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Havets oaser är hotade 
 

Trots över 150 års utforskande är ändå mycket av djuphaven helt okänt. Ny teknologi 
möjliggör allt snabbare utforskning men med den nya teknologin kommer även nya 
mer effektiva fiskeredskap som påverkar djuphavens organismer. Djuphavsfiske är 
fiske som sker på djupare vatten än 500 meter. Idag förekommer 40 procent av allt 
trålfiske djupare än kontinentalsocklarna vilka ligger på cirka 200 meters djup och 
samma minskningar som skett hos grundvattensbestånd har nu upprepats hos 
djupvattensbestånd. Jag har gjort en litteraturstudie för att kunna ge en översikt över 
de förändringar som skett i djuphavsfiske och på hur fisket påverkar djuphavens unika 
miljö.  
 
De flesta djuphavsfiskerierna utvecklades på 1960- och 1970-talet och arterna som 
fiskas där skiljer sig från arterna som fiskas på grundare vatten och vid kontinental-
socklarna. Exempel på viktiga djuphavsfiskar som fiskas och har fiskats är atlantisk 
slemhuvudfisk (Hoplostethus atlanticus), hoki (Macruronus novaezelandiae) samt 
arter i släktet Sebastes tillhörande familjen drakhuvudfiskar (Scorpaenidae). 

Undervattensberg: speciell miljö i djuphaven 
Undervattensberg är berg som inte når vattenytan och förekommer som isolerade 
enheter eller i kedjor runt om i världens oceaner. Vid undervattensbergen förekommer 
det många endemiska arter, arter enbart förekommande i det området. Filtrerare är 
vanliga då strömmar för med sig mycket näring till bergen. Runt omkring bergen 
samlas även stora aggregationer av fisk vilka också locka till sig fiskare.   
 
Djuphavsfiskar blir i regel könsmogna sent, blir mycket gamla, växer långsamt och 
kan inte reproducera sig årligen. Dessa karaktärer gör djuphavsfiskar känsliga för 
fiske och återhämtningen efter en kollaps tar därmed lång tid om den alls är möjlig. 
Många av arterna som samlas runt undervattensbergen är kommersiellt viktiga 
fiskarter och då mycket av dagens djuphavsfiske utförs med bottentrålning tar 
bottenorganismerna vid undervattensbergen stor skada.   
 
Trålningen resulterar i markant lägre artdiversitet och minskad biomassa av den 
bottenlevande faunan. Fotografier från hårt trålade undervattensberg visar näst intill 
helt barskrapad botten. Många av världens undervattensberg finns utanför ländernas 
exklusiva ekonomiska zoner och är därmed inte skyddade av nationell jurisdiktion. 
Ökad kunskap om organismernas biologi, långvarig övervakning av fångster samt 
etablerande av marina reservat med totalt fiskeförbud bör därmed inrättas för att 
skydda undervattensbergens unika habitat med dess organismer.    
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Seamount associated deep-sea fishing: sensitivity of deep-sea fish to 

commercial fishery and the impact of trawling on benthic 
communities    

 
Deep-water fisheries has expanded over the last 50 years and 40 % of the world’s 
trawling grounds are today in waters deeper than the continental shelves (>200 m). 
Deep-water fish are generally considered to have high longevity, slow growth, late 
maturity and low fecundity and therefore vulnerable to overexploitation. Several 
deepwater stocks are today overfished or even depleted. Seamounts are submarine 
elevations and provide a unique deep-sea environment, with topographically-enhanced 
currents and a diverse fauna. Benthic seamount fauna dominated by suspension feeders 
such as corals are characterized with high levels of endemism. In the water column, 
substantial aggregations of deep-bodied fishes such as pelagic armourhead 
(Pseudopentaceros wheeleri) and orange roughy (Hoplostethus atlanticus) are 
commonly found. Discovery of these aggregations around seamounts led to seamounts 
being increasingly targeted by trawlers since theses aggregations can be readily target 
and provide high yields per unit effort. Trawl fisheries have been shown to have severe 
impact on the benthic fauna. The ability of the benthic community in seamount 
environment to recover after trawling is unknown. Improved knowledge about species 
biology, long-term monitoring of catches and establishing of marine reserves and 
protected areas are necessary to protect seamount fishes and the unique seamount 
habitat 
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