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Östersjön har under det senaste århundradet utsatts för flera, i huvudsak antropogena, 
miljöförändringar så som uppvärmning, övergödning, föroreningar och överfiske. Dessa har i 
sin tur lett till förändringar av artsammansättningen näringsväven. Det är viktigt att övervaka 
ekosystemets välbefinnande, för att tidigt upptäcka och motverka dessa storskaliga 
förändringar. Detta kan till exempel utföras genom att mäta flödet av vitaminer, antioxidanter 
och fettsyror inom ekosystemet. 
 
I den här studien har karotenoider studerats för att bättre förstå deras dynamik i Östersjöns 
näringsväv. Fokus har legat på en form av karotenoid som kallas för astaxanthin. Astaxanthin 
är en vanligt förekommande antioxidant och en av de starkaste antioxidanter som finns i det 
marina ekosystemet. Astaxanthin extraherades ur gonader och magar av skarpsill, sill och 
torsk, som fångats under mars och november 2005. Proven analyserades med en form av 
vätskekromatografi, HPLC. Dessa värden jämfördes sedan med data på koncentrationer av kol 
och astaxanthin från planktonprov, som togs i Östersjön samtidigt med fiskarna. 
 
Koncentrationen av näringsämnen (N, P, Si) var högre i mars än i november, medan både 
fyto- och zooplanktonbiomassan var högre i november än i mars. Astaxanthin-
koncentrationerna i zooplankton var lika i mars och november men tillgängligheten av 
astaxanthin som mat för skarpsill och sill var högre i november, på grund av att 
zooplanktonbiomassan var större då. 
 
Sexton karotenoider detekterades i fiskproven, av vilka sex bara fanns i gonader och två 
endast i magar. Två framträdande karotenoider identifierades som astaxanthiner. Det fanns 
ingen rumslig variation och nästan ingen säsongsbetonad variation av karotenoid-
sammansättning eller -koncentration i fisk. Det fanns inte heller någon korrelation mellan 
astaxanthin-koncentrationerna i fisk och zooplankton, vilket antyder att andra faktorer än 
födotillgänglighet reglerar astaxanthinnivån i planktonätande fisk. 
 
Astaxanthin-koncentrationerna i sillens gonader var, oberoende av säsong, mycket lägre än 
hos skarpsill och torsk. Även sillmagarna innehöll lägre astaxanthin-koncentrationer än 
magarna hos skarpsillen. Detta indikerar att sillen svälter och att skarpsill och torsk var i 
bättre kondition än sillen. Ett av de tydligaste resultaten av denna studie är att astaxanthin-
sammansättningen i torskgonaderna var mycket lik den sammansättningen som återfanns i 
magarna av sill och skarpsill men skiljde sig från sammansättningen i sill- och 
skarpsillsgonaderna. Detta kan tolkas på flera sätt; antingen att torsken tar upp mer 
astaxanthin från bytesdjurens magar än från deras gonader (vilket gör skarpsill till en bättre 
diet än sill) eller att torskens egen metabolism förändrar sammansättningen av astaxanthiner.  
Resultaten från min undersökning utgör ett steg på vägen i arbetet med att förstå den 
komplicerade astaxanthin-dynamiken i Östersjön. 
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