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Krönika signerad Göran Dalhov. En annorlunda sommar . Hektiskt på Askö
Samarbete kring Kosterfjorden . Tordmulen i fokus

Havsfåglar sprider Borrelia
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Sommarsäsongen är hektisk för de flesta som arbetar

med den marina miljön. Runt om på våra fältstationer

har det varit fullt med studenter och forskare, som ska

hinna få ut så mycket som möjligt av sommarsäsongens

fältarbete. På Askölaboratoriet, SMF:s fältstation, har

säsongen varit extra hektisk. I detta nummer av

HavsUtsikt får du följa med på allt från kunga- och

ministerbesök till fältstationens 40-årskalas.Eller var-

för inte följa med till Nordpolen precis när sommaren

här hemma var som varmast?

Trevlig läsning!

Redaktionen
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Havet
-mer än havsutsikt?

KRÖNIKA �
Göran Dalhov är aktuell med utställningen ”Vatten-
vandring” på Nordiska akvarellmuseet. Han före-
kommer återkommande i tidningar såsom Sveriges
Natur, Vi och Ica-kuriren, och är även en flitig med-
verkare i radio och TV.

Det är oktober. Vinden är naturligtvis västlig och det är milt för årstiden. En tung dyning
häver Räbbedjupet när sjön passerar uppgrundningen mellan Kaurö och Grönskären, en
distans söderöver. Sikten är måttlig. Det doftar tång och sälta från havet och frostnupna

rönnbär från fjordarna.
Två ståltrålare går på sydlig kurs strax utanför Räbbe Huvud. För en stund sedan gick en av

dem ut genom sundet från Stigfjorden. Därute på Räbbedjupet dörjar en av hemmafiskarna från
jullen. Skärgårdsliv. Det är lika trevligt som en levande skärgård. Visst kan det vara som i
”Skärgårdsdoktorn” och ”Saltkråkan” ibland. Men däremellan ska holmarna leva också.

Här i vikarna säger man
att det behövs ett väldans
arbete för att fisket ska gå
ihop. Jag har ingen aning
om hur mycket grund-
områdena innanför öarna i
fjordarna producerar på ett
år. Men den som gör an-
språk på biomassan har
också ansvar för den. Det
luktar svagt av fiskindustri
när en skumrand med lite
oljefilm driver in mot
Skaboholmen, där jag sitter
och försöker ta hand om

hösten. Bildmässigt alltså. Allt ser ut precis som det ska. Färgerna är som de alltid har varit.
Ödesmättnaden i höstskärgården går att känna, men är nästan omöjlig att illustrera.

Jag har målat i Bohuslän, Wales och Provence i många år. De tre landskapen är starkt
kulturpåverkade. De har också en gemensam nämnare i ett prövat folk med vanan att anpassa sig
till nya situationer. De är alla bedövande vackra med gemensamma växtslag som sommarek och
ljung. I det franska Provences sydvästliga träskmarkområden Camargue finns både oljeraffinaderier,
enorma vinodlingar och fiskebyar. Mest kända som semesterorter, precis som här hemma och i
Wales. Och på de Brittiska öarna finns också konkurrensen mellan industri, natur och turism...
Men klarar havet av att vara mer än en havsutsikt?

Snabbare telefonlinjer och datoriserad distansarbetsmiljö gör skärgårdsliv möjligt för nya
yrkesgrupper. Men när allt detta ska samverka i turismens förlovade tjänst ska man nog tänka på
att inte göra den så tillgänglig att den förlorar sin identitet. Vem vill ha gökotta i buskaget på
refugen inne i city, hur tillgänglig det än är? Att vindkraften påverkar havsutsikten är påtagligare
än hur havet mår. Men vi ska inte låta oss luras av vare sig miljöskäl eller valutainflöde. När vi
gick med i EU lämnade man vår största naturtillgång till gratis påseende. Jag hoppas vi kan börja
ta rejält betalt för den nu. Vi ska väl inte slarva bort det som kan komma att bli vår stora
exportvara?

Utrymme. Och dessutom ofta nog rent utrymme med sjö-  eller havsutsikt!
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Göran Dalhov
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Borrelia är en bakterie som ger upphov till sjuk-
domen Borrelios. Vi vet att sjukdomen drabbar
människor och husdjur. Hur sjukdomen påverkar

vilda däggdjur och fåglar är ännu inte känt.
Det enda sätt denna sjukdom kan sprida sig är via

fästingar. När en fästing suger blod från ett värddjur blir
fästingen infekterad av bakterien. Nästa gång samma
fästing biter ett värddjur smittar den det djuret.

I Sverige finns fästingar i de södra och mellersta
delarna samt längs hela Norrlandskusten. I Norrlands
inland är fästingar mycket ovanliga. Totalt finns i vårt land
11 fästingarter. Det är inte samma fästingart bland land-
levande djur som bland havsfåglar.

På land är fästingen Ixodes ricinus vanligast. Sorkar och
möss är här viktiga spridare av Borreliabakterien. Dessa
djur blir ofta bitna av unga, ännu inte infekterade fästingar.

Genom att suga blod från sorkarna får fästingen i sig
bakterierna, och kan sedan sprida dessa bakterier vidare
genom att i senare livsstadier suga blod från andra värd-
djur.

Bland havsfåglar är en annan fästingart, Ixodes uriae,
vanligast. Denna fästingart är specialiserad just på havs-
fågel, och biter endast i undantagsfall landlevande djur
och människor. Men även om fästingarterna skiljer sig åt
är de Borreliabakterier de sprider i stort sett desamma.

Bakterierna följer med i flytten
Vissa arter av havsfågel, såsom tordmule, sillgrissla och
lunnefågel, lämpar sig väl som värddjur, sett ur Borrelia-
bakteriens synvinkel. Dessa fåglar lever i stora kolonier,
vilket gör det lätt för smittade fästingar att hitta nya
värddjur. Dessutom flyttar vissa fåglar till andra sidan
jordklotet varje år. Även om inte fästingen klarar av att
hänga sig fast på fågeln under den månadslånga flytten,
så följer Borreliabakterien med på flytten i fågelns kropp.

När fågeln anländer till sitt nya område efter
flyttningen finns fästingar beredda att suga blod och
sprida Borreliabakterien vidare. Undersökningar av
fästingar från norra och södra halvklotet visar att de bär på
Borreliabakterier med identiska gensekvenser, vilket visar
att bakterierna har samma ursprung.

Borrelios är en sjukdom som sprids mellan olika ryggradsdjur
via fästingar. Den orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi.
Fästingarna blir smittade av ett värddjur, och kan sedan
sprida smittan vidare till nästa värddjur. Borreliabakterierna
på norra och södra halvklotet verkar ha samma ursprung, och
det visar sig att havsfåglar genom sin flyttning är viktiga som
spridare av dessa bakterier.

Havsfåglar sprider
fästingburen sjukdom

Foto: Owe Fredriksson/ VästerbottenskurirenI en tordmulekoloni är det lätt för fästingar att hitta värddjur att bita sig fast i. Bilden är
tagen på ön Bonden vid Västerbottenskusten, där 2000–3000 tordmulepar häckar årligen.
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Stresshormoner kan aktivera infektionen
För att ett värddjur ska kunna fungera riktigt bra som
spridare av en infektion krävs att infektionen kan överleva
länge i djuret. För effektiv spridning måste infektionen
”aktiveras”, så att de fästingar som biter värddjuret
verkligen blir smittade. Hos både människor och djur kan
en Borreliainfektion ligga latent, och man tror att en
ökning av stresshormoner är en faktor som utlöser (aktive-
rar) sjukdomen. Hos människor kan ökningen av stress-
hormoner orsakas av exempelvis en annan infektion,
fysisk eller psykisk stress.

Hos havsfåglarna ökar stresshormonerna i samband
med flyttning. Borreliainfekterade havsfåglar har därför
troligtvis en aktiv infektion i kroppen när de efter cirka en
månads flyttning anländer  till det nya området. Detta
ökar sannolikheten att  fästingarna i det nya området som
suger blod från fågeln kommer att få en portion Borrelia-
bakterier i sig. Borreliabakterien har på så sätt med hjälp
av havsfåglarna lyckats sprida sig tvärs över hela jordklotet
på bara en månad!

Tre skrovmål räcker
Fästingen är alltså förutsättningen för att Borreliabakterien
ska kunna spridas mellan olika djur. Fästingen  kommer
under sitt liv att äta endast tre gånger: en gång som larv, en
gång som nymf och en gång som vuxen fästing. Hanarna
behöver inte äta som vuxna. Det tar ungefär ett år för en
fästing att övergå från ett livsstadium till ett annat.

När fästingen ska suga blod borrar den ner sin sug-
snabel genom huden och sprutar ut ett slags cement som
gör att den fastnar. Snabeln har också hullingar som gör att
fästingen sitter fast i värddjuret. Fästingens saliv inne-
håller ämnen som motverkar blodets levring. Den suger i
sig blod, och koncentrerar blodet i kroppen genom att
pumpa tillbaks vätska till värddjuret. En fullvuxen hona
suger nästan 1 ml blod och kan sedan lägga 2000 ägg.

Borreliabakterierna förs inte över från fästinghonan till
äggen, så de nykläckta fästinglarverna är fria från infek-
tion. Först när de tar sitt första mål blod kommer de
eventuellt att få i sig bakterierna, och på så sätt få en roll
i Borreliabakteriernas livscykel.

BORRELIA
Borrelia är bakterier som sprids via fästingbett och

orsakar sjukdomen Borrelios. Sjukdomen finns

nästan överallt där det finns fästingar som kan sprida

bakterien, dvs. i stora delar av Europa, Asien och

Nordamerika. I våra områden är det oftast arten

Borrelia burgdorferi som ger upphov till infektionen.

Infektionen visar sig oftast som en växande  rod-

nad kring fästingbettet 1–4 veckor efter bett. Den

kan orsaka allvarliga hjärnhinneinflammationer och

ledinflammationer. Det är viktigt att behandla

Borreliainfektioner med antibiotika så snabbt som

möjligt, eftersom sjukdomen annars kan bli kronisk.

Borrelia sprids bara via fästingbett, och först

efter att fästingen suttit i mer än 48 timmar. I

sällsynta fall kan infektionen gå över till fostret hos

gravida kvinnor.

I norra Sverige är 0–3 % av fästingarna bärare

av Borrelia. I södra och mellersta  Sverige är siffran

betydligt högre, 10–25 %. Risken att drabbas av

Borreliainfektion i södra Sverige är 1 på 150

fästingbett. Mellan 5000 och 10000 personer in-

sjuknar varje år i Borrelios i Sverige.

TEXT Kristina Wiklund, informatör vid Umeå Marina Forsk-

ningscentrum och Åsa Gylfe, Fil Dr inst f Mikrobiologi, Umeå

universitet

FÖR MER INFORMATION: kontakta Åsa Gylfe

E-POST asa.gylfe@micro.umu.se

FÄSTINGBITEN?
Det tar 3–11 dagar för fästingen att få i sig sitt

blodmål. Har man en fästing fastsittande på kroppen

ska man avlägsna den så snabbt som möjligt. Ta tag

med pincett eller fästingplockare så nära huden som

möjligt och dra rakt ut. Att vrida runt hjälper inte,

utan ökar bara risken att mundelar lämnas kvar i

såret. Stryk inte på smör eller olja på fästingkroppen,

eftersom fästingen då kan kräkas innan den släpper,

vilket ökar risken för Borreliainfektion.
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Kolonilevande havsfåglar har ofta fötterna översållade med
fästingar. En del av dessa fästingar är Borreliainfekterade,
och överför smittan till fåglarna.



HavsUtsikt 3/2001

6

Det var på isbrytaren ”Oden” som han tillbringade
sommaren tillsammans med sin forskargrupp:
Göran Björk, Anna Nickolopoulus och Peter

Winsor. Sammanlagt var det cirka 50 forskare och 22
besättningsmän ombord på isbrytaren. Övriga forskare
ombord kom från USA, Australien, Österrike, Schweiz,
Tyskland, England, Estland, Norge Finland och från
övriga Sverige. Majoriteten av dessa forskare var antingen
meteorologer eller biogeokemister.

Expeditionen arrangerades av Svenska Polar-
forskningssekretariatet, som tidigare arrangerat liknande
expeditioner 1991 och 1996.

Mätningar på fyra kilometers djup
Johans grupp koncentrerade sig på att mäta salthalter och
temperaturer i den Arktiska oceanen. Detta gjorde de
med hjälp av ett instrument som kallas CTD (Conductivity,
Temperature, Depth). CTD:n firades ned i djupet fast-
satt i en vajer. Instrumentet tog prover på olika nivåer, som
mest ända ned till fyra kilometer under vattenytan. Data
från provtagningarna gick direkt in i en dator via en kabel
som fanns inuti vajern.

En annorlunda sommar
– Det är mäktigt att se Oden bryta is i Arktis, säger Johan Söderkvist,
doktorand i oceanografi, vid Göteborgs universitet. Han är väl hemkommen
efter sommarens expedition i Arktis. Den 29 juni, när vi andra njöt av
sommarens värme, bar det av mot nordligare breddgrader. Två månader
senare var han tillbaka i Göteborg.

Noggranna förberedelser
Det var mycket som skulle göras innan det bar iväg. Bland
annat köpte man nya instrument för en miljon kronor.
Dessutom var de tvungna att skaffa dubbletter av alla
instrument i fall något skulle gå sönder.
–Vi lånade bland annat en extra CTD av några amerika-
ner från Seattle. Eftersom vi absolut inte fick glömma
något skrev vi mängder med packlistor, berättar Johan.

Inför resan var Johan på kurs i Danmark, där han lärde

sig koppla ihop vajerns kabel med CTD:n. Saltvatten och
högt tryck sätter höga krav på att det verkligen är tätt i
skarvarna. Peter var på kurs i Seattle för att lära sig
mjukvaran till CTD:n. Han gick också en säkerhetskurs
där de bland annat fick hoppa i vattnet med en överlev-
nadsdräkt. En månad innan avfärd monterades instru-
menten och kontor inreddes på Oden.

Vattenanalyser ombord
Under expeditionen hjälpte gruppen också andra marina
forskare ombord att hämta upp vattenprover från olika
nivåer. Som mest tog man upp 400 liter vatten. Vissa
analyser av vattnet kunde göras direkt ombord och resten

När vi andra njöt
av sommarvärmen
som mest var Jo-

han Söderkvist
och hans kollegor

på en forskar-
expedition till

Arktis med isbryta-
ren ”Oden”. Tala

om annorlunda
sommar...
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TEXT Tanja Thompson, informatör vid Fakultetskansliet för

naturvetenskap, Göteborgs universitet

TEL 031-773 4857

E-POST tanja.thompson@science.gu.se

togs med hem för analys. Oceanografernas mål med expe-
ditionen var att samla data om Arktis temperaturer och
salthalter.
– Genom att mäta vertikalprofiler från Barents hav och
upp mot nordpolen får man en bild av hur salthalter och
temperaturer varierar med djupet, säger Johan.

Gruppen har tillsammans med två amerikaner gjort en
snabbstudie av det insamlade materialet vilket har resul-
terat i en artikel som redan har skickats till Geophysical
Research Letter. I artikeln jämför de sommarens mät-
ningar med dem som gjordes 1991, 1995 och 1996. De
beskriver vad som hänt med salthalter och temperaturer
under en tioårsperiod, och hur istäcket i Arktis har påver-
kats av dessa variationer.

”The Oden life”
Hur är det då att leva ombord på Oden i två månader?
– ”The Oden life” brukade vi säga. Vi fick nyheter från TT
men efter ett tag så brydde man sig inte så mycket om att
läsa det. Man skötte sin forskning. Resten av tiden så
rådde man om sig själv, utan de krav som man annars har
i vardagen, berättar Johan.

Han delade en tvårumshytt tillsammans med två
andra.
– Det var intensivt att leva på Oden som är 100 gånger 30
meter med drygt 70 personer. Man kunde inte dra sig
undan och vara för sig själv ett tag. Men man visste
ungefär vilket utrymme man själv behövde och då gav
man även andra detta utrymme. Det fungerade bra.

Johan, som till vardags är Friskis&Svettis-ledare, hade
inga problem att aktivera sina kollegor ombord på isbryta-
ren. Två till tre pass i veckan blev det. Baren på isbrytaren
fungerade som en samlingsplats, och det fanns gott om
trevligt folk att umgås med.
– Vi åt rejäl husmanskost. Det var gott, men man tröttnar
på det. Färska grönsaker fick vi bara de tre första veckorna,
resten av tiden var det rivna morötter och kål som gällde.

Under tre veckor låg Oden förankrad i ett isflak. Då
blev det tillfälle att kliva ut på isen och åka skidor och spela
volleyboll.
– Det var en frihetskänsla att se ut över vidderna och
uppleva tystnaden. En och annan fågel eller isbjörn var
vad man såg.

Champagnefrukost vid Nordpolen
Ett av Johans starkaste minnen från resan var när de
nådde nordpolen.
– Vanligtvis brukade bryggan vara öde klockan sex på
morgonen men inte den här dagen. Alla var där, och
kaptenen stod i sin fina uniform och styrde in mot
nordpolen. Det var en speciell stämning. När vi nådde 90
grader nord serverades det champagnefrukost. Det var
härligt att komma ut på isen vid polen, trots att det såg

precis likadant ut som överallt annars, säger Johan.
De som hade lust passade också på att ta sig ett bad i

nordpolens kalla vatten. De hade en säkerhetslina kring
midjan och i vattnet fanns en dykare. För säkerhets skull
var läkaren också med ifall någon skulle få hjärtstillestånd.

Isbrytarträff
En annan rolig händelse var när Oden blev kontaktad

av den tyska isbrytaren Polarstern som ville köpa dieselolja
av Oden. Det bestämdes att de skulle sammanstråla vid

85 grader nord. Den amerikanska isbrytaren Hely som
också befann sig i området beslutade sig för att sluta upp,
och man ordnade en fest.
– Amerikanerna ordnade en barbeque på sin helikopter-
platta. Det bjöds på helstekt gris och plommonpaj. Vi
hade fotbollsturnering och dragkamp.

Johan, som är redo för ytterligare expeditioner, känner
att resan givit mycket inspiration. Materialet från expedi-
tionen, tillsammans med andra resultat, kommer att fin-
nas med i Johans doktorsavhandling, som planeras vara
klar i oktober nästa år.

Foto:Michael StjernströmUtsikt över relingen på Oden. ”En och annan fågel eller
isbjörn var vad man såg” berättar Johan Söderkvist. Un-
der tre veckor av den två månader långa expeditionen låg
fartyget ”Oden” förankrad vid ett isflak.
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Sågtången

Hektisk säsong på Askö
Ett stort antal celebra gäster har gästat Askölaboratoriet
under sommarhalvåret. Kungligheter, mängder av jubileums-
gäster och miljöminister har avlöst varandra. Förutom dessa
besök har verksamheten med forskning, kurser och studie
besök förstås pågått som vanligt. SMF:s personal ser fram
emot lågsäsong i år!

På förmiddagen den 19 juni,
månadens enda regniga dag,
anlände hundratalet gäster
i fem av militärens land-
stigningsbåtar. De flesta av
Europas kungligheter och
statsöverhuvuden var närva-
rande, och trots den fuktiga
väderleken var alla på strå-
lande humör och engagerade
sig snabbt i de olika aktivite-
ter som erbjöds före lunchen.

Askös 40-årsjubileum
Den 24 augusti var det dags att fira Askölaboratoriets 40-
årsjubileum. Alla var där… studenter, doktorander och
forskare från alla generationer minglade med represen-
tanter från alla viktiga myndigheter och med folk från
Sörmlands länsstyrelse och Trosa kommun. Särskilt roligt
var att föreståndarna från alla marina fältstationer i Öst-
ersjön var på plats!

Efter skärgårdslunchen gavs tillfälle att vandra runt
labbet för att närmare studera exempel på den forskning
som bedrivits på ön. En nyskriven jubileumsskrift med
mängder av härliga bilder från pionjärtiden och framåt
lockade till många igenkännande skratt.

På kvällen var det stor buffé för dem som under en
längre period arbetat eller forskat på ön. Middagen avslu-
tades med dans och bastu med dopp i havet under en
gnistrande klar stjärnhimmel.

Prins Henrik av Danmark och blivande kronprinsessan
Mette-Marit av Norge drar landvad i Siléns vik, med hjälp
av Ulrika Brenner från SMF. Den rikliga fångsten bestod
av ett stort antal småfisk och räkor. Favoriten var som
vanligt den speciella och söta kantnålsfisken, en nära
släkting till sjöhästen.

Kungaparets silverbröllop
Vår svenske kung har sedan länge ett stort intresse för
havsmiljö och forskning. Han har också ett speciellt förhål-
lande till Askölaboratoriet, eftersom han, som ett sätt att
rädda ön undan försäljning, fick Askö i 50-årspresent av
Wallenbergstiftelserna och Naturvårdsverket.

Således önskade kungaparet fira delar av sin
silverbröllopsdag på Askö. Besöket skulle vara privat,
vilket innebär att ingen press fick vara närvarande. Detta
är alltså en exklusiv rapport för HavsUtsikt!

Många tog tillfället i akt att studera forskningen närmare,
och engagerade sig i intressanta samtal med de forskare
som var på plats. Andra föredrog en kulturhistorisk bloms-
ter- och fågelpromenad på ön. Militärens överlevnadsstig,
volleyboll och kubbspel lockade också.

Geologernas station var den populäraste under 40-års-
jubileet. Där fick man provsmaka olika sorters glass som
symboliserade de olika typer av bakteriefärgade sediment
man kan hitta på bottnarna. Särskilt mangan-nodulerna
(kolabönor) var mycket läckra…

Foto: Bengt Jansson
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Miljöminister på visit
I början av september kom miljöminister Kjell Larsson på
besök tillsammans med ett par sakkunniga från departe-
mentet. Diskussionerna rörde sig framför allt om att ma-
rina centra, med sin nyckelposition inom havsmiljö-
forskning, bör ha en stadigvarande relation med miljö-
departementet. Miljöministern föreslog att centra årligen
ska kallas till ett möte för att gå igenom de senaste
forskningsrönen, diskutera framtida åtgärder och föreslå
förbättringar i politiken.

Miljöminister Kjell Larsson stiger iland på Askö tillsam-
mans med Leif Åke Falk, sakkunnig på departementet. Till
vänster syns Lena Kautsky, ställföreträdande förestån-
dare tillsammans med Ragnar Elmgren, ledamot i SMFs
styrelse.F
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ASKÖLABORATORIET UNDER 40 ÅR
Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation

Askölaboratoriet ligger i Trosa skärgård, ett av de

minst påverkade kustområdena längs ostkusten.

Fältstationen fungerar som både forsknings- och

utbildningsstation och är öppen för svenska och utländ-

ska forskare. Stationen är också ett attraktivt och

inspirerande flaggskepp för svensk marin forskning.

Askölaboratoriet startades 1961 som ett litet projekt

av professor Lars Silén. Idag har fältstationen utveck-

lats till en nationell angelägenhet inom internationell

Östersjöforskning. Under Askölaboratoriets 40-åriga

historia har mer än 50 avhandlingar producerats, och

om studenterna som passerat Askö är otaliga, så är

antalet besökare av alla sorter oräkneliga.

Foto: Bengt Jansson
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Det kustnära havet är en begränsad naturresurs
som efterfrågas starkt av många olika typer av
användare. Vi har vant oss vid att konflikter

mellan olika brukare med skilda synsätt på resursen bru-
kar ”lösas” genom att en av parterna får stryka på foten.
Länge var det miljön som offrades, men miljö-
myndigheterna – och inte minst allmänintresset – har fått
en starkare ställning under senare år.

Oro kring reservatsbildning
Fisket i norra Bohuslän utgör ingen stor näringsgren,
tvärtom har sysselsättningen gått tillbaka kraftigt under
senare årtionden, liksom investeringar i fiskefartyg och –
redskap. Bohusläns fiskarkår upplever sig inte längre som
en maktfaktor i samhällsutvecklingen.

Därför blev oron stor när Naturvårdsverket 1996 pe-
kade ut havsområdet mellan Koster i norr och Väderöarna
i söder som ett framtida marint reservat. De unika natur-
värdena, med de största sammanhängande korallreven i
svenska vatten och stor biologisk mångfald, motiverade ett
skydd. Samtidigt är det här en stor del av det svenska
räkfisket bedrivs – ett uthålligt fiske på ett stabilt bestånd,
som levererar ett av de mest uppskattade livsmedlen från
havet.

Räktrålarna går nära de skyddsvärda bottnarna och
forskarna vid Tjärnös marinbiologiska station har länge
varnat för att en rik havsmiljö kan gå förlorad om inte fisket
anpassas efter naturen. Med ett marint reservat fanns det
dock en uppenbar risk för att fisket skulle stoppas helt,
eller begränsas så kraftigt att det inte längre blev lönsamt
att bedriva det yrkesmässigt.

Grundlig  inventering
Länsstyrelsen har det övergripande regionala ansvaret för
miljöfrågor i länet  med behörighet att bilda naturreservat.
Hösten 1997 kallade Länsstyrelsen och Strömstads kom-
mun räkfiskarna i Kosterfjorden till möte på Tjärnö. Läns-
styrelsen förklarade att inga åtgärder skulle vidtagas innan
dess området inventerats grundligt.

Ett inventeringsarbete utfördes med hjälp av
nyutvecklad undervattensteknik av forskare från Tjärnö

Marinbiologiska station under de kommande åren. Sam-
tidigt sökte Länsstyrelsen etablera ett närmare samarbete
med berörda räkfiskare och deras organisationer för en
dialog kring hur ett eventuellt skydd av området kunde
utformas.  Länsstyrelsens trovärdighet var dock låg på
grund av Naturvårdsverkets utspel om marina reservat.

 Det var först sedan Strömstads kommunledning en-
gagerat sig i frågan som en arbetsgrupp kunde bildas i
december 1998 och inleda arbetet med skydd av området.
I arbetsgruppen ingick representanter för Länsstyrelsen,
Fiskeriverket, kommunalråden i Strömstads och Tanums
kommuner, enskilda räkfiskare samt företrädare för deras
organisationer SVC och SFR.

Avtal mellan parterna
Efter ett antal möten kunde på hösten 2000 ett avtal
slutas mellan parterna i arbetsgruppen. Avtalet innehöll
förbud mot trålning i anslutning till de känsligaste miljö-
erna samt gemensamma utgångspunkter för ett fortsatt
arbete med kunskapsuppbyggnad, redskapsutveckling,
utbildning m.m. Vid sidan av detta infördes på fiskarenas
egna initiativ minskningar av trålstorleken. Vikten på
trålborden sänktes och flyktöppning infördes.  I och med
dessa åtgärder utgör räktrålningen i en av Sveriges art-
rikaste marina miljöer inte längre något hot mot den
biologiska mångfalden.

Alla inblandade kan lära av erfarenheterna från det
framgångsrika samarbetet i norra Bohuslän. För Fiskeri-
verket och fiskerinäringen ligger slutsatsen nära till hands
att regionala och lokala aktörer är legitima intressenter i
fiskeriförvaltningen. De måste vara delaktiga i en framtida
strategi för det kustnära fisket. Det aktuella förslaget från
EU om en ny fiskeripolitik (grönboken) ger sådana möjlig-
heter.

Erfarenheten från samarbetet kring Koster-Väder-
öarna visar också att man inte får underskatta behovet av
en gemensam kunskapsbas – och det gedigna arbete som
krävs för att samla kunskaperna. Både fiskare och myndig-
heter måste vara överens i beskrivningen av förhållandena
i miljön för att de skall kunna bli överens om hur dessa
resurser skall nyttjas uthålligt.

Ett viktigt steg har tagits i skyddet och förvaltningen av den
svenska havsmiljön. I ett unikt samarbete har fiskare, fors-
kare och myndigheter kommit överens om hur havsmiljön i
Koster- Väderöområdet skall nyttjas uthålligt. Nu måste erfa-
renheterna från detta havsområde tas tillvara i den framtida
fiskeri- och miljöpolitiken.

Unikt samarbete kring Kosterfjorden

TEXT Anders Carlberg, Föreningen Västerhavet och

Bengt Frizell, Länsstyrelsen i Västra Götaland

FÖR MER INFORMATION: kontakta Bengt Frizell

TEL 031- 60 50 00

E-POST bengt.frizell@o.lst.se
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notiser
Tyck till om HavsUtsikt
Kom ihåg att ge dina synpunkter på tidningen. På adressen

www.umf.umu.se/ASP/HavsUtsikt.htm finns formuläret som

du kan fylla i. Så många svar som möjligt vill vi ha, eftersom

vi då får en uppfattning om vilka artiklar som går hem hos er

läsare

Skyddsjakt efter gråsäl införd
Naturvårdsverket har tagit beslut om att

införa skyddsjakt efter gråsäl i Östersjön.

Skyddsjakten ska ske i 32 skadeområden

från Stockholms län till finska gränsen i

Norrbotten. Under 2001 får 150 sälar

fällas. Jakttiden kommer att vara från 26

september till 31 december 2001.

För att minska risken för skadeskjutningar har Natur-

vårdsverket i sitt beslut angett flera villkor för hur jakten ska

gå till. Jakten får endast bedrivas på sådana platser och på ett

sådant sätt att det är möjligt att landa (bärga) fällda djur.

Jakten får inte bedrivas från båt som ligger fritt i sjön.

På kustbevakningen i Härnösand finns en telefonsvarare

som fortlöpande ger information om hur många sälar som

fällts. När denna notis skrevs (18 oktober) hade totalt 16

sälar skjutits; 6 st i Stockholms län, 3 st i Uppsala län, 2 i

Gävleborgs län och 5 i Västerbottens län.

Giftig algblomning i Västerbotten
Ett troligt fall av algförgiftning inträffade i somras i

Nordmaling, strax söder om Umeå. En hundägare var ute

med sina två labradorer och lekte ”kasta pinne” längs den

vassbevuxna havsviken. På väg hem från promenaden fick

bägge hundar kramper och dog.

Kommunekologen i Nordmaling skickade ett algprov från

platsen till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, där man i

provet hittade blågrönalgen Planktothrix

aghardii . Toxicitetstester på möss visade

att algerna från havsviken producerade ett

nervgift som orsakar muskelkramper, pa-

ralysering och död genom andnings-

förlamning. Det är dock inte helt säkert

fastställt att det var denna alg som orsa-

kade dödsfallen.

Känner du nån...
...som också vill ha tidningen HavsUtsikt hem i brevlådan? Nu

kan man enkelt anmäla sig som prenumerant på adressen

http://www.umf.umu.se/asp/prenumerant.asp.

Har du inte tillgång till Internet går det också bra att

skicka namn och adress till någon i redaktionskommittén.

Adress finns på första sidan i denna tidning.

Foto: Seija Hällfors/

Alg@line/FIMR

Höjdpunkter i Östersjöforskningen
Kom och lyssna när några av världens mest framstående och

pedagogiska havsforskare presenterar höjdpunkter och guld-

korn från Östersjöforskningen. Dessa fyra forskare, som

representerar de klassiska diciplinerna geologi, oceanografi,

biologi och ekologi, kommer tillsammans att ge en samman-

fattande bild av forskningen om vårt föränderliga hav.

Stockholms Marina Forskningscentrum ordnar en stor

forskarkongress där ett av seminarierna, Past and present
highlights and future perspectives in Baltic Sea research,

kommer att vara öppet för allmänheten.

Måndag 26/11 kl. 9.00-12.30 i Aula Magna, Stockholms

universitet

Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs. Seminariet hålls

på engelska.

www.smf.su.se/congress

Nytt fokus i
Östersjörapport

Rapporten Östersjö 2000 har änd-

rat fokus. Från en rapportering från

miljöövervakningsprogrammen till en bre-

dare beskrivning av miljötillståndet i

Egentliga Östersjön. Artiklarna är kopp-

lade till de svenska miljömål som är rele-

vanta för havsmiljön. Vi hoppas att dessa

förändringar ska innebära att rapporten blir mer lättillgäng-

lig för en bredare läsekrets, men fortfarande tilltalar alla de

läsare som uppskattade den gamla rapporteringen.

Foto: Anna Roos

Inventering av havsvikar
Grunda, skyddade havsvikar med vegetationsklädda bottnar

har höga naturvärden. De är högproduktiva och hyser en rik

biologisk mångfald. Länsstyrelsen i

Västerbottens län har, tillsammans

med några kustkommuner i Väster-

botten, genomfört en inventering av

denna typ av havsvikar. Projektle-

dare var Åsa Andersson. Resultatet-

från inventeringen kommer att ut-

göra underlag för planering i länets kustvattenområden.

Inventeringen utmynnade i en rapport, Grunda vegetations-

klädda havsvikar- inventering i tre kommuner i Västerbottens

län 2000 (Lst AC-län Meddelande 3 2001) som går att

beställa från länsstyrelsen.

Foto: Lars Edénius/Norrlandia
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Box 460
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FOKUS �

Tordmulen
-långflyttare som trivs i stora sällskap

Tordmulen (Alca torda) är en av tre alkarter
som häckar i Östersjön. De andra två
alkarterna är Sillgrissla och Tobisgrissla.
Tordmulen trivs i ”stora sällskap” och häckar
gärna i stora kolonier. Till skillnad från
sillgrisslan, som helst väljer klippstup i få-
gelberg som häckningsplatser, är tordmulen
mer flexibel i sitt val av häckningsplats. Den
kan visserligen häcka i klippstup men före-
kommer också i yttre delarna av skärgården
bland kala klippor eller stenskravel.  På ön
Bonden vid Västerbottenskusten finns norra
Östersjöns största koloni, med en stabil po-
pulation på mellan 2000 och 3000 par.

Äggläggningen startar i maj-juni.. Ung-
arna är ännu inte flygga när de vid tre veck-
ors ålder drar  till havs. Istället simmar de
omkring i vattnet och matas av föräldrarna.

I  oktober eller november, flyttar de söde-
rut. Tack vare återfynd av ringmärkta tord-
mular i fisknät vet vi att tordmularna från
Bottenhavet huvudsakligen tillbringar
vintern i södra Östersjön. I mitten av
1900-talet försvann tordmulen nästan
helt i Bottenhavet. Orsaken var dels jakt
och äggplockning, dels att det var en rad
svåra isvintrar kring denna tid.Tack vare
förbud mot jakt och äggplockning har
stammen på senare tid ökat snabbt. Idag
kan exempelvis ön Bonden knappast här-
bärgera fler tordmular. Istället etableras
nya satellitkolonier både på svenska och
finska sidan av Bottenhavet.

Att häcka i täta kolonier innebär många
fördelar, men även risker. En av de största
riskerna är att sjukdomar som angriper

kolonin kan få snabba och stormande för-
lopp. Kolonihäckande fåglar är ofta utsatta
för olika parasitangrepp. En av de viktigaste
havsfågelparasiterna är fästingen Ixodes
uriae. Denna fästingart finns cirkumpolärt
bland kolonihäckande havsfåglar både på
norra och södra halvklotet. Fästingarna su-
ger blod främst från ungar som ligger stilla i
sina bon. Om angreppen blir alltför stora
kan ungarna dö av blodförlust eller av sjuk-
domar som fästingarna överför. En strategi
som många havsfågelarter använder, om
parasiterna blir för alltför vanliga, är att överge
kolonin.

TEXT Björn Olsén, ornitolog samt docent vid

institutionen för infektionssjukdomar, Umeå

universitet

E-POST bjornol@ltkalmar.se

Foto: Lars Edénius


