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Krönika: Miljöministern • Båtbottenfärger • Catch and release
Gråsälens genetik • Invaderande kammanet • Fokus på gråsälen

Att inte fiska
av kapitalet
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Ny utgivare

redaKtIon
ulrika Brenner
krister svahn
annika tidlund
kristina viklund

smf, stockholms marina
forskningscentrum
stockholms universitet
106 91  stockholm
tel: 08-16 17 42
fax: 08-16 16 20
e-post: ulrika@smf.su.se
internet: www.smf.su.se

prenuMeratIon/adressändrInG
för en kostnadsfri prenumeration, kontakta närmaste marina
forskningscentrum eller gör en anmälan på adressen:
www.havet.nu/?d=196
för adressändring, kontakta något av de tre marina centrumen.

gmf, göteborgs universitets
marina forskningscentrum
fakultetskansliet för naturvetenskap
göteborgs universitet
Box 460, 405 30  göteborg
tel: 031-786 49 12 fax: 031-786 48 39
e-post: krister.svahn@science.gu.se
internet: www.gmf.gu.se

utGIvare 
sveriges tre marina
forskningscentrum vid
universiteten i göteborg,
stockholm och umeå.

AdreSSer
umf, umeå marina
forskningscentrum
umeå universitet
910 20 Hörnefors
tel: 090-786 79 73
fax: 090-786 79 95
e-post: kristina.viklund@umf.umu.se
internet: www.umf.umu.se

Det händer en del i havsmiljösverige. Havsmiljö-
utredningen har lämnat sin omfattande rapport 
och den är nu ute på remiss. regeringen har också 
nyligen beslutat att inrätta ett Havsmiljöinstitut, 
ett institut som skall bygga vidare på de tre marina 
forskningscentrumens verksamheter. Det betyder att 
nästa nummer av Havsutsikt troligen kommer att ha 
en ny avsändare och utgivare. spännande...

i detta sista nummer med den gamla utgivaren 
fokuserar vi återigen på fiskefrågan. ett litet räkneex-
empel berättar om hur stor vinsten av god hushållning 
i fiskeförvaltningen hade kunnat vara. Du får även 
lära dig mer om nya metoder inom fritidsfisket.

vad tycker båtägarna om alternativa metoder 
till båtbottenfärger och hur förändringsvilliga är de? 
Här får vi ta del av en ny undersökning.

Hur genetiskt unika våra gråsälar i Östersjön är, 
och hur en ny art på västkusten påverkar ekosystemet, 
är andra små godbitar att suga på i hängmattan.

trevlig läsning!
önskar

redaktionen

utkommer med tre nummer per år. upplaga ca 8 000 ex.

oMslaGsBIld 
foto: magnus rietz/Johnér
GraFIsK ForM grön idé aB
layout oCh orIGInal
ulrika Brenner
Issn 1104-0513
tryCK grafiska Punkten, växjö 2008 
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KrönIKa 

H ur stor påverkan har människan haft på klimatförändringarna? ibland får jag frågan vad 

jag tror. eller: med hur många ton behöver vi minska tillförseln av kväve och fosfor till 

Östersjön? vad anser du? 

Jag hänvisar till vetenskapen. till fn:s klimatpanel. till beräkningar som havsforskare gjort vid 

institut eller universitet. 

Det är inte för att jag inte har någon åsikt. Det är mer principiellt. riktigt starka blir våra po-

litiska bedömningar och beslut när vi har vetenskapen som grund. 

att det finns en kraft i samspelet mellan vetenskapssamhället och politiken har varit tydligt i det 

internationella klimatarbetet. sedan det första mötet i sundsvall 1990 har fn:s klimatpanel pressat 

politikerna framför sig mot att steg för steg göra det som krävs för klimatet. 

redan samma höst som klimatpanelens första möte fick fn:s generalsekreterare i uppdrag att 

inleda förhandlingar med världens länder för att möta klimatförändringarna. 1992 lades grunden 

till världens första internationella klimatöverenskommelse, fn:s klimatkonvention. forskarnas svar 

på kunskapsuppdraget låg till grund för politisk handling. 

klimatpanelens resultat är en minsta gemensamma nämnare för de som är skeptiska till kli-

matförändringarna, såväl som för de mer alarmistiska forskarna. De ytterligheter som behövs för 

utveckling i kunskapssamhället är bortskalade. kvar är ett entydigt besked till oss politiker. 

Den andra rapporten pressade världens politiker till kyoto-protokollet, ett juridiskt bindande 

dokument med tydliga åtaganden om utsläppsminskningar för industriländerna. i höstas slog pa-

nelen fast, i sin fjärde rapport, att uppvärmningen är otvetydig och att människan har bidragit till 

uppvärmningen. vid klimatmötet i Bali i höstas beslutade länderna att en klimatöverenskommelse 

ska slutas 2009. 

regeringens satsning på havsmiljön innebär också en satsning på kunskap. tillsammans med 

finska regeringen arbetar vi för en rapport, motsvarande den sternrapport som presenterades för 

klimatet. Den ska vara klar inför det svenska ordförandeskapet i eu 2009. 

när ministrarna i Helsingforskommissionen, Helcom, i höstas kom överens om en aktionsplan 

för Östersjön var utgångspunkten den belastning som forskning visat att Östersjön tål.   

för någon månad sedan beslutade regeringen att etablera ett havsmiljöinstitut. en av uppgifterna är 

att koordinera arbetet med att utveckla kvalificerade analyser och synteser inom havsforskningen. 

kunskap behövs för att samla politiker, näringsliv, myndigheter – ja, alla i samhället – för de 

åtgärder som behövs för miljön.

Forskningen
pressar politikerna
till förändring fo
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andreas carlgren är född 
8 juli 1958 i västra ryd, 
stockholm. Han blev efter 
studier vid stockholms uni-
versitet förbundsordförande 
i centerns ungdomsförbund, 
kommunalråd i ekerö, vice 
partiordförande, riksdags-
ledamot och generaldirek-
tör vid integrationsverket. 
sedan 2006 är andreas 
carlgren miljöminister i den 
borgerliga regeringen.
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F iskar, liksom andra levande varelser, förökar sig. 
Varje år läggs det många miljarder torskägg i Öst-
ersjön. Stora honor lägger några miljoner ägg, små 

honor lägger färre. Minst 99 procent av alla torskägg, lar-
ver och yngel dör under sitt första levnadsår. De äts upp 
av djurplankton, maneter, sillar och skarpsillar, angrips 
av parasiter och sjukdomar eller svälter ihjäl.

När de överlevande blivit två år kallas de rekryter 
och då kan deras antal uppskattas av fiskeribiologer. Un-
der 2000-talet har rekryternas sammanlagda vikt årli-
gen uppgått till mellan 40 och 160 tusen ton. De har 
stadigt minskat i antal, men de överlevande har hela ti-
den vuxit, från nästan ingenting till runt ett halvt kilo. 
Även de äldre fiskarna tillväxer, fast mindre och min-
dre ju äldre de blir.

ränta och kapital
Det är dessa två fenomen, rekrytering av ungfisk och 
kroppstillväxt, som får ett fiskbestånd att öka i storlek. 
Ökningen balanseras av att fisk, oberoende av ålder, dör. 
De blir uppätna eller utsätts för parasiter, sjukdomar och 
svält. Den ändring i beståndets totala vikt som blir resul-
tatet av dessa faktorers inverkan kallas överskottsproduk-
tion. För östersjötorsken har överskottsproduktionen se-
dan 1966 varierat mellan 50 och 400 tusen ton årligen.

Överskottsproduktionen är beståndets årliga avkast-
ning, dess ränta. När man börjar fiska på ett bestånd till-
kommer ytterligare en dödsorsak, fiskeridödlighet. Mins-
kar man överskottsproduktionen med mängden fångad 
fisk, återstår nettoproduktionen. Är nettoproduktionen 
större än noll ökar beståndet, har fångsten varit så stor 
att nettoproduktionen blir negativ minskar beståndet. 
Man har då, med andra ord, inte bara tagit räntan, utan 
även en del av kapitalet. Ju mer man minskar kapitalet, 
desto mindre ränta kan man förvänta sig.

överskriden avkastning
I början av 80-talet inträffade en boom i torskfisket. Det 
var de ovanligt stora årsklasserna av ungtorsk 1976-1982 
som utgjorde grunden. Dessa hade gynnats av frekven-
ta och omfattande saltvatteninflöden, vilket behövs för 
att torskarna ska kunna föröka sig. Saltvatteninflöde-
na minskade därefter och nyrekryteringen av torsk av-
tog markant. Länderna kring Östersjön lyckades trots 
det inte nå överenskommelser eller genomdriva effek-
tiva fiske regleringar, och fångsterna förblev höga. Be-
ståndets ränteavkastning överskreds under flera år, med 
följd att kapitalet minskade. Antalet torskar blev väldigt 
mycket färre och beståndet har under flera år befunnit 
sig utom säkra biologiska gränser.

pengar kastade i sjön
Ett enkelt räkneexempel illustrerar vad god hushåll-
ning kunnat innebära för torskbestånd och fiske. Antag 
att man sedan 1983 hade fångat 30 procent av torsk-
beståndet istället för drygt 60 procent, vilket var fallet. 
Då hade torskbeståndet idag inte varit så nerfiskat och 
fångsterna skulle ha kunnat vara mer än dubbelt så sto-

Fiskeförvaltning

Att förvalta våra fiskbestånd handlar i stor utsträckning om att 
inte förbruka kapitalet. Det är räntan man bör använda sig av, 
precis som i affärsvärlden. Förbrukar man kapitalet finns snart 
inga bestånd kvar att fiska. I Östersjön har ett alltför hårt torsk-
fiske bidragit till att hela ekosystemet förändrats. En förändring 
som kan vara svår att motverka.

– en fråga om god hushållning

foto: Jeppe Wikström/Johnér
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ra som dagens. Priset som fiskenäringen skulle ha fått 
betala hade utgjorts av minskade fångster under två år, 
1983 och 1984. Den årliga vinsten av god hushållning 
skulle ha varit i storleksordningen 1-2 miljarder kro-
nor, alltså dubbelt så stor som idag. De antaganden som 
gjorts i detta räkneexempel kan möjligen innebära en 
underskattning av beståndets storlek, och en överskatt-
ning av det ekonomiska utfallet. Men att en god hus-
hållning skulle ha lett till en bättre situation än dagens, 
torde vara ovedersägligt.

Mycket fisk men andra arter
Av de viktiga fiskslagen, torsk, sill/strömming och skarp-
sill finns idag i Egentliga Östersjön ca tre miljoner ton. 
Sedan mitten på 1970-talet, då årliga beståndsskattning-
ar började göras har den uppskattade totalmängden va-
rierat mellan 2,5 och 5 miljoner ton. Fångsten har upp-
gått till mellan 400 och 800 tusen ton årligen, och var 
2007 knappt 600 tusen ton.

Bakom dessa till synes tillfredställande uppgifter döl-
jer sig markanta skillnader mellan fisksamhället idag och 
för 30 år sedan. Antalet skarpsillar har nästan fördubb-
lats, samtidigt som antalet torskar har reducerats till en 
fjärdedel. Genomsnittsvikten för strömming och skarpsill 
har under samma tid minskat till knappt hälften.

oanade konsekvenser
Konsekvenserna av den svängning i ekosystemet som 
skett är betydande men långtifrån fullt utredda. Det 
minskade antalet rovfiskar som torsk har ökat mängden 
skarpsill som är en djurplanktonätande fisk. Detta har 
i sin tur orsakat minskade mängder djurplankton vilket 
lett till högre koncentrationer av växtplankton.

Skiftet har till och med haft en negativ påverkan 
på havslevande fåglar. Sillgrisslan föder i huvudsak upp 
sina ungar på skarpsill. Eftersom skarpsillarna väger 
mindre nu så måste de fånga fler om inte ungarna ska 
minska i vikt.

ett definitivt skifte?
Ingen vet säkert om den nuvarande situationen kommer 
att kunna förändras, även om torskfisket skulle minska. 
Förändringen i skarpsillsbeståndet tycks nämligen ha re-
sulterat i en mängd saker. Den vuxna torsken får säm-
re kvalitet på maten på grund av viktminskningen hos 
skarpsillen. De hungriga skarpsillarna äter med fördel 
torskägg, samtidigt som de konkurrerar med torsk larverna 
om djurplankton som föda. I kombination med ett änd-
rat klimat kan detta ha medverkat till att ekosystemet 
fastnat i ett skarpsilldominerat stabilt tillstånd.

Fiskeförvaltning

text Bengt sjöstrand, fiskeriverket, Havsfiskelaboratoriet
tel 0523-187 08
e-post bengt.sjostrand@fiskeriverket.se

– en fråga om god hushållning
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de blå staplarna visar faktiska torskfångster från mitten av 
60-talet till idag. de gröna visar möjliga torskfångster om 
man 1983 hade börjat fånga 30 procent av torskbeståndet 
istället för 60 procent, vilket var fallet. då hade torskfång-
sterna idag kunnat vara dubbelt så stora.

Figuren visar värdet av den möjliga vinsten om man sedan 
1983 hade fångat 30 procent av torskbeståndet istället för 
60 procent, vilket var fallet. två år hade vinsten varit mindre 
än den faktiska, men övriga år hade fångsterna kunnat in-
bringa ytterligare en till två miljarder kronor årligen.

Fisksamhället har förändrats mycket på 30 år. antalet skarp-
sillar har nästan fördubblats, samtidigt som antalet torskar 
har reducerats till en fjärdedel. om denna förändring är 
definitiv eller inte vet man inte säkert.

ett Förändrat FIsKsaMhälle

FaKtIsKa oCh MöjlIGa FånGster

vInsten av God hushållnInG
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Giftiga båtbottenfärger har använts länge för att förhindra påväxt 
på skroven. Tyvärr är det inte bara organismerna på skrovet som 
drabbas utan alla våra vattenlevande organismer. Idag är flertalet 
giftiga färger förbjudna och flera alternativ har tagits fram. Men 
det är svårt att påverka människors beteenden. Har man alltid 
målat sin båt så är det högst osannolikt att man slutar med det 
för att börja använda båttvätt istället.

rent skrov eller rent hav

d e flesta som har en båt märker att några veckor 
efter sjösättningen börjar det växa saker på bot-
ten av båten. Det kan vara sjögräs, havstulpaner, 

eller andra vattenlevande organismer. Om man har en 
motorbåt kan denna påväxt betyda att båten blir svårare 
att svänga, den går saktare och drar mer bränsle. Sam-
ma sak gäller för segelbåtar, fartyg och färjor, vilket gör 
att man har försökt komma på sätt att minska påväxten 
på båtarnas botten. Ett sätt är att måla på en färg som 
sakta läcker ut giftiga ämnen. Organismer som satt sig 
fast på botten förgiftas då och ramlar bort.

Denna metod har visserligen fungerat bra, men de 
giftiga ämnena som finns i båtbottenfärgerna har visat 
sig påverka även andra organismer som lever i vattnet 
men som inte växer på båtbottnar. På 1970-talet upp-
täckte ostronodlare att deras ostron inte växte som de 
skulle och att skalen blev missbildade. Detta var ett av 

de första tecknen på att andra organismer än de man vil-
le få bukt med påverkades på ett negativt sätt av båtbot-
tenfärger. Nu är det förbjudet att ha vissa ämnen i båt-
bottenfärger och det finns begränsningar för var båtar 
som är målade med vissa färger får vara och gå i hamn. 

Alternativ till att måla
Det finns andra metoder för att förhindra påväxt på skro-
vet. Ett sätt är att dra upp båten någon gång per säsong 
och skrapa eller spola den. Man kan även måla båten 
med något som ger en glatt yta eller ha en färg som gör 
det svårt för påväxt att fastna. Ett annat sätt kan vara att 
använda en båttvätt där man kör båten genom en tvätt-
anordning som borstar ren botten. Sådana finns idag i 
Gävle, Stockholm, Nynäshamn och Trosa. Till somma-
ren kommer ytterligare en vid Lidingö.

För att dessa alternativa färger och metoder ska få 
genomslag, behövs det mer kunskap om hur männis-
kor resonerar och på vilka grundvalar de fattar sina be-
slut. Om information kring reglerna om vilken båt-
färg man får använda inte når fram till båtägarna eller 
om man inte tror att en båtbottentvätt passar en segel-
båt, är det inte sannolikt att individuella båtägare änd-
rar sitt beteende.

vad anser båtägarna?
För att få reda på vad båtägare har för erfarenhet av oli-
ka färger, alternativa metoder och Östersjön i stort ut-
förde vi en enkätundersökning på två ställen på ostkus-
ten, i Stockholm och Trosa. Enkäten skickades ut till 
892 båtägare och vi fick 364 svar. Av dessa var flerta-
let män mellan 56 och 65 år gamla och de hade ägt sin 
båt i mer än 25 år. I Stockholm hade de flesta segelbåt, 
medan flertalet i Trosa hade motorbåt.

Resultatet visar att i Stockholm kan 75 procent av 
dem som svarat tänka sig att använda en båttvätt. Av 
de som redan använt tvätten i Trosa sa 80 procent att 
de skulle kunna tänka sig använda den igen. Samtidigt 
målar lika många båtägare sina båtar med någon typ av 
bottenfärg, de som har segelbåtar i högre utsträckning 
än de som har motorbåtar.

När det gäller vilket ansvar man anser att olika aktö-
rer har för Östersjöns miljö, visar vår undersökning att 
de flesta tycker att ansvaret för att ta fram alternativ till 
de giftiga färgerna vilar hos myndigheter och färgpro-
ducenter. Båtägarna anser också att det inte finns någ-
ra bra alternativ. Även om de flesta håller med om att 
de delar ansvaret för miljöfrågor tycker de också att det 

– vad väljer båtägarna?
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text misse Wester, institutionen för filosofi och teknikhistoria, 
ktH och Britta eklund, itm, stockholms universitet
tel 08-790 95 67, 08-674 72 11
e-post misse.wester@infra.kth.se, britta.eklund@itm.su.se

Båtbottentvättar finns idag i Gävle, stockholm, nynäshamn och trosa. ytterli-
gare en planeras vid lidingö. Bilden är från tvätten i trosa. 

finns andra källor till föroreningar som är större än det 
de själva bidrar med. De flesta använder den färg de all-
tid använt för att de anser att den är effektiv. De som 
använde en båttvätt under båtsäsongen tyckte att den 
fungerade bra - den skadade inte båten, det var mindre 
arbete med att använda båttvätten och det kostade un-
gefär lika mycket jämfört med att måla båten.

Att bryta vanans makt
Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet visar att 
det kan vara svårt att ändra människors beteende. Inte 
bara för att det saknas bra alternativ till att göra som de 
alltid gjort, utan också för att de inte tycker att det spelar 
någon roll vad de gör eftersom det finns så många andra 
källor till föroreningar. Mycket sker alltså på grund av 
gammal vana och för att man vill ha något som fung-
erar effektivt mot påväxt. Samtidigt visar resultaten att 
de som faktiskt har använt båttvätten är mycket positi-
va till de resultat de fått.

En strategi för att minska användandet av båtbotten-
färger är att fortsätta etableringen av båttvättar på flera 
platser för att öka tillgängligheten och se till att kostna-
den blir ungefär den samma som för att köpa färg. Om 
vi får fler båtägare att prova på båttvätten och med egna 
ögon se hur det påverkar vad som växer på båten skulle 
kanske vanans makt kunna brytas. Kanske skulle denna 
direkta erfarenhet påverka båtägares beteende och mins-
ka utsläppen av farliga ämnen i Östersjön.

GIFter sprIds I ett KänslIGt hav
Östersjön är ett mycket känsligt hav. Det beror dels 
på att det är ett innanhav med dålig omsättning av 
vattnet och dels på den låga salthalten som gör att 
många organismer lever på gränsen till vad de klarar 
av. Den låga salthalten gör också att Östersjön är re-
lativt artfattig. Det betyder att om en art slås ut av 
exempelvis ett miljögift så kanske det inte finns någon 
som kan ersätta den i näringskedjan.

många kustnära områden, där alla fritidsbåtar 
vistas mest, är extra känsliga. Där kan nyckelarten 
blåstång bilda stora skogar. Dessa skogar är mycket 
viktiga för fiskar och andra djur. De fungerar som 
skydd, barnkammare och skafferi för många arter. 
Blåstången har visat sig vara mycket känslig för gift-
läckande båtbottenfärger. gifterna stör fortplantningen 
som sker på försommaren, precis när alla nymålade 
båtar sjösätts.

De vanligaste gifterna man har använt i båtbot-
tenfärgerna är tenn, koppar och irgarol. färger med 
tennföreningar i är idag totalförbjudna i sverige och 
det finns idag inga tillåtna färger med koppar och 
irgarol för fritidsbåtar i Östersjön.På västkusten an-
vänds de dock fortfarande. trots förbuden så sprids 
dessa ämnen fortfarande från fritidsbåtar. om källan 
är gamla underliggande färglager eller nypålagd färg 
vet man inte, bara att halterna är höga i ytsediment i 
småbåtshamnar och marinor. man har även kunnat visa 
att många av de nya fysikaliska färgerna läcker något 
som är giftigt för vanliga arter i Östersjön. med denna 
kunskap är det mycket angeläget att stoppa användan-
det av båtbottenfärger eftersom det finns metoder som 
verkar på rent mekanisk väg, såsom båttvättar.

det finns idag inga godkända båtbottenfärger med koppar- 
och tennföreningar i för fritidsbåtar i östersjön. trots detta 
hittas höga halter av dessa gifter i ytsediment i småbåtsham-
nar och marinor. om källan är gamla underliggande färglager 
eller nypålagd färg vet man inte.
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Att fånga fisk och sedan släppa tillbaka den igen kallas catch and 
release, och blir alltmer vanligt inom sportfiskekretsar. De flesta 
fiskar överlever, men metoden kan ändå ha negativa effekter på 
fisken och dess population. Med stor kunskap och försiktighet 
hos den enskilda fiskaren kan de negativa effekterna minimeras 
till en ur ekologiskt perspektiv acceptabel nivå. Om alternativet 
är att faktist ta upp den fisk man fångar ger naturligtvis catch 
and release en betydligt högre överlevnad.

Inom sportfisket idag är avsikten inte att i första hand 
fånga en fisk för middagsbordet. Istället är det ofta 
tjusningen i att lura en stor eller vacker fisk att nap-

pa som är belöningen. Allt mer har insikten om att en 
fiskpopulation är en resurs som måste vårdas och skötas 
för att den inte skall sina, slagit rot bland sportfiskare. I 
fisketidningar visas idag bilder på sportfiskare med le-
vande troféfiskar, som kort efter att de mätts, vägts och 
förevigats på bild sätts tillbaka i det vatten de nyss fång-
ades i. Detta fiskesätt kallas catch and release, vilket på 
svenska betyder att fånga och släppa tillbaka.

etisk debatt
Det pågår en debatt kring det etiska i att  fånga fis-
kar bara för tjusningen och ens eget höga nöjes skull. I 
Tyskland är det idag förbjudet att släppa tillbaka fiskar 
som annars är lagliga att ta upp. Ingen sådan lag existe-
rar i Sverige, så det är upp till varje enskild sportfiskare 

att avgöra det moraliska i att ”leka” med fisken. I den-
na artikel kommer endast frågor kring den ekologiska 
aspekten av catch and release att belysas. För den skull 
kan inte den etiska problematiken anses vara oviktig, och 
sannolikt kommer den debatten att fortlöpa.

Inte många dör direkt
Förhoppningen är att den återutsläppta fisken skall över-
leva och därmed kunna glädja andra i framtida sportfis-
ke. Men frågorna kring catch and release är många. Vet 
vi exempelvis om fisken alltid överlever? Vet vi om me-
toden kan ha andra negativa effekter på fisken? Hur ska 
sportfiskaren agera för att minimera de negativa effekter-
na? Är det verkligen en bra fiskevårdande metod?

Det har gjorts åtminstone tvåhundra studier av effek-
ter av catch and release på fisk runtom i världen. Nästan 
femtio olika fiskarter; alltifrån små ciklider till stora hajar 
och tonfiskar, har undersökts. Studierna visar att fisken 
oftast inte dör i anslutning till uppfiskningen.
 
Många faktorer påverkar
Om en fisk överlever eller inte beror på en rad faktorer, 
till exempel vilken fiskart man fångat, vid vilken vatten-
temperatur, när under fiskens livscykel den fångades, vil-
ken typ av krok som användes, var i munnen kroken satt, 
hur länge fisken drillades och hur den behandlades un-
der landning och återutsättning. Om man som sportfis-
kare är mån om att fisken skall överleva kan man genom 

Man kan inte vara helt säker på att fisken inte lidit skada efter att ha fångats, även om den simmar iväg när man släpper tillbaks den.

foto: Bo-sören Wiklund

Catch and release

– bra fiskevård?
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text stefan Larsson, umf, umeå universitet
tel 090-786 79 87
e-post stefan.larsson@emg.umu.se

att exempelvis låta bli att fiska om det är väldigt varmt 
i vattnet eller använda krokar som inte fastnar för lång 
ner i svalget på fisken med fog anta att fisken inte dör 
av att fångas och släppas tillbaka. 

Men även om man sett den fisk man fångat vifta 
på stjärtfenan och simma iväg kan man inte vara säker 
på att den inte senare dör till följd av indirekta effek-
ter. En uttröttad fisk kan bli ett lätt byte för en glupsk 
rovfisk eller mink. Skador på fiskens skyddande slem-
lager eller på blodkärl i svalget kan leda till att fisken 
dör långt senare. 

Försämrad lekframgång
Inte heller kan man avgöra om den helt misslyckas med 
leken eller att dess lekframgång försämras. Leken hos 
fisk är ofta förknippad med stora mödor i form av långa 
och energikrävande vandringar och andra lekbestyr. För 
en lax som under sin lekvandring uppför sin hemälv 
tvingas lägga energi på att försöka undvika att bli upp-
dragen på land och sedan måste vila efter att ha återut-
satts kan catch and release betyda att den inte kan läg-
ga sina ägg på den plats den avsett, eftersom andra lax-
ar hunnit före. 

I studier i Norge har man visat att lax som fångas 
under lekvandringen blir störda i vandringen och istället 
vandrar nedströms kort efter det att de släppts tillbaka. 
Detta minskar laxens möjlighet att nå sin lekplats. 

vila och återhämtning
På Bahamas upptäckte forskarna att fisken Bonefish, 
som sportfiskas i grunda havsområden, kort efter att de 
släppts i stor utsträckning åts upp av hungriga hajar. I 
normala fall har denna fisk inga problem att undvika ha-
jar, eftersom de är extrema snabbsimmare. Efter att ha 
fajtats mot ett spö och sedan släppts tillbaka uttröttade 
utgjorde de dock ett lätt byte för hajarna. Man har nu 
installerat vattentankar ombord på sportfiskebåtarna där 
fisken efter fångsten får vila upp sig innan de släpps till-
baka i havet. En enkel lösning med gott resultat.
 
vakt lurad från sin post
Vissa förespråkare av catch and release anser att un-
dantag från fredningstider och annan reglering borde 
kunna medges för  denna form av fiske. Eftersom fis-
ket sannolikt inte leder till att fisken dör i någon stör-
re utsträckning kan denna önskan verka befogad. Ett 
exempel från Nordamerika visar dock på andra effek-
ter att beakta. Bass, kanske den mest populära sportfis-
ken i Amerika, fiskas ofta i samband med leken, efter-
som den då är lätt att lura till napp. Bassen lägger sina 
ägg i ett bo på botten, och hannen vaktar sedan äggen 
och ynglen. Allt som kommer i närheten av boet försö-
ker hannen jaga undan, inklusive fiskedrag. Under tiden 

sportfiskaren drar upp hannen skyndar sig andra fiskar 
till boet och äter upp ägg och yngel. När den återsläpp-
ta hannen en stund senare återvänder till sitt bo är det 
tomt och leken förstörd. 

Kunskap krävs
Många fiskpopulationer är känsliga för hård beskattning. 
Ett utan tvivel effektivt skydd är då att totalförbjuda fis-
ket. Sportfiske är dock en stor och viktig samhällsrörel-
se med många positiva kringeffekter, varför catch and 
release, i kombination med exempelvis fredning under 
vissa tider,  mycket väl kan anses vara en fungerande fis-
kevårdsmetod. Det är dock viktigt för fiskaren att ”kän-
na sin art”och vilka faktorer som ger upphov till direkt 
dödlighet och indirekta effekter på den enskilda fisken 
och dess population. Med stor kunskap och försiktig-
het hos den enskilda fiskaren kan den negativa effekt 
som catch and release orsakar minimeras till en ur eko-
logiskt perspektiv acceptabel nivå. 

Catch and release ställer krav på sportfiskaren, både vad 
gäller val av material och tidpunkt för fisket och hur fisken 
hanteras då den fångas. ur en ekologisk synvinkel kan meto-
den, om kraven uppfylls, vara ett acceptabelt verktyg inom 
fiskevården.

foto: stefan trumstedt
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G råsäl finns i hela Nordatlanten. De delas in i tre 
huvudgrupper, en i Nordvästatlanten med cen-
trum kring Sable Island i Kanada, en i Nord-

östatlanten med centrum kring Storbritannien och en 
i Östersjön. Genom analyser av sälarnas dna kan man 
visa att sälarna i dessa områden varit skilda från varan-
dra mycket länge. Vissa forskare menar att populatio-
nerna i östra och västra Atlanten skildes åt för ca 1 mil-
jon år sedan, och att gråsälarna i Östersjön varit separe-
rade från populationen i östra Atlanten i 180 tusen år. 
Förmodligen är det istiderna som givit upphov till den 
uppdelning av gråsälarna som finns idag. 

stora skillnader inom arten
Trots att gråsäl från olika delar av Atlanten levt åtskilda 
så länge betraktas de fortfarande som en art. Men även 

om de tillhör samma art, så har de olika grupperna an-
passat sig efter den miljö de lever i, och skiljer sig mar-
kant åt i vissa avseenden.

Sälarna i Kanada föder sina kutar i januari, medan 
de i Östersjön vanligen föder på isen i slutet av februari 
och början av mars. Sälarna kring Storbritannien vän-
tar ända till hösten med att föda. Tiden för Östersjö-
kutarnas födelse är troligtvis en anpassning till när isen 
är som bäst lämpad för gråsälskutarna. 

Gråsälarna skiljer sig också åt i storlek. Kanadensiska 
gråsälar är störst, och de i Östersjön minst. Gråsälarna i 
Kanada visar också en tydligare storleksskillnad mellan 
hanar och honor. I Kanada kan en hane väga 3 gånger 
mer än en hona, vilket är mycket ovanligt i Östersjön. 
Storleksskillnader mellan hanar och honor beror oftast 
på att hanarna måste kämpa om honornas gunst, och att 
endast de största och starkaste får para sig. Kanske är det 
lite lättare att vara gråsälshane i Östersjön?

lokaltrogna
Gråsälar är mycket lokaltrogna, även om de kan göra 
långa simturer under sommaren. Nästan alla tycks kom-
ma tillbaka till den plats de föddes på när de själva blir 
könsmogna och ska föda sina egna ungar. I Skottland 
har man visat att djuren, år efter år, kommer tillbaka till 

Gråsälarna i Östersjön tillhör samma art som gråsälarna i resten 
av Nordatlanten, men de skiljer sig markant från sina artfränder. 
De har levt åtskilda så länge att de utvecklat både skilda bete-
enden och utseenden. Genetiska studier av Östersjöns gråsälar 
visar dessutom att de är uppdelade i tre skilda bestånd, med 
mycket litet utbyte sinsemellan. Denna nya kunskap leder till att 
förvaltningen av Östersjöns gråsälar måste förändras.

foto: olle karlsson

Genetiskt unika

östersjösälar
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samma koloni för att föda sin kutar. Trots att stränder-
na kan vara fulla av flera tusen gråsälshonor väljer ho-
nan att nästan på metern när använda samma plats som 
tidigare år. 

I Storbritannien har man även visat att utbytet mel-
lan olika gråsälskolonier är begränsat. Trots att gråsälarna 
utan problem kan förflytta sig mellan kolonierna, går det 
att skilja dem åt baserat på deras genetiska uppsättning. 
Djuren är alltså trogna den koloni där de föddes.

viktigt med genetisk variation
Även i Östersjön är gråsälarna uppdelade i olika repro-
duktionsområden. Gråsälar föds antingen på isen i Bot-
tenviken, på land i Stockholms skärgård eller i Estland 
nära Rigabukten. Frågan är hur stort utbyte som sker 
mellan dessa olika områden. Från bevarandebiologisk 
synpunkt är det viktigt att känna till detta, eftersom det 
inte bara är arten i sig som man vill bevara utan ock-
så artens genetiska variation. En rik genetisk variation 
ger arten större möjligheter att klara eventuella framti-
da förändringar i sina livsbetingelser. En art med liten 
genetisk variation löper större risk att minska eller helt 
slås ut även vid relativt små förändringar. 

skilda bestånd
En genetisk studie av Östersjöns gråsälar genomfördes, 
med syfte att svara på två frågor: Hur stor var förlusten 
av genetisk variation bland Östersjöns gråsälar under de 
svåra åren på 1970- och 1980-talet, då populationen var 
som allra minst, och hur åtskilda är de olika grupperna 
i Östersjön? Bägge dessa frågor är mycket viktiga att få 

GenetIsKa studIer av Gråsälar
Djur som fritt kan para sig med varandra kommer till 
stor del att ha likartade genuppsättningar. genetiska 
förändringar som uppkommer, exempelvis genom 
mutationer, sprids inom gruppen. om gruppen delas 
upp, exempelvis genom bildandet av en ny bergskedja, 
inlandsisarna breder ut sig eller när naturliga miljöer 
ersätts av en miljö skapad av oss människor, hindras 
spridningen av generna, och de nya grupperna kom-
mer att få en alltmer skild genuppsättning.

om grupperna lever åtskilda tillräckligt länge 
kan de till slut betraktas som olika arter. men innan 
utvecklingen gått så långt är det möjligt att med hjälp 
av genetiska analyser kartlägga gruppens genetiska 
ursprung, det vill säga om djuren parar sig fritt inom 
gruppen eller om djuren är uppdelade flera grupper 
med litet utbyte mellan varandra. 

för att göra genetiska analyser krävs tillgång 
på vävnader från djuren. i studien av gråsälar sam-
lades millimeterstora bitar av skinn in från levande 
gråsälskutar från isarna i Bottenviken, bådorna i 
stockholms skärgård och sandrevlarna i estland.  
Provet togs från kutens bakskrävel. såret läker fort 
och provtagningen är inte farlig för djuret.

svar på, eftersom det påverkar hur förvaltning av grå-
sälspopulationerna i Östersjön ska utformas.

Studien visade att det inte finns några tecken på att 
gråsälarna i Östersjön förlorat genetisk variation då po-
pulationerna var som minst. Kanske beror det på att an-
talet djur under denna period var större än man tidigare 
trott, eller att de riktigt dåliga åren var så få. 

Däremot visade studien, tvärtemot vad många trott, 
att utbytet mellan de olika reproduktionsområdena var 
begränsat. Östersjöns gråsälar tillhör alltså skilda gene-
tiska bestånd.

Förändringar i förvaltningen krävs
Denna nya kunskap ställer krav på förändringar i för-
valtningen av gråsälsbeståndet i Östersjön. Idag betrak-
tas alla Österjöns gråsälar som om de kom från samma 
grupp av reproducerande djur. Därför sätts jaktkvoterna 
utan hänsyn till vilket bestånd sälarna tillhör.

Merparten av sälarna som jagas i Östersjön skjuts i 
Norra Kvarken och Bottenviken.  Sedan år 2000 har mer 
än 1 000 gråsälar fällts i den svenska och finska jakten 
i detta område. Det skulle på sikt kunna utgöra ett mot 
denna grupp av gråsälar. Det är därför mycket viktigt 
att förvaltningen av gråsälar anpassas efter de nya kun-
skaperna om gråsälarnas populationsstruktur.

text olle karlsson, naturhistoriska riksmuseet
tel 08-51 95 51 82
e-post olle.karlsson@nrm.se

även om världens gråsälar tillhör samma art kan man gene-
tiskt urskilja sälar från olika områden. östersjöns gråsälar är 
generellt mindre än exempelvis de kanadensiska. de uppvisar 
även mindre storleksskillnader mellan könen. på bilden en 
vuxen gråsälshanne från östersjön. 

foto: olle karlsson
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S edan augusti 2007 har vi följt den amerikanska 
kammaneten Mnemiopsis leidyis invasion i Gull-
marsfjorden. Projektet är den hittills mest om-

fattande undersökningen av Gullmarsfjordens plankton 
som gjorts. Varje vecka har prover tagits på vattnet. Vi har 
analyserat salthalt, temperatur och klorofyll samt stude-
rat växt- och djurplankton – allt för att följa kammane-
tens utbredning och se vilka effekter den får.

en glupsk art
Den här kammaneten är känd för att den ökade väldigt 
kraftigt i samband med en ekosystemkrasch i Svarta 
Havet på 1980-talet. År 2006 upptäcktes den i svenska 
vatten, och man befarar att den kan bli ett stort problem 
här. Den är väldigt glupsk och sätter i sig stora mängder 
djurplankton, vilket kan förändra hela ekosystemet.

Mnemiopsis äts främst av andra kammaneter, och i 
Svarta Havet har introduktionen av en annan kamma-
net, av släktet Beroe, framgångsrikt förbättrat situatio-
nen. Två arter av Beroe finns utmed vår västkust och 
båda kan äta Mnemiopsis.   

Går hårt åt hoppkräftorna
I slutet av augusti förra året upptäckte vi att antalet 
hoppkräftor i Gullmarsfjorden minskat drastiskt.  I stort 
sett alla mindre hoppkräftor från ytan och till 20 me-
ters djup var borta. Endast några få djuplevande, stör-
re arter fanns kvar.  Detta sammanföll med att vi hitta-
de både flest och störst individer av den nya kammane-
ten Mnemiopsis. Vi gjorde beräkningar av kammane-
tens kroppsvikt och födobehov, samt analyserade ma-
ginnehållet. Det visade sig att hoppkräftorna blivit de 
främmande kammaneternas byte. Mnemiopsis föröka-
de sig också snabbt när födan var riklig.

Under hösten minskade antalet kammaneter, och 
de som hittades var betydligt mindre i storlek. Samti-
digt hittades fler hoppkräftor, vilket antagligen beror 
på att små exemplar av maneten inte kan fånga hopp-

Den amerikanska kammaneten är en relativt ny art hos oss. Den 
äter stora mängder av våra inhemska djurplankton vilket kan få 
förödande konsekvenser för ekosystemet. Det är därför viktigt 
att följa denna främmande arts utbredning i våra vatten. 

ny kammanet under luppen
foto: camilla Bollner/azote.se
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FräMMande arter
främmande arter i svenska vatten är vanligare än 
man tror. många djurgrupper är nämligen så dåligt 
utredda att djupare studier nästan undantagslöst 
påträffar nya arter. när internationella marina spe-
cialister förra året hade möte på västkusten fann de 
över 100 nya mikroskopiska djur på två veckor, vilket 
i ett slag ökade antalet svenska marina arter med 
nära 1,5 procent.

ett annat exempel är den parasit som påträffades 
på en havsborstmask vid tjärnö hösten 2007, och som 
tidigare var närmast känd från engelska kanalen.

Även inom väl kartlagda grupper som fiskar identi-
fieras nya arter. Pomatoschistus norvegicus, dystubb, torde 
tillhöra våra vanligaste fiskarter, men var okänd i 
svenska vatten fram tills forskare hittade den 1995.

att en art kan existera okänd så länge kan också 
bero på att den lever i svårundersökta områden. På så 
sätt uppenbarade sig ormstjärnan Amphiura securigera 
som ny för sverige vid undersökningar av grusbottnar 
i kosterområdet hösten 2006. 

en del arter är dock verkligen främmande i våra 
hav. arter som tidigare begränsat sig till varmare 
nejder har etablerat sig här, till exempel det japanska 
jätteostronet Crassostrea gigas som nu sprider sig längs 
västkusten. Även slemmasken Micrura aurantiaca, som 
tidigare haft sin nordgräns i engelska kanalen, har 
påträffats i kosterområdet. men det vanligaste är 
kanske ändå att nya marina arter sprids över jorden 
med hjälp av människan. 

Bland havstulpanerna finns flera arter som liftat 
till svenska hav på fartygsbottnar, och fler arter tros 
vara på väg. sjöpungen Corella eumyota upptäcktes i 
Bretagne 2002 och tycks sprida sig norrut, pensel-
krabban Hemigrapsus takanoi, som upptäcktes 1994 
på franska västkusten och sex år senare hade spridit 
sig till nederländerna, antas också vara på väg till 
sverige och Östersjön. arten tål vårt klimat, och trivs 
i ganska låga salthalter. 

andra arter, eller dess larver, har flyttats över 
världen genom att pumpas in i fartygens barlastvatten 
och sedan tömmas ut någon helt annanstans. sand-
musslan Mya arenaria fanns efter senaste istiden bara 
längs den nordamerikanska kusten. idag är den en av 
sveriges vanligaste musslor – sannolikt hitskeppad 
med vikingaskeppens barlastvatten.

text Hans g Hansson, institutionen för marin ekologi, 
göteborgs universitet
tel 0526-686 36
e-post hans.g.hansson@loven.gu.se

text Peter tiselius och Lene friis møller, institutionen för marin 
ekologi, göteborgs universitet
tel 0523-185 11
e-post peter.tiselius@marecol.gu.se

Insamling av den amerikanska kammaneten i Gullmarsfjorden. på bilden sköljs 
planktonhåven som dragits från 20 meters djup upp till ytan.

kräftorna lika effektivt.  Det är alltså de större exem-
plaren av Mnemiopsis som utgör ett allvarligt hot mot 
hoppkräftorna.

ekosystemet påverkas
Om mönstret från förra året består kommer kamman-
eten åter att breda ut sig i sommar. Detta påverkar inte 
bara hoppkräftorna utan kan få en mängd effekter i 
ekosystemet.

Om hoppkräftorna minskar får fiskynglen svårt att 
hitta föda, vilket leder till att färre överlever. Färre hopp-
kräftor gör också att kiselalgerna, som betas av hopp-
kräftor, kan breda ut sig. När de dör sjunker de till bot-
ten. Det ger mer föda åt bottenlevande djur, men ökar 
också risken för syrebrist nära botten när algerna ska 
brytas ned av bakterier. 

ny hinnkräfta
Undersökningen av Mnemiopsis pågår fram till hösten 
2008 för att få reda på deras betydelse under somma-
ren, när de är stora och kan bli vanliga.

I vår undersökning har vi också tittat på en annan 
främmande art, hinnkräftan Penilia avirostris som sedan 
2002 är väldigt vanlig i Gullmarsfjorden under hösten. 
Penilia föredrar små växtplankton till skillnad från hopp-
kräftorna som föredrar större. Detta kan påverka förut-
sättningarna för algblomningar under hösten.

läs Mer oM FräMMande arter
främmande arter på havet.nu,
havet.nu/index.asp?d=36
forskningsprogrammet aqualiens,
www.aqualiens.tmbl.gu.se
informationscentralernas sida om främmande arter, 
www.frammandearter.se

foto: Lene friis møller
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notiser

BoKtIps

vacker undervattensnatur i östersjöområdet 
katastrofrapporterna om Östersjön duggar tätt. risken 
är att de leder till resignation och uppgivenhet. Biologen, 
dykaren och fotografen inge Lennmark vill ge en positiv 
motbild. ”min bok innanHav visar massor 
av vacker, fascinerande och spännande natur. 
alltihop finns bevisligen där nere under ytan” 
säger han. ”Då är det värt att skydda, värna 
om och kämpa för!” 

inge Lennmark har ägnat 18 år åt att dyka 
och fotografera längs hela kuststräckan kul-
laberg - falsterbo - karlskrona - stockholm 
- Haparanda. alltså hela ostkusten och en bit 
ut mot västerhavet. nu arbetar han på sin bok 
”innanHav - en bok om djur och växter i 
brackvatten”. Den ska bli 320 sidor tjock och 
beräknas vara klar på våren 2009. 

nytt havsmiljöinstitut inrättas
regeringen har beslutat att inrätta ett Havsmiljöinstitut 
från den 1 juli 2008. fyra lärosäten, universiteten i umeå, 
stockholm och göteborg samt kalmar högskola, ska i sam-
arbete utforma verksamheten med stöd av ett råd. göteborgs 
universitet ska leda och koordinera arbetet. verksamheten 
ska bygga vidare på de nuvarande tre marina forsknings-
centrumens verksamhet vid universiteten i umeå, stockholm 
och göteborg vars förordning upphävs den 1 juli.

Den regionala förankringen är viktig för att få en stark 
koppling till det regionala myndighetsarbetet vid länsstyrelser 
och vattenmyndigheterna samt till kommuner.

institutet ska bidra med vetenskapliga underlag i form 
av kvalificerade analyser, utvärderingar och synteser som 
behövs som stöd för det arbete regeringen, myndigheter och 
andra aktörer bedriver för att förbättra havsmiljön.

i institutets arbete ska även ingå att göra båtar, fartyg 
och fältstationer tillgängliga för marin forskning och mil-
jöövervakning. utan samordning och stöd riskerar dessa 
resurser att utnyttjas ineffektivt, till nackdel för både marin 
forskning och övervakningen av den marina miljön.

en viktig uppgift blir att sprida information om forskning 
och miljötillståndet i haven till många olika målgrupper som 
ett led i åtgärdsarbetet och för att öka medvetenheten om 
havens miljöproblem. kommunikationen mellan forskare, 
myndigheter och internationella organisationer är också 
viktig och bör ytterligare utvecklas.

svensk delrapport för aktionsplanen
Östersjöländerna har enats om en aktionsplan för Östersjön, 
Baltic sea action Plan. Det övergripande målet är ett Öst-
ersjön på 1950-talsnivå avseende övergödning. man ska 
senast 2016 ha vidtagit åtgärder mot såväl luftburen som 
vattenburen belastning av näringsämnen, med syfte att nå 
målet god ekologisk miljöstatus till 2021. Länderna ska ta 
fram nationella åtgärdsplaner till år 2010.

för att uppfylla detta har naturvårdsverket nu tagit fram 
en delrapport om hur sverige kan nå målen i aktionsplanen. 
skyddszoner kring odlingsmark i nitratkänsliga områden, 
strängare regler för spridning av stallgödsel och reningsut-
rustning på passagerarfärjor. Det är några av de åtgärder 
som föreslås i ett första steg för att komma tillrätta med 
miljöproblemen i Östersjön, Öresund och kattegatt.

Den största utmaningen är att minska utsläppen av kväve 
och fosfor. sverige ska enligt Helcoms preliminära beräkning 
minska utsläppen av kväve med drygt 21 000 ton och av 
fosfor med 290 ton. De åtgärder naturvårdsverket nu före-
slår innebär en minskning med cirka 7 000 ton kväve och 
cirka 61 ton fosfor. De föreslagna åtgärderna räcker alltså 
inte, utan är ett första steg. Det behövs nya metoder och yt-
terligare åtgärder för att sverige ska nå målen.

i juli 2009 kommer en fördjupad rapport om åtgärderna 
som sverige behöver vidta, nationellt och internationellt. 
Den kommer även att innehålla konsekvensanalyser av fö-
reslagna åtgärder.

havets försurning det nya miljöhotet
människans utsläpp av koldioxid håller på att göra havet 
surare, vilket i sin tur hotar havets djur och växter. för att 
få veta mer om vad som händer när havets pH-värde sjunker, 
och om hur det påverkar havsmiljön, satsas nu 150 miljoner 
kronor på ett stort forskningsprojekt: european Project on 
ocean acidification. Projektet samlar över 100 forskare från 
29 universitet och enheter i nio länder, däribland sverige. 
ePocas främsta uppgift blir att göra undersökningar i 
arktis, eftersom det är där påverkan av försurning bedöms 
vara störst.

Han lägger ut bokens nätupplaga på sin webbsajt efter-
hand som avsnitten blir klara. Där finns de för gratis ned-
laddning som lågupplösta pdf-dokument. första kapitlet (sid 
12-99) är klart. inge Lennmark räknar med att hinna göra 

ungefär 20 sidor per månad tills boken är 
färdig. intresserade läsare kan alltså följa 
bokens tillkomst steg för steg. De kan även 
komma med rättelser och synpunkter.

adressen är www.lennmark.se, klicka 
sedan vidare till sidan med innehållsförteck-
ning och länkar för nedladdning. 

Blir det någon tryckt upplaga av boken? 
”Det beror helt på hur stort förhandsintresset 
visar sig bli. Jag måste ha tillräckligt många 
förhandsbeställningar för att våga låna upp 
pengarna det kostar att anlita tryckeriet” 
säger inge. 
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artdataBanKen InForMerar

artDatabankens marina arbete går vidare med god fart. 
anna karlsson är för närvarande föräldraledig, men vikarien 
sonja råberg håller ställningarna tillsammans med rikard 
sundin. sonja koncentrerar sig 
främst på förberedelser inför 
rödlistningen.

svenska artprojektets ma-
rina inventering går nu in på sitt 
sista år. en åttadagars invente-
ringstur med forskningsfartyget 
skagerak genomförs under juni. 
man kommer i första hand att 
röra sig i skagerrak och gör på 
uppdrag av naturvårdsverket 
även en avstickare till kummel-
bank. förra året genomfördes 
två inventeringsturer: en till 
kattegatt och Öresund, en i 
skagerrak, där bland annat 
kosterrännan och det s k Brat-
tenområdet utanför väderöarna besöktes. Du kan läsa om de 
många intressanta fynd som gjordes på svenska artprojektets 
hemsida eller i göteborgs naturhistoriska museums årstryck 
som kommer ut under sommaren. Även under nästa år kommer 
svenska artprojektet att gå till sjöss – denna gång i samarbete 
med norge. Det är de norra delarna av skagerrak som ska 
inventeras på såväl norskt som svenskt vatten.

under 2008 har vi målsättningen att komplettera artDa-
tabankens taxonomiska databas över svenska taxa, Dynamisk 
taxa, så att den omfattar 80% av alla arter i sverige. en 
särskild satsning har gjorts för att mata in marina arter.

för nuvarande pågår ett intensivt förarbete inför rödlist-
ningen av marina evertebrater 2010. startskottet går den 
15 augusti då dryga hundratalet expertkommittéledamöter 

träffas för ett utbildningsse-
minarium. expertkommittén 
för marina evertebrater kom-
mer att bedöma tillståndet för 
många av de marina everte-
brater som reproducerar sig 
längs sveriges kuster. inför 
förra rödlistan, rödlistade ar-
ter i sverige 2005, bedömdes 
alla koralldjur, armfotingar 
och tagghudingar, liksom alla 
marina blötdjur (utom mask-
mollusker och nakensnäckor) 
och tiofotade kräftdjur. Denna 
gång ska vi försöka bedöma yt-
terligare några grupper.

Bedömningarna om arter-
nas status ska vara klara till våren 2009. under återsto-
den av år 2009 kommer arbetet med texter, tabeller och 
analyser att utföras. Den 1 april 2010 ska rödlistan vara 
tryckt och klar.

De tio ledamöterna i expertkommittén för marina everte-
brater är stefan agrenius, matz Berggren, Hans g. Hansson, 
tomas Lundälv och arne nygren från göteborgs universitet; 
Hans kautsky från stockholms universitet; tomas cedhagen 
från aarhus universitet (Danmark); christoffer schander från 
Bergens universitet (norge); kennet Lundin från göteborgs 
naturhistoriska museum och susan smith.

Medusahuvud, Gorgonocephalus caputmedusae, insamlad i 
norra Bohuslän under svenska artprojektets marina inven-
tering 2007.

foto: kennet Lundin

havsmiljöutredningen är klar
Havsmiljöutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande, 
en utvecklad havsmiljöförvaltning, sou 2008:48, till mil-
jöminister andreas carlgren. utredaren, generaldirektör 
göran enander, presenterar sina förslag till insatser för en 
bättre havsmiljö.

utredningen föreslår att sverige tar initiativ till ett för-
djupat samarbete med angränsande länder och att Östersjön 
utses till pilotområde för mellanstatligt samarbete för att 
förbättra havsmiljön.

Helsingforskommissionen (HeLcom), som är Östersjö-
ländernas samarbetsorgan i miljöfrågor, föreslås ansvara för 
genomförandet av samarbetet. för finansiering av åtgärder 
föreslås en mellanstatlig fond.

utredningen föreslår också ett nytt planeringssystem för 
havet med planer liknande de översiktplaner som i dag finns för 
landområden. i första hand bör regioner eller regionförbund 
ansvara för planeringen, men i den ekonomiska zonen bör 
staten ha det fulla ansvaret. Boverket föreslås få till uppgift 
att vara ansvarig myndighet för havsplaneringen.

sveriges forsknings- och undersökningsfartyg är i mycket 
dåligt skick. utredningen anser att kustbevakningen bör 
få i uppdrag att ansvara för nyanskaffning och drift av 
fartygen. kustbevakningen får i och med detta en starkare 
havsmiljöprofil.

fiskares kunskap om fiskens roll i det marina ekosyste-

met måste förbättras. utredningen föreslår krav på genom-
gången certifierad utbildning i miljö och ekologi för att få 
verka som yrkesfiskare.

sekretess och avgifter begränsar tillgängligheten till 
data som behövs i havsmiljöarbetet. utredningen anser att 
den generella sekretessen för information om djup och bot-
tenförhållanden bör upphävas.

Havsmiljöutredningen ska nu ut på remiss till ett stort 
antal instanser. remissinstanserna får på sig till den 29 au-
gusti att lämna kommentarer på utredningen.
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avsändare

Stockholms Marina Forskningscentrum
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

FoKus  Gråsäl – expert på havsliv

Gråsälen, Östersjöns största marina dägg-
djur, är specialiserad på ett liv i havet. Några 
veckor i mars, då den ska föda sin kut och 
para sig, och i maj, då den ska ömsa päls, 
ligger den uppe på is eller kobbar. Resten 
av året lever den i havet. På land är gråsä-
len klumpig och rör sig relativt långsamt. 
I vattnet är den snabb och smidig.

Gråsälen både sover och äter till havs, 
och är anpassad för att klara det höga tryck-
et på flera hundra meters djup. Kroppen är 
elastisk, och revbenen kan tryckas ihop utan 
att de inre organen förstörs. För att gråsälen 
inte ska drabbas av dykarsjuka tömmer den 
lungorna på luft innan den gör ett djupdyk. 
När gråsälen befinner sig på stora djup slår 
hjärtat bara några slag per minut, jämfört 
med ungefär hundra slag per minut då den 
är vid ytan. När den djupdyker transporte-
rar den blodet dit det behövs bäst, fram-
förallt till hjärnan. På så sätt klarar den att 
vara under vattnet utan att andas i mer än 
fyrtio minuter. För att klara kylan i vatt-
net har den ett över tre centimeter tjockt 

späcklager under huden.
I mars föds gråsälens kut, som vid föd-

seln är alldeles vit och väger ungefär tio 
kilo. Redan två veckor efter att sälkuten 
fötts parar sig honan igen. Hon är alltså 
dräktig 11,5 av årets tolv månader. Grå-
sälen har fördröjd fosterutveckling, vilket 
innebär att ägget befruktas i samband med 
parningen, men sedan svävar fritt i livmo-
dern i ungefär tre månader innan det im-
planteras och börjar utvecklas.

 Sälmjölken är fetare än vispgrädde, 
och på bara tre veckor har kuten vuxit så 
att den väger uppemot fyrtio kilo. Efter de 
tre veckorna lämnar honan sin kut, som då 
måste lära sig att själv fånga fisk. Vid det 
laget har sälkuten redan fått sin mörka, vat-
tenavstötande vuxenpäls. 

Från början är strömming gråsälens vik-
tigaste föda. I takt med att den blir vuxen 
äter den även andra fiskarter, men ström-
ming förblir stapelföda hela livet. I genom-
snitt äter en gråsäl ungefär fem kilo fisk per 
dag. Under digivning, parning och päls-

ömsning på våren äter den nästan ingen-
ting. En hona som ger di kan gå ner fyrtio 
procent av sin vikt.

För hundra år sedan fanns det ungefär 
hundratusen gråsälar i Östersjön. Samtidigt 
fanns ungefär tvåhundratusen vikaresälar i 
området, så sälarna var nog en naturlig del 
av vardagen för dåtidens yrkesfiskare.

Under första hälften av 1900-talet ut-
sattes gråsälarna för ett hårt jakttryck, och 
deras antal sjönk drastiskt. Under 1950-ta-
let och framåt drabbades de dessutom av 
miljögifter, framförallt pcb, och fick så 
stora reproduktionsproblem att bestån-
det hade svårt att återhämta sig. När man 
fick upp ögonen för problemen var det 
bara en spillra kvar av den forna popula-
tionen. Jaktförbud och förbud mot att an-
vända pcb  har haft god effekt, och grå-
sälsstammen är åter på tillväxt. Idag räk-
nar man med att det finns ungefär 28 000 
gråsälar i Östersjön.

kristina viklund/redaktionen

foto: Leif karlsson/azote.se


