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Beståndsuppskattning och -status
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Beståndsuppskattning (från data till råd)

Övervakning av beståndsstruktur
ü åldersstruktur

ü medelvikt vid ålder

ü medellängd vid ålder

ü längdfrekvens

ü könsstruktur

ü ålder vid könsmognad

Övervakning av fisket
ü mängd och struktur av fångsterna

ü fiskeansträngning

ü fångst per ansträngning (CPUE)

Dataanalys, kvalitekontroll

ANALYS

Beståndsuppskattning(modellberäkningar)

Prognos

Fångstråd

INSAMLING

Definiering/avgränsning av beståndet



Beståndsdefiniering



Beståndsuppskattning (från data till råd)

Övervakning av beståndsstruktur
ü åldersstruktur

ü medelvikt vid ålder

ü medellängd vid ålder

ü längdfrekvens

ü könsstruktur

ü ålder vid könsmognad

Övervakning av fisket
ü mängd och struktur av fångsterna

ü fiskeansträngning

ü fångst per ansträngning (CPUE)

Dataanalys, kvalitekontroll
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Beståndsuppskattning(modellberäkningar)
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Fångstråd
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Beståndsstatus av strömming i SD30-31 enligt ICES rådgivning i 2019



ICES rådgivning för strömming i SD30-31 i 2020

ICES rekommenderar att när försiktighetsmetoden tillämpas bör fångsterna 2021 inte vara mer än 65 018 ton.



Förändringar i fisket och beståndsstruktur



Fiskets fångster i Bottniska viken

ÅCa 15% avkvotenär svensk

ÅMycketlite fiskei Bottenviken

ÅStark ökning av fångsterna 2012



En förskjutning av fisket västerut

ÅLandningsstatistik från Finland och Sverige visar på en rumslig omfördelning av fisket



Trålfisket ökar nära svenska kusten
ÅStor ökning av trålfångsterna



Allt mindre storvuxen strömming

ÅLekbiomassan strömming har varit relativt konstant

Å1/3 så mycket stor strömming idag som för 10 år sedan

ÅAndelen stor strömming i beståndet halverad

Data från Baltic International AcousticSurvey



Färre stora strömmingar i sydväst

Strömming >18 cm i BIAS Strömming >18 cm i BIAS

Data från Baltic International AcousticSurvey



Allt mindre strömmingar i svenska kustfisket

Q2, Trawl

1987 2017 Data från ombordprovtagninginom DCF



Långsiktigminskningi tillväxten, 
menliten ökningsenasteåren

ÅBåde födobrist och effekter 
av fiske och sälpredation kan 
bidra (Östman m fl 2014, 
EvolEcolRes)

g



Strömmingenblir könsmogenallt tidigare

Data från DCF

100%



Sammanfattning

Negativ utveckling för strömmingsbeståndet

ÅLägre biomassa stor strömming 

ÅLångsammare tillväxt, tidigare könsmognad

ÅFisketrycket högt i sydvästra Bottenhavet

ÅSälen äter selektivt den största strömmingen

Brist på stor strömming kan påverka kustsystemet
ÅSpiggen ökar kraftigt. Slår ut reproduktionen hos kustfisk
ÅSälarna är magra. Söker sig in i skärgårdarna


