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forskningscentra vid 
universiteten i Göteborg, 
Stockholm och Umeå.

Utkommer med tre nummer per år. Upplaga ca 7500 ex.

Rent biologiskt är vi människor faktist landdjur, även 
om vi under årtusenden nyttjat haven på olika sätt. Vår 
påverkan på havens ekosystem är oerhört kraftig, inte 
minst genom vårt sätt att via toaletterna spola ut avfall 
i havet. I detta nummer av HavsUtsikt får du läsa om en 
av konsekvenserna av just detta fenomen – effekterna 
av de läkemedel som vi utsöndrar via urinen eller spolar 
ut som avfall. Kunskapsluckorna kring detta är stora, 
och kunskapen måste finnas hos såväl sjukvårds- och 
apotekspersonal som hos patienter.

Det blir också allt viktigare att vi är rädda om de 
havsområden som fortfarande är relativt opåverkade av 
människans framfart. Läs mer om hur läget är i Sverige 
vad gäller skydd av marina områden inne i tidningen.

...och så har vi nöjet att presentera ännu en artikel i 
vår serie om udda fiskar och fiskemetoder. Blotta tanken 
på löjrom får det att vattnas i munnen på många av oss. 
I detta nummer får du stifta bekanskap med den relativt 
okända producenten av denna läckerhet – siklöjan.

Trevlig läsning!

Är vi landdjur, eller...?

OMSLAGSBILD Gädda

Foto: Eva Rosenqvist/Norrlandia 
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KRÖNIKA 

Ett år som 
vattenvårdsdirektör

Åren går snabbare och snabbare ju äldre man blir, brukar man höra, men jag tror inte åldern 

enbart är orsak till att jag har upplevt att det senaste året har gått fort. Att starta upp en 

ny verksamhet, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, gav mej mer att tänka 

på än tidens gång.Vad har då hänt under ett års tid?

Förmodligen är det ännu ganska få som direkt har mött någon av oss. Vi är inte många som 

arbetar på de fem kanslierna. I mitt distrikt är vi tre personer på vattenmyndigheten. Räknar vi in 

de personer som har ett utpekat ansvar att stödja vattenmyndighetens arbete ute på mina sju läns-

styrelser (de kallas beredningssekretariat) blir vi ytterligare ca 20 personer i distriktet.

En del av vår tid har lagts på att utveckla samarbetet mellan den nya vattenmyndigheten och 

beredningssekretariaten liksom kontakter med länsstyrelsernas olika enheter i övrigt. Vattendi-

rektivet ställer krav på att se vattenplanering över flera kompetensers verksamhet. Miljöfrågor, 

planeringsfrågor och  regionalekonomiska frågor är lika viktiga i den helheten.

En lika viktig insats har varit att stämma av med de centrala verk som har med vattenfrågor att 

göra. Förutom Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning, som båda har ett särskilt 

ansvar att ge råd och vägledning, har SMHI, Jordbruksverket, Boverket och ett antal fler en viktig 

roll i vattenarbetet.

Kommunernas insats kommer att bli en avgörande faktor både när det gäller möjligheten att 

samla in uppgifter och genom det faktum att de har ansvar för den mark-och vattenplanering som 

pågår idag. Än har vi inte hunnit etablera så konkreta kontakter med kommunerna eller med vat-

tenvårdsorganisationer (i mitt distrikt finns 91 kommuner involverade och drygt 30 vattenvårdsor-

ganisationer) men ett antal träffar har vi haft där länsstyrelsen och vattenmyndigheten gemensamt 

har informerat.

Att samordna data, uppgifter och andra kunskaper om vattenområdena är en av de första 

konkreta arbetsuppgifterna för oss. Eftersom de finns på olika håll och i olika datamiljöer är upp-

giften inte så enkel. Flera centrala myndigheter har viktiga data om vatten. På liknande sätt har 

varje länsstyrelse, kommun och vattenorganisation underlag som skall bearbetas och förpackas in 

i helheten. Många universitet och forskningsinstitutioner har viktig information, inte minst de tre 

marina centra. Vår första och hittills kanske största svårighet har varit att hitta modeller för hur 

insamlingen av data skall gå till, vem som skall ansvara för kvalitetssäkringen och vilket tekniskt 

system som skall användas. Det överraskade mig att vi inte redan idag hade väloljat, enhetligt system 

för datahantering och datalagring. När vi kommer i hamn med detta, tillsammans med länsstyrel-

serna, kommunerna, centrala verk och andra, kan vi kanske plocka hem den första goda poängen 

av införandet av vattendirektivet som ett steg i ett mer integrerat synsätt på kunskapsbehovet inför 

det fortsatta arbetet med integrerad vattenplanering.

Dea Carlsson är Vatten-
vårdsdirektör för Södra 
Östersjöns vattendistrikt. 
Har tidigare arbetat på 
Naturvårdsverket, som 
miljöchef i Mönsterås kom-
mun, på Högskolan i Kal-
mar och på länsstyrelsen i 
Kalmar. 

Foto: Erik Winnfors
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I början på 90-talet kom rapporter från sportfiskare 
i Storbritannien om mörtar med könsdelar som 
bar både honliga och hanliga drag, fångade vid 

reningsverk. Några år senare undersöktes detta närmare 
av brittiska forskare, och man fann mycket riktigt femi-
niserade hanfiskar nedströms kommunala reningsverk. 
Hanfiskarna bildade ägguleprotein, som normalt bara ska 
finnas hos honfiskar, och testiklarna innehöll ägganlag. 
I avloppsvattnet fann man både naturligt och syntetiskt 
östrogen. Liknande effekter har sedan dess upptäckts 
utanför kommunala reningsverk i en lång rad länder, 
däribland Sverige. 

Syntetiskt östrogen motstår nedbrytning
Människor utsöndrar stora mängder naturligt östrogen 
via urinen, och därför finns naturligt östrogen i avlopps-
vatten från reningsverk. Halten av naturligt östrogen är i 
själva verket mycket högre än halten av syntetiskt östrogen 
då avloppsvattnet når reningsverket. Den stora skillnaden 
mellan det naturliga och syntetiska östrogenet är att det 
naturliga bryts ner mycket effektivare i reningsverken. 
Även när ämnena nått vattendragen eller havet kan det 
syntetiska östrogenet motstå nedbrytning bättre än det 
naturliga, och kan på så sätt påverka djur i högre grad 
än det naturliga.

I stort sett alla kommunala avloppsvatten innehåller 
östrogen. Vid de flesta svenska reningsverken  är troligen 
halterna troligen låga och effekterna svaga eller måttliga, 
men vid några är effekterna kraftiga. Skillnaderna beror 
till stor del på vilken reningsteknik som används. Även 
om det syntetiska östrogenet bryts ner långsammare 
än det naturliga, så är nedbrytningshastigheten mycket 
snabbare än för många andra miljögifter, exempelvis 
DDT och PCB. Det som ändå gör hormonerna så farliga 
för miljön är att de sprids kontinuerligt.

Fisk liknar människa
Fiskar andas stora mängder vatten, och kan då få i sig 
en hel del oönskade ämnen, såsom östrogener. Männis-
kor och andra landlevande djur andas luft, och dricker 
jämförelsevis små mängder vatten. En människa skulle 
sannolikt behöva dricka flera kubikmeter koncentrerat 
avloppsvatten per dygn för att östrogenerna i avloppsvatt-
net skulle få effekt. Hos fisken som andas vatten däremot, 
sker en flertusenfaldig ansamling, biokoncentrering, av 
hormonerna. Därför får östrogenerna i avloppsvattnet 
effekter på fiskpopulationerna, även om koncentratio-
nerna i vattnet är relativt låga.

Ett stort problem med östrogener är att fiskars och 
människors, och alla andra ryggradsdjurs, östrogener 

Många avloppsvatten från kommunala reningsverk innehåller 
östrogen, både naturligt och syntetiskt från preventivmedel. 
Östrogenet påverkar fisk nära reningsverken, bland annat så att 
hanfiskar blir feminiserade. Mängden östrogen i en enda för-
brukad s.k. p-ring är tillräcklig för att påverka fisk även om det 
späds ut i 24 miljoner liter vatten. Att inte spola ned överblivna 
läkemedel kan tyckas vara en självklarhet, men vad kan vi göra  
åt alla läkemedelsrester som kommer ut med urinen?

Fiskar andas våra

p-piller

Foto: Christer Häggström/Norrlandia
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liknar varandra. Våra östrogener kan påverka viktiga 
funktioner hos fisken, precis som de gör hos oss. Många 
av de funktioner som styrs via östrogener har med fort-
plantning att göra. Detta gör problemet med utsläpp 
av östrogen särskilt allvarligt, eftersom det snabbt kan 
få konsekvenser för hela populationen och i värsta fall 
artens överlevnad. Den här typen av störningar i naturen 
kan länge förbli oupptäckta, eftersom drabbade individer 
ofta ser helt friska ut. 

Sterila, feminiserade hannar 
I utsatta områden kan östrogener i avloppsvattnet få 
stora konsekvenser för fiskpopulationerna. De arter 
som påverkas kan få en sned könsfördelning, eftersom 
genetiska hanar kan utvecklas till honor. Dessa femi-
niserade individer har ofta nedsatt fruktbarhet. Man 
har även sett en hel del beteendeförändringar efter 
östrogenpåverkan, exempelvis att hanar tappar intresset 
för honor. Artsammansättningen i områden påverkade 
av avloppsvatten skiljer sig ofta åt från helt rena vatten, 
men det kan vara svårt att utreda hur mycket av detta 

som beror på utsläpp av hormoner och hur mycket som 
har andra orsaker.

Östrogen, och då framförallt den syntetiska varianten 
biokoncentreras i fisk. Det är därför möjligt att andra 
djur såsom större fiskar eller fåglar som i sin tur äter de 
hormonpåverkade fiskarna skulle kunna bli påverkade av 
det syntetiska hormonet. Man skall dock komma ihåg 
att såväl vi som fiskar, och sannolikt många andra djur, 
med tiden kan göra sig av med östrogen som ansamlats 
i kroppen genom att utsöndra det i urin och galla. Detta 
gör det mindre sannolikt att dessa ämnen skulle kunna 
transporteras långt i näringskedjorna. 

Nya preventivmedel farliga för miljön
Över två miljoner kvinnor i Sverige använder dagli-
gen hormonpreparat. Doserna i p-piller har under de 
senaste decennierna minskats, men eftersom en del av 
östrogenet inte förstörs i människokroppen är det ändå 
potenta mängder som utsöndras i urinen och spolas 
ut i våra toaletter. Ett annat problem är de oanvända 
preventivmedel som spolas ner i toaletterna istället för 
att lämnas till apoteken för destruktion. Under senare år 
har nya varianter på preventivmedel lanserats i Sverige 
och övriga Europa. I dessa s.k. p-plåster och p-ringar är 
doserna extremt höga, för att lämplig mängd ska pas-
sera in i kroppen. Då plåster eller ringar byts ut, efter 
en respektive tre veckor, finns 80 procent av östrogenet 
kvar. Östrogenet i ett enda använt plåster kan förorena 
fyra miljoner liter vatten så att det kan påverka fiskar. 
Östrogenet i en förbrukad p-ring kan på samma sätt 
förorena 24 miljoner liter vatten om den spolas ner i 
toaletten.

Människan - ett landdjur
Människan påverkar alla delar av naturen genom det 
moderna sättet att leva. Vi är ju egentligen landdjur, men 
spolar ut vårt avskräde i havet via reningsverken. I havet 
hamnar därför även våra naturliga hormoner, p-piller-
östrogen och rester av många andra läkemedelssubstanser 
om passerar såväl vår kropp som reningsverken utan att 
brytas ned. Behovet av ökad kunskap kring effekterna 
av dessa läkemedel i naturen är oerhört stort, och det är 
egentligen bara för östrogen som vi har ens någorlunda 
bra kunskaper. Forskning om effekter av läkemedel i 
miljön pågår på flera håll i världen, även i Sverige. Att 
ta fram sådan ny kunskap och informera förskrivare 
och användare av läkemedel om potentiella miljöfaror 
är något som bör prioriteras.

TEXT Kristina Viklund, Redaktionen
Lars Förlin och Joakim Larsson, Göteborgs universitet
För mer information kontakta Lars Förlin
TEL 031-773 36 76
E-POST lars.forlin@zool.gu.se

Foto: Tore Häggström/Norrlandia

LÄKEMEDEL I MILJÖN
Läkemedel som hamnar i reningsverkens avloppsvat-
ten orsakar flera olika typer av problem. Eftersom 
de är gjorda för att helst inte brytas ner så snabbt 
i kroppen kan även andra organismer, inklusive 
reningsverkens aktiva bakterier, ha svårt att bryta 
ner läkemedlet. Därför kan de passera igenom re-
ningsverket och bli tillgängliga för djur och växter 
i vattenmiljön. 

I kroppen finns naturliga system för att göra sig av 
med ämnen som inte längre behövs. Dessa processer 
innebär oftast att ämnena blir inaktiva och lättare 
utsöndras med gallan eller via urinen. Många läke-
medel tar denna väg genom kroppen, och hamnar 
i reningsverket som ganska inaktiva molekyler. 
Tyvärr har vissa bakterier förmåga att ”aktivera” 
läkemedlen igen.

Ett annat generellt problem är att läkemedel 
inte bara har effekt på människan, utan ofta också 
har effekter på olika djur. När det kommer till de 
fysiologiska processer som läkemedel påverkar är det 
faktiskt betydligt fler likheter än skillnader mellan 
en fisk och en människa.
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Under efterkrigstiden har fosfortillförseln till 
Skagerak och Kattegatt ökat fyra gånger och 
tillförseln av kväve har mer än fördubblats. En 

stor del av näringen, cirka 80 procent, beräknas komma 
genom diffusa läckage från jordbruksmark, skogsmark 
och från nedfall av luftkväve t.ex. från trafik. För att 
minska mängden av näringsämnen som når kustvattnet 
krävs många åtgärder. 

Många insatser men begränsad effekt
Mycket har redan gjorts – bland annat har reningen i 
avloppsreningsverken systematiskt förbättrats och lant-
bruket har arbetat med att minska sitt näringsläckage. 
Trots det har halten näringsämnen och produktionen av 
plankton och alger i kustzonen inte nämnvärt minskat. 
En bidragande orsak till detta är all den utdikning av 
våtmarker och kulvertering av vattendrag som gjorts 
under lång tid. Det har medfört att vatten mycket snab-
bare når havet jämfört med förr, och därmed har naturens 
naturliga kvarhållande effekt av näringsämnen kraftigt 
minskat. Sjöar, vattendrag, dammar och andra våtmarker 
är mycket effektiva näringsfällor.

Nytt verktyg är förenande länk
Att handla med utsläpp av närsalter är ett nytt verktyg för 
att kunna motverka övergödningens negativa effekter i 
kustzonen. Samma princip tillämpas som med den globala 
handeln med koldioxidutsläpp, fast med den skillnaden 
att handel med närsalter sker lokalt eller regionalt. 

Odling av blåmusslor är ett exempel på en åtgärd 
som kan användas för att kompensera för ett utsläpp av 
närsalter till kustzonen. Handel med utsläpp bygger då på 
att en musselodling vid ”skörd” avlägsnar en viss mängd 
kväve och fosfor ur kustvattnet och musselodlaren får 
betalt för detta av utsläpparen. Handel med upptag av 
växtnäringsämnen skapar på så sätt ett samband mellan 
marknads- och miljöekonomi, där musselodling är en 
förenande länk. 

Storskalig musselodling har i Sverige länge diskuterats 
som en ny och hållbar åtgärd för att bedriva kretslopps-
anpassad livsmedelsproduktion, samtidigt som värdefull 
näring återförs från hav till land och övergödningen 
bekämpas. Tidigare har det från samhället dock saknats 
styrmedel för att uppmuntra musselodling och mus-
selodlarna har inte heller fått någon ersättning för sitt 
miljöarbete. Därför har handel med utsläpp av närsalter 
utvecklats för att kunna användas som ett verktyg och 
ett styrmedel mot övergödning.

Övergödning av våra vatten är ett miljöproblem som måste 
åtgärdas, vilket kräver stora insatser. Ökad tillförsel av växt-
näringsämnen, främst kväve och fosfor, har orsakat en ökad 
produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Detta har i sin 
tur medfört en rad negativa effekter på havsmiljön som grum-
ligt vatten, syrefria bottnar, förändrad artsammansättning och 
igenväxning av grunda vikar. 

Handel med utsläpp av närsalter kopplar samman miljö- och 
marknadsekonomierna. Lysekils kommun är först med att ha 
ett avtal om utsläpp och kompensationsodling av blåmusslor.

En musselodling färdig för skörd. Odling av blåmusslor kan användas för att 
kompensera för utsläpp av närsalter till kustzonen. 

Foto: Tony Holm

Musselodling 

–nytt verktyg 
mot övergödning
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Länsstyrelsen i Västra Götaland anger i sitt åtgärds-
program mot övergödningen att belastningen av kväve 
på kustvattnet skall ha minskat med 2 750 ton årligen 
2011. Cirka 20 procent, eller 500 ton, beräknas kunna 
åtgärdas med hjälp av odling och årlig skörd av 50 000 
ton musslor längs Bohuskusten. 

Både bättre och billigare 
Reningsverket i Lysekil släpper varje år ut 39 ton kväve 
i Saltöfjorden norr om stan. Istället för att bygga ut kvä-
vereningen har Lysekils kommun tecknat ett avtal med 
ett företag som varje år skall skörda 3 900 ton odlade 
musslor. Odlingarna ligger som närmast någon kilome-
ter från utsläppspunkten, som är belägen på 20 meters 
djup. Samma kontroll- och kvalitetskrav gäller för dessa 
musslor som för alla musslor som saluförs. Skulle det visa 
sig att någon av odlingsenheterna är placerad alltför nära 
utsläppet så är den lätt att flytta. 

Odlingen av musslor motsvarar att 100 procent av 
kväveutsläppet tas om hand och gör satsningen i Lysekil 
unik eftersom kravet på ett reningsverk av denna storlek 
bara är 70 procent rening. Skörden av musslor innebär 
att även fosfor förs från hav till land. Detta gör att 
Lysekils totala rening av fosfor, från både reningsverk 
och musslor, blir mer än 100 procent. Unikt är också 
att denna reningseffekt kostar Lysekils kommun nästan 
1 miljon kronor mindre per år än om traditionell teknik 
med kväverening hade använts. 

Tillståndet för avtalet gäller fram till 2011. Miljöef-
fekten av odlingarna övervakas av Kristinebergs Marina 
Forskningsstation och kommer att utvärderas tillsam-
mans med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

TEXT Odd Lindahl, Kristinebergs Marina Forskningsstation
TEL 0523-18512
E-POST odd.lindahl@kmf.gu se

MUSSLOR I MILJÖNS TJÄNST 
Blåmusslan är en mycket effektiv filtrerare. Den livnär 
sig huvudsakligen på de växtplankton som gynnas av 
övergödningen. Vid goda förhållanden kan en 5–6 cm lång 
mussla filtrera fem liter vatten per timme och avlägsnar 
i princip alla partiklar mindre än 0,5 mm. 

På våren då vattnets temperatur närmar sig 10–12 ºC 
leker musslorna. De befruktade äggen blir till små larver, 
som är frisimmande i ca fyra veckor och livnär sig på 
mikroskopiska växtplankton och bakterier. Någon gång 
under maj–juni sätter sig musselynglen fast på något hårt 
underlag och stannar där i resten av sitt liv. 

Konkurrensen om en ledig lämplig yta att sitta på är 
hård i kustområdena. Detta utnyttjas av musselodlare. 
De erbjuder odlingsband som hängs ut under den period 
då det finns gott om musselyngel som söker en plats att 
leva på. 

Trots att en musselodling är konstgjord utgör den 
en naturlig del av ekosystemet och har en naturlig funk-
tion. Eftersom det ramlar ner musslor och fekalier från 
en odling får man en lokal påverkan på botten. Det är 
därför viktigt att odlingar placeras och sköts så att denna 
påverkan blir så liten som möjligt.

På en yta motsvarande en fotbollsplan (0,4 hek-
tar) kan ungefär 120 ton musslor skördas efter ca 1 
år. Musslorna skördas med en specialbyggd båt eller 
skördeflotte, som lyfter upp odlingsbanden, skrapar av 
alla musslor och lägger dem i stora säckar. 

Vid skörd av ett ton blåmusslor avlägsnas ungefär 
8 kg kväve och 0,5 kg fosfor. Det är detta upptag av 
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Läs mer om detta i broschyren ”Musslor för Miljön 
- musselodlingens positiva och negativa miljöeffekter” 
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I öster färgas himlen röd av det första gryningsljuset 
när Börje och Daniel Lindblom (far och son) styr 
ut sina fiskebåtar från Storöns hamn, knappt två mil 

söder om Kalix. Det är i början av oktober och mitt i 
högsäsongen för årets siklöjefiske. Ytterligare 8–10 båtar 
är på väg ut mot dagens fiskeplatser, som för de flesta 
verkar bli Storöfjärden och fjärdarna däromkring. De går 
två och två, för det är partrålning det handlar om.

Klockan sex sätts trålen ut. Daniels båt drar den ena trål- 
armen, Börjes den andra. Båtarna håller båda tre knops 
fart och avståndet mellan dem är ungefär 100 meter. Det 
gäller att förarna är samspelta så att ingen båt kommer 
före den andra eller att avståndet mellan dem varierar för 
mycket. Allt sådant inverkar på trålens förmåga att fånga 
fisk. Jag frågar Daniel vem det är som bestämmer kursen 
och hur den andre vet vad den ene tänker göra.

– Vi har partrålat så många år att detta inte är nå-
got problem. Vi är väldigt samkörda och vet båda var 
tråldragen går, var stenarna ligger och när det är dags 
att svänga.

Och så har man ju mobiltelefon som används flitigt. 
Telefonerar gör man också till och mellan de andra bå-
tarna. Det kan bli trångt när flera trålare skall samsas på 
fjärdarna. Därför måste man i god tid veta hur de andra 
tänker lägga sina drag. 

Kättingknippen ökade fångsterna
Det storskaliga kommersiella fisket efter siklöjans rom 
är av ganska ungt datum. Löjfisket var fram till början av 
1960-talet ett fiske med garn (nät) och ryssjor. Man kan 
med fog säga att det moderna löjfisket började med att 
dåvarande fiskerikonsulenten vid Hushållningssällskapet 
i Norrbotten, Karl-Bådo Johansson, fick sin tjänstebåt. 

– Jag kunde med ekolodets hjälp konstatera att det 
fanns stora, outnyttjade bestånd av siklöja i fjärdarna, 
säger Karl-Bådo.

Under 1950-talet hade trålfisket introducerats i södra 
Sverige och nu överfördes tekniken med partrålning till 
de norrbottniska fiskarena. Eftersom två båtar samsas om 
trålen kan de vara relativt små och motorsvaga, vilket pas-
sade alldeles utmärkt här uppe. Men ett problem uppstod 
genast – trålarna fångade knappast ingen fisk! 

– Detta trots att ekolodet visade att det fanns fisk vid 
botten. Förmodligen gick trålen för lätt och kom inte 
tillräckligt nära botten. Vi försåg då trålen med kätting-
knippen, så att den tyngdes ner och gick hårdare i botten. 
Nu blev det goda fiskfångster! Sådana kättingknippen 
används fortfarande.

Kurser i romberedning var nödvändiga
När väl löjfisket efter rom kommit gång gällde det för 
fiskarena att lära sig bereda rommen så att den blev att-
raktiv för konsumenterna. Under 1960-talet anordnades 
därför genom Karl-Bådos försorg ett stort antal kurser 
i romberedning. 

– Det tog 10 –15 är innan vi uppnådde den kvalitet 
som vi idag har och som gjort rommen från Kalix känd. 
Så var t.ex. rommen förr mycket mörkare än dagens.

Naturlig fångstbegränsning
Daniel och Börje låter trålen släpa efter båtarna i fem-sex 
timmar innan de tar upp den. Det är spänning i luften när 
man väntar på att trålen skall komma upp till ytan och 
avslöja sitt innehåll. Utslagen på ekoloden har idag inte 
varit speciellt kraftiga. Därför blir man glatt överraskad 
över den stora mängden siklöja i det här draget. 

Efter att löjan hällts ner i stora 500-kilosbehållare 
sätter man ut trålen igen, men nu för ett kortare drag. 
Även denna gång blir fångsten god. Det står nu behållare 
med siklöja både under och ovan däck. Sammantaget är 
det ca 4,5 ton. Det hade gått att fånga mer men man skall 
också hinna ta hand om fångsten under kvällen!

Egen beredning ger många arbetstillfällen
Varje fångstlag bereder den egna löjrommen. Förr gjordes 
detta nere vid hamnen, och många av dessa enkla skjul 
står fortfarande kvar. Nu har man genom bl.a. EU-stöd 
kunnat bygga moderna beredningsanläggningar vid sina 
hus. För att hinna ta hand om fångsten under kvällen 
rings ett 20-tal personer in. Några skall sortera bort hanar 
och annan fisk ur fångsten. Andra kramar rommen ur 
honorna. Genom en snabb knyck spräcks buken på löjan 
och romsäckarna kommer ut. Ytterligare andra rensar bort 
romsäckarnas hinnor och sköljer rommen. En högklassig 
rom skall inte ha några om helst hinnor eller blodslamsor 
kvar. Sedan saltas rommen och genomsöks noggrant ännu 
en gång så att inga föroreningar finns kvar. Till sist läggs 
den i burkar för försäljning – färsk eller fryst. 

Norrbottens viktigaste fiske
Fiske efter siklöja, ofta i kombination med laxfiske, är 
en grundförutsättning för att vi skall kunna upprätthålla 
ett livskraftigt yrkesfiske utefter kusten, säger Östen 
Karlström, tidigare fiskeriintendent i Luleå. Därför är 
det viktigt att beståndet övervakas noga. Fisket efter löja 
sker med fiskarledd förvaltning d.v.s. det är fiskarena 
själva som, utifrån de ramar Fiskeriverket angett, avgör 
vilka begränsningar i fisket som skall ske. Till sin hjälp 
har de forskare från Fiskeriverkets kustlaboratorium som 
följer beståndets utveckling och ger råd om framtida 
fångstuttag. 

Framtidsfisk
Trålfisket efter siklöja sker uteslutande i syfte att få 
löjans rom. Hanarna och de kramade honorna säljs 
som minkmat till Finland. En ytterst liten del går till 
konsumtion. Nu pågår dock ett projekt som syftar till att 
göra löjan populär även som matfisk. Läs mer om detta 
under Notiser, där Hushållningssällskapets kokbok med 
löj-liga recept presenteras. 

– För att bli en attraktiv matfisk måste löjan förädlas, 
menar mat- och kostkonsulenten Kristina Wikström och 
får medhåll av fiskförsäljaren Bengt Ökvist i Guldfiskens 
butik i Luleå. 

– Dagens unga hushåll vill ha färdiga rätter eller 
åtminstone färdigfiléad fisk. En hake är att löjan hit-
tills motstått alla försök att låta sig filéas maskinellt, 
något som måste till om färdigprodukter i större skala 
skall bli verklighet. Försök pågår att få fram en lämplig 
filéteringsmaskin, fortsätter Kristina.

Lyckas man kommer det ekonomiska utfallet av fisket 
av avsevärt förbättras då matfisk betalas många gånger 
bättre än minkfisk. Och vi konsumenter får ännu en 
prisvärd fisk på matbordet, kan man tillägga.

Om strömmingen är havets silver är siklöjan, eller rättare dess 
rom, havets guld. Få produkter från havet betingar ett så högt 
kilopris som siklöjerom – upp mot 700 kr. Men det är många 
händer som arbetat innan rommen är färdig att avnjutas.

Bottenvikens
GULDGULD

TEXT OCH FOTO Roger Lindblom/Redaktionen
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Utsjöbankar är grunda områden som ligger långt 
från kusten. I dagligt tal benämns de ofta som 
fiskebankar, vilket ger en fingervisning om deras 

historiska roll som fiskeplatser. Bankarnas avstånd till 
land gör att de tidvis är mycket exponerade för vind och 
vågor, men opåverkade av direkt landavrinning. De blir 
därmed refuger för alger och djur som missgynnas av 
den kustnära övergödningen. Utsjögrunden fungerar 
även som födo- och uppväxtområden för många fiskarter 
och de är viktiga övervintringsområden för havsfåglar. 
Dessa grundområden ute till havs är också föremål för 
kommersiella intressen, såsom fiske, sjöfart och på senare 
tid vindkraft. Bankarnas biologiska värde är väl doku-
menterat, men detaljerad kunskap om deras mångfald 

och ekosystemfunktion saknas. Sådan information är 
viktig att ha när kraftbolagens ansökningar om att bygga 
vindkraftparker ute på grunden ska bedömas.

Inventering botar kunskapsbrist
För att råda bot på kunskapsbristen om utsjöbankarna ini-
tierade Naturvårdsverket 2003 ett inventeringsprogram. 
Ett urval av de nationella bankarna skulle undersökas 
med syfte att ge en översiktlig bild av vilka biologiska 
miljöer och organismer de hyser. Sveriges tre marina 
forskningscentra fick uppdraget, och Göteborgs Marina 
Forskningscentrum har ansvaret för de sex bankarna på 
västkusten.

Men kunskap behövs inte bara för att bedöma stora 
vindsnurrors eventuella påverkan på utsjöbankarnas bot-
tenliv. Undervattensvärlden är till stora delar bristfälligt 
utforskad, och kunskapen om de marina arternas utbred-
ning och förekomst mycket begränsad. ArtDatabanken 
har därför, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket, 
getts möjlighet att medverka i inventeringen på väst-
kusten och göra en mer detaljerad undersökning av 
bankarnas djurliv.

Öar på havsbottnen
I juni var det dags för Fladen och Lilla Middelgrund 
att bli grundligt undersökta. Bankarna, som ligger 17 
respektive 23 km ut från kusten vid Varberg, ingår båda 
i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. De 
har även pekats ut av HELCOM som ”Offshore Baltic 
Sea Protected Areas”. Lilla Middelgrund täcker en 
yta av närmare 18 000 hektar, och är nästan dubbelt så 
stort som Fladen. Båda områdena karakteriseras av stor 
topografisk variation, och består till stora delar av sten 
och stenblock. De grundaste delarna ligger på omkring 
sex meters djup. Vattnet är skiktat, med salt djupvatten, 
saltare än 30 promille, och ett mer utsötat ytvatten.

Både Fladen och Lilla Middelgrund uppvisar en rik 
algflora med vidsträckta tareskogar. En art som är särskilt 
värd att nämna är kalkalgen Phymatolithon calcareum, s.k. 
maerl. Maerl är lösliggande och kan bilda tjocka mattor 
i områden med god vattenomsättning. Utsjöbankarna i 
Kattegatt är de enda områden i Sverige där man funnit 
denna naturtyp.

Fina kräftdjursfynd
Förväntningarna var höga när bottenprovtagningen på 
Fladen inleddes. Här fanns goda förutsättningar att 
göra spännande fynd! Ombord på forskningsfartyget 
R/V Skagerak fanns, förutom besättningen, en skara 

Grunda områden ute till havs, så kallade utsjöbankar, är unika 
miljöer som ofta hyser stora biologiska värden. De är också 
kommersiellt intressanta, inte minst för vindkraftsindustrin. 
Kunskapen om de enskilda bankarnas naturvärden är dock 
mycket bristfällig, och därför har Naturvårdsverket initierat 
ett inventeringsprogram för ett urval av de nationella utsjöban-
karna. I juni i år genomfördes bottenprovtagningar på Fladen 
och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Material från närmare 200 
hugg, skrap och drag togs upp och artbestämdes. Glädjande nog 
uppvisade bankarna en mycket rik bottenfauna, inklusive en lång 
rad sällsynta och rödlistade arter.

Göteborgs Marina Forskningscentrums fartyg R/V Skagerak på väg ut mot ut-
sjöbankarna. I juni i år genomfördes bottenprovtagningar på Fladen och Lilla 
Middelgrund i Kattegatt. Material från närmare 200 hugg, skrap och drag togs 
upp och artbestämdes. 
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marina experter engagerade av ArtDatabanken. När de 
första provpunkterna lokaliserats slängdes redskapen i, 
och snart var experterna fullt sysselsatta med att artbe-
stämma alla de djur som drogs upp. Och Fladen gjorde 
ingen besviken; här återfanns flera sällsynta kräftdjur. 
En liten grävande krabba, Thia scutellata, vars latinska 
namn förmodas anspela på känslorna hos den som finner 
detta djur, gladde alla med sin rosa färg och hjärtformade 
ryggsköld. Glada blev vi också av att hitta krabban Co-
rystes cassivelaunus. Arten har för vana att ligga nedgrävd 
i sandbottnar och dess ekologi är således dåligt känd. 
Båda arterna klassificerades i kategorin Kunskapsbrist 
(DD) i 2005 års rödlista.

En gammal bekant, som återfanns på Stora Mid-
delgrund och nu även på Fladen och Lilla Middelgrund, 
var Musselväktaren Pinnotheres pisum. Krabban lever som 
kommensal inuti storväxta musslor. Kommensalism är en 
form av samlevnad mellan två organismer av olika arter. 
Den ena parten drar fördel av förhållandet medan den 
andra inte påverkas alls. Under de senaste decennierna 
tycks arten ha minskat, framförallt i kustnära områden. 
Det var således mycket glädjande att upptäcka den lille 
väktaren i flertalet av de hästmusslor som togs upp från 
bankarna! Andra kräftdjursfynd som gjordes var de 
rödlistade arterna Inachus dorsettensis, Eurynome aspera, 
Ebalia cranchi och Upogebia stellata.

Många rödlistade arter
Fladen och Lilla Middelgrund uppvisade också en rik 
fauna av tagghudingar. Sjögurkorna Panningia hyndma-
ni och Thyone fusus, som båda klassificerats i kategorin 
Sårbar (vu) i 2005 års rödlista, återfanns i till synes goda 
bestånd. Överlag har små sjögurkearter minskat under 
senare år, sannolikt på grund av ökad sedimentation till 
följd av övergödning och bottentrålning. På bankarna 
hittades även de rödlistade arterna Ocnus lacteus, Echi-
nocyamus pusillus samt Hippasteria phrygiana.

Även av mollusker återfanns en lång rad sällsynta och 
rödlistade arter, exempelvis snäckorna Amauropsis islan-
dica och Colus jeffreysianus. Bland musslorna kan Ensis 
ensis, Moerella pygmaea och Timoclea ovata nämnas. Den 
sistnämnda var mycket vanligt förekommande i proverna, 
och tycks ha goda bestånd ute på bankarna.

Undersökningarna fortsätter
Utforskningen av Fladens och Lilla Middelgrunds bot-
tenfauna genererade mycket värdefull kunskap, både 
för naturvården och för den allmänna artkunskapen. 
Material som inte kunde bestämmas på plats är nu ute 
på remiss hos olika experter, och framåt jul är förhopp-
ningsvis artlistorna kompletta. Allt insamlat material 
ska införlivas med de marina samlingarna vid Göteborgs 
Naturhistoriska Museum, och blir en viktig referens för 
forskning och naturvård i framtiden. Men arbetet med 

att utforska den marina bottenfaunan fortsätter – under 
2006 startar ArtDatabanken en egen inventering längs 
den svenska västkusten. Information om denna kommer 
framöver – håll utkik!

Bankar i Kattegatt under luppen

Thia scutellata är en liten rosafärgad grävande krabba, vars 
ryggsköld är hjärtformad. Krabban tycks föredra grövre 
sandbottnar, med inslag av skalgrus. I svenska vatten är 
arten mycket ovanligt förekommande.
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Panningia hyndmani är en kort vitaktig sjögurka som i 
svenska vatten är rapporterad från Skagerrak och Kattegatt. 
Den lever på grus- och skalbottnar från 15-30 meters djup. 
Arten har under de senaste decennierna minskat kraftigt.
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I hästmusslor lever ibland den lilla krabban musselväktaren, 
Pinnotheres pisum. Krabban, som hos oss förekommer i Kat-
tegatt och Skagerrak, har minskat under de senaste decen-
nierna, men återfanns på grunda utsjöbankar i Kattegatt.
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TEXT Anna Karlsson, Artdatabanken, SLU
TEL 018-67 26 57
E-POST anna.karlsson@artdata.slu.se



HavsUtsikt 3/2005

12

Havet är oerhört betydelsefullt för oss. Det inne-
håller en enorm bank av arter och miljöer, stora 
naturresurser som gör det möjligt för människor 

att försörja sig. Havet utgör områden för rekreation och 
friluftsliv samtidigt som det är hem för en fantastisk 
biologisk mångfald. 

Människan nyttjar och exploaterar havet i allt större 
omfattning genom aktiviteter som sjöfart, vindkraft, olje- 
och gasutvinning och fiske. Aktiviteter som är av stort 
ekonomiskt värde, men som samtidigt ger effekter på 
havets växter och djur. Dessutom har omfattande land-
baserade aktiviteter lett till negativ påverkan på havets 
ekosystem i form av miljögifter och övergödning.    

Ett viktigt verktyg
Ett viktigt verktyg för att skydda havets växter, djur 

och ekosystem är att skapa marina skyddade områden. 
Syftet med ett marint skyddat område kan vara:

• att skydda arter och livsmiljöer t.ex. för att ge hotade 
arter en chans till överlevnad

• att bevara ostörda områden för framtiden för att 
öka kunskapen om opåverkade marina miljöer

• att säkra fiskbestånd och andra marina resurser för 
framtiden och möjliggöra ett långsiktigt och hållbart 
nyttjande 

Ofta är motivet en kombination av dessa skäl. Marina 
skyddade områden är en åtgärd som, i kombination med 
andra åtgärder, kan ge ett effektivt skydd för det marina 
ekosystemet.

Många skyddsformer
Det finns en mängd olika former av skyddade områden. 
Det är till exempel naturreservat och nationalparker, 
sälskyddsområden och fågelskyddsområden. HELCOM, 
Konventionen för Östersjöns miljö, har sedan länge ar-
betat för att skapa ett nätverk av s.k. Baltic Sea Protected 
Areas (BSPA). Under senare år har även EU inrättat ett 
nätverk av skyddade områden som kallas Natura 2000. 
Egentligen spelar det ingen roll vad skyddsformen heter 
– det viktiga är vilket skydd det ger för naturen. Vissa 
av de skyddade områden som finns längs vår svenska 
kust innehåller förutom landmiljöer även havsområden, 
men på vilket sätt är egentligen dessa havsområden 
skyddade? 

Många rapporter visar att det i havet krävs ett storskaligt skydd 
och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med hoten  mot 
våra marina livsmiljöer. Men trots att de flesta av oss känner 
något speciellt för kusten och havet, och att det råder stor enighet 
om att havet måste prioriteras, så är marina skyddade områden 
idag en bristvara. Vad beror det på?

Marina skyddade områden

Tack vare det bräckta vattnet i Östersjön finns en unika blandning av marina och sötvattenlevande arter som vi bör värna om. Det bräckta vattnet 
utgör en stressfaktor för de arter som lever här, vilket gör dem extra känsliga för påverkan från mänskliga aktiviteter.

– en bristvara

Foto: Magnus Melin/Naturbild
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Liten del av våra hav är skyddade
En studie som presenterade av Världsnaturfonden WWF 
under våren 2005 visar att endast ca 2,6 procent av 
Sveriges havsområde idag är skyddat som naturreservat 
och nationalparker och att ca 4 procent är skyddat som 
Natura 2000 områden. Med Sveriges havsområde me-
nas allt vatten från strandlinjen ut till den ekonomiska 
zonens yttre gräns. Eftersom naturreservat och Natura 
2000-områden till stor del överlappar varandra utgör det 
totala skyddet endast omkring 4,4 procent av Sveriges 
havsområde. Skyddet är mest omfattande närmast land 
och avtar ju längre från kusten man kommer för att vara 
näst intill obefintligt längst ute till havs. 

För att få perspektiv på omfattningen av det ma-
rina skyddet kan det jämföras med skydd på land. Av 
Sveriges landområde är omkring 10 procent skyddat 
som nationalparker och naturreservat och 12 procent 
som Natura 2000 område. Det sammanlagda skyddet 
är omkring 12,6 procent  av Sveriges landyta, betydligt 
mer än skyddet av hav.

Landperspektiv
Den viktigaste frågan är vad skyddet innebär för havets 
växter och djur. Studien visar att motivet till inrättandet 
av de flesta kustnära naturreservat och nationalparker 
i huvudsak har varit att skydda områdenas landmil-
jöer. Trots att samtliga studerade områden innehåller 
stora delar havsvatten har motivet framför allt varit att 
skydda växter och djur på öar, säl- och fågelskär, kust-
skogar, skärgårdsmiljöer och områden för turism och 
rekreation. Endast i omkring 20 procent av reservatens 
beslutsdokument nämns havet överhuvudtaget i motivet 
till skyddet.

 Även skötselplanerna vittnar om att landmiljöerna 
har varit, och fortfarande är, i fokus. Enligt de bestäm-
melser som finns ska alla naturreservat och nationalparker 
ha en skötselplan som beskriver vilka åtgärder som ska 
vidtas för att bevara områdets naturvärden. Skötselåtgär-
der för den marina miljön nämns i själva verket i mindre 
än 10 procent av de undersökta områdenas skötselplaner. 
I de flesta av dessa fall finns ett kort avsnitt som beskriver 
vattenområdets skötsel. Oftast anges endast att ”målet 
med skötseln är att bevara ett opåverkat vattenområde” 
och att de skötselåtgärder som ska vidtas är ”inga öv-
riga skötselåtgärder”. Det finns med andra ord varken 
uppföljningsbara mål eller konkreta bevarandeåtgärder 
för dessa havsområden. Enligt WWF:s bedömning har 
endast 1–2 procent av de skyddade havsområdena en 
mer utförlig skötselplan för den marina miljön.  

Alla naturreservat och nationalparker har föreskrifter 
som reglerar vilka aktiviteter som tillåts inom området. 
I de kustnära områdena är det ofta svårt att uttyda om 
föreskrifterna även gäller havsområdena eller endast 
landmiljön, men enligt Naturvårdsverkets jurister gäller 

restriktionerna hela reservatsområdet om inget annat 
anges. De flesta reservaten har ett relativt gott skydd mot 
aktiviteter så som sand- och grus täkt, att tippa och dumpa 
samt byggnationer på land etc. Alltså sådana aktiviteter 
som är vanliga på land. Däremot har de flesta reservaten 
ett svagt skydd mot fiske, fiskodling, militära aktiviteter, 
sjöfart och båttrafik samt skörd av alger och andra marina 
arter, sådana aktiviteter som förkommer ihavet. 

Skillnad mellan land och hav
Alla dessa exempel visar på stora skillnader mellan 
skyddssituationen för land och hav. På land tycks vi ha 
accepterat inskränkningar i rätten att nyttja vissa områden 
på ett annat sätt än i haven. Många som arbetar med 
marina skyddade områden, t.ex. inom olika myndigeter, 
anser att skillnaden till stor del beror på att det råder stor 
kunskapsbrist om våra hav. Kunskap om förekomst och 
utbredning av växter och djur i våra hav är begränsad 
liksom kunskapen om hur skyddet ser ut idag. 

Politiska initiativ styr
En rad internationella överenskommelser tar upp marina 
skyddade områden som ett viktigt verktyg för skydd 
och förvaltning av våra hav. Man har insett behovet av 
och uppmanar till snabbt agerande för att skapa fler 
skyddade områden. Den svenska regeringen har även 
föreslagit en utökning av de svenska miljömålen för att 
skydda havsmiljön och anger att 19 marina naturreservat 
och 6 fiskefria zoner ska inrättas i våra svenska hav före 
år 2010. Om dessa mål genomförs på ett bra sätt, och 
skyddet blir konkret och inriktas på den marina miljön, 
kan det bli ett viktigt steg mot ett ökat skydd för våra 
hav. Storskalighet, zonering, havsanpassad förvaltning 
och tillräcklig övervakning har visat sig vara nyckelfak-
torer för lyckosamma marina skyddade områden i andra 
delar av världen. 

MARINA SKYDDADE OMRÅDEN
Marina skyddade områden är områden som har ett 
juridiskt skydd och som har avsatts för att skydda 
den marina miljön med de arter, livsmiljöer, eko-
system och resurser som finns inom området. Det 
kan vara t.ex.  naturreservat, nationalparker eller 
Natura 2000-områden. Syftet med skyddet och de 
naturvärden som finns inom området avgör vilka 
förbud och föreskrifter som behövs. Exempelvis 
kan det vara förbjudet att nyttja mineralfyndigheter 
medan fiske kan vara tillåtet eller vice versa. I större 
marina skyddade områden tillämpas ofta zonering 
där graden av skydd varierar i de olika zonerna, med 
strikt skydd i de mest skyddsvärda delarna.

TEXT Åsa Andersson, Världsnaturfonden (WWF)
TEL 08-624 74 17
EPOST asa.andersson@wwf.se
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Ny webbplats om främmande arter
Visste du att ett 70-tal främmande arter har förts in i Öst-
ersjön och Kattegatt av människan, och etablerat sig där? 
På adressen www.frammandearter.se kan man läsa om hur 
främmande arter kommer hit, vilka de är och vilka konse-
kvenser dessa arter kan få i våra havsområden. Webbplatsen 
är utvecklad av Informationscentralerna för Bottniska viken, 
Egentliga Östersjön och Västerhavet, tillsammans med Na-
turvårdsverket och forskningsprojektet AQUALIEN.

Bokrecension: Löj-liga recept
Svenskarna sägs vara tokiga i kokböcker. Här kommer en 
till! Något av en ”katt bland hermelinerna” för att citera 
den gamle kuplettsångaren Karl Gerhard. För den här tar 
endast upp recept på siklöja! 

Trots namnet är det verkligen inga löjligheter som presen-
teras i den lilla boken ”Löj-liga recept … och andra smarta 
löjrätter”. Tyvärr är det dock inte i så många fiskbutiker i 
vårt avlånga land som man 
kan köpa siklöja, inte ens 
under högsäsongen i slutet 
av september till slutet av 
oktober. Mellan Piteå och 
Haparanda går det säkert 
att köpa färsk löja och 
kanske i några samhällen vid 
Vänern, men i övriga landet 
är det betydligt svårare 
(omöjligt?). Vilket man bör 
försöka ändra på. Siklöjan 
är värd ett bättre öde än att 
sluta som minkfoder.

Få av landets 10 miljo-
ner invånare har någonsin 
sett en siklöja, mycket min-
dre ätit den. Siklöjan är en delikat matfisk, tyvärr bortglömd 
även av dagens unga norrbottningar. För att råda bot på detta 
har Hushållningssällskapet i Norrbotten, efter en idé från 
fiskerikonsulenten Thomas Hederyd på länsstyrelsen i samma 
län, med stöd från bl.a. EU, tagit fram en liten behändig 
receptbok med ett 20-tal rätter på siklöja. Här hittar man 
allt från den traditionella kokta löjan med vit (lök-)sås till 
den Medelhavsinspirerade pizzan med löjansjovis. Känner 
man för en kall löjsallad med vitlöksdressing eller som för-
rätt löjfiléer fyllda med löjromsröra (vilket naturligtvis höjer 
priset avsevärt!) finns recepten här. 

Många av recepten har skickats in av norrbottningar, 
andra har tagits fram av Hushållningssällskapets mat- och 
kostkonsulent Kristina Wikström. Allt har provlagats av 
elever på Livsmedelstekniska programmet på Björknässkolan 
i Boden. En speciell eloge måste ges till fotograferna som i 
bild fångat siklöjan som den delikatess den är och som gett 
full rättvisa åt de aptitretande uppläggningarna.

Receptboken är på drygt 30 sidor och kostar 80 kr + 
porto. Den kan beställas från Hushållningssällskapet i Norr-
botten, Kristina Wikström, tel. 0920-24 41 93.

Roger Lindblom

Kristina Wikström med den 
unika receptboken.
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Bokrecension: Sveriges öar
Låt mig säga det med en gång – det är en fantastisk bok! 
Författaren Anders Källgård har lagt ner ett enormt arbete 
på att sammanställa uppgifter om våra öar. Detta är den 
perfekta presentboken för alla som är det minsta intresserade 
av kustmiljöer i allmänhet och öar i synnerhet. Den går att 
läsa av rent intresse hemma i soffan eller som reseguide både 
för den bil- och båtburne.

Boken beskriver öarna längs våra kuster, samt i våra 
insjöar och älvar. Av naturliga skäl finns inte alla Sveriges 
drygt 200 000 öar med i Källgårds bok. Han har lagt in 
vissa begränsningar; ön 
måste vara bebodd 
året om, eller åtmins-
tone haft fast boende 
efter år 1900, ön får 
heller inte ha någon 
fast förbindelse med 
fastlandet. Därför finns 
t.ex. inte Öland med. 
När alla de över 200 
000 öarna sorterats 
genom Källgårds filter 
återstår 1 216 öar.För 
varje ö anges ett antal 
grundfakta som kom-
muntillhörighet, areal, 
befolkning, hur man 
kan ta sig dit, vilket 
sjökort ön återfinns 
på samt öns geografiska läge. Sedan följer ett ofta mycket 
omfångsrikt avsnitt om öns historia och ett avslutande avsnitt 
om öns naturförhållanden. 

Historikavsnittet innehåller den verkliga tidsresan. Här 
återfinns uppgifter från den grå forntiden till idag. Inte minst 
intressant är det att läsa om kända personer som under 1900-
talet besökt öarna. Visste ni t.ex. att blåbärsriset på Husarö 
sägs ha inspirerat Elsa Beskow till barnklassikern ”Putte i 
blåbärsskogen”; Eller att det var på Norröra som ”Saltkrå-
kan” spelades in 1963; eller att Kymmendö är förebilden för 
August Strindbergs Hemsö i Hemsöborna. Det är dock inte 
bara allmänt kända personer som tas upp. Många av öarnas 
”vanliga” människors liv får vi också ta del av. 

Boken fungerar utmärkt som en uppslagsbok för den som 
vill ha grundfakta om våra öar men den är också en mycket 
intressant bok ur ett helt annat perspektiv -   den skildrar 
en epok i Sveriges historia som inte skolans historieböcker 
uppmärksammat.  En epok då det var möjligt att, om än 
under många gånger knappa omständigheter, överleva på sin 
ö och dess omgivning på vad jakt, småjordbruk och fiske gav. 
Också en tid då det var möjligt för välbesuttna företagare 
att köpa in hela öar och där skapa egna mönstersamhällen, 
som på Norrbyskär. 
Sveriges öar är på 607 sidor. Förutom text och kartskisser 
innehåller boken omkring 200 bilder, varav ett 70-tal läckra 
akvareller i färg av olika skärgårdsmiljöer. Illustratör är 
Johnny GR Ahlborg. Bokens pris varierar från 300  till 
närmare 500 kr. Gå in på www.bokpris.com och se efter.

Roger Lindblom
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Svenska artprojektet går till sjöss.
Som vi tidigare rapporterat om i Havsutsikt planerar ArtDa-
tabanken en storskalig marin inventering längs den svenska 
västkusten. Inventeringsarbetet, som är en del av Svenska 
artprojektet, ska pågå under tre år med start 2006. Syftet 
med inventeringen är att ge underlag för den marina delen 
av Svenska artprojektets taxonomiska forskning och för de 
marina delarna av Nationalnyckeln, men resultaten blir sam-
tidigt en ovärderlig referens för arbetet med att dokumentera 
och bevara den marina floran och faunan. Huvuddelen av det 
insamlade materialet kommer att införlivas med samlingarna 
vid Göteborgs Naturhistoriska Museum.  

Just nu pågår planeringen för fullt inför den första 
fältsäsongen. Svenska artprojektet hoppas kunna involvera 
landets marina expertis i inventeringen, både i planeringen och 
genomförandet. För att fånga upp synpunkter och önskemål 
ordnar vi i dagarna ett upptaktsmöte på Kristinebergs Marina 
Forskningsstation, där ett femtontal forskare och marina 
experter deltar. Men även du som läser detta har möjlighet 
att bidra med information och synpunkter på inventeringens 
upplägg. Hör av dig till Anna.Karlsson@artdata.slu.se.
Skepp o’hoj!

Systematikdagarna 28-29 november 2005
Systematiker, taxonomer och artintresserade i Sverige har 

saknat ett forum. Nu blir det ändring på det! ArtDatabanken 
och Naturhistoriska riksmuseet anordnar en tvådagarskon-
ferens på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Första dagen presenteras Svenska artprojektet och Na-
tionalnyckeln, Flora Nordica, Flora of Somalia samt några 
aktuella teman och forskningsprojekt inom svensk systematik. 
Dagen avslutas med en debatt kring hur systematik- och 
taxonomiämnet kan stärkas i Sverige.

Andra dagen presenteras aktuella doktorandprojekt. Ett 
utmärkt tillfälle att få reda på vad som händer inom den 
svenska forskarvärlden! Detaljerat program kan du hitta på 
www.svenskaartprojektet.se

 Deltagande (inklusive kaffe och fruktpauser samt en 
lättare förtäring efter dag 1) i konferensen är gratis. Lunch 
betalar du själv, antingen på Riksmuseets restaurang eller på 
någon annan av restaurangerna i närheten (lista och karta 
får du när du anmält dig). Boende ordnar du själv.

Sista anmälningsdag var 1 oktober, men om du skyndar 
dig kan du kanske fortfarande få plats!  ANMÄL DIG genom 
att skicka ett mejl till Rikard.Sundin@artdata.slu.se.

ARTDATABANKEN INFORMERAR

Skydd av marina områden i Bottenviken
Senast år 2010 ska minst 50% av skyddsvärda marina 
miljöer ha ett långsiktigt skydd, enligt de svenska miljömå-
len. Därför har länsstyrelsen i 
Norrbottens län på allvar hug-
git tag i uppgiften. Ett möte 
har hållits vid Umeå Marina 
Forskningscentrum, där man 
diskuterade vilka av Bot-
tenvikens naturtyper som kan 
klassas som skyddsvärda. Till 
mötet var experter från en rad 
olika områden inbjudna. Synpunkterna från mötet kommer 
att användas i det fortsatta arbetet kring skydd av marina 
områden i Bottenviken.

Tånglake i Bottenviken.Havsmiljön 2005
 början av sommaren 2004 nåddes Bohuskusten av ett svagt 
turkosfärgat vatten. Detta väckte en viss uppståndelse bland 
allmänhet och media. Vad hade hänt? Svaret finner du i 

Havsmiljön 2005. Här kan 
du också läsa om hur det blev 
med de säkrare farlederna till 
Göteborgs hamn. Vilken effekt 
fick de omfattande muddring-
arna? Vid arbetena sprängdes 
stora bergmassor bort. Dessa 
användes sedan för att bygga 
konstgjorda rev i skärgården. 
Läs mer om resultaten. Vi har 
fått lära oss att leva med stän-
diga rapporter om överfiskning. 
Men ett arbete pågår för att 
få trålarna att bli både art- 

och storleksselektiva samtidigt 
som man genom en ny trålgräns skyddar den uppväxande 
fisken. I Havsmiljön 2005 kan du också läsa om resultaten 
från dykundersökningar av Kattegatts och Skagerraks ut-
sjöbankar samt om den bullriga undervattensvärlden. Plus 
mycket annat.

Rapporten kan beställas från Roger Lindblom, tel 031-
773 47 24, e-post roger.lindblom@science.gu.se

Baltic SeaBreeze
Stiftelsen Håll Sverige Rent har startat projektet Baltic 
SeaBreeze som har sitt fokus på Östersjön. Projektet har som 
övergripande syfte att minska marina föroreningar. Projek-
tidén med Baltic SeaBreeze är att försöka uppmärksamma 
friluftslivets miljöpåverkan och minska marina föroreningar 
genom att sprida kunskap och väcka engagemang hos bl a 

båtklubbar, kommersiella 
fiskare och fritidsbåtfolk. 
Några av de aktiviteter som 
kommer att genomföras 
inom Baltic SeaBreeze är 
utbildningsseminarier för 
hamnpersonal och nätverks-
bildande bland gästhamnar 
och marinor i hela Östersjön.  

Baltic SeaBreeze är delvis finansierat av EU Interreg IIIB 
Östersjöprogrammet. Läs mer om projektet på Baltic Sea-
Breeze engelska webbplats: www.balticseabreeze.org.

Ostindiefararen Götheborg på väg
Söndagen den 2 oktober anträdde ostindiefararen Göthe-
borg sin två år långa resa till Kina och åter. Under varje 
delsträcka finns forskare med från Göteborgs universitet. 
I flera av hamnarna planeras aktiviteter tillsammans med 
något närbeläget universitet och skolor på orten. Den första 
hamn som angörs, och som även de ”riktiga” ostindiefararna 
angjorde innan de tog språnget över Atlanten, är Cadiz i 
södra Spanien.

Foto: Lena Bergström/UMF
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FOKUS  Siklöja – Norrbottens landskapsfisk

Siklöjan tillhör laxfiskarna. Som alla 
laxfiskar har den en s.k. fettfena mellan 
ryggfenan och stjärtfenan. Fettfenan är 
egentligen ingen vanlig fena, som ju har 
fenstrålar, utan ett hudveck. Siklöjans la-
tinska namn är Coregonus albula. I Sverige 
har siklöjan begåvats med ett stort antal 
lokala namn, bl.a. kallas den ibland för 
både sik och småsik eftersom den ofta 
förväxlas med småväxt sik. Ett säkert kän-
netecken är dock att till skillnad från siken 
är underkäken hos siklöjan alltid längre än 
överkäken, den har ”underbett”.

Siklöjan lever i kalla och klara sjöar 
över hela landet nedanför den s.k. högsta 
marina gränsen,  d.v.s. den kustlinjen då 
havets utbredning var som störst. Den 
finns också längs norra delarna av Öster-
sjöns kust, framför allt från Västerbotten 
och norrut men mindre bestånd finns även 
längre söderut. Speciellt rikligt förekom-
mande är den vid Norrbottenskusten. 

I insjöarna hotas bestånden av både 
övergödning och försurning. Siklöjan 
har satts upp på den internationella röda 

listan över hotade arter under kategorin 
DD, dvs. det saknas data för att bedöma 
beståndets nuvarande status.

Vid 2–3 års ålder blir siklöjan könsmo-
gen. Tillväxten varierar mycket, och beror 
på näringstillgången.  I Sverige når siklöjan 
sällan en längd över 20–25 cm med en vikt 
på ungefär 100 g, men det finns uppgifter 
om att man i Ladoga fångat exemplar som 
varit 45 cm långa och vägt 1 kg! Man 
beräknar den maximala livslängden till 
10 år. I områden med intensivt fiske blir 
fiskarna endast undantagsvis så gamla.

När lektiden närmar sig i början av 
hösten vandrar siklöjan vid kusten upp 
mot älvarna för att leka. Det finns olika 
uppgifter om hur många romkorn en 
enda hona släpper ifrån sig men mellan 
2 000 och 3 000 romkorn verkar rimligt. 
Rommängden motsvarar 5–10 procent 
av honans vikt. Äggen läggs på sand- och 
grusbottnar och kläcks följande vår. 

Det finns också en vårlekande siklöja,  
Coregonus trybomi.  Arten har rapporterats 
från fyra sjöar: Stora Holsjön, Åsunden, 

Ören och Fegen. Det är oklart om den 
fortfarande finns i alla sjöarna. På den 
svenska rödlistan över fiskar upptas vår-
siklöjan som ”Akut hotad”, vilket är nivån 
närmast under ”Försvunnen”.

Kommersiellt fiske efter löja i större 
skala bedrivs i Vänern där 270 ton 
fångades under 2004, och framför allt 
längs Norrbottenskusten, där 1 400 ton 
fångades 2004. Eftersom siklöjan lever 
i stora stim på ett begränsat område är 
den ett relativt lättfångat byte för trålarna 
som sveper över bottnarna när lektiden 
närmar sig. För att bibehålla ett uthålligt 
fiske följs beståndsutvecklingen noggrant 
av Fiskeriverket. Den senaste rapporten 
varnar för att fisketrycket kan vara för 
högt då man konstaterat att andelen 
äldre siklöjor minskat i fångsterna. För att 
undvika att löjorna fångas innan de blivit 
könsmogna pågår försök med s.k. selektiva 
redskap – trålar som släpper igenom de 
unga fiskarna oskadade.

Roger Lindblom/Redaktionen
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