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Bottenviken kommer att bli en sjö. inte den närmaste tiden, 
men några tusen år in i framtiden. naturgeografisk forskning 
gör att vi med ganska stor säkerhet kan göra en karta över 
hur det kommer att se ut. spännande resultat, som du kan 
läsa mer om i detta nummer.

många som arbetar med havsmiljöfrågor skulle vilja 
kunna blicka in i framtiden i ett kortare perspektiv. Har 
våra åtgärder haft effekt? Har klimatförändringarna stop-
pats upp? Har vi lyckats rädda de hotade fiskarterna? vi 
modellerar, räknar, undersöker effekter, och försöker göra 
det vi kan för att bevara vår havsmiljö för kommande ge-
nerationer. vartefter resultaten av detta arbete dyker upp 
kan du läsa om dem i Havsutsikt.

i detta nummer får du även en inblick i hur fiskefrågor 
hanteras inom eu. Demokrati kan bli komplicerat när 
många är delaktiga, men det är just delaktigheten som är 
viktig och nödvändig.

vår serie om marina reservat fortsätter med en artikel 
om västkustens pärlor. spännande fortsättning kommer i 
nästa nummer. 

trevlig läsning!

En blick in i framtiden

utkommer med tre nummer per år. upplaga  8000 ex.
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KröniKa 
Flyt 2009 – 
kraftsamling 
för havsmiljön

r ubriken kan se ut som en besvärjelse. när det gäller vår havsmiljö behövs det mer än så 

under detta viktiga arbetsår. vi behöver kunskap och hårt arbete. vi behöver omsätta 

kunskap som redan finns i politisk handling. och vi behöver arbeta tillsammans med andra 

länder – bilateralt, regionalt och internationellt. 

att Östersjön mår väldigt dåligt vet vi alla. vi vet också att mycket forskning återstår. men, 

utifrån den kunskap forskningen försett oss med hittills, finns det en rad åtgärder vi kan ta tag i 

genast. under detta år, som präglas starkt av vårt ordförandeskap i eu, kommer arbetet att in-

tensifieras. Det är i år vi ska arbeta fram den nationella aktionsplanen för att leva upp till kraven 

i den av Östersjöländerna antagna Baltic sea action Plan . en ”sternrapport” om vad det skulle 

kosta att inte göra något alls har utarbetats tillsammans med finland. många forskare kommer 

involveras när ekosystemtjänsternas värde ska beräknas.  Havsmiljöinstitutet har nu etablerats. ett 

helhetsgrepp på de svenska havsresursfrågorna tas i havspropositionen som nyligen presenterades. 

och sist, men inte minst – kommer sverige som ordförandeland i eu att få ansvar för unionens 

nya Östersjöstrategi.

Östersjöstrategin presenteras i juni. Den har föregåtts av ett brett förankringsarbete där många 

”stakeholders”, det vill säga länder, regioner, ngos, näringsliv, finansierings- och intresseorga-

nisationer har kunnat göra inspel i formuleringarna. från miljösidan har vi särskilt tryckt på att 

Östersjön ska bli ett pilotområde, på åtgärder mot övergödning och utfiskning samt fosfatförbud. 

när denna baby sett dagens ljus kommer det till att börja med vila på sverige att ge den en bra 

start i livet. Det kommer att krävas god organisation och klart ansvarstagande på hemma-plan, det 

vill säga inom eus institutioner.  De närmaste grannarna, Östersjöländerna, behöver ge sitt fulla 

stöd. Även medlemsländerna lite längre bort kan ha intresse av strategin, som kan komma att bli 

ett framgångsrecept på hur en grupp länder med gemensamma intressen kan samverka inom en 

av eus mest dynamiska makroregioner. allra viktigast är förstås att Östersjöstrategin får stöd på 

högsta politiska nivå.

Havsmiljöanslaget på en miljard kronor ska användas för konkreta projekt som bidrar till en 

bättre havsmiljö. 40 miljoner kronor till havsmiljöforskning ska ge utrymme för ännu mer kvali-

ficerat kunskapsunderlag i arbetet. 

samverkan mellan forskare, politiker, näringsliv och myndigheter behövs för att rädda havs-

miljön. i samspelet med andra länder finns plats för ministrar, ambassadörer och marinbiologer. 

om var och en bidrar med sin kompetens, kanske vi får flyt i miljöarbetet 2009.

gabriella Lindholm utsågs i 
september 2008 till sveri-
ges havsmiljöambassadör. 
Hon har 30 års erfarenhet 
av utrikesförvaltningen 
och har tjänstgjort vid en 
rad svenska ambassader 
i utlandet. senast har hon 
varit ambassadör i Wien 
och Lissabon.

foto: sara modin
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p å åttiotalet dominerade torsken i Östersjön och 
både yrkesfisket och fritidsfisket kunde visa upp 
stora fångster. Man kunde också fånga abborre 

och gädda i de flesta vikar och kustområden. Därefter 
skedde ett regimskifte – från ett rovdjursdominerat 
fisksamhälle till ett dominerat av planktonätande fisk. 
Med mycket planktonätande fisk och få rovfiskar blir 
det brist på djurplankton och skarpsillarna blir många, 
men magra. Mycket tyder på att detta regimskifte även 
påverkar mängden växtplankton och fintrådiga alger.

ekosystem ur balans
Det blir allt tydligare att man inte kan titta på en art 
i taget när man bestämmer hur mycket man ska fiska. 
Man måste samtidigt ta hänsyn till vad som händer med 
andra delar i ekosystemet. Att förvaltningen av torsken 
påverkat andra bestånd både till havs och vid kusten, och 
kanske hela kustekosystemet, är ett bra exempel på varför 

Skarpsillsuppdraget

Igenväxta badvikar, blomningar av giftiga alger och dåligt 
med torsk, abborre och gädda. Det finns ett antal tecken på att 
Östersjön inte längre är vad den en gång varit. Frågan är hur 
sambanden ser ut, och vilka åtgärder vi kan ta till för att försöka 
ställa saker till rätta.

man bör använda sig av ekosystemansatsen. 
Fiskeriverket och Naturvårdsverket har därför fått ett 

gemensamt uppdrag av regeringen. Ett mål med detta 
så kallade Skarpsillsuppdrag är att bidra till en ekosys-
tembaserad förvaltning av Östersjöns fiskbestånd. Med 
en bättre kunskap om vilka mekanismer som reglerar 
ekosystemet i dag, hoppas vi kunna finna bra metoder 
för att hjälpa till att återställa Östersjöns ekosystem till 
ett som är dominerat av rovfisk.

ett pussel att lägga
För att studera sambanden mellan rovfiskar, deras byten 
och lägre nivåer i födokedjan kommer vi att lägga ett 
pussel av historiska data, nya experiment och modeller 
av födoväven både i öppna havet och inne vid kusten. 
Fältförsök med att aktivt minska mängden och ändra 
skarpsillsbeståndets storleksstruktur kommer att utföras 
inom ett avgränsat kustområde. 

En av nyckelfrågorna är att ta reda på om en minsk-
ning av mängden skarpsill kan återskapa ett ekosystem, 
där stora rovfiskar åter har en dominerande roll. Frågan 
är då huruvida det är nödvändigt att öka fångsterna av 
skarpsill och andra planktonätande fiskar såsom spigg, 
eller om det är tillräckligt att begränsa torskfisket yt-
terligare.

text malin Werner, Havsfiskelaboratoriet, fiskeriverket
tel 0523-187 29
e-post malin.werner@fiskeriverket.se

eKoSyStemanSatS ocH FiSKe
förvaltningen av alla större fiskbestånd i europas 
hav styrs av eus gemensamma fiskeripolitik. eu 
har nyligen fastslagit att denna har misslyckats på 
en rad punkter. man har varken lyckats bibehålla 
livskraftiga fiskbestånd eller tagit tillräcklig hän-
syn till att även fiskeripolitiken skall omfattas av 
ekosystemansatsen.

ekosystemansatsen innebär att varor och tjänster 
skall nyttjas på ett hållbart sätt ur ekosystemets alla 
aspekter. fiskeriförvaltningen skall alltså inte längre 
utgå från status och bärkraft hos enskilda fiskbestånd 
eller grupper i ett område, utan ta hänsyn till hela 
ekosystemet.

LäS mer
på fiskeriverkets hemsida, www.fiskeriverket.se 
under rubriken ”skarpsillsuppdraget”.

foto: Dan tilander
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text Jonas sundberg, projektledare, Havsfåglar i Östersjön
tel 073-938 79 69
e-post jonas@balticseabird.com

S tudier av havsfåglar världen över visar att de är 
värdefulla indikatorer på förändringar i det marina 
ekosystemet. Förändringar i fiskbestånd har på 

flera håll visat sig ha effekter som fortplantar sig genom 
ekosystemet och påverkar bland annat sillgrisslor. Genom 
att vara en för oss människor synlig del av det annars 
gömda marina ekosystemet hjälper havsfåglarna oss att 
se behovet av en marin ekosystemansats.

På Stora Karlsö finns sedan ett antal år tillbaka ett 
forskningsprojekt där man studerar hur havsfåglarna 
svarar på förändringar i Östersjöns ekosystem. Genom 
att år efter år samla in data på överlevnad och häck-
ningsframgång kan man se långsiktiga förändringar. 
Bland annat har forskningen visat att dagens magra 
skarpsillar lett till magrare sillgrissleungar – trots att 
skarpsillarna blivit mångdubbelt fler. Skälet till det kan 
vara att sillgrisslorna endast kan fiska en fisk i taget och 
därmed gynnas mer av färre men fetare fiskar.

detaljerad kunskap krävs
Havsfåglar är kända för att bli gamla. Sveriges äldsta fågel, 
43 år gammal, hittades på Stora Karlsö under våren 2008. 
Det var en sillgrissla ringmärkt 1965. De reproducerar 
sig sent och detta hänger ihop med överlevnad, en tidig 
reproduktion innebär att en individ inte lever lika länge. 
Därför är kunskap om fåglarnas ålder viktig när man 
ska tolka resultat. 

Forskningen på Stora Karlsö har därför lagt mycket 
kraft på att ringmärka ungar. Samtidigt tas uppgifter 
om könstillhörighet och vikt, något som kan användas 
i framtida analyser när fåglarna återkommer.

nya möjligheter för havsfågelforskningen
Byggnaden i stål och trä har monterats i anslutning till 
det befintliga fågelberget på Stora Karlsö och där kom-
mer att finnas plats för uppemot 800 häckande par av 
sillgrisslor. Konstruktionen består av två delar, en yttre del 
där fågelhyllor liknande de befintliga hyllorna på Stora 
Karlsö byggts och en inre del där forskare utan att störa 
fåglarna kommer att kunna studera dem på nära håll. 

Sannolikt kommer en stor del av fåglarna som kolo-
niserar hyllan vara ringmärkta sedan tidigare och därmed 
ha en känd livshistoria, vilket är unikt för havsfågelstudier 
och medför en bättre tolkning av forskningsresultaten. 
Dessutom kommer teknik som inbyggda vågar och 
kameror göra att fältstudierna kan rationaliseras. För-
hoppningen är att de första fåglarna kommer att flytta 
in under våren 2009.

Konstgjord hylla på Stora Karlsö
Fältstudier av havsfåglar på Stora Karlsö pågår sedan ett antal 
år. Syftet är att se vad som händer med fåglarna när Östersjöns 
ekosystem förändras. För att förbättra studierna byggdes under 
hösten 2008 en konstgjord sillgrisslehylla. Den kommer att ge 
oss svar på hur mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen och 
hur havsfåglarna kan berätta vad som händer under havsytan.

LäS mer
om Havsfåglar i Östersjön, www.balticseabird.com

Stålkonstruktionen lyfts på plats på Stora Karlsö.

foto: ulf Berggren

den färdiga, träklädda hyllan. överdelen kommer att minskas något för att inte 
sticka upp ovanför klippan och färgen kommer att gråna av väder och vind.

foto: olof olsson
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Å ret är 4500, och vi vandrar längs Botniasjöns 
strand, några mil utanför Umeå. För 2500 år 
sedan utgjorde denna sjö den innersta delen av 

Östersjön, och kallades Bottenviken. Idag är Botniasjön 
den största sjön i Europa, med en yta något större än 
Ladogasjön. Särskilt djup är den inte. Med sitt maxdjup på 
drygt 100 meter, och med ett medeldjup på bara 38 meter 
är den inte ens djupast i Sverige, utan både Hornavan, 
Torneträsk och Siljan är djupare. På den finska sidan, 
däremot, är Botniasjön den djupaste sjön i landet.

nästan störst i europa
Under den tid Botniasjön var en del av Östersjön var 
vattnet bräckt, även om salthalten var låg. Nu, år 4500, 
är vattnet sött, och flera stora älvar, både på den svenska 
och den finska sidan, har sina utflöden i sjön. Från den 
södra delen av Botniasjön, några kilometer söder om 
där Holmögadd låg för länge sedan, har Botniasjön sitt 
stora utlopp i form av Botniaälven. Botniaälven, med sin 
maximala vattenföring på ungefär 30 000 kubikmeter i 

sekunden, är den sjunde största älven i Europa, jämför-
bar med Neva. Något stort vattenfall i utloppet är det 
inte fråga om, eftersom fallhöjden mellan Botniasjön 
och Bottenhavet bara är någon decimeter. Eftersom 
man förväntar sig att strandförskjutningen kommer att 
fortsätta i ytterligare några tusen år till kommer dock 
fallhöjden att öka. Då finns vid utloppet ett av de största 
vattenfallen i Europa. 

Anledningen till att Bottenviken ombildats till en 
jättestor sjö, medan Bottenhavet fortfarande är en del av 
Östersjön, är att tröskeln mellan Bottenviken och Bot-
tenhavet var så grund.  För 2500 år sedan, runt år 2000, 
låg tröskeln mellan Bottenviken och Bottenhavet på ett 
djup av cirka 20 meter. Tröskeln mellan Bottenhavet 
och Egentliga Östersjön var betydligt  djupare,  cirka 56 
meter år 2000, och dessutom har strandförskjutningen 
varit lägre. Därför kan havsvatten fortfarande, år 4500,  
flöda över tröskeln från Egentliga Östersjön och in i 
Bottenhavet. 

en av många nya sjöar
Botniasjön är bara en av cirka fyra hundra sjöar som 
bildats i området sedan år 2000. Anledningen till att 
sjöarna bildats är dels att strandförskjutningen gjort att 
havsvikar snörts av, dels att området geologiskt sett är 
så ungt att landskapet är väldigt gropigt.

De städer som låg vid Bottenvikens kust på den tiden 
ligger nu flera mil från Botniasjöns strand. Exempelvis 
har Uleåborgsborna numera 50 kilometer till stranden. 

Botniasjöns
Vid

strand

Genom att använda en kombination av höjdmodeller för land 
och hav kan man lära sig en hel del om forntiden, men faktiskt 
även blicka in i framtiden. Redan idag är tröskeln mellan Bot-
tenhavet och Bottenviken så grund, att Bottenviken om 2500 år 
kommer att vara en sjö, helt avsnörd från Bottenhavet. Detta 
kommer naturligtvis att få dramatiska konsekvenser för livet i 
den nybildade Botniasjön.

eftersom tröskeln mellan Bottenhavet och Bottenviken är så grund idag kommer Bottenviken, på grund av strandförskjutningen, så småningom att 
bli en jättestor sjö. Gissningsvis kommer det då att se ut så här när man vandrar längs den nybildade Botniasjöns södra strand.

foto: Jenny Webber/azote.se
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Säker framtidsprognos
Är denna framtidsbeskrivning bara vilda fantasier? Inte 
alls. Den senaste naturgeografiska forskningen har gett 
möjlighet till säkra prognoser för hur utvecklingen av 
Östersjön kommer att se ut. Höjdmodeller för land och 
hav har funnits länge, men oftast var för sig. För att kunna 
beräkna den framtida utvecklingen har nu modellerna 
vävts ihop. För att beräkna hur stor strandförskjutningen 
kommer att vara i framtiden har man daterat sediment 
från olika platser runt Östersjöns kuster, och bestämt om 
sedimenten härrör från hav eller sjö. De modeller som 
skapas från forntiden till nu kan förlängas till framtiden 
och utgöra säkra grunder för beskrivningar som den i 
början av artikeln.

inte över en natt
Bottenvikens övergång från hav till sjö kommer inte att 
ske över en natt. Den tid det tar från att den blivande 
sjötröskeln för första gången förhindrar havsvattnet att 
tränga in i viken tills dess att tröskeln är så hög att det 
inte ens vid extremt höga vattenstånd släpper in vatten 
i viken är ungefär trehundra år. 

Utsötningen av Bottenviken pågår redan idag. Den 
salthalt som vi har idag är endast ungefär hälften av 
vad den var när den var som högst. Allt eftersom Kvar-
ken blir grundare och grundare kommer allt mindre 
mängder saltare vatten från Bottenhavet att flöda in i 
Bottenviken.

Förändrat ekosystem
Det här kommer att successivt förändra ekosystemet i 
Bottenviken. De arter som trivs i salt eller bräckt vatten 
kommer att minska, medan rena sötvattenarter kommer 
att öka. Redan idag finns många arter som, på grund 
av sina krav på salthalt, egentligen har sin nordliga 
utbredningsgräns i norra Kvarken, men som ibland tar 
sig in i Bottenviken. Dessa arter kommer inte att kunna 
leva i den avsnörda Botniasjön. Exempel på dessa arter 
är havstulpan, östersjömussla och blåmussla. De växter 
som det kan komma att gälla är exempelvis smaltång 
och gaffeltång.

Samtidigt finns det arter som kan förväntas gynnas 
av utsötningen. Fjädermyggor och nattsländor med 
vattenlevande larvstadier, såväl som fåborstmaskar och 
sötvattengråsuggor, kan räknas till denna grupp. På 
växtsidan är det betydligt svårare att sia om framtiden, 
eftersom det även är andra faktorer som spelar in.

De djupare belägna bottnarna i Bottenviken domi-
neras idag helt av vitmärla, ett litet kräftdjur, och ishavs-
gråsugga. Dessa djur har återfunnits i några stora, djupa 
sjöar, så utsötningen är troligtvis inte något problem för 
dem. Ekosystemet i havet är komplicerat, och biologin 
kan vara svårare att förutsäga än de naturgeografiska 
förutsättningarna.

StrandFörSKjUtninG
strandförskjutning betyder balansen mellan landhöj-
ning och världshavens nivåförändring. när strandför-
skjutningen är positiv nybildas land. norra kvarken 
har en av världens högsta strandförskjutningar, och 
den har varit positiv i hela Bottniskaviken-området 
ända sedan den senaste inlandsisen drog sig tillbaka 
för cirka 11 000 år sedan. 

strandförskjutningen var som störst  strax efter 
inlandsisens avsmältning, och var då cirka 75 mil-
limeter per år i kvarken-området. idag är den cirka 
8 millimeter per år i området. Den medför att de 
fysiska förhållandena ständigt förändras. exempelvis 
är Bottenvikens volym idag endast sex procent av 
volymen för 11 000 år sedan.

text Lars Brydsten, ekologi och geovetenskap, umeå universitet 
och Jan albertsson, umeå marina forskningscentrum
tel 090-786 52 54, 090-786 79 91
e-post lars.brydsten@emg.umu.se, jan.albertsson@umf.umu.se

när Bottenviken omvandlats till Botniasjön kommer många städer som idag lig-
ger vid kusten att ligga flera mil in i landet. Kartan visar dagens strandlinje och 
den beräknade strandlinjen år 4500.

100-125

75-100

50-75

25-50

0-25

Djup (meter)

vasa

Jakobsstad

uleåborg

Haparanda

Luleå

skellefteå
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strandlinje

Botniasjön

Bottenhavet
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Gullmarsfjorden mellan Lysekil och Uddevalla är ett välkänt 
marint naturreservat på västkusten. I år lär dessutom få undgå 
att Kosterhavet blir Sveriges första marina nationalpark. Men 
förutom dessa två kändisar finns ytterligare fem marina natur-
reservat längs Sveriges västkust. Vilka är dessa områden, vad 
har de för marina värden och hur bedrivs arbetet med att skydda 
dem och framtida marina naturreservat?

V ästerhavets kust sträcker sig över tre län: Västra 
Götaland, Halland och nordvästra delen av 
Skåne. Längs denna kust finns hundratalet 

naturreservat med allt från inget, till lite, eller ibland 
mycket hav och marina miljöer. 

Trots det är det idag bara sex områden på västkusten 
som kan kallas för marina naturreservat – ett begrepp som 
visar att även de marina värdena är skyddade. Alla sex 
ingår helt eller delvis i Natura 2000, som är eus nätverk av 
skyddade områden. De flesta har dessutom föreslagits som 
värdefulla områden enligt kriterier i olika internationella 
konventioner som Sverige har undertecknat.

Viktiga kriterier saknas
Att inte fler områden kan kallas marina naturreservat be-
ror i huvudsak på att flera viktiga faktorer inte är uppfyllda. 
Exempel på brister är att det marina syftet ofta saknas i 
reservatsbeslutet. Skötselplanen är i många fall bristfäl-
lig eller fattas helt, särskilt för de äldre naturreservaten. 
Alltför ofta är också det marina kunskapsunderlaget för 
dåligt. Så länge ett område saknar aktuell inventering är 
det svårt att förbättra skyddet. 

miljömål för fler marina naturreservat
Brister i ett redan gällande beslut om naturreservat 
kan man successivt råda bot på genom ett metodiskt 

marint naturvårdsarbete. I det ingår kartläggning och 
inventering av den marina miljön, skapa skötselplaner 
och föreskrifter som omfattar marina värden, samt fatta 
nya eller omprövade reservatsbeslut där det marina värdet 
finns med i syftet. 

De nationella miljömålen säger att det år 2010 skall 
finnas minst tjugosex marina naturreservat i landet. 
I dagsläget finns det arton, om man inte räknar med 
Havstensfjorden, där reservatbeslutet ännu inte vunnit 
laga kraft eftersom delar av beslutet har överklagats. 

internationella konventioner visar vägen
Hur vet då länsstyrelserna vilka områden som man först 
skall arbeta vidare med? Jo, en god fingervisning är de 
skyddsvärda marina områden som antingen pekats ut 
enligt eu-direktiv till Natura 2000-nätverket, eller enligt 
de internationella regionala havsmiljökonventionerna. 
Västkusten berörs av två sådana överenskommelser.
Den ena är ospar, Oslo-Paris konventionen för skydd av 
Nordostatlantens miljö, där både Skagerrak och Kattegatt 
ingår. Den andra är helcom, Helsingforskonventionen 
för Östersjöns miljö som omfattar hela Östersjön, 
Öresund och Kattegatt. 

Målet med arbetet är att betydligt fler av västkustens 
skyddsvärda havsmiljöer i framtiden ska kunna kallas för 
marina naturreservat, en beteckning som indikerar att 

Skyddsvärda pärlor 
på västkusten

det finns många skyddsvärda områden på Sveriges västkust. Bilden är tagen i Havstensfjorden, där reservatsbeslutet ännu inte vunnit laga kraft.

foto: maria kilnäs

VÅra marina reSerVat deL 2
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KULLaBerG
i kullabergs farvatten möts nordsjöns salta vatten 
och Östersjöns brackvatten, vilket skapar förut-
sättningar för en bred artsammansättning av både 
växter och djur. området är en sydlig utpost för flera 
marina arter.

HaVStenSFjorden
Havstensfjorden är det senaste tillskottet av marina 
naturreservat på västkusten, beslut fattades i no-
vember 2008. området har fått en genomarbetad 
marin skötselplan. föreskrifterna innehåller både 
fartbegränsningar för båtlivet och andra regleringar 
för att förhindra skador och störning av de grunda 
värdefulla bottenområdena.

nordre äLVS eStUariUm
nordre älvs estuarium - ett område där 
salt och sött vatten möts - är sveriges 
största i sitt slag. Jämfört med liknande 
områden i europa har detta exploaterats 
väldigt sparsamt. naturreservatet rym-
mer bland annat stora grundområden 
med ålgräsängar, musselbankar och 
riklig mjukbottenfauna.

KUnGSBacKaFjorden
kungsbackafjorden är egentligen ett estuarium. 
Havsviken utgörs av öar och vattenområden 
med mycket varierad bottentopografi. fjordens 
grundbottnar är yngel- och uppväxtområden för 
plattfisk och havsöring. sjöfåglar, vadare och gäss 
häckar och rastar i fjorden.

GULLmarSFjorden
Den enda, helt inom landets gränser, riktiga tröskel-
fjorden i sverige. gullmarn har en lång historia av 
marin naturvetenskaplig forskning som en följd av 
fjordens existens och dess unika marina värden.

HaLLandS Väderö
mest känt är Hallands väderö kanske för sitt rika 
fågel- och sälliv. Här häckar bland annat tordmule, 
tobis- och sillgrissla och i området finns både knubb- 
och gråsäl. Ön bildar tillsammans med ett stort antal 
holmar och skär, en liten skärgård - den enda på 
skånes västsida. skärgårdens vattenområde har ett 
rikt marint liv med många arter längs de utbredda 
hårdbottnarna.

HaVStenSFjorden

GULLmarSFjorden

nordre äLVS eStUariUm

KUnGSBacKaFjorden

HaLLandS Väderö

KULLaBerG

de marina naturvärden som finns i området kommer att 
bevaras till kommande generationer.

Fler marina naturreservat redan 2010?
Med ökade anslag, en tydligare politisk inriktning på 
havsmiljöfrågor och ett tydligt miljömål arbetar de tre 
länsstyrelserna längs västkusten nu intensivt med att 
skydda fler marina naturområden. 

I Västra Götaland skall man förutom nationalparks-
arbetet i Kosterhavet skydda eller förbättra skyddet 
för Väderöarna, Stigfjorden, Stora Kornö-skärgården, 
Marstrandsskärgården, Vinga-Fotöskärgården och 
Vrångöskärgården. Halland arbetar med Fladen och 
Lilla Middelgrund och Skåne bearbetar inom sin del av 
Västerhavet bland annat Bjärekusten och Skälderviken. 
I princip alla dessa ingår helt eller delvis i nätverket 
Natura 2000. 

Om än bara några av alla de planerade områdena 
hinner bli klara som naturreservat till år 2010 har Sverige 
ändå kommit en bra bit på väg för ett utökat långsiktigt 
skydd av marina naturområden.

text ewa Lawett, Länsstyrelsen i västra götalands län
tel 031-60 54 61 
e-post ewa.lawett@lansstyrelsen.se

Göteborg

internationeLLa KonVentioner 
Som rör VäStKUSten
osPar, oslo-Pariskonventionen för nordostat-
lantens miljö, samlar skyddade marina områden 
under begreppet mPa (marine Protected areas). 
sverige har hittills föreslagit sex mPa-områden: 
kosterfjorden-väderöfjorden, gullmarsfjorden, 
nordre Älvs estuarium, kungsbackafjorden, fladen 
och Lilla middelgrund.

HeLcom, Helsingforskonventionen för Östersjöns 
miljö, kallar de marina skyddade områdena BsPa 
(Baltic sea Protected areas). BsPa-områden på väst-
kusten är kullaberg-skälderviken, Hallands väderö, 
Lilla middelgrund, fladen och kungsbackafjorden. 
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Sjögräsängar är viktiga som barnkammare för många fiskarter, 
men är hotade av människan genom bland annat övergödning. Nu 
visar resultat från forskning utförd av svenska forskare i Sverige 
och i Östafrika på att även överfiske av stora rovfiskar skulle 
kunna ge negativa effekter på sjögräset. Detta visar hur viktigt 
det är att man inom förvaltningen använder sig av en kombination 
av åtgärder när sjögräsängarna ska räddas.

Sjögräsängar

S jögräs är marina blomväxter som bildar ängar 
på grunda sedimentbottnar världen över. De är 
ypperliga uppväxtområden för många fiskarter 

och kräftdjur, speciellt under yngelstadierna, eftersom 
tillgången på föda och graden av skydd från rovdjur är 
högre än på vegetationsfria bottnar. På så sätt fungerar 
de som barnkammare för till exempel torsk i svenska 
vatten, och i många länder, som i Kenya, är de viktiga 
fiskeområden.

I och med att kunskapen ökat om ängarnas betydelse 
som barnkammare för olika fiskarter, så har också varning-
ar om deras försvinnande världen över ökat radikalt. Cirka 
20 procent av alla bestånd är redan utslagna, framförallt 
i närheten av urbaniserade områden. Till exempel har 
utbredningen av vår vanligaste sjögräsart, ålgräs, Zostera 
marina, minskat med 60 procent under de senaste tjugo 
åren längs delar av den svenska västkusten.

överfiske hot mot ålgräset
Ett stort hot mot sjögräsängarna är övergödningen som 
ger sämre ljusförhållanden i vattnet och ökar mängden 
kvävande fintrådiga alger. Dessa alger växer på sjögräset 
och lägger sig som mattor över ängarna. Studier har 
visat att små betande djur, som märlkräftor och snäckor, 
kan minska mängden påväxtalger och på så sätt påverka 
sjögräsen positivt.

Längs den svenska kusten har övergödningen ansetts 
vara den främsta orsaken till att ålgräsängarna minskat. 
Nya studier visar dock att även överfiske kan ha bety-
delse för tillväxten av kvävande alger. Vid västkusten 
idag överlever mycket få algbetare i ålgräsängarna på 
grund av det stora antalet små rovdjur, bland annat 
småfisk, krabbor och tångräkor, som hittas där. Den stora 
mängden små rovdjur tros i sin tur vara ett resultat av 
att hela bestånd av stora rovfiskar, som torsk, kollapsat 
på grund av överfiske.

Denna dominoeffekt där förlusten av stora rovfiskar 
ökar antalet små rovdjur, vilket minskar antalet algbetare 
så att algerna ökar, har tidigare beskrivits för ekosystem i 
fria vattenmassan och grunda sjöar, men aldrig tidigare 
för ett sjögrässystem.

– hotade av både övergödning och fiske?

... och en utan påväxt av fintrådiga brunalger.

foto: Per-olav moksnes

en ålgräsäng på svenska västkusten med påväxt ...

foto: Per-olav moksnes
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Korallrevsfiske påverkar tropiska sjögräs
I tropiska sjögrässystem finns det många djur som betar 
sjögräsen direkt, och ger negativa effekter om de blir för 
många. Dessa betare kontrolleras i sin tur av större rovdjur 
och om dessa minskar, på grund av till exempel överfiske, 
så kan det påverka sjögräset mycket negativt.

I Kenya, vid Östafrikas kust, hittar man sjögräs-
ängar i grunda laguner nära korallrev. Under det senaste 
årtiondet har stora mängder sjöborrar ätit upp hela 
sjögräsbestånd, vilket lett till erosion av bottnarna och 
minskade fiskefångster. Nya forskningsresultat visar nu 
att när rovfiskarna på närliggande korallrev minskar så 
ökar antalet sjöborrar i sjögräsängarna. Det intensiva 
korallrevsfisket i området bidrar på så sätt till förlusten 
av sjögräs. Dessutom finns tecken på att insamling av 
vissa stora sjöstjärnor till souvenirförsäljning ytterligare 
skulle kunna gynna sjöborrarna, eftersom sjöstjärnorna 
också äter sjöborrar.

Liknande samspel mellan näringsvävar i olika marina 
ekosystem har tidigare observerats, till exempel längs 
den amerikanska västkusten. Där ledde intensiv säljakt 
i det öppna havet till att späckhuggare i brist på föda 
började äta uttrar nära kusten, vilket i sin tur ledde till 
att sjöborrar – uttrarnas favoritföda – ökade i antal och 
betade ner kelpalger.

orsakerna flera
Eftersom fisket är en bidragande faktor bakom sjö-
gräsöverbetningen i Kenya borde marina reservat vara 
en effektiv förvaltningsåtgärd. Studier har dock visat att 
antalet sjöborrar i sjögräsängarna i genomsnitt var lika 
högt inne i som utanför flera välskyddade marina parker, 
trots högre tätheter av rovfiskar. Orsakerna är troligen 
flera och komplexa, bland annat kan sjöborrar som blivit 
för stora inte ätas av rovfiskar, och kan därigenom vandra 
in obehindrat i parkerna och beta ner sjögräset. Dess-
utom tyder andra experiment på att övergödning skulle 
kunna förvärra situationen, dels genom att sjöborrarna 
äter mer av näringsberikade växter, dels genom att de 
växer snabbare och på kort tid når den storlek då fiskarna 
inte kan äta dem.

öVerGödninG
På grund av mänskliga aktiviteter som till exempel jord- och skogsbruk, 
transporter och avlopp har tillförseln av näringsämnena kväve och 
fosfor ökat till våra hav. Detta göder haven vilket ger stora ekologiska 
förändringar. en del arter drar nytta av det ökade tillflödet av näring, 
medan andra får svårare att konkurrera och minskar i omfattning eller 
försvinner helt.

Övergödningen gör till exempel att mängden små växtplanktonalger 
ökar. De grumlar vattnet och ger sämre ljusförhållande för större växter. 
när de dör faller de till botten och gör av med mycket syre när de bryts 
ner. en annan övergödningseffekt är att snabbväxande fintrådiga alger 
ökar. De kan konkurrera ut andra alger i kampen om hårda ytor att 
växa på. De kan också växa på andra växter och lägga sig som mattor 
över bottnarna och kväva allt annat.

Sjöborrar i Kenyansk sjögräsäng.

text Johan eklöf och martin gullström, stockholms universitet, 
Per-olav moksnes och susanne Baden, göteborgs universitet
tel 08-16 37 04 (Johan eklöf)
e-post johane@ecology.su.se (Johan eklöf)

en modell över 
vilka effekter fiske 
och övergödning 
kan ge på sjögräs-
ängar längs den 
svenska västkus-
ten och i Kenya. 
tjocka pilar visar 
samband som 
ökar i styrka och 
överkorsade pilar 
visar samband som 
minskar i styrka.  
Frågetecknen är 
samband som är 
oklara.

symboler från integration and application network, maryland university
illustration: Johan eklöf

foto: annika Lindvall

nya krav på förvaltningen
Resultaten från dessa och andra studier utmanar bilden 
inom kustzonsförvaltning att övergödning är den stora 
boven, och stöds av det faktum att minskade närsaltsut-
släpp sällan lett till återväxt av sjögräs. Därför förespråkar 
allt fler nu en kombination av åtgärder, till exempel en 
minskning av närsaltsutsläpp tillsammans med hårdare 
reglering av fisket på stora rovfiskar.  Andra föreslagna 
åtgärder är stödutsättning av rovfisk, vilket har haft gynn-
samma effekter i övergödda sjöar, och skapandet av väl 
designade marina reservat. Flera metoder i kombination 
med varandra krävs alltså för att säkra sjögräsängarnas 
framtid.



HavsUtsikt 1/2009

12

ett utkast till ståndpunkt 
förankras hos vår jord-
bruksminister. Ärendet 
gemensambereds med 
övriga departement i 
regeringskansliet. en 
instruktion formuleras 
och används i förhand-
lingarna i eu.

eu-kommissionens 
generaldirektorat 
för havsfrågor och 
fiske (Dg mare) 
tar fram ett förslag 
på lag.

en eUropeiSK FiSKeLaG BLir tiLL

Gemensam fiskeripolitik kommer till
På sjuttiotalet började eu genomföra de första gemen-
samma åtgärderna inom fiskesektorn. Under denna tid 
utvidgade världens kuststater sina rättigheter till havets 
tillgångar från 12 till 200 sjömil (ca 370 km) från kusten, 
och fiskesamarbetet fick ökad betydelse. År 1983 formali-
serades en gemensam fiskeripolitik, vilket innebar att lag-
stiftningen blev direkt tillämpbar för alla medlemsstater 
i eu. En stor reform av den gemensamma fiskeripolitiken 
genomfördes 2002. Miljömässiga, ekonomiska och so-
ciala aspekter fick större utrymme, och man tog hänsyn 
till försiktighetsprincipen och ekosystemperspektivet. 
Underlaget för beslutsfattande förbättrades, fiske- och 
miljöorganisationer fick ökade möjligheter att påverka,  
och ansvarsfördelningen blev tydligare. Förvaltnings- och 

de kommersiellt viktigaste arterna i svenskt fiske är sill, torsk, skarpsill, räka, havskräfta och makrill. det finns ungefär 1800 yrkesfiskare med 
licens och ca 1500 registrerade fiskefartyg. Landningsvärdet för fisk, fångat av svenska yrkesfiskare, är ca 900 miljoner kronor. innan Sverige gick 
med i eU 1994 var fisket i Sverige främst en nationell angelägenhet. Sedan eU-inträdet ingår Sverige i den gemensamma fiskeripolitiken.

Fiskeripolitik 
i Europa

Fiskeriförvaltningen inom eu är i högsta grad 
komplex. Det handlar om många olika arter, 
fiskemetoder, fartygstyper och fiskeområden, och 

dessutom är det många instanser inblandade innan ett 
förslag har kommit till beslut och handling. Detta gör 
att den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvalt-
ning generellt kan upplevas som svårförståelig. Trots det  
finns det ett stort intresse för fiskefrågor, och många är 
delaktiga i den debatt som förs. 

Det finns ett stort intresse för fiskefrågor, och många är delaktiga 
i den debatt som förs. Fisk är en gemensam naturresurs inom EU. 
Innan Sverige gick med i EU var fiskefrågorna främst en nationell 
angelägenhet. Numera förvaltar de tjugosju medlemsstaterna 
tillsammans de kommersiellt viktigaste arterna. 

Ärendet bereds av alla 
medlemsstater, i sverige av 
Jordbruksdepartementets 
Jakt- fiske- och sameenhet.  
fiskeriverket rådfrågas. 
frågan kan även diskute-
ras med fiskenäringen och 
andra aktörer och organi-
sationer.

foto: karl ingasson/gettyimages/azote
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medlemsstaterna för-
handlar först frågan i 
eus rådsarbetsgrupp för 
fiskefrågor, och därefter i 
coreper (ständiga repre-
sentanternas kommitté).

sveriges riksdag god-
känner sveriges för-
handlingslinje inför 
ministerrådet. Detta 
görs i möten med 
miljö- och jordbruks-
utskottet, och med 
eu-nämnden.

frågan förhandlas i mi-
nisterrådet, som slutligen 
beslutar om lagförslaget. 
vår jordbruksminister re-
presenterar sverige i minis-
terrådet i dessa frågor. Även 
kommissionären för havs- 
och fiskefrågor deltar.

återhämtningsplaner infördes. 
Det har dock funnits stora brister i eus fiskeripoli-

tik. Flera av eus fiskbestånd är idag utanför biologiskt 
säkra gränser, och några är direkt hotade. En ny reform 
är nu under utveckling, och förhoppningsvis kommer 
en reviderad gemensam fiskeripolitik att  läggas fram 
till år 2012. 

 
Fiskeriförvaltning – inte bara kvoter
Varje år förhandlas kvotförordningen för Östersjön för 
nästkommande år. Förordningen reglerar den andel fisk, 
mätt i ton, som en medlemsstat får fånga, och gäller de 
fem kommersiellt viktigaste arterna torsk, sill, skarpsill, 
lax och rödspätta. Media visar stort intresse för i syn-
nerhet fiskekvoterna, och de är viktiga redskap för att 
reglera fiskfångster. 

Men det finns många fler åtgärder att ta till, och 
framgångsrik fiskeriförvaltning handlar om att hitta en 
bra kombination av dessa. Exempelvis regleras  fiskeri-
ansträngning idag i större utsträckning än tidigare. Det 
betyder att man bestämmer hur mycket tid man får 
ägna åt fiske. Man kan även besluta om begränsningar 
i kapaciteten, exempelvis motorstyrka eller bruttoton-
nage. Att reglera vilka redskap som får användas kan vara 
avgörande för att rätt art och rätt storlek fångas. 

Fredade områden har börjat användas i större 
utsträckning för att skydda viktiga områden såsom 
lekplatser. Och till syvende och sist måste det finnas en 
välfungerande fiskerikontroll. Hur mycket regleringar 
som än införs så är de av litet värde om de inte efterlevs. 
Dessa olika förvaltningsåtgärder, och många fler, bestäms 
gemensamt av medlemsstaterna i eu. 

Förhandlingarna för östersjön 2009
När det gällde förhandlingarna för fisket i Östersjön 
2009 hade några frågor hög prioritet för Sverige. Viktigt 
var att torskkvoten hamnade på en hållbar nivå, i linje 
med vetenskapliga råd och gällande förvaltningsplan 
för torsk. Sverige stödde att fiskeriansträngningen för 
torsk minskades med tio procent, vilket innebar att 
antalet dagar ett fiskefartyg får spendera ute ur hamn 

text marcus Öhman, Jordbruksdepartementet
tel 08-405 10 00
e-post marcus.ohman@agriculture.ministry.se

jordbruksminister eskil erlandsson (t.v.) är ansvarig minister 
i Sverige för fiskefrågor. Han förhandlar i eUs ministerråd där 
det beslutas om de lagar och regler som ska gälla för fisket. 
Vid dessa möten är även tjänstemän från den permanenta 
representation i Bryssel och regeringskansliet närvarande.  
marcus öhman (t.h.) är ansvarig handläggare vid jordbruks-
departementet för fisket i östersjön. Vid ministerrådsmötet i 
Luxemburg hösten 2008 hörsammades de frågor som Sverige 
hade prioriterat. 

blev tio procent färre. Vidare framhöll Sverige vikten 
av att de selektiva redskapen som används i torskfisket 
skulle förbättras. 

Ett bestånd som visade oroande låga värden var sillen 
i västra Östersjön. Sverige stödde en kraftig reduktion 
av fiskekvoten, och underströk att det var viktigt med en 
förvaltningsplan för sillen. En politisk överenskommelse 
nåddes vid Ministerrådet i oktober 2008 där Sveriges 
jordbruksminister Eskil Erlandsson deltog. De frågor 
som Sverige prioriterat stöddes av Ministerrådet. 

foto: rolf eriksson
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notiser

Förvillande lika kammaneter
Likheten mellan två arter av kammanet kan ha vilselett 
forskarna. De rapporter som tidigare har kommit in om 
den amerikanska kammanetens utbredning i Östersjön, kan 
vara felaktiga. 

redan 2007 kom rapporter om att den invasiva ame-
rikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi inte bara fanns 
på västkusten, utan också i hela Östersjön, till och med i 
Bottniska viken. för att mer exakt undersöka spridningen 
av arten samlade forskare vid stockholms universitet i sam-
arbete med forskare i finland in prover under den gångna 
hösten. till forskarnas förvåning har genetiska tester visat 
att samtliga prover innehöll en helt annan art.

– kammaneten mertensia har aldrig förut identifierats 
i Östersjön, men eftersom det är en arktisk välspridd art så 
har den antagligen funnits här ganska länge, säger elena 
gorokhova vid systemekologiska institutionen vid stock-
holms universitet.

musslor ska rena östersjön
musselodlingar har under flera år använts på västkusten 
som ett sätt att förbättra kustvattenkvalitén. nu ska meto-
den provas på allvar även i Östersjön där övergödningen är 
ett stort problem. Projektet har fått medel från stiftelsen 
Baltic sea 2020 för att under 3 års tid utveckla blåmus-
selodling till en kostnadseffektiv miljöåtgärd i Östersjön. en 
utmaning blir att optimera odlings- och skördeteknik för de 
speciella förhållanden som gäller för musselodling i vatten 
med låg salthalt. 

Blåmusslan blir inte blir större än ett par centimeter 
i Östersjön och tanken är att använda de skördade muss-
lorna som en proteinkälla i ekologiskt foder för till exempel 
värphöns. musslorna skall också användas som gödning i 
ekojordbruk för att demonstrera lokala lösningar av närings-
kretslopp. med de skördade musslorna återförs närsalter 
från hav till land. 

johannesson får stipendium
kerstin Johannesson vid 
göteborgs universitet har 
tilldelats Börssällskapet i 
göteborgs stipendium om 
650 tusen kronor för sin 
marina forskning. Hennes 
forskning om hur arter 
förändras genom evolution 
har bland annat visat att nya 
arter ständigt bildas – och 
att det går snabbt.foto: Bo Johannesson

Lästips:
det amfibiska hjärtat av jonas Brun
albert Bonniers förlag, isBn 9789100119409

Platsen är ett nordeuropeiskt universitet, i början av 
nittonhundratalet, där en ung zoolog, t, för anteckningar 
om sitt liv och sin forskning.

”allting har kommit ur havet. en dag kan det välja att 
återvända.”

så skriver t sedan han funnit en gammal plansch på sin 
institution föreställande ett för honom okänt djur: amfibien. 
t:s beundrade mentor, professor m, har dragit sig tillbaka 
och lämnat honom i en allt större 
isolering och osäkerhet, men den 
havslevande, dubbelkönade amfi-
bien väcker hans fascination, ja 
snart en besatthet, och sökandet 
efter den får honom att resa 
söderut. Han beger sig först till 
vatikanens bibliotek i rom, där 
forskningen i äldre zoologiska 
verk leder honom tillbaka till 
antiken - men ensamheten och 
frågorna tätnar, samtidigt som 
idealbilden av amfibien växer sig allt starkare: en utopisk 
flockvarelse som inte känner individens avskildhet, en obe-
gränsad androgyn, en gryningens hemliga landstigare, en 
okänd släkting? finns amfibierna eller är de en fantasi? 
vill de honom något?

Havspolitiska propositioner
regeringen presenterade i mars 2009 propositionen en sam-
manhållen svensk havspolitik. Där tas ett samlat grepp om 
havsfrågorna. Åtgärder föreslås inom flera olika samhälls-
sektorer och politikområden.

Bland de åtgärder regeringen föreslår för havsmiljön ingår 
bland annat ett nytt statligt bidrag till lokala vattenvårds-
projekt mot övergödning, förbud för utsläpp av toalettavfall 
från passagerarfärjor och fritidsbåtar, möjlighet till skatte-
reduktion för ombyggnad av enskilda avlopp, ökad satsning 
på storskalig musselodling för kostnadseffektiv reducering 
av närsalter och fosfatförbud för maskindiskmedel. Läs mer 
om den havspolitiska propositionen på www.havet.nu.

nya i redaktionen
marie svärd, informatör vid 
Havsmiljöinstitutets enhet 
vid göteborgs universitet, är 
ny i redaktionen för tidning-
en Havsutsikt. Hon kommer 
närmast från en tjänst som 
informatör på kretslopps-
kontoret, göteborgs stad. 
före det har hon arbetat som 
miljökonsult och journalist. 

marie är naturvetare och 
miljöingenjör, och har även 
utbildning inom journalistik.  
marie är barnledig för tillfäl-
let, och hennes vikarie är tina 
Johansen. tina arbetar an-
nars som informatör vid sven 
Lovén centrum för marina 
vetenskaper, kristineberg. 
tina är marinbiolog och 
vetenskapsjournalist.

vi hälsar både marie och tina välkomna i gänget, och 
hoppas att dom kommer att trivas med vårt samarbete.
 

marie Svärd
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teater om fisket i östersjön
vetenskapsteatern har beviljats 400 000 kronor från for-
mas i produktionsmedel till en pjäs om fisket och miljön 
i Östersjön.

– Pjäsen har arbetstiteln ”under ytan” och handlar om 
hur en gammal torsk upplever hur fisksamhället och miljön 
omkring honom har förändrats under hans liv. Det berät-
tar annagreta Dyring, populärvetenskaplig författare och 
journalist som håller i projektet.

med pjäsen vill annagreta Dyring på ett lustfyllt sätt 
föra ut aktuella fakta i fiskefrågan. Den gamle torsken möter 
andra fiskar som han samtalar med och han konfronteras 
också med utlåtande från experter. forskarnas medverkan är 
en viktig del av vetenskapsteatern och i pjäsen om Östersjön 
deltar de genom att visas på en storbildsskärm. 

Den gamle torsken gestaltas av skådespelaren Helge 
skoog och med på scen är också Johan Paulsen. ”under 
ytan” har premiär på Länsteatern på gotland under al-
medalsveckan i månadsskiftet juni-juli och därefter ska pjäsen 
ut på turné i landet.för ytterligare information: annagreta.
dyring@telia.com

Havsmiljöinstitutets nya chef utsedd
Professor Åke Hagström 
blir ny chef för Havsmiljö-
institutet. Åke Hagström 
har en gedigen erfarenhet 
av marin forskning och har 
arbetet vid samtliga fyra 
lärosäten som ingår i Havs-
miljöinstitutet - universite-
ten i göteborg, stockholm 
och umeå, samt Högskolan 
i kalmar. närmast kom-
mer Åke Hagström från 
en tjänst som professor 
vid Högskolan i kalmar, 
där han varit ledare för 
en forskningsgrupp inom 
marin mikrobiologi. en av utmaningarna för Åke Hagström 
blir, enligt honom själv, att skapa en tydlig identitet för 
Havsmiljöinstitutet genom att ta vara på styrkan hos de 
fyra lärosätena.

marina djur tar plats i bokhyllan
nu kommer de marina djuren äntligen att synas i praktverket 
nationalnyckeln till sveriges flora och fauna. redaktionens 
tentakler når nu från uppsala hela vägen till västkusten där 
en relativt nytillträdd samordnare för de marina volymerna 
finns placerad på sven Lovén centrum för marina vetenskaper, 
tjärnö. samordnaren heter malin strand och är disputerad 
i zoologisk systematik med särskild 
inriktning på marina evertebrater. i 
samarbete med illustratören Helena 
samuelsson utformas nu innehållet 
i kommande volymer. först på tur 
står volymen stjärnmaskar - slem-
maskar med planerat utgivningsår 
2010. malin strands arbete handlar 
om att få ihop experter, fynddata, 
texter, djur och bilder för att få 
fram underlag för redaktionens 
arbete. Hon är också, tillsammans 
med professor Per sundberg på 
göteborgs universitet, författare till 
volymen stjärnmaskar - slemmas-
kar. Övriga marina volymer som är 
på gång är tagghudingar, tunikater - 
Broskfiskar samt Havsborstmaskar. 
förhoppningen är att svenska folket 
med hjälp av nationalnyckeln ska få se och lära känna alla 
de spännande djur som finns under ytan längs våra kuster.

Den sista expeditionen inom svenska artprojektets 
marina inventering kommer att gå av stapeln under våren 
2009. Den här gången samarbetar vi med Bergens universitet 
(christoffer schander) och kommer att använda deras fartyg 
Håkon mosby. området som ska undersökas är skagerraks 
djupare delar, både inom svensk och norsk ekonomisk zon. 
Detta område är tämligen outforskat, och vi räknar med en 

spännande tur och många nya fynd!
upplägget är lite annorlunda jämfört med tidigare; far-

tyget är stort och kommer att ligga ute till sjöss under hela 
perioden (11-22 maj) vilket innebär skiftgång. Det finns 
16 forskarplatser ombord och vi räknar med tre skiftlag. i 
enlighet med tidigare expeditioner kommer vi att försöka 

bemanna varje skiftlag med så bred fau-
nistisk kompetens som möjligt. Därtill 
finns på varje skift en allmänfaunistiker 
som ansvarar för protokoll, sortering 
samt konservering av material.

Planeringen pågår för fullt och vi 
har i dagarna skickat ut en inbjudan till 
diverse artexperter om att följa med på 
expeditionen. men än finns möjlighet 
att anmäla intresse! så om du är expert 
på någon marin grupp, intresserad av 
material från djupa skagerrak och inte 
alltför lätt drabbas av sjösjuka kan 
du höra av dig till oss! Även personer 
som inte vill/har möjlighet att delta i 
arbetet ombord men är intresserade 
av att ta del av insamlat material 
uppmanas höra av sig. kontaktperson 
på artDatabanken är anna karlsson, 

anna.karlsson@artdata.slu.se. specifika frågor om rutt och 
provtagning besvaras av expeditionsledaren matz Berggren, 
matz.berggren@marecol.gu.se.

om intresset är större än antalet platser ombord med-
ger så förbehåller vi oss rätten att prioritera personer med 
efterfrågad kompetens. vi är också måna om att experter 
som redan är involverade i svenska artprojektet genom 
forskning eller skrivande i nationalnyckeln ges möjlighet 
att delta i expeditionen.

foto: ulla Li Zweifel

illustration: Helena samuelsson
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FoKUS 

– Liten, rund och god! 
– Söt och ser lite uppkäftig ut! 

Så beskriver Birgitta och Marianne 
skarpsillen, som de har jobbat med i 
många herrans år. De vet det mesta om 
denna lilla silverglänsande fisk, som finns 
i nästan alla vattnen runt vårt land. På 
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har man 
studerat denna art i över sjuttio år.

Skarpsillen finns i Kattegatt, Skager-
rak och i Östersjön upp till Bottenviken 
på den svenska sidan. De lever i stim som 
förflyttar sig mellan ytan på natten och 
närmare botten på dagen. Skarpsillen äter 
djurplankton, mest hopp- och hinnkräftor 
samt små fisklarver. De börjar leka vid 
ett till tre års ålder och i Östersjön leker 
de mellan mars och augusti medan de på 
västkusten leker i april–juli. Både ägg och 
larver håller sig svävande fritt i vattnet. 

De blir uppåt tio år gamla, men man 

har hittat skarpsillar som varit femton år 
gamla. Man kan inte bestämma fiskens 
ålder genom att titta på dess längd. Is-
tället undersöker man fiskens hörselsten, 
otoliten. Den har årsringar, som ett träd 
ungefär, och genom att studera dess tillväxt 
kan man bestämma hur gammal fisken är. 
Skarpsillar från Östersjön växer långsam-
mare än i Västerhavet och blir dessutom 
äldre. Den största skarpsillen som man 
mätt upp på Havsfiskelaboratoriet var 21,7 
cm, men den vara bara fem år gammal! 

Skarpsillen kallas även för vassbuk i 
både Sverige och Finland. Båda namnen 
kommer av att skarptandade fjäll längs 
buken bildar en vass sågtandad köl, som 
man kan känna om man drar med fingret 
under fiskens buk. I Norge och Danmark 
heter den brisling, ett namn som används 
lokalt även i Sverige.

Skarpsillar från Västerhavet är fetare 

än Östersjöns, och de används som mat i 
Sverige. Det är faktiskt oftast skapsill som 
ligger i anjovisburken som man använder 
till Janssons frestelse på julbordet! Man 
kryddar den med bland annat kanel, ät-
tika, kryddpeppar, lagerblad, nejlika och 
sandel. I de flesta Östersjöländerna är 
skarpsillen en högt skattad matfisk – i Kiel 
finns en minnessten för ”Kieler Sprotten” 
och även i Polen, Litauen, Lettland och 
Estland är rökt vassbuk en delikatess. I 
Sverige använder man skarpsill fångad i 
Östersjön mest som djurfoder och man 
gör fiskmjöl eller olja av den största delen 
av fångsten – här finns det gastronomiska 
utvecklingsmöjligheter!

Skarpsill – kärt barn med många namn

text malin Werner, Havsfiskelaboratoriet,
fiskeriverket
tel 0523-187 29
e-post malin.werner@fiskeriverket.se

foto: malin Hultgren


