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Stabil allätare föredrar sandbotten 

Bristande övervakning och förbättrade fiskemetoder har inneburit att våra främsta marina 
matfiskar dramatiskt minskat i antal. Torsken som länge utgjort en stor inkomstkälla har 
successivt minskat i antal och storlek vilket ger en kraftig minskning i föryngring och 
återhämtningsförmåga hos beståndet.  
 
Unga torskar, yngre än ett år, lever ute i den fria vattenmassan innan de övergår till att leva på 
kustnära bottnar. Tidigare undersökningar har påvisat att unga torskindivider söker skydd 
bland brunalger och sjögräs. Denna vegetation har minskat dramatiskt de senaste 50 åren allt 
eftersom kustområden byggts ut och vattenkvaliteten försämrats efter år av övergödning.  
 
I mitt examensarbete har jag undersökt hur ett år gamla torskar förmår att tillgodose sina 
födobehov i tre olika habitat, miljö; Sand, blåstång och ålgräs. Studien utfördes på åtta 
torskindivider med en torsk i varje akvarium (150 liter). Blåstången samlades in från Öresund 
medan ålgräset var konstgjort. Tre gröna presentsnören med olika längd (32, 34 och 36mm) 
utgjorde en planta som sedan knöts i ett plastlock med hål. Locken hindrades att flyta upp 
genom ett lager av sand ovanpå vilket även efterliknar bottnen på en naturlig ålgräsäng.    
 
Torskarna fick 48 timmar att vänja sig vid det substrat de skulle testas för och varje individ 
testades i samtliga habitat. Levande pungräkor utgjorde födan och tillsattes i 
koncentrationerna 10, 20, 40, 80 och 160 stycken. Tiden mellan den första uppätna pungräkan 
och den femte noterades. Detta innebar att varje torskindivid genomgick femton försök, tre 
habitat multiplicerat med fem olika byteskoncentrationer. 
 
Resultatet visade en högre konsumtionshastighet på sandsubstratet jämfört med 
växtsubstraten, men ingen skillnad mellan ålgräs och blåstång. Antalet pungräkor visade stor 
inverkan på konsumtionshastigheten där fler pungräkor resulterade i högre hastighet av 
konsumtion. Det innebär optimal hastighet vid högsta byteskoncentration på sandbotten. 
 
Konsumtionshastigheten analyserades vidare för att öka förståelsen för vilken effekt torsk har 
på sina byten i sin naturliga miljö. Två modeller användes, den ena medför att torskens 
konsumtionshastighet ökar exponentiellt från noll upp till konsumtionsmax, den andra medför 
en gradvis ökning vid låga koncentrationer för att sedan öka exponentiellt till 
konsumtionsmax. Den första modellen skulle visa att torsken har stor inverkan på antalet 
byten vilket skulle leda till instabila system. Den andra modellen innebär mer stabila system 
då torsken tvingas byta föda eller habitat vid låga byteskoncentrationer. Genom att jämföra de 
uppmätta värdena med de två modellerna kunde studien fastställa att den senare typen var den 
mest sannolika.  
 
Denna studie utgör en hörnsten och en början i vår förståelse för vilka begränsande faktorer 
som hindrar torskens första levnadsår, vilka är mycket viktiga för återhämtningen av våra 
torskbestånd. Tillsammans med framtida studier om födotillgång kan dessa resultat ge oss 
viktig information om hur våra kustnära områden ska förvaltas och skyddas för att ge en 
rikare och friskare miljö. 
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Habitat-dependent consumption rates by cod (Gadus morhua) 
-A laboratory experiment with theoretical application 

 
Juvenile Atlantic cod (Gadus morhua) foraging efficiency on Mysis sp. was studied in 
three different habitats; sand, macro algae and eelgrass, in aquarium experiments. 
Habitat- and prey density-dependent intake rates hold important key to our 
understanding of recruitment processes in cod.  
 
Cod per capita prey-dependent intake rates followed type III functional responses in all 
habitats, but showed higher attack rates in the sand compared with the more complex 
vegetation habitats.  
 
The different habitat-specific functional responses contribute to the understanding of 
the importance of habitat degradation and trade-offs between foraging opportunity and 
safety from predation for juvenile cod, and thereby also to recruitment and population 
processes. 
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