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Kommer klimatförändringarna att gynna Östersjötorsken?  
 

Den globala medeltemperaturen förväntas öka med 1,5–5,8 grader under detta 
århundrade. Med största sannolikt kommer det att leda till att även havens 
temperaturer ökar, men också påverka många andra viktiga processer så som 
strömmar, salthalt, syrehalt, produktion och nedbrytning. På grund av sina starka 
skiktningar i salt- och syrenivåer är Östersjön extra känslig för förändringar i klimatet 
och många av dess organismer lever redan nu på gränsen av sin fysiska toleransnivå. 
Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie undersöka hur 
klimatförändringarna kommer att påverka det östra torskbeståndet. 
 
I detta arbete har jag valt att främst fokusera på hur ökade havstemperaturer kommer 
att påverka torsken och bortse från eventuella förändringar i salt- och syrehalter, 
födotillgång, tillväxt, fisketryck, medelålder etc. Ett flertal studier har visat att torsken 
påverkas av omgivande temperaturer, och mycket tyder på att det östra beståndet 
skulle gynnas av en uppvärmning av Östersjön. Tillväxten av torsk har tidigare visats 
öka med temperaturen, framför allt i tidiga årsklasser (0-2 år), vilket skulle innebära 
ökad medellängd vid en viss ålder. Det skulle i sin tur ha positiv inverkan på 
reproduktionen då torsken blir lekmogen först när den uppnått en viss längd. Torsken 
kommer då att hinna leka fler gånger under sin livstid och den individuella 
produktionen kommer att öka. Stora honor lägger dessutom fler och större ägg än små; 
då äggens flytkraft är beror av äggstorleken kan äggdödligheten komma att minska 
eftersom risken är mindre att äggen sjunker mot de syrefattiga bottenlagren. Även 
larvernas tillväxthastighet kan komma att gynnas av en temperaturökning. Den 
nordliga förflyttning av populationer som förväntas följa uppvärmningen kommer 
troligen inte att innefatta det östra beståndet då torsken i Östersjön, till skillnad från i 
andra hav, begränsas av salt- och syreförhållandena snarare än av temperaturen.  
 
Sett till endast temperaturökningen skulle vi i slutet på detta århundrade kunna ha ett 
starkare bestånd i östra Östersjön än på många år. Men för att kunna förutse den 
globala uppvärmningens effekt på beståndet måste man också se till hur övriga 
faktorer kommer att förändras samt till hur stor inverkan varje enskild faktor har på 
torsken. Om salthalten sjunker kommer detta att begränsa torskens utbredning, minska 
reproduktionsvolymen samt öka djupet på skiktningen mellan det sötare ytvattnet och 
saltare bottenvattnet så att fler ägg dör på grund av syrebrist. Lägre syrehalter kan få 
ödesdigra effekter för reproduktionen men också eventuellt öka större individers 
dödlighet. Även födotillgången kommer att vara av stor betydelse för vilken effekt 
uppvärmningen kommer att ha på den individuella tillväxten och allmänna kondition. 
Inför framtiden behövs fler studier på östra beståndets specifika biologi och vilka 
anpassningar som är tänkbara för att vi bättre ska kunna förutsäga 
klimatförändringarnas effekter.  
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Abstract 
 
The Baltic Sea can be described as a two-layer system, with a distinct halocline 
separating the upper brackish water from more saline water masses. Due to the unique 
features of the basin many fish populations found here live close to their physiological 
limits and therefore, they are more susceptible to environmental changes. During the 
past decades a world-wide raise in average sea temperatures has occurred; several 
climate scenarios predict the warming to be an on-going trend. In this study I 
investigate the effect of global warming on the eastern Baltic cod, Gadus morhua 
callaris. The variables growth, reproduction, condition level and distribution are all 
linked to the ambient temperature. Warming in the Baltic area will increase individual 
cod growth rates, especially in early life-stages. Larger size-at-age will lower the age 
of maturation and result in increased production rates. However, climate change is 
likely to affect other parts of hydrological regimes than temperature. If salinity or 
oxygen levels decrease that could be devastating for the stock, since unfavourable 
water conditions do not allow successful fertilization and egg development. There are 
also several other factors to consider, such as the food resources. In warmer water cod 
basal metabolism increase: if there is not enough food to cover the fundamental 
requirements of energy both individual growth rates and condition factors will 
decrease with temperature.  
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