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Klarar Östersjön nuvarande fiskenivåer för torsk 
- en matematisk modell för fiske 
 
Att arbeta i skolan med modellering övar många viktiga färdigheter som  problemlösning och 
kreativt och kritiskt  tänkande. Dessutom visar den på den enorma användbarhet som 
matematiken har med dagens kraftfulla datorstöd. Matematiks modellering används idag i stor 
utsträckning inom ekonomi, medicin, biologi mm. Jag har i denna föreläsning valt att beskriva 
en enkel modell för hur en fiskepopulation kan påverkas av fiske. En fiskpopulation variera 
med tiden och hur den förändras per tidsenhet beror av dess storlek, fiskenivån etc. Sådana 
modeller kallas dynamiska och deras beteende är mycket svåra att förutsäga utan hjälp av 
matematik och datorer.  
 
Modell 1 
Låt oss göra en enkel modell för populationen av torsk i Östersjön. Variationen orsakas dels 
av att nya fiskar föds, att fiskar dör naturligt eller på grund av fiske.   
 
  
 
I denna figur symboliserar ddet vänstra röret att fiskar föds (inflöde) och det högra röret att 
fiskar dör eller fiskas upp ( utflödet). Man kan tänka sig en modell där det rinner in och ut 
vatten ur en tank. Nivån i tanken representerar populationens storlek. Vid tidpunkten t 
betecknar vi denna nivå med P(t). För att kunna göra beräkningar av P(t)  måste man vet hur 
många ”liter per tidsenhet” som rinner i rören och hur mycket ”vatten” det finns när vi startar 
beräkningen.. I denna mycket enkla modell antar vi först att inflödet per månad är direkt 
proportionellt mot hur mycket torsk det finns dvs. inflödet  f(t)= a*P(t)  där a kallas 
fertiliteten och att utflödet per månad är d(t) = b*P(t) där b kallas mortaliteten.  
 
Denna modell kan lätt simuleras i dator  med enkla program som Excel. Man bestämmer 
startvärdet och bestämmer hur stort in- och utflöde skall vara. Sedan beräknar man nivån om 
det skulle ”rinna” med dessa flöden under t.ex. en dag. Sedan justerar man flödena efter den 
nya nivå och beräknar nivån efter ytterligare en dag osv. tills ett antal år har gått. 
Denna modell är så enkel så man kan lätt visa att P(t) =P0 e(a-b)t  . Vi har vad som brukar kallas 
en exponentiell tillväxt om fertiliteten är större än mortaliteten och exponentiellt avtagande 
om mortaliteten är störst. Denna modell kan beskriva systemet relativt bra under en relativt 
kort tid ser man över en lite längre tidsperiod så havererar modellen totalt. Vid tillväxt blir 
populatioen snabbt så stor att det uppstå stor konkurrens om mat, yngelplatser etc vilket 
sänker fertiliteten och ökar mortaliteten  
 
Modell 2 
Modellen fungerar betydligt bättre om man låter mortaliteten öka på lämpligt sätt med 
växande populationen på grund av konkurrensen. Analogt bör fertiliteten vara mindre ju större 
populationen blir. Men det finns också flera goda skäl att anta att mycket små populationer 
också har svårt att föröka sig dvs. har låg fertilitet. Om man en modell på detta vis så finns det 
tyvärr inga färdiga matematiska funktioner som beskriver detta system. Vi måste nu göra 
numeriska beräkningar med dator.  
Det finns färdiga programvaror för detta som Stella, Dynamo  med flera med det gårt också 
med viss möda att använda Excel som finns på de flesta datorer. 
 
 



Vi antar att man fiskar en viss andel av populationen varje år. Om man gör simuleringar med 
tre olika nivåer på fiske. För varje fiskenivå antar vi att i startläget det finns olika stor 
population. I diagrammen nedan betyder siffran 1 ett normalbestånd och siffran 0.5 att det 
finns hälften av ett normalbestånd. 
 
Vad händer om vi inte har något fiske alls 
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Som framgår av diagrammet ovan finns det då en stabil jämviktspunkt vid ungefär 1.3 
normalpopulationer oavsett startnivå. Vid fiskebestånd över 1.3 har vi födelseunderskott och 
vid bestånd under 1.3 har vid födelseöverskott. Det är alltså ett stabilt jämviktsläge. 
Notera också att vid startnivån 0.1 får vi en S-formad kurva, som är typisk för många 
modeller. Först har vi en ökande tillväxt som påminner om exponentiell tillväxt men efter ett 
tag blir tillväxttakten allt långsammare när man närmar sig jämviktsläget. 
 
Vad händer vid hög fiskenivå 
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Av diagrammet ovan ser vi att nu har vi fortfarande ett stabilt jämviktsläge men på en 
betydligt lägre nivå vid ungefär 0.75 normalpopulationer. På startnivåer från 0.4 och uppåt så 
går kurvorna mot jämviktsläget. Men om startnivån är mycket låg så är tillväxten hela tiden 
negativ och vi får en kurva som går mot total utfiskning! Detta beror på att vi modellerat med 
låg fertilitet vid små bestånd så den klarar inte att kompensera för det höga fiskeuttaget. 
Skulle beståndet av någon anledning bli så lågt antyder modellen att man måste kraftigt 
minska fiskeuttaget annars blir det total utfiskning av beståndet. Detta system har alltså två 
stabila jämviktspunkter. En vid nivån 0.75 och en vid nivån 0. Man inser också att vid något 
värde på beståndet mellan 0.1 och 0.4 så skiftar tillväxten från att vara negativ till att vara 
positiv. Vid detta värde är tillväxten 0. Väljer man exakt detta värde som startnivå så skulle 
man få en konstant nivå på beståndet. Detta är också ett jämviktsläge men ett  instabilt 
jämviktsläge.  Det kallas instabilt för systemet vill inte förbli på detta värde. Startar vi exakt 
vid detta värde och råkar få en liten avvikelse uppåt så börjar beståndet växa från detta 
instabila läge upp mot det stabila övre jämviktsläget. Analogt om man råkar komma lite under 
det instabila läget så börjar beståndet att avtaga och gå från det instabila läget ner mot det 
stabila nolläget. 
 
Vad händer om man har ett mycket högt fisketryck  
Om man ytterligare ökar fisket får man en radikalt förändrad situation som framgår av 
diagrammet på nästa sida. Till att börja med ser det ut som om man skulle få en ny 
jämviktspunkt runt nivån 0.5 normalpopulationer.  
Men vid detta mycket kraftiga fiskuttag är inte fertiliteten stor nog för att kunna kompensera 
för fisket ens vid det mest gynnsamma storleken på populationen. Beståndet sjunker sakta och 
efter tillräckligt lång tid hamnar man på systemet enda jämviktsläge som är nollnivån. 
Observera att tidsaxeln är längre i detta diagram än tidigare. 
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Denna modell är en skrivbordprodukt som är baserad på följande enkla antagande: 
1. Fertiliteten beror av beståndets storlek så att den ökar med ökat bestånd. När fertiliteten 

har sitt största värde kan man säga att beståndet har en optimal storlek. Ökar beståndet 
över denna optimala nivå så avtar fertiliteten på grund av matbrist, konkurrens om 
yngelplatser etc. 



2. Mortaliteten är relativt konstant när beståndet är lågt men om beståndet blir mycket stort 
ökar mortaliteten kraftigt på grund av ökad konkurrens om mat etc. 
    

Utifrån dessa antaganden är sedan ganska godtyckliga värden insatta på fertilitet och 
mortalitet. Man kan därför bara dra slutsatser om systemets kvalitativa egenskaper dvs. 
förekomst av stabila och labila jämviktslägen och hur dessa förändras vid olika nivåer på 
fisket. Däremot kan man givetvis inte dra några som helst slutsatser om siffervärden för 
jämviktspunkter vid olika fiskenivåer eller dylikt. För detta krävs mycket forskning och en 
stor detaljkunskap om förhållandena i Östersjön. 
 
Mer information kan finnas på under Biennal 2008 på  www.ingvet.kau.se/~thomas   

http://www.ingvet.kau.se/%7Ethomas

