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Var håller småtorsken hus? 
 
Var hade du velat bo om du varit en liten torsk? På en sandbotten eller där det är stenigt? I varmt eller 
kallt vatten? Om man ska kunna freda områden som anses vara viktiga för Öresundtorsken måste man 
veta mer om dess biologi. Därför har jag undersökt hur förekomsten av småtorsk varierar med 
faktorerna: djup, lokal, temperatur och säsong. Jag har även utvärderat vilka fångstmetoder som lämpar 
sig bäst för att fånga småtorsk i Öresund.  
 
Torsken, som är en av våra viktigaste matfiskar har blivit utsatt för högt fisketryck under många år. Det 
är dock viktigt att vi förvaltar bestånden för att ha kvar dem i framtiden. Öresund har sitt eget 
torskbestånd, som är lite unikt då det inte har trålfiskats sedan 1932, eftersom sundet är hårt trafikerat. 
Öresundstorsken leker i djuphålorna mellan januari och mars, varefter äggen utvecklas till larver i det 
fria vattnet. När larverna är runt 30-60 millimeter långa slår de sig ner på grunda bottnar.  
 
I min undersökning provade jag fyra olika fångstmetoder: landvad (nät som läggs ut och sedan dras in 
mot land), betade burar, provfiskenät och ryssjor. Det visade sig att landvaden och burarna inte 
fungerade för fångst av småtorsk i Öresunds långgrunda och strömma vatten, det gjorde däremot näten 
och ryssjorna. Djupet på vilket redskapen lades ut var 4 till 8 meter. Fisket utfördes på fyra lokaler i 
Öresund: Barsebäck, vars botten domineras av sand; Ålabodarna, där det finns mycket ålgräs; Domsten, 
vars botten är stenig, samt Höganäs, vars bottentyp är blandad.  
 
Vid jämförelse mellan lokalerna fanns det mest torsk i Domsten och Barsebäck, dock visade det sig att 
olika fångstredskap var lämpade för de två bottenstrukturerna. Nät lämpade sig bäst för Barsebäck, på 
sandbotten, och ryssjor för Domsten, på stenbotten. Man bör alltså vara försiktig med att jämföra olika 
bottentyper med bara en fångstmetod. Vid jämförelse av åldersfördelning mellan lokaler fanns det en 
större andel 0-åringar i Domsten än Barsebäck och Ålabodarna, så stenig botten kanske är att föredra 
framför sand och ålgräs om man är en liten torsk.  
 
I Höganäs fiskades det vid två vattentemperaturer: 15,5 och 9,6 °C. Vid jämförelse mellan temperaturer  
hittades skillnad för ryssjor: mer torsk vid lägre temperatur. Detta tyder på att 15,5 °C är över 
toleransnivån för småtorsken.  
 
Säsongsvariation jämfördes med hjälp av data från Fiskeriverkets ryssjefisken utanför Barsebäck (vår 
mot sommar), samt tidigare fiske från Ålabodarna utfört med samma utrustning som jag använde (vår 
mot höst). Det fanns ingen skillnad i torskförekomst mellan säsonger. Vid jämförelse av 
åldersfördelningen så utgjorde de minsta torskarna en större andel vid vår än sommar. Det kan bero på 
att alla torsklarver inte hade hunnit slå sig ner under sommaren, och/eller att temperaturen i det grunda 
vattnet var för hög då. Andelen äldre torsk var däremot större under sommaren, vilket skulle kunna 
förklaras av att det finns mycket att äta på grunt vatten då, samtidigt som de klarar av att dygnsmigrera 
från djupt till grundare vatten. De äldre torskarna utgjorde även en större andel på våren än på hösten, 
vilket kan bero på att mer bytesfisk finns under våren. Ingen skillnad i de minsta torskarnas andel fanns 
mellan vår och höst. 
 
Det verkar alltså som att den minsta torsken föredrar lite stenig botten, och inte för hög vattentemperatur. 
Under sommaren tycks det inte finnas så mycket av den minsta torsken på de grunda bottnarna, antingen 
håller de sig på djupare vatten eller så har de inte hunnit etablera sig på botten än. För att bättre kunna 
uppskatta Öresunds torskbestånd i framtiden skulle man kunna fiska med ryssjor på grund hårdbotten. 
På det viset kan man uppskatta mängden småtorsk samtidigt som dödligheten vid ryssjefiske är låg. 
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Abstract  
 

Shallow coastal bottoms are known to function as important habitats for juvenile cod (Gadus morhua). 
In Öresund, the sound that separates Sweden and Denmark, the shallow coastal bottoms constitute three 
habitat types. The purpose of this survey was to evaluate the capturing methods: beach seine, baited 
pots, gill-nets and hoop-nets. The aim was also to compare the cod CPUE (catch per unit effort) and age 
distribution with respect to depth, location, temperature and season. The beach seine and baited pots 
were considered not suitable for collecting juvenile cod at shallow bottoms in Öresund, thus the yield 
from gill-nets and hoop-nets were compared . No difference in cod CPUE could be measure between 
depths (4 and 8 meters). Gill-nets and hoop-nets displayed different results in gill-nets catching 
significantly more cod on sand-bottoms and hoop-nets on rocky-bottoms. Cod distribution differed 
significantly for age-0 cod between sand- and rocky bottoms, where the percentage of age-0 cod was 
higher at rocky-bottoms. No difference could be found for age-1 cod and cod at age-2 and above. 
Between temperatures (15.5 and 9.6 °C) hoop-nets gave a higher CPUE at 9.6 °C, while no difference 
could be measured for gill-nets. Data from previous surveys in Öresund was used to measure seasonal 
variation in cod age distribution. No difference in cod CPUE between spring and autumn could be 
measured, but CPUE for non cod species was higher in spring. The age distribution between spring and 
autumn did not differ for age-0 cod, but the percentage of age-1 cod was higher in autumn and cod at 
age-2 and above constituted a higher proportion in spring. Hoop-net efforts made during spring were 
compared to efforts made at the same location in summer, when mean bottom temperature was 
significantly higher (17.7 °C compared to 6.3 °C in spring). The percentage of age-0 and age-1 cod was 
higher during spring and the percentage of age-2 and above was higher in summer. Conclusions are that 
cod CPUE for gill-nets and hoop-nets display opposite results at sand- and rocky-bottoms, thus when 
comparing these bottom-types it is not sufficient to use only gill-nets or hoop-nets. Rocky bottoms are 
favorable for age-0 cod compared to sand- and seagrass bottoms. It is suspected that age-0 cod avoids 
the shallow and warmer bottom areas during the summer, which would expose it to increased predation. 
Cod at age-2 has a more extended pattern in distribution and its abundance might be connected to the 
availability of prey. In the summer when the water is warm cod at age 2-and above seems to make trade-
offs between food access and optimal temperature. Further investigation of juvenile cod’s temperature 
dependence and habitat choice during the summer months is needed. 
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