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Ekologi  
Samspelet mellan levande organismer i naturen. 
 
Ekosystem 
Allt levande och den miljö som finns inom ett visst 
område.  
 
Ekosystemtjänst 
De produkter eller tjänster som ett ekosystem 
bidrar med som gynnar människor.  
 
Ett fiske 
Ett fiske består oftast av ett antal båtar som fiskar 
på en eller flera arter, med samma redskap och i 
samma havsområde eller sjö. Tex kräftfiskarna i 
Mälaren och sillfiskarna i Kattegatt.  
 
Fiskbestånd 
Fiskar av samma art som lever tillsammans i ett 
område.  
 
Fiskeredskap 
De nät, trålar, burar eller andra fiskemetoder som 
används för att fiska. 
 
Fiskeflotta 
Samlingsnamn för flera båtar i samma fiske. 
 
Förvaltning 
Regler, lagar och övervakning som reglerar fisket. 
Ofta sköts detta av myndigheter.   
 
Havsförsurning 
När havet får lägre pH än 8,2.  
 
Marint skyddat område 
Ett visst område i havet som är skyddat från 
mänsklig påverkan, t.ex. genom fiskeförbud. 
Marina skyddade områden är ofta viktiga platser 
för reproduktion.   
 

 
Maximal hållbar avkastning/uttag 
Den mängd fisk som kan tas upp utan att 
fiskbeståndet minskar. 
 
MSC 
Marine Stewardship Council, en miljömärkning för 
vildfångad sjömat. 
 
Nordsjön 
Området mellan Engelska kanalen och Skagerrak. 
Nordsjön är ingen sjö utan en del av Atlanten. 
 
Näringsväv 
Det invecklade mönster som binder samman 
arterna i ett ekosystem.  
 
Reproduktion 
När djur eller växter förökar sig. 
 
Sill 
En liten avlång silverfärgad fisk som vi ofta äter till 
högtider. Sill kan också kallas för strömming om 
den fångats i Östersjön ovanför Kalmar. Det är 
världen vanligaste fisk.  
 
Överfiske 
När det fiskas så mycket att fiskarna inte hinner 
föröka sig i samma takt. Då minskar beståndet.  
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