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tryckt på tcf- och fsc-märkt papper.

utgivArE

enHeten viD umeÅ universitet
enHeten viD stockHoLms universitet
enHeten viD gÖteBorgs universitet

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan
umeå universitet, stockholms universitet,
Linnéuniversitetet och göteborgs universitet.

Havsutsikt utkommer med tre nummer per år. 
upplaga ca 9 000 ex.
På www.havet.nu finns detta och alla tidigare 
nummer för nedladdning.

nu är äntligen våren här, kung Bore har släppt sitt 
järngrepp och i havet myllrar det av liv, ofta osyn-
ligt sådant.

i detta nummer får vi veta mer om foraminiferer 
som är små, små encelliga djur. De har en mycket 
speciell förmåga som gör att de kan andas nitrat.

Haven är inte bara fulla med osynligt liv, även 
avfallet är många gånger osynligt. Läs mer om alla 
mikropartiklar vårt sätt att leva har fyllt haven med. 
Det som inte syns finns inte, eller?

vid sven Lovén centrum för marina vetenska-
per på västkusten har man däremot gjort saker 
synliga. med hjälp av avancerad utrustning sänder 
man direkt från havet, tillgängligt för alla att se 
via internet. oanade möjligheter för forskningen 
uppenbarar sig.

På artdatabanken jobbar man på med att försöka 
kartlägga alla arter i havet innan de försvinner. Läs 
om deras hårda arbete med den svenska rödlistan. 

trevlig läsning!
önskar redaktionen
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KröNiKA 

N är jag som åttaåring drog upp min första gädda hemma i Ljungby hade jag ingen aning om 

att jag en dag skulle vara med och bestämma över hela europas fiskeripolitik! men den 

och alla andra upplevelser av naturen är något jag bär inom mig varje dag i mitt nuvarande 

uppdrag. uppvuxen i smålands djupa skogar vet jag att man måste ha ett långsiktigt perspektiv på 

naturens resurser. i det fallet skiljer det inte på om det handlar om jordbruk, skog eller fisk, vi måste 

förvalta det på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Jag kallar det att bruka utan att förbruka. 
en resa i sverige är fantastisk – inte minst i kustlandskapet. att fascineras över människors 

strävande som byggt de samhällen vi idag kan uppleva. för mig är upplevelser i form av naturen det 
bästa. Därefter ligger upplevelser av maten nära. fisk är inte bara god – den är nyttig också och 
något jag gärna äter. Jag vill se en stark fiskenäring som inte bara kan förse oss som lever här och 
nu med mat. en fiskenäring som också kan fortsätta att ge liv utmed våra kuster. för att det skall 
vara möjligt måste vi ha fisk i våra vatten.

vi går nu mot sommar och långa ljusa sommarnätter, något som skulle behövas när vi eu-ministrar 
förhandlar fiskefrågor nätterna långa i Bryssel. Jag är nöjd med att vi lyckats få stöd för många av 
våra förslag. men jag kunde inte annat än att bli arg efter att ha suttit flera nätter och förhandlat 
för att nå hållbara kvoter för att konstatera att allt för många inte följer besluten vi tog. för många 
fiskade långt mer än vad som var tillåtet. att få stopp på tjuvfiske var och är för mig en avgörande 
faktor om vi ska få en hållbar förvaltning, i annat fall spelar beslut om förvaltningen ingen roll. Det 
gläder mig att vi kommit en bra bit på väg genom hårda tag i Östersjön och genom eu:s nya kon-
trollförordning som vi tog under det svenska ordförandeskapet. nu har vi alla förutsättningar i eu 
genom gemensamma och skärpta regler att nå hållbarhet.

torskens situation i Östersjön är bättre än på många år. Dels beror det på naturlig variation men 
det beror också på politiska beslut om en ny torskförvaltningsplan och bättre fiskekontroll. nu måste 
vi runt Östersjön gemensamt se till att vårda det, både för fiskarna under såväl som över ytan. Det 
finns mer att göra för andra arter och havsområden och eu-maskineriet går ibland långsamt. att 
sverige tillsammans med Danmark kunde komma överens om att helt förbjuda såväl yrkes- som 
fritidsfiske i torskens viktigaste lekområden i kattegatt hoppas jag också ska bidra till nödvändiga 
förbättringar.

Det långsiktiga, att bruka utan att förbruka, är en bra utgångspunkt för vårt arbete med den nya 
gemensamma fiskeripolitiken i eu som skall beslutas 2012. mycket behöver förbättras, långsiktiga 
planer, anpassning av flottan och även möjlighet till mer regional förvaltning. sverige har mycket att 
bidra med i det arbetet. inte minst i eu:s strategi för Östersjöregionen som kommer betyda mycket 
för utveckling runt och i Östersjön. vi behöver alla hjälpas åt för att det skall bli den framgång Öster-
sjön behöver. för jag hoppas att de unga som i sommar sitter med metspöet i handen och drar upp 
sin första fisk (ett evigt minne!) om ett antal år inte skall behöva ägna hela nätter i Bryssel åt att 
förhandla för att vi ska kunna ha fisk i våra vatten.

Att bruka utan 
att förbruka

eskil erlandsson är född  i 
Ljungby 1957. Han började 
sin politiska bana som kom-
munalråd i Ljungby 1983 
och har sedan 1994 suttit i 
riksdagen för centerpartiet. 
Han är sedan 2006 jordbruks-
minister.

foto: Pawel flato
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De flesta vet att djur, såsom människor, behöver syre för att andas. 
Sedan länge är det också känt att vissa bakterier istället kan 
andas nitrat. Forskare har nu upptäckt en grupp av encelliga djur 
som, precis som bakterierna, kan nyttja nitrat istället för syre i 
sin andning. Dessa encelliga djur, foraminiferer, finns överallt i 
våra hav, och verkar ha stor betydelse för hur mycket kväve som 
försvinner från havsvattnet och upp i atmosfären. 

A tt produktionen i många marina miljöer är be-
gränsad av mängden tillgängligt kväve, i form av 
nitrat, nitrit eller ammonium, har under lång tid 

varit något av ett mysterium. Det borde helt enkelt fin-
nas mer kväve i vattnet än vad som visat sig vara fallet. 
Nu är forskarna förklaringen på spåren. Det visar sig att 
det finns encelliga organismer, foraminiferer och gromi-
der, som istället för syre kan använda nitrat för att an-
das. Genom att andas nitrat omvandlas detta till kväv-
gas, som kan försvinna upp i atmosfären.

Nitratandning finns överallt
Processen kallas denitrifikation, och tidigare trodde man 
att sådana processer endast förekom hos bakterier. Upp-
täckten av att denna stora mängd encelliga djur kan an-
das med nitrat gör att forskarna nu måste se på kvävets 
kretslopp med nya ögon, och ändra på beräkningarna 
över hur mycket nitrat som faktiskt bortförs från havet. 

De nitratandande organismerna är talrika, och kan för-
bruka stora mängder nitrat. Det visade sig att omvand-
lingen av nitrat i en del havsområden är upp till 70 pro-
cent större än vad man tidigare räknat med. 

Det var ett internationellt forskarteam under led-
ning av forskare från Århus universitet som upptäckte 
de nitratandande foraminifererna. Den första upptäck-
ten gjordes i Gullmarsfjorden och utanför Chiles kust. 
Forskarna från Århus har nu, tillsammans med kolleger 
från Frankrike, Schweiz och Grönland, rest jorden runt 
under en rad expeditioner. Man har funnit nitratandan-
de foraminiferer överallt, från ekvatorn till Arktis och 
från flodmynningar till öppen ocean. 

Ny syn på evolutionen
Egenskapen att kunna andas nitrat istället för syre hit-
tar man i vitt skilda delar av släktskapsträdet. Detta kas-
tar nytt ljus över vår syn på livets allra tidigaste utveck-
lingsskeden. Hittills har man trott att mitokondrierna 
i våra celler uppstått från en bakterie som endast an-
vände syre till sin andning. Våra egna och alla andra or-
ganismers mitokondrier borde därför vara beroende av 
syre än idag, men mycket tyder nu på att det finns mito-
kondrier som också kan utnyttja nitrat. Denna egenskap 
kan ha funnits redan för en och en halv miljard år se-
dan hos de bakterier som gav upphov till mitokondrier-
na. Detta betyder alltså att evolutionen av högre ståen-

foto: nils risgaard-Petersen

Encelliga djur
som andas nitrat

vackra, gåtfulla foraminiferer, med oanad förmåga att andas nitrat istället för syre.
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de organismer kanske inte har varit så beroende av syre 
som man hittills antagit.

Osäker systematik
Vilka är då dessa organismer, som har en sån unik och 
betydelsefull egenskap? Foraminiferer är en slags en-
celliga organismer – protozoer. Protozoerna är eukary-
oter, vilket innebär att de har en cellkärna. Foramini-
fererna hör till riket Rhizaria, som tidigare slogs sam-
man med ett annat rike av protozoer, Amoebozoa. Des-
sa två riken har speciella cellutskott, pseudopodier, vil-
ket är anledningen till att man tidigare hänförde bägge 
till ett rike, amöbor.

Unika cellutskott
Foraminifererna har den unika egenskapen att en indi-
vids förgrenade pseudopodier kan sammansmälta med 
andra så att ett nätverk av pseudopodier uppstår. Pseudo- 
podierna innehåller bland annat mitokondrier. En enda 
millimeterstor foraminifer kan ha tusentals pseudopodier 
som sträcks ut och förgrenar sig i alla riktningar. Läng-
den kan vara flera centimeter, medan diametern hos ett 
enstaka pseudopodium ofta bara är någon eller några få 
tusendels millimeter. 

Pseudopodierna gör att foraminifererna får en enorm 
förstoring av sin cellyta i förhållande till volymen, unge-
fär som hos bakterier. På så sätt får de en effektiv kon-
takt och ett stort utbyte med sin omgivning, och kan 
ha en högre ämnesomsättning jämfört med andra or-
ganismer av samma storlek. Förmodligen är pseudopo-
dierna nyckeln till foraminiferernas kvantitativa domi-
nans på många bottnar och deras stora betydelse i bio-
geokemiska processer.

släkt med gromider
Foraminifererna härstammar från en grupp inom Rhiza-
ria som kallas Cercozoa. Till Cercozoa hör också gromi-
derna, vilka i Sverige representeras av exempelvis släktet 
Gromia. Även gromiderna har långsträckta och rikt för-
grenade pseudopodier, men de växer inte samman och 
bildar nätverk som hos foraminifererna. 

För ungefär en miljard år sedan, under en period som 
kallas Neoproterozoikum, fanns en förfader till både fo-
raminiferer och gromider, och foraminifererna och gro-
miderna började utvecklas åt olika håll. Under samma 
tidsperiod uppstod även andra stora eukaryota grupper. 
Gromiderna är dåligt kända. Till för cirka tio år sedan 
var bara en enda marin art känd i hela världen. Den be-
skrevs under 1800-talets första del. Därefter har ett halv-
dussin nya arter beskrivits, och flera dussin andra väntar 
på att bli beskrivna. Haven utgör än idag en värld som 
till stora delar är okänd, och där forskningen fortfaran-
de gör överraskande upptäckter.

mitOKONdriEr
mitokondrierna fungerar som cellens kraftverk; socker 
och fett förbränns till vatten och koldioxid under frigö-
rande av energi, som lagras i form av kemisk energi. 
De har sitt eget genetiska material, mitokondrie-Dna. 
numera anser man att mitokondrien härstammar från 
en bakterie, som upptagits i en större eukaryot cell, 
och under årmiljonerna utvecklats till våra dagars 
mitokondrier.

Astrorhiza limicola bygger sitt skal av 
ler- och sandkorn. Den är vanlig på 
sandbottnar.

Gromia är en gromid, som också kan 
andas nitrat.

Globobulimina turgida har ett kalkskal med många 
kammare. Den är vanlig på lerbottnar, och kan 
andas nitrat.

foto: tomas cedhagen

text tomas cedhagen, Århus universitet, Danmark
tel +45-894 243 84
e-post cedhagen@biology.au.dk

Foraminifererna har talrika, långa och mycket tunna så kallade pseudopodier, 
som de använder för att fånga föda. På bilden Astrorhiza limicola som fångat 
några dinoflagellater.

foto: tomas cedhagen
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A rtDatabanken tar fram Sveriges rödlista 2010, 
som är den tredje i ordningen baserad på Inter-
nationella naturvårdsunionens kriterier. Från ett 

marint perspektiv erbjuder den ingen munter läsning. 
Vi har generellt sett en större andel arter på rödlistan 
nu än 2005. Allra värst är läget för grupperna koralldjur 
och tagghudingar, där närmare hälften av de bedömda 
arterna rödlistats. Totalt 26 marina fiskar är rödlistade 
och antalet rödlistade marina evertebrater har ökat från 
176 till 212 arter, framförallt till följd av att nya grup-
per bedömts.

stor kunskapsbrist
För marina arter är kunskapsbristen en allvarlig häm-
sko i arbetet med att bedöma deras status. Många ar-
ter inkluderas överhuvudtaget inte i miljöövervakning 
eller provfisken. För andra finns data på regional nivå 
men problem med tillgängligheten gör det svårt att göra 
en sammantagen bedömning på nationell nivå. Det rå-
der även brist på tidsserier som kan visa hur populatio-
ner förändras. Särskilt stora problem har vi när det gäl-
ler att uppskatta statusen för relativt vanliga och sprid-
da arter. Kunskapsläget har dock förbättrats väsentligt 
sedan 2005 års rödlista, framförallt genom omfattande 
inventeringar. För många arter kan vi nu göra relativt 
detaljerade utbredningskartor, och vi har också kunnat 
bedöma ytterligare artgrupper.

ingen ljusning för fisken
Antalet rödlistade fiskarter är oförändrat. Av de to-
talt 26 marina fiskarterna på rödlistan är fyra nya med-

an fyra tagits bort. För flertalet gäller tyvärr att hotbil-
den har förstärkts.

För de traditionella matfiskarna är läget allvarligt. 
Trots omfattande fiskeregleringar är det endast ett få-
tal av de arter som man normalt hittar i en fiskdisk som 
klassas som livskraftiga, t.ex. gråsej, makrill och sill. För 
ålen är läget mycket allvarligt. Lax, öring och sik uppvisar 
stora skillnader mellan olika kustområden, med mycket 
kraftig nedgång av lax på västkusten och alarmsignaler 
om kraftigt vikande bestånd av öring och sik i Bottnis-
ka viken. Sett över hela utbredningsområdet syns däre-
mot ingen nedgång.

När det gäller de icke-kommersiella arterna är an-
delen rödlistade arter betydligt lägre. Orostecken finns 
dock när det gäller arter som lever i ålgräsmiljö, som t.ex. 
kantnålar, och arter som lever på kustnära klippbottnar, 
men vi saknar data för att kunna bedöma deras status.

Nya grupper bedöms
De grupper av marina evertebrater som bedömts i sin 
helhet är tagghudingar, koralldjur, armfotingar och man-
teldjur. Bland kräftdjuren har de tiofotade kräftdjuren 
samt rankfotingar bedömts, och bland molluskerna har 
alla grupper utom maskmollusker och nakensnäckor be-
dömts. Bland de nämnda grupperna är manteldjur och 
rankfotingar nya jämfört med tidigare rödlistor. Vi har 
också för första gången försökt utvärdera havsborstmas-
karna, som utgör en av de mest artrika marina grupperna. 
På grund av den omfattande kunskapsbristen har dock 
endast fyra av totalt omkring 60 familjer i svenska vat-
ten kunnat bedömas.

Dagens havsmiljö präglas av decenniers utsläpp av näringsämnen 
och gifter från land och luft, i kombination med ett hårt drivet 
fiske och andra mänskliga aktiviteter. Detta har resulterat i 
storskaliga förändringar och utarmning av arter. Samtidigt är 
vår kunskap om hur de marina ekosystemen ser ut och fungerar 
mycket bristfällig jämfört med på land. Arbetet med att inkludera 
marina grupper i rödlistan är ett sätt att råda bot på detta.

På djupet med rödlistan

foto: robert kautsky/azote
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text mikael svensson och anna karlsson, artDatanken, sLu
tel 018-67 27 14 och 018-67 26 57
e-post mikael.svensson@artdata.slu.se och
anna.karlsson@artdata.slu.se

rödlistan visar inte allt
Vad visar då rödlistan utifrån ett marint perspektiv? 
Många arter som tidigare påträffades regelbundet har 
blivit mycket ovanliga eller rentav försvunnit i kust- 
nära miljöer. I många fall finns arterna kvar längre ut, 
där övergödningen inte är lika påtaglig. Andra arter åter-
finns idag endast i små, isolerade områden som på grund 
av sin svårtillgänglighet undgått trålning.

Det föreligger en risk att vanliga arter med stor ut-
bredning inte fångas upp av rödlistans kriterier. Efter-
som populationsdata i hög grad saknas för marina ar-
ter, så saknar vi möjlighet att upptäcka populations-
minskningar. Arter som kanske hade kvalat in på röd-
listan om vi hade haft relevanta data, bedöms istället 
som livskraftiga.

innehåller sällsynta kufar
En betydande andel av de rödlistade marina arterna ut-
görs av arter som är naturligt sällsynta, och aldrig har 
haft eller kommer att få en stor utbredning i våra vat-
ten. Många av dessa är inte heller direkt hotade så länge 
deras livsmiljöer förblir oförstörda. Sällsynta arter är 
dock känsliga för stokastiska händelser, och för många 
finns även en risk att klimatförändringar påverkar de-
ras utbredning.

Ibland riktas kritik mot rödlistan, för att den inne-
håller så många sällsynta ”kufar”. Då ska man komma 
ihåg att kriterierna är utformade för att fånga upp så-
dana arter, eftersom de har en naturligt hög utdöende-
risk. I vilken utsträckning sådana arter ska prioriteras i 
naturvårdssammanhang är en annan fråga.

hur går rödListNiNgEN tiLL?
sedan 2008 har drygt hundra av landets biologer och 
artkännare arbetat med att sammanställa underlag och 
göra bedömningar till rödlista 2010. arbetet utförs 
enligt internationella naturvårdsunionens riktlinjer i 
syfte att på bästa möjliga sätt bedöma utdöenderisken 
för enskilda arter utifrån ett nationellt perspektiv. re-
sultatet blir en förteckning av arter med olika grad av 
utdöenderisk – allt från arter som riskerar att inom 
mycket snar framtid försvinna från landet (kategorin 
akut hotad) till arter som bedöms vara stabila (kate-
gorin Livskraftig).

Bedömningen baseras på ett antal kriterier med 
gediget fotfäste i den bevarandebiologiska forskningen: 
graden av populationsförändring, artens geografiska 
utbredning samt populationsstorlek och populations-
struktur. analyserna görs utifrån ett rörligt tidsfönster, 
minst tio år eller tre generationer för mera långlivade 
arter.

en av grundprinciperna 
för rödlistningen illustreras i 
figuren där bedömningsfönstren 
är markerade i mörkare grönt. 
i första fönstret är arten talrik 
och även om populationsstor-
leken varierar finns det inga 
tydliga tecken på minskning – arten klassificeras som 
Livskraftig. i  andra fönstret minskar arten kraftigt och 
uppfyller därmed kraven för rödlistning. i det aktuella 
fallet är minskningen närmare 75 %, och arten klassas 
därför som starkt hotad. i tredje fönstret har beståndet 
stabiliserats på en låg men stabil nivå. om beståndet 
överskrider 2000 reproduktiva individer och arten finns 
på mer än tio lokaler klassas den som Livskraftig.

sällsynta arter rödlistas i de flesta fall utifrån en 
bedömning av antalet reproduktiva individer, antalet 
lokaler med förekomst och hur isolerade de enskilda 
lokalerna är. i de fall utbredningsområdet eller antalet 
individer är mycket litet kan arten kvalificera sig för 
någon av kategorierna akut hotad till nära hotad.

många arter har minskat kraftigt under 1900-talet 
och uppvisar beståndskurvor liknande dem i figuren. 
intuitivt kan det kanske tyckas konstigt att en art som 
minskat med 95 % ändå kan klassas som Livskraftig. Då 
ska man komma ihåg att rödlistningen mäter graden av 
utdöenderisk och att det inte är helt ovanligt med arter 
med små, men stabila, bestånd. i de fall det handlar 
om en art med stor betydelse i den miljö den förekom-
mer, som t.ex. blåstång eller torsk, kan de biologiska 
konsekvenserna i havsmiljön i samband med en kraftig 
populationsminskning dock vara mycket allvarliga.

Havsanemonen Andvakia parva representerar en av flera 
arter av marina ryggradslösa djur som endast har påträffats i 
svenska vatten. i dagsläget vet vi inte om arterna finns kvar 
– här, eller någon annanstans – eller om de försvunnit för 
gott. brist på eftersök i kombination med brist på tillgänglig 
expertis gör det extremt svårt att bedöma arternas status.

rödlista 2010 offentliggörs 28 april 2010 på artDa-
tabankens årliga flora- och faunavårdskonferens.
redovisning av arbetssättet vid rödlistning finns på 
artDatabankens hemsida: www.artdata.slu.se/rodlistafoto: kennet Lundin
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m ed mikroskopiska partiklar är det just den lil-
la storleken som är det potentiellt farliga – ju 
mindre en partikel är desto större yta har den 

i jämförelse med sin volym. Och det är på ytorna som 
organiska miljögifter ansamlas och som kemiska reak-
tioner kan ske. Kolväten kan lättare sippra ut ur asfalts-
partiklarna och en plastbit kan släppa ifrån sig mer ke-
mikalier om partikeln är liten.

Under 2008 undersöktes koncentrationen av 
mikropartiklar på sexton stationer i svenska utsjövatten. 
Halterna av fibrer varierade kraftigt men hade ett medi-
anvärde på 1 000 per kubikmeter. Halterna av icke fibrösa 
partiklar hade ett medianvärde på 2 500. Som en mycket 
grov jämförelse kan det nämnas att halten mikroskopis-
ka partiklar som människor släppt ut i havet under vis-
sa tillfällen kan vara i samma storleksordning som kon-
centrationen av djurplankton. Däremot är koncentratio-
nen av växtplankton oftast flera miljoner gånger större.

Partiklarnas låga densitet innebär att de håller sig 
flytande eller svävande i vattenmassan.  De kan därför 
ha transporterats långa vägar med strömmar innan vi 

fångar dem i proven. En effektiv vattenrening i Sverige 
löser alltså inte problemet, eftersom partiklarna kan ha 
sitt ursprung i Litauen eller Brasilien.

tvättvatten en av bovarna ...
Källorna till de mikroskopiska partiklarna är inte helt 
klarlagda, men man kan ändå göra en del rimliga an-
taganden kring ursprunget. 

Fibrerna har visat sig komma från textilier, antagligen 
från våra kläder. Det bekräftas av att de oftast består av 
naturmaterial som bomull och ylle, samt till viss del av 
polyester vilket är den vanligaste textilplasten. 

En stor del av allt textildamm som hamnar i havet 
kommer sannolikt från tvätt av kläder. Vi kan enkelt se 
hur mycket fibrer som lossnar från plaggen då vi tor-
kar dem i torktumlare. I städerna går avloppsvattnet of-
tast till ett kommunalt reningsverk där fibrerna samlas 
upp. Men för dem som bor på landsbygden eller i län-
der som inte har utbyggd avloppsrening är enkla, en-
skilda avlopp den vanligaste lösningen. Mycket av tex-
tilfibrerna hamnar då i havet, antingen direkt eller via 
bäckar och floder. 

En alternativ källa till fiberpartiklar är damm som 
lossnar från kläder, hamnar på vägar och trottoarer och 
därefter sköljs ut i havet med regnvattnet.

... och transporter en annan
De svarta partiklarna är flest i antal och kommer sanno-
likt från vägar. Vägslitaget enbart i Sverige uppskattas till 
100 000 ton per år. Partiklarna slits loss från vägbelägg-
ningen, och rinner därefter med regnvattnet ut i bäck-
ar och floder för att slutligen hamna i havet. Många av 
dessa partiklar är tunga och sjunker sannolikt till bot-
ten i närmsta dike. Men asfalten består även av olja, så 
kallad bitumen, som är lättare än vatten. 

De blå partiklarna som består av epoxi antas komma 
från färg eftersom många färger som används till exem-
pel på fartyg innehåller epoxi. Men frågan är varför alla 
blå partiklar ser snarlika ut? Långt ifrån alla fartyg är 
blå, så det kan mycket väl finnas en annan källa. 

Även de röda partiklarna innehåller epoxi och ser ut 
som flagor från båtbottenfärg. Detta har dock inte kun-
nat styrkas med materialanalyser ännu.

Osäkert hur farliga
Det är fortfarande oklart vilka effekter mikroskopiska 
plastpartiklar har på miljön. Effekten av själva plasten 
vet man mycket lite om. Mer känt är att dessa partiklar 

Osynligt avfallsproblem i havet
Nedskräpning i haven har varit ett kustproblem så länge vi har 
haft en storskalig användning av plast i samhället. Fram till idag 
har engagemanget fokuserat på synligt skräp. Ny kunskap visar 
dock att problemet med nedskräpning i havet är betydligt mer 
omfattande än så. En mycket hög koncentration av små partik-
lar är en ny faktor att ta hänsyn till. Som ofta är de farligaste 
utsläppen de vi inte kan se med blotta ögat.

de antropogena mikropartiklarna har väldigt starka färger. Oftast är de blå, röda 
eller svarta. På bilden syns både fibrer och icke fibrösa partiklar. Förstoringen är 
ungefär hundra gånger.

foto: fredrik norén.
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text fredrik norén och kerstin magnusson, n-research
tel 0523-611619
e-post fredrik.noren@n-research.se

binder till sig organiska miljögifter i naturen, men om 
detta innebär att gifterna blir mer eller mindre tillgäng-
liga för levande organismer är ett ämne för diskussion. 
Oljepartiklar från bildäck och asfalt är tveklöst farliga, 
dels i sig själva och dels genom att farliga ämnen läck-
er ut från dem.

begränsa utsläppen
Då vi fortfarande endast kan spekulera i partiklarnas ur-
sprung är det egentligen för tidigt att komma med för-
slag till åtgärder. Helt klart är att det är tekniskt omöj-
ligt att rensa havet från mikropartiklar. De är helt enkelt 
för små. Däremot kan vi kanske minska halterna på lång 
sikt genom att bygga fler vattenreningsverk med kapaci-
tet att hålla kvar partiklarna. Samhället kan också se till 
att allt dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor 
renas innan det når havet. Dessa åtgärder är, om inte bil-
liga, i alla fall relativt enkla att genomföra. 

En visionär tanke är att ersätta bitumen i asfalt med 
mindre farliga oljor. Sådana tankar finns hos asfaltspro-
ducenter, och produkten går under beteckningen grön 
asfalt. Vi kanske skall återgå till betongvägar? Betong är 
inte toxiskt som asfaltspartiklar, och kan kanske få en re-
vansch efter en del teknikutveckling. Det är tankeväck-
ande att man är så rädd för oljespill i naturen samtidigt 
som det läggs ut miljontals ton oljeasfalt i densamma.

iNtE bArA PLAst
media sätter ofta likhetstecken mellan mikroskopiska 
partiklar och plastpartiklar. men riktigt så enkelt är 
det inte. Det finns två tydliga grupper av partiklar, 
fibrer och icke fibrösa partiklar.

fibrer har i grova drag en diameter på 0,02 mil-
limeter och en längd på 0,1-1 millimeter och är oftast 
röda, svarta eller blå. materialstudier har visat att 
de till en fjärdedel består av plastmaterial och till 60 
procent av naturmaterial som bomull eller ylle.

alla andra partiklar benämns ”icke fibrösa par-
tiklar” och de är oftast runda eller platta. Dessa 
partiklar delas in i grupper utifrån färg: svarta, blå 
eller röda. materialanalyserna har visat att de blå 
och röda partiklarna delvis består av plastämnet 
epoxi. De svarta partiklarna kommer sannolikt från 
slitage av vägar och består i så fall av oljor av olika 
slag. ett säkert svar på detta får vi då den pågående 
analysen utvärderats.

Provtagningsmetodiken har nu utvecklats ytterli-
gare, så att kontaminering av bland annat luftburna 
dammpartiklar kan minimeras.

illustration: maj Persson

havet är fullt av osynligt skräp i form av mikroskopiska par-
tiklar, som kommer från olika typer av mänsklig (antropogen) 
verksamhet. mycket kommer ut i havet med avloppsvattnet, 
med även båttrafiken bidrar. 
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Forskningsstationen på Kristineberg, som hör till 
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, lig-
ger strategiskt placerad precis vid Gullmarn på 

den svenska västkusten. Gullmarn, eller Gullmarsfjor-
den som den också kallas, är Sveriges största tröskel-
fjord och hyser ett rikt marint liv. Forskningsstationen 
lockar många forskare från hela världen som kommer 
för att utföra experiment och studera det marina livet i 
fjorden. Kombinationen av en unik marin miljö, närhe-
ten till forskningsstationen och behovet hos forskarna 
att bättre kunna övervaka fältexperiment gör Kristine-
berg till en förträfflig plats att bygga upp ett undervat-
tensobservatorium på.

Kan ses via internet
Från stationen har man lagt ut en 380 volts strömkabel 
och ett antal fiberkablar till ett närliggande skär. På skä-
ret har en teknikstuga byggts och från denna kan man 

ansluta ett stort antal kameror och lampor som place-
rats ute i havet. Från stationen är observatoriets kameror 
uppkopplade till Internet. Detta gör att materialet från 
kamerorna kan användas för övervakning av experiment, 
eller för att visa upp undervattensmiljön för allmänhe-
ten oavsett var i världen man än befinner sig. 

Kameror och ljuskällor är utvalda för att ge en konti-
nuerlig videoobservation av havsmiljön. Genom att an-
vända nätverkswebkameror där man även skickar ström-
men till kameran via nätverkssladden, så kallad power 
over ethernet, blir utplaceringen av kamerorna relativt 
billig och enkel. Begränsningen med detta system är att 
sladden mellan stugan på skäret och kameran i vattnet 
inte får vara längre än 100 meter lång.

övervakning i realtid
Idén att bygga upp observatoriet kommer från forskare 
vid Göteborgs universitet. Även Natural History Mu-
seum i London bidrar till projektet. Tillsammans med 
Sjöfartsmuseet Akvariet har forskarna videofilmat ned-
brytningen av döda valar på havets botten och de orga-
nismsamhällen som bildas på valskeletten.

Marina forskare som vill göra fältexperiment ställs 
ofta inför stora utmaningar om de vill placera experi-
menten ute i havet. I det så kallade ”valkadaver-projek-
tet” har forskarna tidigare använt sig av dykare eller fjärr-
styrda undervattensfarkoster för att studera valskeletten, 
och för att samla in prover från dem. Men även om dessa 
tekniker är till stor hjälp för forskarna så kan man bara 
inspektera experimenten vid ett fåtal tillfällen då man 
har tillgång till dykare eller undervattensfarkoster.

Med hjälp av undervattensobservatoriet kan fors-
karna nu placera ut experiment i havet framför någon 
av kamerorna och sedan följa det från skrivbordet, via 
Internet.

Nedbrytning av döda tumlare
Under uppförandet av observatoriet har forskarna använt 
sig av döda tumlare som de placerat framför kamerorna 
på olika djup. Även om dessa experiment i första hand 
har använts för att prova ut tekniken så har de också gett 
forskarna inblick i nedbrytningsprocesserna av de döda 
tumlarna. På det filmade materialet från kamerorna kan 
man se att kadavren besöks av ett stort antal djur.

Lamporna som är utplacerade vid kameran lockar på 
nätterna till sig stora mängder fisk som taggmakrill och 
småtorskar även om de inte verkar äta av tumlaren. Det 

Utanför forskningsstationen på Kristineberg har forskare byggt 
upp ett undervattensobservatorium i Gullmarn. Här kan man 
till exempel följa nedbrytningen av en död tumlare. Syftet är att 
kunna följa experiment i direktsändning på Internet och att visa 
upp undervattensmiljön för allmänheten.

Livesändning från havet

schematisk bild av undervattensobservatoriet. Längst till 
vänster syns forskningsstationen och kablarna som går ut till 
teknikboden på skäret. Från boden går sedan kablar ut till 
kamerorna. Fyra olika kamerauppställningar har testats.
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text Björn källström, sjöfartsmuseet akvariet i göteborg och 
rutger rosenberg, institutionen för marin ekologi, göteborgs 
universitet
tel 031-3683574 och 0523-185 29
e-post bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se och
rutger.rosenberg@marecol.gu.se

gör däremot krabbtaskor, strandkrabbor och den taggi-
ga sjöstjärnan. Även maskeringskrabbor är vanliga be-
sökare på kadavret.

time-lapse film
Genom att sätta samman bilder som sparats ner varje 
timme från en tumlare, under en tidsperiod av två och 
en halv månad, har forskarna kunnat skapa en så kal-
lad time-lapsefilm. På en sådan kan man under en dryg 
minut ser hur nedbrytningen fortskrider. På filmen ser 
man att fiskarna kommer fram till lamporna varje natt, 
och man ser också att tumlarens skinn förblir intakt un-
der lång tid.

Problematisk påväxt
Ett stort problem när man placerar ut kameror i havet 
är att det börjar växa saker framför kamerans lins och 
på lamporna. I havet är det hård konkurrens om ledi-
ga ytor på hårt underlag, och många olika djur och al-
ger hittar snabbt till en tom yta. Forskarna måste där-
för dyka ner till kamerorna en gång i månaden för att 
putsa och göra rent.

På YouTube kan man se filmer som en dykare har 
filmat under ett dyk ner till en av kamerorna. På filmen 
kan man se att det sitter fullt av havstulpaner på ställ-
ningen och på kamerahuset. Havstulpanerna är ett av de 
djur som orsakar mest problem med påväxt, inte bara på 
observatoriets kameror utan också på båtbottnar där de 
ökar vattenmotståndet så att båtarna går långsammare 
och drar mer bränsle.

tittA På dirEKtsäNdNiNgEN
På internet kan man titta på en av observatoriets kame-
ror. adressen är: http://uw-observatory.loven.gu.se
Det tar några sekunder innan bilden från kameran syns. 
Här kan man, förutom alger, se några valben från en 
död vikval. kameran står på 6 meters djup.
en time-lapsefilm och annat material finns också på 
Youtube: www.youtube.com/theuwobservatory

genom att sätta samman bilder som sparats ner varje timme från en tumlare, under en tidsperiod av två och en halv månad, har forskarna kunnat 
skapa en så kallad time-lapsefilm. På en sådan kan man under en dryg minut se hur nedbrytningen fortskrider. här ovan syns några utvalda video-
sekvenser. På filmen ser man att fiskarna kommer fram till lamporna varje natt, och man ser också att tumlarens skinn förblir intakt under lång tid.

Forskarna har använt sig av döda tumlare som de placerat framför kameran. det har gett en inblick i hur nedbrytningsprocessen går till. På det fil-
made materialet kan man se att kadavren besöks av ett stort antal djur. Lamporna som är utplacerade vid kameran lockar på nätterna till sig stora 
mängder fisk som dock inte verkar äta av tumlaren. det gör däremot krabbor och sjöstjärnor som är vanliga besökare på kadavret.

Webakvarier på museet
Ett annat användningsområde för observatoriets ka-
meror är att använda dem för att erbjuda allmänheten 
att följa vad som händer i havet på riktigt. Nästa steg är 
därför att sätta ut fler kameror i havet vid Kristineberg 
så att de filmar från typiska marina naturtyper som till 
exempel en ålgräsäng, i brunalgsbältet eller på en dju-
pare mjukbotten.

Dessa kameror kommer att kopplas till skärmar på 
Sjöfartsmuseet Akvariets utställning i Göteborg, för att 
skapa så kallade webakvarier. De ska användas för att 
komplettera och förtydliga innehållet i museets vanliga 
akvarier som redan visar upp levande modeller av ha-
vets olika ekosystem.
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m änniskor har bott längs Östersjöns kust i tu-
sentals år,  havet har använts som resurs med 
god tillgång på mat. Havet har burit männis-

kor och varor och handelsvägar stakades tidigt ut. Vi-
kingarna reste i österled och handelsförbundet Hansan 
hade sin storhetstid några hundra år senare då intensiv 
handel pågick mellan Östersjöns städer. Östersjön har 
också varit en oroshärd med många konflikter. 

östersjön – en Eu-region
Idag är Östersjön ett europeiskt innanhav med en till 
stora delar gemensam politik. Åtta av nio länder tillhör 
den Europeiska unionen. Detta geografiska faktum, samt 
områdets historia, miljö, ekonomi och unika behov led-
de fram till att det togs beslut om en regional strategi 
2009 – EU:s strategi för Östersjöregionen. Därmed blev 
Östersjöregionen det första avgränsade området inom 
EU som fick en tydlig regional strategi. Inom strategin 
har man identifierat fyra huvudutmaningar som hand-
lar om miljö, tillväxt, tillgänglighet och säkerhet. Dessa 
är i sin tur uppdelade i totalt femton prioritetsområden 
med ett 80-tal olika projekt. 

Så länge som människor har bott runt Östersjön har havet varit en 
viktig resurs. Samverkan i olika former har förekommit tidigare, 
men ett stort steg har nu tagits i och med att EU har utvecklat 
en övergripande Östersjöstrategi. I strategin behandlas många 
viktiga och stora frågor, allt från miljö och fiske till ekonomi, 
infrastruktur och säkerhet. Östersjöregionen är det första området 
inom EU som fått en tydlig regional strategi.

miljöarbete kräver samverkan
Miljöfrågorna har en självklar plats inom strategin. För 
en förbättrad miljö i ett hav som omgärdas av flera län-
der är samverkan en nödvändighet. Många av målen i 
EU:s miljöarbete ligger i linje med vad flertalet andra 
miljöorganisationer strävar mot. Syftet med Östersjö-
strategin blir då att fånga upp pågående processer och 
projekt, och samverka för bästa resultat. Ett exempel är 
det internationella miljöarbetet inom Helsingforskom-
missionen, Helcom, vars handlingsplan för Östersjön 
bär likheter med ambitionerna inom EU:s strategi för 
Östersjöregionen. 

Stora miljöfrågor att hantera
Inom EU:s strategi för Östersjön arbetas det med många 
och stora miljöfrågor, såsom övergödning, miljögifter 
och biologisk mångfald. Det finns idag ett överskott av 
kväve och fosfor i delar av Östersjön som är en starkt 
bidragande orsak till bland annat algblomningar och 
döda bottnar. Tvättmedel, avloppsvatten och växtnä-
ringsutsläpp från jordbruksmarken är alla kända källor 
till dessa närsaltsutsläpp. 

En ny strategi för

östersjöregionen

östersjön är ett europeiskt innanhav. åtta av de nio länder som omgärdar havet tillhör den Europeiska unionen. här en flygbild 
över södra östersjön.

foto: Jerker Lokrantz/azote
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text marcus Öhman, Jordbruksdepartementet
tel 08-405 10 00
e-post marcus.ohman@agriculture.ministry.se

Att skapa marina skyddsområden prioriteras i stra-
tegin. Det ses som ett viktigt arbete för att skydda den 
biologiska mångfalden och bevara viktiga naturområ-
den. Skydd handlar också om att hindra att främman-
de arter kommer in i Östersjön. Det finns flera exem-
pel på hur främmande arter kommit till Östersjön med 
barlastvatten. Konsekvenserna av att nya arter introdu-
ceras i Östersjöns känsliga ekosystem kan på sikt bli för-
ödande. Migrerande arter som lax och ål är i behov av 
flera olika livsmiljöer med nödvändig ekologisk status 
för sin överlevnad. Ytterligare en miljöfråga som prio-
riteras i strategin är hur klimatförändringar kan påver-
ka Östersjöregionen. 

regionalt perspektiv på fisket
Nästan allt kommersiellt fiske i regionen regleras av EU 
inom det som kallas den gemensamma fiskeripolitiken. 
Beslut om fisket tas framförallt på de återkommande mi-
nisterråden, då EU:s ministrar som är ansvariga för fis-
kefrågor möts. I de flesta EU-länder är det jordbruks-
ministern som är ansvarig för fiskefrågor. 

Samtidigt som det finns en gemensam fiskeripolitik 
är Europa stort, och de olika haven skiljer sig åt. Det är 
viktigt att länderna närmar sig varandra och diskuterar 
fiskerifrågor ur ett regionalt perspektiv. Av den anled-
ningen finns det fördelar med regionalt baserade stra-
tegier, såsom Östersjöstrategin. Jordbruksdepartement 
i Sverige spelar en viktig roll i detta arbete då departe-
mentet koordinerar fiskedelen av EU:s strategi för Öst-
ersjön. Jordbruksdepartementet har också tagit initiati-
vet till att utveckla ett nytt fiskeriforum inom ramen för 
Östersjöstrategin.

Det finns flera fiskerelaterade projekt. Fiskeriverket 
ansvarar för ett projekt som handlar om hållbart fis-
ke. Danmark arbetar med problemet med utkast, det 
vill säga att fiskar som inte får landas slängs tillbaka till 
havs. Finland i sin tur har ansvar för ett projekt om håll-
bart vattenbruk. 

inte bara miljöfrågor
Förutom havsmiljö- och fiskefrågor finns det ett stort 
antal andra områden som prioriteras i strategin. Öster-
sjöregionen har stor potential vad gäller ekonomisk till-
växt, men framgångarna varierar. Med strategin vill man 
verka för att jämna ut skillnaderna. Viktigt är bland an-
nat att ta bort existerande handels- och investerings-
hinder. Forskning och innovation för ökad tillväxt ska 
också gynnas. 

Östersjöregionens yta är mycket stor, och vissa delar 
är relativt otillgängliga. Strategin strävar efter att göra 
större delar av Östersjöområdet tillgängliga och attrakti-
va. Förbättrade transportförbindelser och energinätverk 
prioriteras, såväl som satsningar på turism och hälsa. 

Förbättrade kommunikationer och ökad öppenhet 
ger många fördelar för regionen, men kan också skapa 
problem. Därför genomförs åtgärder för ökad säkerhet 
och trygghet. Gränsöverskridande brottslighet motverkas 
genom utökad samverkan mellan tull- och polismyndig-
heter. Förbättrad övervakning till sjöss har även kopp-
lingar till Östersjöns miljötillstånd, eftersom olyckor till 
havs kan få stora konsekvenser för miljön. 

Strategi som vuxit fram
EU:s strategi för Östersjöregionen har vuxit fram un-
der några år, och antogs på det Europeiska rådet i okto-
ber 2009 under svensk ledning. Vilka prioriteringar och 
projekt som ingår i strategin beskrivs i handlingsplanen 
vars innehåll uppdateras regelbundet då gamla projekt 
avslutas och nya tillkommer. 

Arbetet med strategin genomförs främst av Östersjö-
regionens EU-länder i samverkan, men EU-kommissio-
nen spelar också en viktig roll. Oftast är det en myndig-
het som leder projekten. En samordnare för varje prio-
ritetsområde följer upp arbetet. De flesta projekt star-
tas under 2010. En del projekt kommer avslutas inom 
ett år medan andra kan pågå under många år. Det finns 
en grupp som leds av EU-kommissionen som överva-
kar arbetet.

foto: mattias rust/azote

Förvaltning och förbättring av miljön i ett hav som omgärdas 
av flera länder kräver samverkan. Eu:s strategi för östersjö-
regionen är ett exempel på detta. Allt kommersiellt fiske i 
regionen regleras av Eu inom den gemensamma fiskeripoli-
tiken.
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Ny rapport: västerhavet 2010
antalet vadarpar på västkusten har 
under det senaste decenniet minskat 
med ungefär en tredjedel. Det kan du 
läsa i rapporten västerhavet 2010, 
där fokus i år ligger på de många åt-
gärder som genomförs på olika plan. 
Du kan till exempel läsa om hur en 
återhämtningsplan ger nytt hopp för 
den hotade torsken, och om de åtgär-
der som diskuteras för att återställa de 

tillbakaträngda ålgräsängarna. rapporten berättar dessutom 
om effekterna av de 5 000 kubikmeter skräp som varje år 
flyter iland på Bohusläns stränder.

i rapporten redovisas också en studie som visar hur ex-
ploateringen av strandlandskapet lett till att de häckande 
vadarfåglarna minskat dramatiskt under det senaste decen-
niet. flera arter har helt försvunnit.

västerhavet ges ut av kontaktgrupp Hav, ett nätverk 
för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående or-
ganisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i skagerrak, 
kattegatt och Öresund. i nätverket ingår marin expertis 
från Havsmiljöinstitutets enhet vid göteborgs universitet, 
fiskeriverket, smHi, Bohuskustens vattenvårdsförbund och 
länsstyrelserna i västra götaland, Halland och skåne län.

notiser

Ny bakterieart funnen
forskare vid göteborgs universitet har hittat en ny bakte-
rieart. Bakterien lever bara i gullmarsfjorden och finns i en 
slags mask som lever på havsbotten. masken, med namnet 
Xenoturbella, är även den unik för gullmarsfjorden. Den är 
stor som en tumnagel och har en unik kroppsdesign: den 
saknar både hjärna, fortplantnings- och känselorgan.

i forskarvärlden brukar det vara så att den som hittar 
en ny art också får ge namn åt den. forskarna som hittat 
den nya bakterien bestämde sig för att hedra sven Lovén 
centrum för marina vetenskaper när de namngav arten. Den 
nya bakteriens namn blev därför Endoxenoturbella lovéni.

Ny bok: Planeten havet
naturskyddsföreningens års-
bok handlar i år om havet. 
författare är stefan edman, 
en av landets mest aktiva och 
kunniga miljödebattörer.

stefan edman är biolog, 
och i boken får vi en inblick 
i djurlivet i havet – från mil-
limeterstora organismer till 
gigantiska blåvalar. till sin 
hjälp har han internationellt 
framstående fotografer och 
dessutom flera av sveriges mest kända naturfotografer.  
Boken kan beställas via naturskyddsföreningens hemsida: 
www.naturskyddsforeningen.se

myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor
regeringen har beslutat om en ny miljömyndighet för havs- 
och vattenmiljöfrågor som kommer att ta över flertalet av 
fiskeriverkets uppgifter, liksom den verksamhet som na-
turvårdsverket har inom området hav och vatten. Den nya 
myndigheten ska också samordna länsstyrelsernas regionala 
arbete med vattenförvaltning och olika eu-direktiv inom 
området.

De verksamheter som inte kommer att ingå i den nya 
myndigheten inordnas i Jordbruksverket, som härigenom blir 
ansvarig myndighet också för de frågor som rör främjandet 
av fiskerinäringen, vattenbruk och fritidsfiske.

inget skydd för blåfenad tonfisk
Det omfattande fisket av blåfenad tonfisk i östra atlanten 
och medelhavet har lett till att beståndet har minskat med 
80 procent. trots detta blir det inget förbud mot handel.

Både usa och eu har förespråkat ett handelsförbud för 
att rädda arten från utrotning, men Japan hävdar att läget 
inte är så allvarligt. merparten av tonfisken konsumeras av 
japanerna, inte minst i form av sushi.

efter en intensiv kampanj av Japan röstade fn:s organ för 
handel med hotade arter, cites, nej till ett handelsstopp.

foto: Bent christensen/azote

marin miljöforskning utvärderad
sveriges marina miljöforskning håller hög vetenskaplig kvali-
tet, men det finns stora brister när det gäller kommunikationen 
av forskningsresultaten till användare och politiker.

Det här är huvudinnehållet i en utvärdering som admi-
nistrerades av formas och naturvårdsverket under 2009, 
och som genomfördes med hjälp av en internationell panel av 
forskare och användare. utvärderingen som nu är lämnad till 
regeringen bygger på forskning under åren 2003-2009.

utvärderingen visade även att det behövs mer tvärveten-
skaplig forskning. när forskarna samarbetat över disciplin-
gränserna, såväl nationellt som internationellt, nådde man 
också högre vetenskaplig kvalitet.

utvärderingen ska presenteras och diskuteras under ett 
seminarium i början av maj.

foto: ulf manhammar/azote
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ArtdAtAbANKEN iNFOrmErAr

Salta framsteg inom taxonomisk forskning
svenska artprojektet vid artDatabanken har genom åren 
beviljat stöd till ett flertal forskningsprojekt med marin an-
knytning. vid göteborgs universitet har arne nygren fått 
medel för att avslöja kryptiska taxa bland havsborstmaskarna. 
kryptiska arter kallas de arter som är så lika varandra att 
de på utseendet är svåra att skilja åt. med hjälp av moleky-
lära metoder är de lättare att särskilja. när man väl upp-
täckt dem visar det sig i många fall att de är väl skilda åt 
även morfologiskt. i arnes projekt undersöks ett stort antal 
havsborstmaskar från nordöstra atlanten inklusive medelha-
vet. Hans forskning visar att det finns många nya arter att 
upptäcka, även i världens allra mest 
undersökta hav - nordöstra atlanten. 
arne arbetar också med att skriva för 
den kommande nationalnyckelvoly-
men om havsborstmaskar.

vid samma universitet finns dokto-
randen erika norlinder som studerar 
havsborstmaskgruppen aphroditifor-
mia, skalmaskar, såväl taxonomiskt 
som fylogenetiskt. Doktoranden Judith 
fuchs har tillsammans med matthias 
obst upptäckt en lång rad nya mossdjur 
för sverige, främst på grundval av material från svenska art-
projektets marina inventeringar. Hittills har de tillsammans 
hittat omkring 130 arter, varav ungefär en fjärdedel är nya 
för landet och några dessutom tidigare helt obeskrivna. Ju-
dith går snart in i slutspurten av sin forskarutbildning medan 
matthias fortsätter att bestämma upp mossdjursmaterialet 
från svenska artprojektets marina inventeringar.

vid naturhistoriska riksmuseet i stockholm finns numera 
ett par marint inriktade doktorander med stöd från svenska 
artprojektet. förra året började michel clément studera 
taxonomin och fylogenin hos familjen ectinosomatidae, en 
grupp harpacticoida hoppkräftor. i marina bentiska habitat 
är harpacticoider oftast den näst individrikaste djurgruppen 

efter nematoder. gruppen som helhet och familjen ectino-
somatidae i synnerhet är dåligt studerad i sverige. innan 
studien började var endast ca 30 arter kända, men uppskatt-
ningsvis är antalet arter betydligt fler. under sommaren 2009 
återfanns på västkusten 10 nya arter för sverige och en ny 
art för vetenskapen. På riksmuseet arbetar också tobias 
kånneby vidare med den fascinerande gruppen bukhårsdjur 
(gastrotricher) - mikroskopiska ryggradslösa djur. innan han 
började kände man till 22 marina arter och 7 sötvattensle-
vande arter – antalet har nu ökat till cirka 40 marina och 
omkring 60 sötvattenslevande arter. i dessa siffror ingår ett 

antal nya arter för vetenskapen.  i den 
senaste ansökningsomgången om stöd 
till taxonomisk forskning från svenska 
artprojektet beviljades driftsmedel 
till ett doktorandprojekt som mikael 
thollesson vid uppsala universitet drar 
igång om den dåligt kända och taxono-
miskt besvärliga gruppen demospong-
ier inom svampdjuren. studien ska 
utvärdera och beskriva artrikedomen 
i den svenska svampdjursfaunan, upp-
skatta hur vanligt det är med kryptiska 

arter samt producera bestämningsverktyg för svenska och 
sydskandinaviska svampdjur. Den kommer bland annat att 
baseras på material från svenska artprojektets marina in-
venteringar, men även på eget, nyinsamlat material.

från göteborgs naturhistoriska museum rapporteras 
att arbetet med att digitalisera och komplettera data från 
Jägerskiölds marina expedition längs västkusten på 1920- 
och 1930-talen nu är färdigt. materialet ska nu matas in i 
artportalen. artDatabankens förhoppning är att data ska bli 
användbart för marina forskare, t ex för att analysera hur 
faunan har förändrats sedan Jägerskiölds tid. sist men inte 
minst vill vi nämna att nationalnyckeln i höst kommer med 
sin första marina volym, om slemmaskar, nemertiner.

Ett exempel ur den fascinerande gruppen 
bukhårsdjur.

foto: ulf Jondelius

Naturguide för västkusten
Hur ser man skillnad på en mås och en trut? vad är en 
havstulpan? vem gör de där spaghetti-liknande högarna 
på sandbotten?

Den nyutkomna ”naturguide för västkusten” berättar med 
intressanta texter och vackra illustrationer om de vanligaste 
växterna och djuren på den svenska västkusten, både ovan och 
under ytan. Den är vattentålig och går bra att ha med såväl 
i båten som på kajaken eller stranden. fyra a4 blad med 
tryck på fram och baksida beskriver fåglar vid havet, växter 
vid havet, livet på klippstranden och livet på sandstranden. 
text och bilder av annika rockström och maj Persson. vill 
du veta mer eller beställa, gå in på www.majpersson.se 

skärgårdens växter och djur
en ny bok finns nu som beskriver de 
växter och djur man kan se när man 
vandrar på kobbar och skär och på 
havsstränder i skärgården, både på 
ostkusten och västkusten men också i 
övriga norden.

Boken beskriver i första hand blom-
växter och de mest typiska gräsen, men 
även några vanliga lavar och svampar 
samt fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur och en del insekter 
och småkryp som finns i vår nordiska skärgård.

Det är en fin artbok i handboksformat med vackra foton 
och kortfattad beskrivning med notering om växtplats och 
biotop. Den är i första hand tänkt för båtfolket men också 
användbar för strandvandrare och andra som vistas i skär-
gårdar och vid kusterna.

författare är klas-rune Johansson, biolog, naturfotograf 
och skribent med skärgård och kust som specialitet. Boken 
kan beställas på www.bildaforlag.se
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avsändare

Stockholms universitets
marina forskningscentrum
106 91 Stockholm

FOKus 

de gåtfulla
foraminifererna
Lundaprofessorn Sven Nilsson kallade fo-
raminifererna för mångrummiga snäckor. 
De mest välkända arterna har kalkskal som 
ofta kan vara spiralvridna och geometriskt 
formfulländade.

Ända till senare delen av 1800-talet 
trodde man faktiskt att de var mollusker. 
Först då förstod man att foraminifererna 
är en slags encelliga organismer. De har 
utskott från cellen som vi kallar pseudo-
podier. Därmed sammanförde man dem 
med amöborna.

Foraminifererna är ensamma om att ha 
en helt speciell typ av pseudopodier. Des-
sa är tunna, trådformiga, och förgrenar sig 
kraftigt. De kan förenas med andra såda-
na grenar. På så vis uppstår ett nätverk av 
cytoplasmatrådar runt den skalförsedda 
cellen. Skalet kan vara uppbyggt av kalk, 
främmande partiklar som ler eller sand, el-
ler av organiskt material.

Foraminifererna finns i nästan alla ma-
rina miljöer, både i den fria vattenmas-
san och på bottnarna. Deras storlek varie-

rar från 0,02 millimeter till flera centime-
ter. De är oerhört talrika i sedimentbott-
nar, särskilt i kalla vatten, i djuphaven och i 
de flesta miljöer på höga latituder. Där ut-
gör de ofta en mycket stor del av den to-
tala biomassan. Antalet arter inom Sveri-
ges ekonomiska zon, alltså ut till och med 
en del av Skagerraks djuphåla, uppgår till 
mellan 500 och 1000. 

De olika arterna uppvisar en mängd vitt 
skilda former av födobiologi. Många äter 
sediment, bakterier eller är filtrerare, men 
man finner också arter som är både rovdjur 
och parasiter på större djur. Från andra delar 
av världen har man till och med funnit fo-
raminiferer som specialiserat sig på att leva 
som parasiter på andra foraminiferer.

På grunda lerbottnar längs våra kus-
ter finns arter som fångar alger och smäl-
ter dem. Däremot kan de behålla algernas 
kloroplaster inuti sig själva och få dem att 
fortsätta med sin fotosynes under en tid. 
Preliminära mätningar har visat att foto-
syntesen med sådana ”stulna” kloroplaster 

i foraminiferer kan uppgå till ungefär 15 
procent av den totala primärproduktionen 
på dessa bottnar.

Några arter lever som trädgårdsmästa-
re. De samlar på sig sedimenterade plank-
tonalger som de odlar sin föda, bakterier, 
på. Odlingen av bakterier kan vara så ef-
fektiv att foraminiferen drabbas av nema-
toder som i stor mängd kommer och äter 
av bakterierna. 

Foraminiferer är en viktig föda för 
många ryggradslösa djur men också för 
många fiskar. De flesta av dessa fiskar är 
små, men hos t.ex. vitlingen kan foramini-
ferer och den närstående gruppen gromider 
utgöra en betydande del av födan tills den 
når en kroppslängd av tre decimeter. Olika 
foraminiferer har ofta helt olikartad livs-
föring, men sammantaget har gruppen en 
mycket stor ekologisk betydelse i havet.

text och foto tomas cedhagen, Århus universitet
tel +45-894 243 84
e-post cedhagen@biology.au.dk


