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Unik natur i

Bottniska
viken
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e-post: tina.johansen@loven.gu.se
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106 91  stockholm
tel: 08-16 17 42
e-post: ulrika@smf.su.se

vi har nu betat oss igenom sveriges alla havsområ-
den i vår serie om marina naturreservat. Det ska bli 
riktigt spännande att få följa händelseutvecklingen 
framöver, och se om man lyckas uppnå de mål man 
satt upp. att det finns många havsområden som är 
värda att skydda runtom vår långa kust råder det 
nog ingen tvekan om. 

men havets rikedomar ska inte bara bevaras, de 
kan utnyttjas också. spännande forskning pågår kring 
havets bakterier, och även om alger som råvara för 
biogasproduktion. kanske vi kommer att köra våra 
bilar på alger i framtiden? i övrigt står öringen i 
fokus i detta nummer. världens vanligaste fisk, men 
ändå utrotningshotad… hur kan det hänga ihop? Läs 
mer om vad som styr öringens viktiga vandring från 
älvarna och ut i havet. 

Årets mörkaste dag närmar sig med stormsteg, 
och i havet går allt på sparlåga. Havsutsikt har 
äntligen trillat ner i brevlådan, och du kan få en 
mysig kväll med tända ljus, en kopp te och senaste 
nytt inom marin forskning. 

trevlig läsning, och god Jul!
önskar redaktionen

utkommer med tre nummer per år. upplaga ca 8 500 ex.

341362
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KrönIKa 

E n av sommarens höjdpunkter var när vi vaknade en tidig morgon ute i sankt annas skärgård. 

solen lyste från en klarblå himmel och havet låg spegelblankt. vi smög ner till stranden 

och lade försiktigt ner kajakerna i vattnet. med långsamma paddeltag gled vi iväg mellan 

öarna. vi tog varje paddeltag försiktigt för att inte skrämma fåglarna i sina bon, för att inte väcka 

båtfolket som fortfarande sov i sina kojer men framförallt för att göra så lite spår som möjligt i det 

blanka vattnet. skär och öar speglades i det blanka vattnet och det var helt magiskt.
att kunna få en sådan upplevelse, vad har det för värde? Hur skulle man kunna mäta det i kro-

nor? Hur kan man tänka pengar i en sådan situation undrar säkert någon. och det är just det som är 
problemet. vi är alltför dåliga på att sätta ett konkret värde på tjänster som vi får av naturen. 

under lång tid har vi kunnat följa hur miljöstatusen i våra värdefulla hav ständigt har försämrats, 
inte minst i Östersjön. Överfiske, oljeutsläpp och övergödning är några av orsakerna till att havsmiljö-
frågorna klättrar allt högre på den politiska agendan. att åtgärda miljöproblemen i haven kostar 
pengar, mycket pengar. för att veta om insatserna är rimliga måste vi veta vad det kostar om vi inte 
gör något, och vi måste kunna värdera olika tjänster som havet ger.

att värdera ekosystemtjänster är en utmaning som kommit allt mer i fokus den senaste tiden. Listan 
kan göras lång; fiske, kultur, rekreation, biologisk mångfald, förmågan att neutralisera föroreningar 
och så vidare. vad är till exempel värdet av den fantastiska miljö som finns i vår nyaste nationalpark, 
kosterhavet – den första nationalparken under ytan?

i våras lämnade naturvårdsverket utredningen ”samhällsekonomisk havsinformation” till reger-
ingen. utredningens slutsats var att de samlade värdena av våra marina ekosystem är så stora att vi inte 
har råd att förlora dem. Dessutom har vi bråttom, vi behöver agera nu. nyligen hölls konferensen ”the 
value of our marine environment”. konferensen hade fokus på hur värdet av marina ekosystemtjänster 
skulle kunna integreras i beslutsfattandet för att nå hållbar förvaltning av dessa ekosystem.

så länge vi inte förmår att sätta ett värde på havets tillgångar kommer vi ha det svårt att bedöma 
vad det bör få kosta att ta vara på och skydda dessa tillgångar. 

så nästa gång du tar del av det havet har att ge - kanske en nystekt abborre eller ett besök i 
kosterhavets nationalpark - fundera då en stund över vad det skulle ”kosta” att inte få ha tillgång 
till detta.

Havsnära
tjänster

maria Ågren föddes i gälli-
vare 1962. efter studierna till 
civilingenjör i miljö- och sam-
hällsbyggnadsteknik  vid Luleå 
tekniska universitet, arbetade 
hon en tid på tekniska verken 
i Linköping. Hon började 
sedan jobba på smHi som 
miljökonsult. maria har haft 
uppdrag som generaldirektör 
på statens geotekniska institut 
och på smHi. sedan februari 
i år är hon generaldirektör på 
naturvårdsverket.
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N aturreservaten i Bottniska viken har alla en sak 
gemensamt; de förändras ständigt med tiden. 
Landhöjningen är upptill åtta millimeter per år 

i området. Det gör att havsvikar sakta snörs av, grynnor 
blir till små öar och skär, och nytt land med primärskog 
uppstår längs stränderna. I reservaten kan vi följa hur 
den pågående landhöjningen förändrar naturmiljöerna 
utan fysisk störning av människan.

Bottniska viken har även en stark gradient i salthalt. I 
söder återfinns många marina växt- och djurarter. Dessa 
försvinner gradvis, och uppe i Norrbotten finns nästan 
uteslutande arter med ursprung från sötvatten. Strand-
linjens konturer är också väldigt olika längs Bottnis-
ka viken. Höga kusten i Västernorrland utgörs av bran-
ta klippor och djupa vatten, medan Västerbotten och 
Gävleborg har en betydligt flackare och stenigare kust. 
Naturskyddsarbetet har som mål att bevara alla de ar-
ter och naturtyper vi har längs kusten. 

Fyra marina reservat
De naturreservat i Bottniska viken som har tydliga mari-
na syften och adekvata skyddsföreskrifter är Gåsholma i 
Gävleborg, Salen i Västernorrland samt Holmöarna och 
Kronören i Västerbotten. I Norrbotten finns även Hap-
aranda skärgårds nationalpark, som ligger två landmil 
från fastlandet. Haparanda sandskär är den största ön i 

parken, och den har en mycket säregen natur. De långa 
sandstränderna och det exotiska dynlandskapet för tan-
karna till betydligt sydligare breddgrader.

revideringar på gång
Förutom de fyra marina naturreservaten så finns det 
ett 40-tal naturreservat längs Bottniska vikens kust där 
de  marina naturvärdena ännu inte är definierade, och 
där föreskrifterna inte inbegriper den marina naturmil-
jön. Det pågår dock ett intensivt arbete för att förbätt-
ra kunskapen om marina naturvärden i dessa naturre-
servat, och för vissa av dessa kommer beslut och sköt-
selplaner att revideras.   

Flera marina naturreservat planeras att stå klara un-
der de närmaste åren i takt med att Sveriges miljökvali-
tetsmål skall uppfyllas. Enligt miljökvalitetsmålet Hav i 
balans samt en levande kust och skärgård skall Sverige 
ha minst 26 marina naturreservat till 2010. Dessa natur-
reservat skall bidra till ett nationellt nätverk av skydda-
de områden. Syftet med nätverket är att stärka och för-
bättra tillståndet i havet. 

text Johnny Berglund, Lotta nygård och cecilia nyberg, länssty-
relserna i västerbotten, västernorrland respektive gävleborg
tel 090-10 82 13 (Johnny Berglund)
e-post johnny.berglund@lansstyrelsen.se

nyligen avsnörda vikar och unga öar förekommer i alla marina naturreservat längs Bottniska viken. Orsaken är den pågående landhöjningen, en 
effekt av den senaste istiden. I reservaten finns unika möjligheter att följa hur detta förändrar naturmiljöerna utan störning från människan. Bilden 
är från naturreservatet salen.

vÅra MarIna reservat del 4

Bottniska vikens
föränderliga natur

I vår serie om marina naturreservat har vi nu kommit fram till 
Bottniska viken, ett område där hav och kust på grund av land-
höjningen är under ständig förändring. Arbetet med att skydda 
värdefulla havsområden runt om i vårt land pågår även här, och 
inom de närmsta åren kommer flera nya marina naturreservat 
att stå klara.  

foto: frans olofsson
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HolmöarNa
Holmöarna är en ögrupp i norra kvarken 
som ligger 10 km ut från fastlandet. Ögrup-
pen sträcker sig ca 25 km i nord-sydlig 
riktning och består av en handfull större 
öar och otaligt många små öar, skär och 
grynnor. Holmöarna är starkt präglade 
av den snabba landhöjningen, och inne-
håller variationsrika miljöer som visar 
utvecklingen från grunda havsvikar och 
strandängar till urskogsartade gran- och 
barrblandskogar. 

Holmöarna har bebotts av människor 
mycket länge, och är än idag ett levande 
skärgårdssamhälle. i få naturreservat före- 
kommer ett lika mångformigt landskap 
på en så begränsad yta. Holmöarna tillhör 
även natura-2000 nätverket.

KroNörEN
kronören är ett skärgårdsområde vid 
nordmalingskusten, som ligger i över-
gången mellan den höga klippkusten i 
Ångermanland och västerbottens flacka 
och steniga moränkust.

området är sedan gammalt känt för 
sitt rika fågelliv. Här finns den idag enda 
kända svenska växtplatsen för vatten-
växten ishavshästsvans (Hippuris tetra-
phylla). kronören är även ett natura-2000 
område.

SalEN
salen ligger söder om sundsvall i en 
oexploaterad landhöjningskust med flera 
grunda vikar, öar, grundområden, strän-
der, nyligen avsnörda småvatten och 
våtmarker.

områdets grunda vikar hyser en rik 
vegetation och utgör viktiga lekområden 
för fiskar och rastlokaler för fågel. i om-
rådet finns en för västernorrland mycket 
ovanlig kombination av värdefulla marina, 
limniska och våtmarksmiljöer.

området är även intressant ur geo-
logiskt perspektiv då flera vikar inom 
mindre än 100 år kommer att vara skilda 
från havet i och med den pågående land-
höjningen. Delar av salen är utpekat för 
natura-2000 nätverket.

GåSHolma
i gåsholma naturreservat trivs både häckande fåglar och 
friluftsälskande människor. gåsholma reservat utgörs av en 
omväxlande skärgårdsmiljö med klippöar, moränstränder, 
hårdbottnar, grunda vikar och naturskog. De grunda vikarna 
har en rik vegetation där många fiskar frodas. tack vare 
det stora utbudet av föda och öarnas placering har området 
ett rikt fågelliv. gåsholma är en även del av natura-2000 
nätverket.

SalEN

HolmöarNa

GåSHolma

KroNörEN

foto: frans olofsson

foto: Hans kautsky

foto: Johnny Berglund

foto: anna Wenngren
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Under en geologisk undersökning 1977 gjordes en mycket oväntad 
upptäckt utanför Galapagos. Heta undervattenkällor sprutade 
vatten med flera hundra graders temperatur, och runt källorna 
fann man en helt ny värld av organismer som levde helt oberoende 
av solljus. Sedan dess har forskarna upptäckt liknande system, 
så kallade hydrotermala vent, på många andra platser i havet. 
Varje plats verkar ha unika organismer knutna till sig. 

foto: centre for geoBiology, Bergen

Ett inferno på havsbotten
Märkliga mineralformationer från undervattenskällor på botten i norra atlanten, vid trollväggen, på cirka 650 meters djup.

Europa och Nordamerika rör sig sakta ifrån var-
andra genom kontinentalförskjutningen. I sprid-
ningsområdet mellan den nordamerikanska och 

den europeiska kontinentalplattan är det stor geolo-
gisk aktivitet. I mitten av Atlanten ger detta upphov till 
en enorm bergskedja - den mittatlantiska ryggen. Norr-
ut fortsätter ryggen rakt genom Island och upp i Arktis. 
Spridningshastigheten mellan kontinentalplattorna är som 
störst i de centrala delarna av Atlanten där plattorna kan 
röra sig ifrån varandra med flera tiotals centimeter varje 
år. I de norra delarna är hastigheten mycket lägre.

aktiva områden
Länge trodde man att området norr om Island var mer el-
ler mindre dött med avseende på geologisk aktivitet, men 
efter flera års forskning i området har forskare vid Univer-
sitetet i Bergen hittat två mycket aktiva områden. 

Det första området upptäcktes 2007 och befinner sig 
på den så kallade Mohnryggen norr om ön Jan May-
en. Det ligger på 650 meters djup och består av två de-
lar. Den ena delen kallas för Galionella garden, och ur 
den sipprar ganska svalt vatten ut ur bergrunden. Vid 
den andra delen, som har döpts till Trollväggen, sprutar 
nästan trehundragradigt vatten ut. Där finner man näs-
tan tio meter höga skorstensliknande formationer. Skor-
stenarna bildas genom att de mineraler som finns i det 
heta källvattnet fälls ut när det möter det kalla havsvatt-
net, som kan vara minusgradigt.

varför så tomt?
Galionella garden och Trollväggen har visat sig nästan 
helt sakna specialiserat djurliv, och forskarna har spe-
kulerat i vad det beror på. Den mest troliga förklaring-
en verkar vara att majoriteten av organismerna som le-
ver vid källorna rör sig längs de oceaniska ryggarna från 
källa till källa. Men eftersom Island ligger rakt över den 
mittatlantiska ryggen kan ingen kolonisation ske den vä-
gen. Området blir därmed mer eller mindre isolerat. 

Bakterierna verkar däremot ha lättare att klara sig 
förbi hindret. På och runt om skorstenarna och över hela 
Galionella garden finns tjocka mattor av bakterier som 
är anpassade till att tillgodogöra sig den speciella energi 
som finns tillgänglig genom gaser och utfällda mineraler. 
Järn- och metanoxiderande bakterier bildar bruna flak 
och håriga mattor som täcker stora ytor, och som till och 
med kan hittas på en del av djuren i området.

Många svampdjur
En märklig upptäckt som forskarna har gjort i området 
är att det finns väldigt många svampdjur. Majoriteten av 
dem tillhör gruppen kalksvampar, en grupp som annars 
är ganska ovanlig i förhållande till andra svampdjur. Var-
för det finns så mycket kalksvampar är inte känt, men en 
förklaring kan vara att miljön är i ständig förändring, och 
att kalksvamparna är goda förstakolonisatörer. En annan 
förklaring kan vara att svamparna har symbiotiska bak-
terier som hjälper dem att ta vara på metan och andra 



HavsUtsikt 3/2009

7

ämnen som finns lösta i vattnet. Genom att undersöka 
dna försöker man nu finna svaret på frågan.

vidare mot arktis
Det andra området med heta undervattenskällor som 
forskarna har hittat ligger norr om Mohnryggen, närma-
re Arktis. Tidigare expeditioner indikerade att det fanns 
källor i området då forskarna uppmätte stora mängder 
väte- och metangas löst i vattnet, vilket är ett säkert 
tecken på aktivitet. Men att hitta områdena visade sig 
vara betydligt svårare. Det var djupt där man skulle leta, 
mellan två- och tretusen meter, och området var ordent-
ligt kuperat. Under expeditionen 2007 hittade forskar-
na ingenting, trots att de gjorde hundratals mätningar. 
Signalerna var klara och tydliga, men samtliga dyk med 
undervattensroboten, rov, var resultatlösa. 

specialiserad fauna
Vid expeditionen 2008 var framgången större. Under 
ett av rov-dyken tornade plötsligt höga skorstenar upp 
sig på 2 500 meters djup, och runt skorstenarna fanns 
bakteriemattor och små skogar av en väldigt speciell 
typ av borstmask – siboglinider, vilka är typiska för des-
sa källområden.

Det nya området döptes till Lokes slott eftersom det 
varit så svårt att hitta; Loke var den gud i den nordiska 
mytologin som var ökänd för att hitta på ofog. Runt Lo-
kes slott fann man en mycket specialiserad fauna. För-
utom bakterierna och borstmaskarna hittade man räkor, 
tångloppor, snäckor och till och med en liten fiskart, helt 
specialiserad för denna miljö. Forskarna tog många pro-
ver som de nu arbetar med i laboratoriet.

nya fynd
I år besökte forskargruppen återigen det djupa källom-
rådet för ytterligare kartläggning. Vid första dyket med 
en rov ned till botten trodde forskarna att de hade ham-
nat fel och kommit till ett annat källområde, eftersom 
de inte hittade några av de höga skorstenarna. Men när 
de jämförde med bilder från 2008 kunde de konstatera 
att det faktiskt var samma område, men av någon an-
ledning hade flera av skorstenarna rasat samman. Sam-
tidigt var nya skorstenar redan på väg att bildas, vilket 
visar att området är geologiskt mycket aktivt. Forskar-
gruppen konstaterade samtidigt att området var myck-
et större än man tidigare trott, och man tog rikligt med 
prover som bearbetas nu. Ett av årets mer spännande 
fynd var en helt ny typ av symbios mellan en grupp av 
borstmaskar och bakterier.

Nu har Norska forskningsrådet finansierat ett cen-
ter i geobiologi vid universitetet i Bergen som ska arbe-
ta med frågor rörande hydrotermala vent de komman-
de tio åren. Många nya spännande upptäckter kan för-
väntas under denna tidsperiod.

lIten OrdlIsta
extremofil – en organism som lever i områden på jor-
den med så extrema förhållanden att merparten av 
jordens liv inte kan överleva. De flesta extremofiler 
är mikroorganismer.
hydrotermala vent – områden i havet där vatten som 
hettats upp av jordvärme sprutar ut. De förekommer 
i geologiskt aktiva områden, till exempel där konti-
nentalplattor rör sig ifrån varandra.
Jan Mayen – en vulkanisk ö i den arktiska delen av 
atlanten, 600 km norr om island. Den vilar på en så 
kallad vulkanisk hotspot, vilket är ett område som haft 
vulkanisk aktivitet under en lång tid.
Metanotrof – en grupp av bakterier som klarar att an-
vända metan som energikälla för sin metabolism.
Mittatlantiska ryggen – världens längsta bergskjedja 
som löper utefter havsbotten i atlanten. Den utgör 
gränsen mellan de eurasiska och de nordamerikanska 
kontinentalplattorna.
rOv – en förkortning av remotely operated under-
water vehicle. Det är en undervattensrobot som kan 
styras från ytan genom en kabel. Den kan användas 
till dokumentation och många slags provtagningar i 
havet ned till flera tusen meters djup.

en skorsten, så kallad smoker, från trollväggen i norra atlanten på cirka 650 
meters djup, omgiven av tjocka bakteriemattor.

foto: centre for geoBiology, Bergen

text christoffer schander och Hans tore rapp, Biologiskt insti-
tutt och centre for geobiology, universitetet i Bergen
tel +47-55 58 43 83 och 55 58 44 13
e-post schander@bio.uib.no och hans.rapp@bio.uib.no
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... visan handlar om okända djur.
Många är långa och svåra att fånga,
många syns inte men finns ändå!
Många är gula och fula och gröna och sköna
och röda eller blå.
Många är stora som hus eller så,
men de flesta är små,
mycket små, mycket små.
olle adolphson & Beppe Wolgers

Den gömda och okända
rikedomen

o lle Adolphson sjöng för mer än 50 år sedan Bep-
pe Wolgers rader i visan om okända djur. Text-
raderna är slående passande för att beskriva den 

enorma värld av mikroorganismer som finns i haven.

… syns inte men finns ändå
Mikroorganismer finns överallt, men vi ser dem sällan. 
De bakterier som vi oftast hör talas om är de som orsa-
kar sjukdom och elände. Men det är mycket få som är 
skadliga. De allra flesta är nyttiga, eller till och med livs-
viktiga, för andra livsprocesser. Utan mikroorganismer 
såsom bakterier, arkeer, fungi och protozoer skulle djur- 
och växtlivet på jorden sannolikt gå under.

… små, mycket små, mycket små
Förutom att de är minimala i storlek så är bakterier över-
lägset flest i antal och störst i mångfald jämfört med 
andra organismer. Under tre miljarder år har de hun-
nit utveckla en fantastisk artrikedom med komplexa ke-
miska processer, som bland annat fyllt atmosfären med 
syre. Det är mikroorganismer som driver omvandling-
en av ämnen i ekosystemets näringsväv, såsom kol, fos-
for, svavel och kväve.

… svåra att fånga
Även om bakterier dominerar i mångfald och antal och 
är så viktiga för alla näringsvävar så saknas det en hel 
del forskning om bakterier som finns i Östersjön, inte 
minst i sedimenten. Frågor om vilka som är aktiva vid 
vilka tillfällen, hur de samverkar, vilka funktioner de fyller 
och hur de påverkar havsmiljön saknar till stor del fort-
farande svar. Forskarens problem har varit, och är fort-

farande, att de allra flesta bakterier är ”svåra att fånga”, 
det vill säga vi vet inte hur vi ska odla dem.

Komma åt de gömda
Hur kommer man då åt dessa gömda bakterier? Det sätt 
som behövs för att studera hela det bakteriella samhäl-
let på en gång, med dess totala genetiska innehåll, kal-
las metagenomik. Det är alltså en analys av alla bak-
teriepopulationer på en gång. Tack vare metagenom-
ik undviker vi problemet med att inte kunna odla var-
je enskild bakteriepopulation. Även om andra moleky-
lära metoder kan ge mycket bra information om en-
skilda gener så är det bara med hjälp av metagenomik 
som vi kan få en bild av det totala genetiska innehållet 
i hela det bakteriella samhället och jämföra det mellan 
flera olika miljöer.

nya verktyg
Ur havsvatten eller sediment isoleras dna från hela det 
mikrobiella samhället. Detta kan sedan analyseras på oli-
ka sätt. Man kan läsa av den genetiska informationen 
med hjälp av någon av de nya hypereffektiva sekvense-
ringsmetoderna. Miljontals sekvensfragment analyse-
ras för att kunna identifiera gener och genkluster. Det-
ta ger en bild av de olika mikroorganismerna och vil-
ka gener som finns i en viss miljö. Vi kan sedan jämföra 
detta med andra metagenom som finns i olika databa-
ser och få svar på frågor såsom; finns det fler klorfenol-
nedbrytande gener i sediment från Cape Evans i Ant-
arktis jämfört med sediment utanför Västervik?

För att ta reda på vilka gener som är ”påslagna” el-
ler aktiva kan vi göra samma sak, men med rna istället 

foto: Bent christensen/azote
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för dna. Vi får då en uppfattning om vilka mikrobiella 
funktioner som är aktiva just vid provtagningstillfället, 
exempelvis kvävefixering eller koldioxidupptagning.

... handlar om okända
För att ta tillvara den enorma mångfald av okända en-
zymer och ämnen som de mikrobiella samhällena i ha-
vets sediment kan erbjuda, och som vi kan ha stor nyt-
ta av, kan metagenomik användas på ytterligare ett sätt.
Metagenomet sätts in i ett så kallat bibliotek, metage-
nombibliotek. Där kan vi sedan leta bland miljontals 
fragment efter en viss förmåga och på så sätt hitta nya 
ämnen och proteiner, exempelvis enzymer som skul-
le kunna användas för nedbrytning av föroreningar, el-
ler för att rena vatten, eller kanske skydda grödor mot 
mögelangrepp.

spännande upptäckter
Metagenomik är ett kraftigt växande forskningsfält och 
har redan bidragit till flera nya spännande upptäckter 
av tidigare okända funktioner i ekosystemet. Forskare i 
usa upptäckte att ett protein, proteorhodopsin, fanns i 
en havsvattenbakterie och att det var viktigt för att  fånga 
solljuset. Detta ger i sin tur bakterien energi så att den 
kan ta upp kol i form av koldioxid ur vattnet och där-
med tillväxa. Andra forskare har senare funnit att pro-
teorhodopsin finns i många olika bakterier i de flesta 
av världens hav, även i Östersjön. Detta gav en ny vik-
tig pusselbit i kunskapen om kolets och koldioxidens 
globala kretslopp.

rikedom i östersjön
Vi har tidigare visat att även Östersjöns kustnära se-
diment har en enorm bakterieflora. I denna mångfald 
har vi hittat nya enzymer från okända bakterier, bland 
annat fettnedbrytande lipaser som fungerar i kyla och 
kan användas i tvättmedel eller för miljövänlig apparat- 
rening inom kemisk industri. I ett samarbete mellan 
forskare på Södertörns högskola och Stockholms uni-
versitet undersöker vi hur mikroorganismerna och de-
ras funktioner kan påverkas av att havet blir mer syre-
fattigt. I en studie jämför vi olika metaboliska gener vid 
olika vatten- och sedimentdjup av varierande syreinne-
håll. Här ingår den av andra relativt nyupptäckta pro-
cess där vissa anaeroba bakterier omvandlar ammonium 
till kvävgas som sedan kan ”pumpas ur” havet. Hur vik-
tig processen är för Östersjöns kväveomvandling åter-
står att undersöka.

nya utmaningar
Liksom i de flesta metagenomikstudier visar det sig att 
många av de gener vi hittar i Östersjön ännu är okända. 
Vilken funktion har de? Är de ekologiskt viktiga? En 
förutsättning för att få svar på detta är att forskarsam-

hället världen över delar med sig av sina metagenomik-
resultat i de stora databaserna. Det är också viktigt att 
informationen standardiseras.

En av utmaningarna är att generera tillräcklig dator-
kapacitet för att statistiskt analysera och tolka den enor-
ma mängd information som produceras i en allt snab-
bare takt. En annan viktig uppgift är att sätta in resul-
taten i vettiga ekologiska sammanhang. Det räcker inte 
med kunskapen om vilka gener som finns, vilka funktio-
ner de har och vilka som är aktiva. Vi behöver veta hur 
de mikrobiella aktiviteterna påverkar havets biogeoke-
mi och ekologi, och hur dynamiska de mikrobiella eko-
systemfunktionerna är. För att få svar på detta krävs en 
bra mix av mikrobiella ekologistudier tillsammans med 
studier av fysiologi, biogeokemi, systemekologi, natur-
geografi och klimat.

text sara sjöling och Petter thureborn, institutionen för livsve-
tenskaper, södertörns högskola
tel 08-608 47 67 och 08-608 46 47
e-post sara.sjoling@sh.se och petter.thureborn@sh.se

en sedimentprovtagare kommer upp från havets botten.

en enorm mångfald av mikroorganismer kan dölja sig i ett 
enda prov från östersjöns sediment.

foto: karin Hjort

foto: karin Hjort
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ö ringen (Salmo trutta L.) är en anadrom fisk. 
Anadroma fiskar föds i sötvatten, lever där en 
tid, varefter de vandrar ut i havet för att växa sig 

stora. När öringen vandrar ut till havet på våren kallas 
den smolt. Efter ett eller några få år i havet återvänder 
den till sötvatten för att leka, och cirkeln är därigenom 
sluten. Återvandringen hos öringen, men också laxen, 
är mycket precis. En stor majoritet av lekfiskarna hittar 
inte bara tillbaka till den älv de en gång föddes i, utan 
också till exakt det område där de kläcktes.

riskfylld start
Man vet att öringens utvandring och första tid i havet är 
riskfylld. Vid utvandringen på våren är öringen knappt 
större än en strömming, och därmed ett tacksamt byte 
för flera andra djur den möter på vägen, som gädda och 
storskrake. Dessutom måste öringarna anpassa sin fy-
siologi för att klara tiden i saltvatten, vilket utgör ytter-
ligare påfrestning.

Så frågan är: varför vandrar öringen? Det enkla sva-
ret är att med något ont följer oftast något gott. I öring-
ens fall handlar det om mat. Tillgången på föda är be-
tydligt större i havet, och de öringar som gör den faro-
fyllda vandringen växer sig snabbt stora. När de återvän-
der till lekplatserna i åar och älvar är de större och star-
kare jämfört med artfränder som valt att stanna i söt-
vatten under hela livscykeln, och kan därmed lägga fler 
ägg på de bästa platserna. 

Inte alla vandrar
I en population eller ett vattendrag vandrar inte alla 
öringar till havet. Vissa stannar istället hela sitt liv i söt-
vatten, så kallad stationär öring. Att vissa vandrar och 
andra inte inom en och samma art brukar kallas par-
tiell vandring. 

Ny forskning visar att detta till stor del verkar sty-
ras av tillgången på föda under öringens sötvattensfas. I 
ett bäcksystem fann forskare att i ett område där  kon-
kurrensen om födan var hög, och därmed tillväxten låg, 
var andelen öringar som senare vandrade högre än i ett 
område med de omvända förhållandena. 

Om man flyttade öringar från det ena området till 
det andra påverkades inte förhållandet mellan vandrande 
och stationär öring inom respektive område, vilket hade 
varit fallet om vandringen varit helt styrd av gener. Det 
verkar alltså som om öringar som har svårt att hitta nog 
med föda under tiden i sötvatten istället tar chansen och 
byter miljö till det födorikare havet. Andra öringar, som 
hittar tillräckligt med mat, väljer istället det tryggare li-
vet i sötvatten. Vilka specifika individer som blir vand-
rare respektive stationära bestäms sannolikt i sin tur av 
individuella skillnader i födobehov.

odlad smolt har sämre överlevnad
Havsöringen är beroende av fria sötvattenvägar för att 
kunna fullgöra sin livscykel. I älvar med utbyggd vatten-
kraft har öringens vandringsmöjligheter väsentligt för-

Vad får öringen att vandra från sötvatten till hav, trots att den 
då utsätter sig för stora risker? Och varför vandrar bara vissa 
öringar, medan andra stannar kvar i den älv de föddes i? För-
klaringen verkar finnas i tillgången på mat. Jämförelser mellan 
odlad och vild öring visar att det inte alltid är bra att vara fet 
och välgödd. Hungriga öringar vandrar bäst.

Hungrig öring

efter några år till havs har öringen ätit upp sig, och återvänder till sin hemälv för att leka. öringen hittar inte bara tilllbaks till sin älv, utan till och 
med till den plats i älven där den föddes.

vandrar bäst

foto: calle Bredberg/norrlandia
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text stefan Larsson, umf, umeå universitet
tel 090-786 79 87
e-post stefan.larsson@emg.umu.se

svårats. Vid vissa kraftverksdammar har man konstrue-
rat fisktrappor, men på det stora hela har vattenkraften 
påverkat produktionen av vild havsöring mycket nega-
tivt. För att kompensera för detta är kraftbolagen ålagda 
att odla och sätta ut smolt. I östersjöområdet sätts årli-
gen nästan tio miljoner öring- och laxsmolt ut. 

Det är sedan länge känt att odlad smolt inte klarar 
sig lika bra i naturen som vild. Detta beror bland annat 
på att den odlade smolten inte har samma erfarenhet av 
den naturliga miljön, men också på att dödligheten un-
der uppväxten i odlingen är mycket låg jämfört med i 
naturen. En stor andel av den utsatta smolten kommer 
att vara individer som om de hade fötts i naturen aldrig 
skulle ha överlevt fram till smoltstadiet. 

Baserat  på undersökningar gjorda på 50-talet utgår 
man från att två odlade smolt skall ersätta en vild smolt. 
Sedan dess har nästan inga beräkningar av detta förhål-
lande gjorts. Dock fann forskare nyligen att vild smolt i 
en finsk älv, Simojoki, överlevde mer än fyra gånger bättre 
än den odlade fisken. Det verkar alltså som överlevnaden 
hos den odlade smolten försämrats på senare tid. 

Fet fisk ingen fördel
Vad kan den försämrade överlevnaden hos smolten bero 
på? Kanske finner man en del av förklaringen i hur smol-
ten odlas. Samtidigt som överlevnaden i havet blivit säm-
re har den smolt som sätts ut blivit allt större och fetare. 
Detta är en följd av förbättrad odlingsteknik och ökat 
energiinnehåll i dagens fiskfoder. 

Enligt teorin om öringens partiella vandring blir få 
individer havsvandrande om tillgången på föda är god. 
Följdaktligen skall man kanske inte förvänta sig att 
en stor andel av de stora och feta öringar som sätts ut 
idag skall vandra ut till havet. Därmed kommer de hel-
ler inte kunna fångas i havet, vilket förstärker bilden av 
att överlevnaden i havet har gått ner. En intressant frå-
ga blir därför om man skulle kunna öka antalet öring-
ar som vandrar till havet genom att medvetet odla min-
dre och inte lika feta smolt. Med denna fråga som ut-
gångspunkt har vi under ett antal år studerat öringens 
vandring i Sävarån, en mindre skogsälv som mynnar i 
Bottenviken strax norr om Umeå. Ån hyser ett bestånd 
av vild havsöring.

svältfödd öring vandrar bättre
I Sävarån har vi jämfört vandringen hos den vilda havsör-
ingen med vandring hos odlad öring. Hittills har vi kun-
nat visa att endast en fjärdedel av de odlade öringssmol-
ten har nått havet. Av den vilda fisken har hela tre fjärde- 
delar lyckats ta sig ut till havet. Sannolikt har en del av 
de odlade fiskarna som inte nått havet blivit uppätna 
under utvandringen, men vi tror också att en stor del av 
dem inte alls började vandra. 

FIsKen FölJs Med MIKrOFOn
för att kunna följa fiskarnas vandring har vi använt oss 
av en metod kallad akustisk telemetri. fiskens märks 
med en liten sändare som sänder ut en högfrekvent 
ljudsignal som med hjälp av en undervattensmikrofon 
kan spåras. vid lugnt och vackert väder kan sändaren 
höras under vatten på 250 meters avstånd.

Ljudsignalen sänds i form av en kod som talar om 
vilken fisk man hör. under försöken placerar vi ut under-
vattensmikrofoner längs fiskens utvandringsväg i ån och 
på kusten. när en fisk passerar en mottagare lagras 
fiskens iD-nummer samt datum och tid för passagen. 
Därmed kan vi avgöra om en fisk klarat sin vandring 
ut till havet och hur snabbt den simmat. Den odlade 
fisken har vi tagit från vattenfalls stora fiskodling vid 
umeälvens nedre del. Denna odling sätter ut ungefär 
20 000 öringsmolt varje år.

vid utvandringen är öringen knappt större än en strömming.  

De två senaste åren har vi dessutom studerat utvand-
ringen hos öring som inte matats lika mycket innan ut-
sättningen. Deras fettreserver har varit betydligt lägre vid 
tidpunkten för utsättning. Det positiva resultatet av den-
na svältperiod var över vår förväntan; den magrare odlade 
smolten vandrade ut i samma antal som den vilda. 

Genom att inte mata den odlade fisken lika mycket 
som idag skulle sannolikt fler av de öringar som sätts ut 
vandra till havet. Detta gynnar fisket efter öring i havet 
men också fisket i älvarna, då fler stora fiskar kommer 
att återvända för lek. Vi fortsätter nu att arbeta med att 
ta fram en plan över hur man skall odla magrare fiskar-
na utan att för den skull hota fiskarnas hälsa och väl-
mående i odlingen. 

foto: stefan Larsson
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E fter sommarens dykningar i algsoppan längs Trel-
leborgs fyra mil långa kust känns det stimuleran-
de att vara delaktig i ett projekt som omvand-

lar ett problem till en resurs, och som också bidrar till 
att minska två av de viktigaste miljöproblemen vi har i 
Östersjöregionen: övergödningen av havet och klimat-
förändringen. Biogasprojektet, där biogas framställs av 
trådiga rödalger, är ett utmärkt exempel på ett projekt 
med målsättning att uppnå hållbar utveckling.

Fördel för befolkningen …
Det finns flera fördelar med att skörda alger från Öst-
ersjön och använda råvaran för produktion av biogas. 
För lokalbefolkningen är vinsten uppenbar. De enor-
ma algmassorna som sköljs upp på stränder runt Trel-

Biogas av alger

Stanken är nästan outhärdlig när jag vadar fram genom meter-
tjocka mattor av alger och till slut når vattnet. Väl framme sätter 
jag på mig cyklopet och börjar simma ut till havs. Till en början 
ser jag ingenting, vattnet är fullt av alger som skymmer sikten. 
Jag får simma ett hundratal meter ut innan det börjar klarna 
och jag kan se botten med stenar täckta av trådiga rödalger. På 
mer än tio meters djup börjar algmattorna försvinna. Då befinner 
jag mig nästan fyra kilometer från land - här på den skånska 
sydkusten är det långgrunt.

leborg, gör att det periodvis ligger en doft av ruttnan-
de alger över hela regionen som är långt ifrån angenäm. 
På många platser blir stränderna dessutom oanvändba-
ra för bad och rekreation. Finns det möjlighet att skör-
da algerna och dessutom få en användbar produkt, skul-
le det vara mycket uppskattat.

För att uppnå det här samarbetar Trelleborgs kom-
mun med det regionala näringslivet och Industriell eko-
logi vid Kungliga Tekniska Högskolan, i den del av bio-
gasprojektet som går ut på att framställa biogas av al-
ger. Ett samarbete har också inletts med staden So-
pot i Polen, Trelleborgs granne på andra sidan Öster-
sjön, där man också har stora problem med trådiga al-
ger längst stränderna. 

… och för östersjöns miljö
Men inte bara för befolkningen utan också för Östersjön 
finns det fördelar. En viktig del är att man med algerna 
avlägsnar även kväve och fosfor från havet och återför 
dessa näringsämnen till land. Jorden vid Skånes sydkust 
tillhör den bördigaste i världen, men med ett intensivt 
och industrialiserat jordbruk följer också ett stort läcka-
ge av näringsämnen till Östersjön. Övergödning stimu-
lerar tillväxten av bland annat trådiga alger i kustbandet. 
Skörd av alger från Östersjön kan därför vara ett bra sätt 
att plocka upp näringsämnen som kväve, som upp till 
85 procent kan härledas till diffusa utsläpp från trafiken 

en typisk strandbild från trelleborgs kust med illaluktande algmassor på stranden och en tjock algsoppa i vattnet bestående av trådiga rödalger. 
dessa kan sträcka sig 50 meter eller mer ut i vattnet. algmassor är en lämplig råvara för produktion av biogas. dessutom är de lätta att skörda.

– ett hållbarhetsprojekt

foto: fredrik gröndahl
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eller jordbruket. Kanske är det i framtiden nödvändigt 
med storskalig skörd av biomassor från Östersjön för att 
bryta den negativa spiralen av ökad övergödning. Andra 
fördelar med skörden kan vara att man ökar möjlighe-
ten till fiskreproduktion och återskapar värdefulla ma-
rina livsmiljöer som kan gå förlorade när de ”kvävs” av 
algmassorna. När de trådiga algerna bryts ned förbru-
kas nämligen mycket syre. 

europas största 
Av central betydelse i projektet är den av eon gas pla-
nerade investeringen i en av Europas största biogasan-
läggningar i Jordberga, som även den ligger i Trelleborgs 
kommun. Som råvara för biogasen ska man främst an-
vända närodlade sockerbetor, men det planeras också 
en mindre anläggning som alltså ska kunna producera 
biogas av alger och vass. Produktionsanläggningen ska 
vara färdig under våren 2011 och väntas producera 330 
gwh biogas, vilket motsvarar 33 miljoner liter bensin. 
Den ska kunna ta emot mellan två- och fyrahundratu-
sen ton råvara per år. Kanske så mycket som tio procent 
av denna råvara kan bestå av alger från Skånes sydkust. 
Den producerade biogasen ska användas för att mins-
ka användningen av fossila bränslen i regionen, fram-
förallt som drivmedel i trafiken. 

Biogasen har många fördelar. Som bränsle släpper 
den bara ut mellan 8 och 15 gram koldioxid per kilome-
ter, vilket inte kan matchas av något annat miljöbränsle. 
Biogasen ger också mest energi per odlad hektar. Jäm-
fört med till exempel etanol ger biogas mer än dubbelt 
så mycket energi till transportändamål per hektar.

Projektet igång
Industriell ekologi på kth arbetar tvärvetenskapligt med 
systemanalyser och utvärderingar från en hållbarhets-
aspekt. Det kan handla om allt från projekt med höga 
miljöambitioner, som exempelvis Hammarby Sjöstad 
i Stockholm, till olika kustzonsplaneringsprojekt runt  
Östersjön. Projektet i Trelleborg innehåller flera delar 
som är intressanta för forskargruppen. Under sommaren 
2009 har flera delprojekt satts igång, bland annat inven-
tering av alger och försök till skörd. Det gäller då både 
trådiga alger vid stranden och ute till havs, där man möj-
ligen även kan skörda blågröna bakterier.

Forskargruppen vid Industriell ekologi vill med del-
tagandet i biogasprojekt få möjligheten att följa och ut-
värdera de olika delprojekten ur ett hållbarhetsperspek-
tiv. I detta arbete kommer man att studera de ekolo-
giska, tekniska, ekonomiska och sociala aspekterna av 
projektet. 

Gruppen är också praktiskt engagerade i några de-
lar av projekt, som skörd av blågröna bakterier till havs, 
samt i den marina inventeringen som genomfördes under 

en bottenbild från den steniga och långgrunda sydkusten. på 
de vidsträckta stenfälten växer stora mängder trådiga rödal-
ger som göds av närsaltsläckaget från jordbruket. vid blåsigt 
väder lossnar de och driver in mot stränderna. 

text fredrik gröndahl, industriell ekologi, kungliga tekniska 
Högskolan
tel 08-790 61 58
e-post frgr@kth.se

sommaren. Inventeringen är en del i ett Östersjösamar-
bete där också ryska marinbiologer är delaktiga. 

Många frågor
Biogasprojektet är än så länge i sin linda, och det finns 
många frågor som man vill besvara: Hur stor mängd al-
ger kan man årligen skörda från Skånes sydkust? Ger 
skörden några skador på de marina ekosystemen, och 
vilka kustremsor är lämpligast för skörd? Forskarna är 
också intresserade av biogaspotentialen hos alger jäm-
fört med andra råvaror som vassar och blåmusslor. Bio-
gasproduktionen kommer att leda till en restprodukt 
som riskerar att innehålla höga halter tungmetaller vil-
ket en del alger kan samla på sig. Vad skall man i så fall 
göra med denna restprodukt? Gruppen kommer också 
att undersöka om biogasproduktionen av alger kommer 
att leda till etablering av nya företag och skapa nya ar-
betstillfällen i regionen. Under hösten och vintern kom-
mer några av frågorna att besvaras, men forskargruppen 
vid Industriell ekologi kommer att följa Jordbergapro-
jektet under många år.

foto: fredrik gröndahl
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notiser
havsmyndighet under utredning
regeringen har bestämt att sverige behöver en ny myndighet 
som tar hand om alla havs- och vattenmiljöfrågor. marie 
Hafström, tidigare generaldirektör för kustbevakningen och 
försvarsmakten, utreder just nu hur den nya havsmyndigheten 
ska organiseras. Hon ska lämna förslag till vilka verksam-
heter inom i första hand naturvårdsverket, fiskeriverket 
och de fem vattenmyndigheterna som ska ingå i den nya 
myndigheten. regeringens målsättning med en havsmyndig-
het är att etablera en effektiv och samlad svensk havs- och 
vattenmiljöförvaltning som skapar förutsättningar för både 
ett hållbart nyttjande av naturresurserna och att förbättra 
miljötillståndet i de svenska vattenmiljöerna. uppdraget ska 
redovisas senast den 1 februari 2010.

Gör verklighet av marina idéer
Har du en marin idé? Då kan du vända dig till mare novum 
som verkar för att uppfinningar med havsanknytning ska 
komma till användning i samhället. mare novum hjälper 
företag och forskare att utveckla idéer och innovationer till 
en färdig produkt eller tjänst. till hjälp finns affärsutveck-
lare och rådgivare. mare novum förmedlar kontakter och 
kan ge en hjälpande hand inom flera branscher med marin 
anknytning. ett exempel är nord-ostron - ett projekt som 
vill göra ostronodling till en lönsam verksamhet som kan ge 
arbetstillfällen i kustsamhällena. Produktion av alger som 
föda för ostronyngel, uppfödning i kläckerier och vidareodling 
i havet är några av de saker som mare novum arbetar med 
inom nord-ostron. Läs mer på www.marenovum.se

tångsnällan suger näring ur sina egna ungar
Hos fisken tångsnälla är könsrollerna omvända och det är 
hannen som vårdar avkommorna. Pappan tar hand om äg-
gen, som han får från en eller flera honor, och vårdar dem 
i en ruvningsficka på buken där ett slags ”faderkaka” ger 
embryona syre och näring.

några embryon brukar dock försvinna under ruvnings-
processen. De försvunna embryona har länge varit en gåta 
för forskarna, som spekulerat i om andra embryon möjligen 
absorberar dem. men nu har doktoranden gry sagebakken 
och hennes kollegor vid göteborgs universitet, upptäckt att 
det inte handlar om syskonkannibalism - utan om faderskan-
nibalism. tångsnällepappan använder inte bara sin ”fader-
kaka” för att ge näring, utan även för att suga ut näringen 
ur en del av sina egna ungar. resultatet blir att embryona 
helt enkelt försvinner.

På havsbotten just nu
idén med ett observatorium i havet fick thomas Dahlgren 
på Zoologiska institutionen vid göteborgs universitet och 
Björn källström på sjöfartsmuseet akvariet när de såg att 
en stor haj hade varit en av de första att sätta tänderna i 
den vikval som hade sänkts i kosterfjorden 2003. redan 
efter en vecka hade hajen varit där och tagit några rejäla 
bett. vilken syn det måste ha varit! Duon började skissa på 
en kamera under vattnet som skulle sända videobilder in 
till land. med hjälp av kristinebergs Bildcenter och många 
engagerade personer inom olika expertområden förverkliga-
des idén några år senare, och forskare och allmänhet har nu 
tillgång till ett undervattensobservatorium i gullmarsfjorden. 
i de första experimenten har forskarna undersökt marina 
däggdjurs nedbrytningsprocesser, där allt från krabbor till 
bakterier är inblandade. Den kamera som just nu ligger ute 
på observatoriets webbplats filmar på 6 meters djup, men 
via kabel går det att studera både hård- och mjukbotten på 
över 30 meters djup i gullmarn.
Livekameran finns på internet: uw-observatory.loven.gu.se
filmer finns på: www.youtube.com/theuwobservatory

två hot-spots borta
Ytterligare två av de värsta föroreningskällorna i Östersjön 
har nu strukits från Helcoms lista över så kallade hot-spots. 
Den ena är ett avloppsreningsverk i st. Petersburg som mo-
derniserat sin reningsteknik och den andra är ett pappersbruk 
i Polen som stängts. Listan, som ursprungligen pekade ut 162 
områden, sattes samman av en stor grupp experter från hela 
Östersjöområdet redan 1992. Drygt hälften är nu strukna, 
och de återstående 73 ska vara åtgärdade senast 2012.

foto: robert kautsky/azote

foto: thomas Dahlgren

illustration: camilla Bollner/azote

i Havsutsikt 2/2009 presenterades uttern som vårt största 
mårddjur. ordet ”vattenlevande” hade oturligt nog ramlat 
bort, vilket gjorde att rubriken inte var helt korrekt. vi ber 
om ursäkt för misstaget. /redaktionen
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artdataBanKen InFOrMerar

under våren och sommaren har många saltstänkta aktiviteter 
ägt rum inom svenska artprojektet. säsongen inleddes i maj 
med en undersökning i skagerrak. under tio dygn undersökte 
ett forskarlag av taxonomer från sverige, norge, Danmark 
och usa livet på de djupa bottnarna i skagerrak. från de 
södra gränsvattnen mot Danmark upp till oslofjorden togs 
omkring 150 prov på 86 lokaler, varav hälften på bottnar 
djupare än 400 meter. en tidigare 
okänd hårdbotten på 713 meters 
djup fick forskarna att häpna – här 
hittade man bland annat fina bestånd 
av svampdjuret Geodia baretti. vi 
kan också rapportera flera fynd av 
arter nya för sverige, till exempel 
sjögurkorna Myriotrochus vitreus och 
Echinocucumis hispida samt räkan 
Processa canaliculata. Det är ett digert 
material som samlats in, och det 
kommer att ta lång tid innan allt är 
genomgånget och artbestämt.

artlistan över inhemska moss-
djur blir allt längre. i början av juni 
ordnades en workshop under ledning 
av matthias obst. Workshopen sam-
lade fem europeiska experter och hade till syfte att bearbeta 
och artbestämma viktiga delar av det material av mossdjur 
som samlats in under svenska artprojektets marina inven-
tering. matthias har tidigare gått igenom en tredjedel av 
materialet och då funnit omkring 120 arter mossdjur, varav 
en fjärdedel nya för sverige. under workshopen upptäck-
tes ytterligare 14 nya arter för sverige varav ett par helt 
nya för vetenskapen! matthias uppskattar att den svenska 
mossdjursfaunan kan öka från de cirka 140 som tidigare var 
kända till omkring 200 arter när allt material gåtts igenom. 
några av de nya arterna är under spridning, sannolikt till 

följd av klimat- och habitatförändringar, medan andra tro-
ligen funnits här länge utan att bli upptäckta. 

under sensommaren genomfördes en ny undersökning 
av naturvärden på grunda utsjöbankar på uppdrag av na-
turvårdsverket. På västkusten har sammanlagt fyra bankar 
kartlagts. materialet, som utgör cirka 1000 poster, tas om 
hand av göteborgs naturhistoriska museum. när allt material 

är bestämt läggs informationen in i art-
portalen. De bankar som undersöktes 
var kummelbanken, vanguards grund, 
makrillbåden och svaberget. som-
marens usla väder bestod dessvärre, 
och expeditionen präglades av hårda 
vindar och kraftig sjögång. men trots 
de dåliga förutsättningarna fungerade 
provtagningen väl och fantastiska fynd 
gjordes. 

På svaberget utanför smögen åter-
fanns till exempel tre exemplar av den 
sjuarmade sjöstjärnan Luidia ciliaris 
och på makrillbåden utanför måseskär 
ytterligare ett exemplar.  arten har ti-
digare iakttagits i svenska vatten med 
rov, men dessa var de första referens-

exemplaren. Även av den ovanliga krabban Pilumnus hirtellus 
erhölls nya fynd - 13 söta krabbor hittades på svaberget och 
en på makrillbåden. tidigare har totalt endast två exemplar 
av denna art påträffats i svenska vatten.

sommarens alla provtagningar har också inneburit att vi 
fått in nya data för arter som preliminärt rödlistats, och dessa 
data vägs nu in i den tidigare bedömningen. tack vare bättre 
tillgång till data har vi inför 2010 års rödlista bedömt fler 
grupper än tidigare. vad gäller marina ryggradslösa djur kom-
mer rödlistan nu även att omfatta manteldjur, rankfotingar 
och havsborstmaskar inom gruppen terebellomorpha.

ett exemplar av Luidia ciliaris, med sex armar 
och en sjunde på utväxt. 

ny rapport: havet 2009
allt fler tecken tyder på att ekosystemen i havet har genomgått 
stora förändringar de senaste decennierna. i Östersjön väger 
sillgrisslornas ungar mindre, sälarna har blivit magrare och 
fisksamhället domineras av små, magra skarpsillar istället 
för stora rovfiskar som torsk. vitmärlan, 
stapelfödan för många av Bottniska vikens 
fiskarter, har nästan försvunnit helt från stora 
områden, och i västerhavet försvinner käns-
liga bottendjur i allt större omfattning.

i rapporten Havet 2009 beskrivs för-
ändringarna, och möjliga orsaker till proble-
men ringas in. syrebristen på djupa bottnar 
i egentliga Östersjön är fortfarande omfat-
tande, vilket får konsekvenser för närings-
situationen i havet. i rapporten diskuteras 
de bakomliggande orsakerna, och kopplingar 
görs till kända miljöproblem såsom övergöd-
ning. varför sker de stora saltvatteninbrotten 
så sällan numera? Hur har det sett ut i ett 
historiskt perspektiv? och vad kan vi vänta oss i framtiden 
i ljuset av den klimatförändring som pågår?

människans påverkan på våra havsområden inbegriper 

spridandet av miljögifter och annat avfall. under det senaste 
året har det uppmärksammats att havsvattnet innehåller 
mängder av mikroskopiskt små plastpartiklar. Partiklarna 
har sitt ursprung i bland annat skräp, flagor från färg och 

slitage från bildäck. De har hittats i prover 
från alla våra havsområden, och i betydligt 
större mängder än man kunnat ana.

rapporten Havet kommer ut årligen, 
och ger en samlad och högaktuell bild av 
miljötillståndet i våra svenska havsområden. 
artiklarna i rapporten baserar sig på resultat 
från nationell miljöövervakning, regional 
miljöövervakning och aktuell havsmiljö-
forskning. rapporten är en samproduktion 
mellan naturvårdsverket och Havsmiljöinsti-
tutet. i Havet 2009 medverkar mer än 50 
författare, samtliga experter på sitt ämne. 
Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets 
miljöanalytiker havets miljötillstånd både ur 

geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör 
havet. rapporten kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt 
på www.havet.nu

foto: matz Berggren
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marina forskningscentrum
106 91 Stockholm

FOKus 

Öringen – världens vanligaste fisk
Få fiskar är så variabla som öringen, Salmo 
trutta. Vi finner den i små bäckar, där den 
sällan blir större än några hundra gram. I 
andra änden av skalan finner vi öringen i 
havet, där den äter sig stor på bland annat 
kräftdjur, spigg, strömming och skarpsill. 
Denna havsöring, lokalt kallad börsting el-
ler börting, kan väga över tio kilo då den 
återvänder till sin hemälv för lek. 

I Sverige hittar vi öringen i bäckar, åar, 
älvar, sjöar och hav från längst i söder till 
högt belägna kalfjällssjöar längst i norr. Vil-
ken annan fisk i Sverige kan sportfiskaren 
fånga från en trollingbåt ute i ett stormande 
hav i Laholmsbukten, med spinnspö från en 
sandstrand på Österlen, på tvåhandflugspö 
i Vindelälven eller med pimpelspö i Tär-
nasjön? Eller varför inte på ett metspö i en 
liten skogsbäck vid Höga kusten?

Det är inte bara i Sverige som öringen 
är ovanligt vanlig. Den finns naturligt över 
stora delar av Europa, i vissa områden i Asi-
en och norr om Atlasbergen i Afrika. Med 

människans hjälp har den,  på gott och ont,  
introducerats i Nord- och Sydamerika, Aus-
tralien, Afrika och på Nya Zeeland. Dessa 
utplanteringar har på många platser skadat 
inhemska fiskarter. Till exempel har den i 
flera vattensystem i Nordamerika trängt 
undan den naturligt förekommande bäck-
rödingen. Mycket intressant är att det om-
vända förehållandet också gäller. Bäckrö-
ding som introducerats i Europa kan tränga 
undan den inhemska öringen! 

Har du fått en laxing eller tigeröring 
någon gång? Som namnet skvallrar om är 
laxingen en hybrid mellan lax och öringen. 
Denna fisk, som är steril, är troligen van-
ligare än vad gemene man tror, men kan 
vara svår att på utseendet skilja från för-
äldrarna. Lättare är det  att avgöra om man 
fått en tigeröring på kroken. Tigeröring-
en är en korsning mellan bäckröding och 
öring. Den har för rödingarna de karakte-
ristiskt vita fenkanterna, men en marmo-
rerad, mycket vacker kroppsteckning som 

varken mamman eller pappan har.
Trots att öringen finns i nästan alla ty-

per av vatten och över hela vårt land, för 
den en tynande tillvaro i flera av våra stör-
re älvar, framför allt i den norra landsän-
den. Den har drabbats hårt av vattenkrafts-
utbyggnad, historiska flottledsrensningar 
och nätfiske i havet. Antagligen är det des-
sa faktorer som lett till att det idag endast 
återvänder färre än femtio vuxna havsör-
ingar för lek per år till Vindeläven, en av 
Sveriges fyra ännu outbyggda älvar. Stora 
resurser har satsats på laxen, vilket också 
verkar ge resultat med ökande antal vux-
na laxar i våra älvar. Öringen är dock fort-
farande styvmoderligt behandlad och satt 
på undantag. Nu är det hög tid  att fokuse-
ra på öringen, annars kanske många stam-
mar försvinner för alltid.

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

foto: Bengt ekberg/megapix


