
 
Reproduktion 
Det som avgör om en art ska kunna överleva på en plats på lång sikt är om den kan 
reproducera sig med ett bra resultat. Det som är avgörande för om torsken ska kunna utöva en 
lyckad lek eller inte är vattnets salthalt. Det är nämligen vattnets salthalt som får torskens ägg 
att flyta fritt i den öppna vattenmassan. Det är äggens höga vatteninnehåll (92%) och att 
äggulan innehåller  ämnen med väldigt låg densitet som gör att hela ägget har en lägre 
densitet än vattnet, och därför kan äggen flyta. Men i Östersjön är salthalten lägre än i de 
andra haven ändå lyckas äggen flyta, Östersjötorskens ägg är adapterade till den lägre 
salthalten. Torsken i Östersjön lägger dessutom större ägg än torsken i Atlanten och detta 
möjliggör att östersjötorskens ägg har förmågan att flyta vid en lägre salthalt.  
 
Dricka för att flyta 
En marin fisk kämpar hela tiden för att kunna leva i en miljö som har mycket högre 
koncentration lösta ämnen än vad fisken har i sin kropp. För att klara detta dricker den hela 
tiden stora mängder vatten. Detta beteende kan man se mycket tidigt, redan hos embryot. Den 
första tiden är det ämnena i äggulan som håller ägget flytande men i takt med att äggulan 
används och embryot utvecklas är det just detta drickbeteende som håller ägget flytande den 
sista tiden innan kläckning. Drickandet skapar håligheter i underhuden som bidrar till att 
ägget hålls flytande. 
 
Lekplatser 

Östersjötorsken har avgränsat sina lekplatser till de djupa bassängerna i Östersjön (Figur 2).  
De leker bara på en plats i Östersjön, Bornholmsdjupet. Under år med bra väderförhållanden 
och stora inflöden av saltvatten, då det salta vattnet spolas högt upp i Östersjön kan de även 
leka i Gotlandsdjupet och vid Gdanskdjupet. 
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Figur 2. Torskens lekplatser i Östersjön. A = Bornholmsdjupet. B = Gotlandsdjup.                                                            
C = Gdanskdjupet. Omritad efter Cardinale och Svedäng (2011). 

 

Östersjön en riktig sjö? 
Landhöjningen vid inloppet till Östersjön pågår än idag och det bräckta havet sakteliga håller 
på att bli en sjö. Vad skulle det ha för effekter på de organismer som lever där nu? Med tanke 
på att Östersjön bara är ca 8000 år gammal och att torsken redan har hunnit anpassa sig till det 
bräckta vattnet kommer den då att fortsätta evolvera mot att bli en sötvattenfisk? Om torsken 
mot förmodan skulle evolvera till en helt sötvattenlevande art hur skulle det då påverka de 
sötvattenarter som finns idag? Skulle sötvattentorsken gå upp i våra vattendrag och 
konkurrera ut några av de arter som finns där idag? Detta är bara vilda spekulationer men 
visst skulle det vara spännande att leva då och se vad som händer! 
 
Torskar torsken? 
Ett stort problem för torsken i Östersjön är som sagt att deras ägg har svårare att flyta i 
vattnet. Detta har de kompenserat genom att producera större ägg. Fiskar växer hela livet så 
stora honor är äldre än mindre honor. Det har visat sig att äldre och större honor, med mer 
erfarenhet av lek, lägger större ägg och ägg som klarar sig bättre än de mindre honorna. Den 
fiskekvot som är till för att skydda torsken i Östersjön består dels av en maxvikt på fångsten 
som man får ta upp varje år och dels av en storleksbegränsning på de individer man får ta upp. 
Det finns en minimistorlek på de fiskar man får fånga. Detta betyder att det endast är de 
största fiskarna man får fiska. Konsekvensen blir att det är de fiskar som har störst chans till 
en lyckad lek som försvinner från populationen på grund av fiskeindustrin. Det har påverkat 
fiskstammen på så sett att fiskarna blir lekmogna allt tidigare och mindre fiskar kommer att 



4 
 

leka. Mindre fiskar lägger mindre ägg och mindre ägg har ännu svårare att flyta i Östersjöns 
bräckta vatten. 
 
Det är mycket som talar emot att torsken ska fortsätta finnas i Östersjön. Torsken är rödlistad 
som starkt hotad. Det är dels att den har svårt för att lyckas med reproduktionen. Det är också 
så att torsken är kraftigt överfiskad och har varit det ett bra tag. Det är också så att i takt med 
att torsken har minskat i antal har torskens huvudföda, skarpsillen ökat. Skarpsillen äter 
torskägg vilket bidrar till ytterligare minskningar av torskbestånden.  
 
Det skulle vara en stor förlust för oss om torsken försvinner från Östersjön då torsken är den 
viktigaste matfisken för människor vid Nordatlanten.  Om Östersjöfisken försvinner är det 
inte bara en förlust för oss människor utan också för ekosystemet i Östersjön. Torsken är på 
toppen av näringskedjan i Östersjön. Om torsken försvinner betyder det att torskens 
huvudbyte, skarpsillen, kommer att öka i antal. Skarpsillens föda, små evertebrater kommer 
att minska och i sin tur kommer växtplanktonmängden att öka. Resultatet av dessa 
kaskadeffekter blir ett helt nytt ekosystem i Östersjön som vi inte kan säga hur det kommer att 
fungera eller hur det kommer att påverka andra system.  
 
Att bevara torsken är viktigt men har den någon plats i ekosystemet i Östersjön i framtiden?  
Om Östersjötorsken försvinner kommer vi att förlora en rovfisk som anpassat sig oerhört 
snabbt och mycket information om just denna art och om att leva på gränsen av vad en art 
klarar av kommer att försvinna. 
 
Är Östersjön med andra ord den bergstopp som var för hög att klättra upp för, den bergstopp 
där syrgasen inte räckte och man fick klättra ner igen? 
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