
Projekt torsk
Torsk och torskfiske i Ålands hav

141 cm lång 
29,55 kg rensad



Bakgrund

• Torsken i Östersjön

• Låg tillväxt, låg konditionsfaktor 
och kraftiga infektioner av 
levermask 

• Orsaker: infektionerna och/eller 
brist på lämplig föda (syrebrist) 

• Fiskestopp 2020 →



Projekt torsk

• Syfte: undersöka torskbeståndet och fisket i 
Ålands hav

• Varför mår den bättre här? 

• Varifrån kommer den? 

• Kan vi arbeta fram en långsiktig hållbar 
förvaltning med ett småskaligt fiske efter 
torsk? 

• Samarbete mellan 

• Ålands landskapsregering 

• Lokala yrkesfiskare 

• LUKE (Naturresursinstitutet) 

• SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) 



Metodik

• Fiske av yrkesfiskare 

• 25 mäts och vägs och 5 provtas 
noggrannare. 

• Provtagning 

• Längd och vikt → konditionsfaktor

• Mage med innehåll

• Lever för levermask

• Gonader – mognadsgrad 

• Otoliter – vidare undersökningar 



Resultat- kondition

• 813 stycken år 2020 

• 632 stycken år 2021 

• Främst individer mellan 50-70 cm 

• (medel 64 cm, 3,5 kg) 

• Medellängd och vikt större än andra jämförda 
områden i Östersjön även Hangö. 

• Konditionsindex: 1,12 2020 och 1,14 2021. 

• Liknande som Skagerrak samt Hangö. 

• Högre än södra östersjön. 



Resultat - föda

• Liknande resultat båda åren. 

• Vanligaste födan var Skorv (Saduria entomon), 
därefter mysider och fisk som strömming och 
vassbuk. 

• Variationer över årstider samt storlek på torsken. 



Resultat – levermask • (Contracaecum spp.)

• Saknas data på allvarlig infektionerna är på torsk 
i Finlands vatten. 

• Relativt liten infektion i majoriteten av levrarna. 

• Antal levermask ökar när torsken blir större 

• men god tillväxt på levern skyddar torsken 
från en kraftig infektion/levervikt. 

• Konditionen på fisken påverkas inte av graden på 
infektion

• motsats till resultat från södra Östersjön. 



Sammanfattning 

• God kondition

• Även med kraftigare infektion av levermask

• Troligen en effekt av goda tillväxtförhållanden och god 
tillgång på lämplig föda. 

• Tidigare genetiska undersökningar av SLU (2015)

• Vidare undersökningar på otoliterna (hörselstenar) 

• utförs SLU 

• Kemisk sammansättning i otoliterna



• https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fiskevard/projekt-torsk

Tack! 

https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fiskevard/projekt-torsk

