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Julhelgen närmar sig med stormsteg, och det är dags att 
blicka tillbaks på det gångna året. som vanligt har det hänt 
mycket när det gäller havsmiljön, både inom myndighetsvärl-
den och forskarvärlden. utredningen kring den nya Havs- 
och vattenmyndigheten pågår för fullt, och i detta nummer 
presenterar Björn risinger, förste utredare i detta ärende, 
sin syn på vad som är på gång. Havsmiljöinstitutet, som 
inrättades 2008, har tagit form, och under det kommande 
året kommer vi att börja se resultat av institutets arbete. 

Den forskning som presenterats i Havsutsikt under året 
har innefattat en mängd olika spännande områden, från 
mystiska djur som andas nitrat, betydelsen av biologisk 
mångfald och effekter av miljögifter till beteende hos svenska 
kontra finska båtägare.

vår ambition är att Havsutsikt-läsaren ska få en bild 
av vad som är på gång i den marina världen, och det är med 
stor glädje vi ser att intresset från forskarna att skriva i 
tidningen är stort. vi vill passa på att tacka dessa forskare 
för ett gott samarbete under 2010, och ser verkligen fram 
emot ytterligare ett år med spännande artiklar att presentera.

trevlig läsning!

Ett år har gått
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KRönIKA 

Ny myndighet på väg

Björn risinger är utsedd av 
regeringen som särskild ut-
redare för att bygga den nya 
Havs- och vattenmyndigheten. 
Han har bland annat varit 
länsöverdirektör vid Läns-
styrelsen i skåne län, chef 
för naturvårdsverkets natur-  
resursavdelning och ordfö-
rande för artDatabanken.

Under november kom beskedet från regeringen att namnet på den nya nationella myndig-

heten med säte i göteborg blir Havs- och vattenmyndigheten. inriktningen – att svara 

för bevarande och hållbart nyttjande av våra vattendrag, sjöar och hav – är klar sedan 

tidigare. arbetet att förbereda myndigheten har pågått en tid och verksamheten ska vara i full 

drift redan den 1 juli 2011.

tanken är att huvuddelen av fiskeriverkets verksamhet ska övergå till Havs- och vattenmyndig-

heten och där samordnas med naturvårdsverkets vattenrelaterade arbete, som också flyttas över. 

Havs- och vattenmyndigheten blir så vid halvårsskiftet 2011 en systermyndighet till naturvårds-

verket, samtidigt som fiskeriverket avvecklas.

som särskild utredare (jodå, det heter så på kanslisvenska) upplever jag bråda dagar med 

möten med intresseorganisationer, universitet, myndigheter och departement. Det gäller att hitta 

goda lösningar för att vi ska kunna svara för genomförandet av både havspolitik, fiskeripolitik 

och vattenmiljöpolitik, med starka kopplingar till eu-arbetet och det internationella samarbetet.

att samordna arbetet med att genomföra Baltic sea action Plan för en levande Östersjö blir 

en av huvuduppgifterna. en av de stora utmaningarna blir att bygga upp en ny havsplanering i 

samverkan med andra länder. att leda och samordna arbetet med vattenförvaltningen i alla våra 

sjöar, vattendrag och kustvatten är ytterligare en viktig arbetsuppgift, liksom regleringen av fisket 

och fiskerikontrollen.

forskningsrådet formas har nyligen föreslagit att huvudparten av forsknings- och datainsam-

lingsverksamheten vid fiskeriverkets laboratorier i Lysekil, Drottningholm och Öregrund bör få 

sveriges Lantbruksuniversitet, sLu, som ny huvudman. formas framför samtidigt att Havs- och 

vattenmyndigheten behöver säkerställa resurser och kompetens i myndigheten för att beställa, 

ta emot och värdera den datainsamling och forskning som laboratorierna även fortsättningsvis 

ska leverera. i mycket liknar detta hur naturvårdsverket organiserat sitt arbete när det gäller 

miljöövervakning och forskning. förslagen är nu på remiss fram till årsskiftet och ett politiskt 

ställningstagande ska därefter beredas i regeringskansliet.

för att kunna genomföra rätt åtgärder i våra sjöar, vattendrag och hav behövs vetenskaplig kunskap 

inom en rad olika områden och det blir ännu viktigare att utgå från tankarna i ekosystemansatsen. 

arbetet bygger också på en fortsatt nära dialog mellan kunskapsförsörjning och förvaltning. Här 

har bland annat Havsmiljöinstitutet en viktig uppgift att bistå den nya myndigheten. 
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F ram till 1990-talet var havet utanför Senegal i 
Västafrika ett område rikt på fisk. Det närings-
rika och kalla vattnet gynnade kommersiellt vär-

defulla arter som tonfisk och kummel.
I slutet av 1970-talet införde de flesta kuststater en 

ekonomisk zon på 200 sjömil utanför sina kuster. Detta 
möjliggjorde att länder kunde köpa och sälja fiskerät-
tigheter av varandra. Flera västafrikanska kuststater, 
däribland Senegal, började låta andra länder fiska i sina 
vatten mot ersättning. 

Kritiserade avtal
Senegal slöt flera avtal, bland annat med eu, Ryss-
land och Japan. Avtalen var kontroversiella. De utländ-
ska fiskebåtarnas närvaro ledde till omfattande överfis-
ke och förstörda bottnar. För de lokala fiskarna innebar 
de minskade fiskbestånden att det blev allt svårare att 
försörja sig. Fångsterna blev mindre och man tvingades 
längre ut från land för att hitta fisk. Långt ute till havs 
ökade risken för att de stora fartygen skulle köra sönder 
fiskarnas nät eller att fiskarna själva skulle bli påkörda.
Samtidigt försvann många arbetstillfällen eftersom stör-
re delen av fångsterna skeppades till Europa och andra 
delar av världen. 

År 2006 ansåg den nyvalda regeringen att situationen 
var så allvarlig att man inte kunde fortsätta tillämpa av-

talet med eu. Flera matfiskar var då överfiskade och den 
kulturellt viktiga thiofen, en slags havsabborre, räknades 
som helt utfiskad.

växande inhemsk fiskeflotta
Även om de utländska fartygen bidragit till överfisket 
bär de inte ensamt skulden. Senegal har en stor inhemsk 
fiskeflotta som alltjämt växer. Fiskeförvaltningen är out-
vecklad, i princip finns det inte några begränsningar för 
hur mycket som får fiskas. I hopp om att kunna försör-
ja sig beger sig många fattiga till kusterna för att arbe-
ta inom fiskenäringen. I dag sysselsätter fisket nära en 
femtedel av befolkningen, och fisken räcker inte till.

Från myndigheternas håll är det svårt att göra någon-
ting åt situationen. Senegal är ett av världens fattigaste 
länder och 60 procent av befolkningen lever på mindre 
än två dollar om dagen. Att neka människor rätten att 
fiska är svårt när det saknas andra försörjningsmöjligheter. 

nya grepp
Den nuvarande regeringen är medveten om problemen 
och har tagit ett ökat ansvar för fiskeresurserna. Förut-
om att avbryta eu-avtalet har man infört ett förbud mot 
djuphavsfiske och upprättat marina reservat. I reserva-
ten råder fiskeförbud, vilket ger fisken en chans att åter-
hämta sig. Man har också satsat resurser på förbättrad 

Senegal
– i fiskeavtalets kölvatten

Mellan 1980 och 2006 hade Senegal ett fiskeavtal med EU 
som gav europeiska fiskebåtar tillträde till senegalesiskt vatten. 
Samtidigt växte den inhemska fiskeflottan. För fyra år sedan såg 
sig den senegalesiska regeringen tvungen att avbryta EU-avtalet. 
De flesta kommersiella fiskbestånd var då överexploaterade och 
de lokala fiskarna hade fått det allt svårare att fånga den fisk de 
behövde för sin försörjning. Idag syns en återhämtning av vissa 
arter, men många problem återstår.

foto: granbom/Wertholz

Åttio procent av fisket i Senegal bedrivs från små öppna träbåtar, så kallade piroger. Fiskarna tillhör ofta den fattigaste delen av befolkningen.
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övervakning, vilket man hoppas ska minska det omfat-
tande illegala fisket. Trots detta är de nationella regle-
ringarna förhållandevis få på fisket.

På vissa håll har man försökt organisera sig lokalt. I 
Kayar strax norr om huvudstaden Dakar har man kommit 
långt jämfört med på de flesta andra håll i landet. Här 
har fiskarna delat in sig i arbetslag som fiskar på olika 
tider för att minska trycket på bestånden. Man har också 
infört förbud mot att fånga fisk som inte är könsmogen 
och infört restriktioner på hur stora fångsterna får vara.  

vissa saker på bättringsväg …
Åtgärderna har börjat ge resultat. En del bottenlevande 
arter som de utländska fartygen tidigare fiskade på har 
börjat komma tillbaka.

– Sedan avtalen upphörde har vi bevittnat återkoms-
ten av flera arter som vi inte sett på länge. När det gäller 
till exempel thiof har jag inte sett så stora mängder på 
trettio år, säger Bollé Ndiaye på wwf:s kontor i Kayar.

Ett annat positivt tecken är att lokalbefolkningen 
säger sig hitta fisk närmare land igen. Förutom att det kan 
vara ett tecken på att bestånden återhämtar sig innebär 
det en större trygghet för fiskaren. Även övervakningen 
tycker man har gett resultat i en minskad närvaro av 
utländska fiskefartyg. 

– De använder ett system nu som upptäcker varje båt. 
Om en signal syns på radarn går de ut i kanoterna, även 
om det är mitt i natten. Ju färre stora båtar, desto närmare 
land kommer fisken, berättar fiskaren Momo Diop. 

… men mycket återstår
Problemen är dock inte lösta. Det är svårt att uppskat-
ta hur omfattande det illegala fisket är. Flera arter sar-
diner, makrillar, räkor och de flesta bottenlevande fiskar 
är fortfarande överfiskade. Den inhemska fiskeflottan är 
överdimensionerad, och bristen på regleringar skapar li-
tet utrymme för de hotade arterna att återhämta sig.

Det saknas också kapacitet för att ta hand om det som 
landas. Upp till en tredjedel av fisken som fångas förstörs 
därför att man inte har tillräckliga resurser att ta hand 
om den. Is är en bristvara och rökningsprocessen kräver 
stora mängder bränsle. Nedhuggna mangroveträsk har 
blivit ett växande miljöproblem och ett hot mot fiskarnas 
lek- och uppväxtområden.

Avtalen och framtiden
För närvarande omarbetas den europeiska fiskeripoliti-
ken och flera kritiska röster har höjts för att åstadkom-
ma förändring. Västafrikanska fiskeorganisationer har i 
samarbete med Naturskyddsföreningen listat ett antal 
förslag på hur avtalen borde förbättras. De föreslår till 
exempel att man bör separera fiskeavtalet från den del 
av avtalet som rör bistånd till fiskesektorn. Man skul-
le då kunna garantera ekonomiskt stöd till landet även 

i perioder när fiskbestånden inte tillåter ytterligare ut-
tag och risken för överexploatering av ekonomiska skäl 
skulle minska. 

År 2013 träder den nya fiskeripolitiken i kraft. Även 
om Senegal inte tillämpar avtalet med eu idag finns en 
möjlighet att det återupptas i framtiden, säger Lamine 
Mbaye på fiskemyndigheten i Dakar. Avtalen utgör en 
lockande inkomstkälla för många utvecklingsländer 
och det är lätt att fiskresurs och lokalbefolkning sätts i 
andra hand. Bollé Ndiaye på wwf är dessutom kritisk 
till förhandlingsprocessen kring avtalen. Han säger att 
ett enskilt afrikanskt land aldrig kan bli jämbördigt med 
eu vid förhandlingsbordet. 

 – Avtalen var aldrig rättvisa och kommer heller aldrig 
att bli det, oavsett vilka nya riktlinjer eu utvecklar för 
fisket. Européerna är smarta. När de förhandlar är det 
inte mellan ett afrikanskt och ett europeiskt land, det är 
ett afrikanskt land som förhandlar med hela eu. Jag är 
säker på att det blir ett nytt avtal i framtiden, avslutar han.

text nina Wertholz, miljövetare och magnus granbom, biolog
tel 076-222 20 78, 073-337 88 07
e-post nina.wertholz@gmail.com, mgranbom@gmail.com

en femtedel av Senegals befolkningen är sysselsatta inom fisket. många är 
småskaliga, lokala fiskare som är beroende av det kustnära fisket. - Ju färre 
stora båtar, desto närmare kusten kommer fisken, säger momo diop som tycker 
att situationen har blivit bättre sedan Senegal sa upp sitt fiskeavtal med eU.

foto: granbom/Wertholz
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m inskade fiskbestånd på det norra halvklo-
tet leder till att havsfisket bedrivs allt längre 
från de stora marknaderna i Europa, Nord-

amerika och Japan, och på allt större djup. Kvotbegräns-
ningar i norra Atlanten påverkar yrkesfiskets lönsamhet, 
och bidrar till ett omfattande illegalt, orapporterat el-
ler oreglerat fiske. fn:s generalförsamling beskriver så-
dant fiske som ett av de absolut största hoten mot håll-
bara bestånd. Fisk i fungerande ekosystem är en förut-
sättning för mänskligt välbefinnande, samt för ekono-
misk och social hållbarhet. Illegalt fiske, som är vanligt 
förekommande i många av världens hav, resulterar i år-
liga förluster i miljardklassen.

Hur regleras världshaven?
Stora delar av världshaven är helt oreglerade. Det inne-
bär att det inte finns några förvaltande myndigheter som 
har kunskap eller kapacitet att förvalta dem. Kuststater 
har en möjlighet att deklarera en ekonomisk zon ut till 
200 sjömil, inom vilken de har exklusiv rätt att reglera 
sitt fiske. Oavsett hur haven regleras är det alltid flagg-
staterna, de länder som fiskefartygen är flaggade till, som 
har det yttersta ansvaret för fartygen.

För vissa regioner finns omfattande reglering, trots att 
havsområdet sträcker sig utanför den ekonomiska zonen. 
Ett sådant område är haven runt Antarktis. I början av 
1980-talet bildades en internationell samarbetsorgani-
sation för att hushålla med Antarktis levande resurser, 

Illegalt fiske kring

Antarktis
Det är sommar i Södra ishavet. Vågorna går höga och fartyget 
halar in en långrev satt på drygt tusen meters djup. Fångsten, 
olagligt fiskad tandnoting – Antarktis torsk, halas ombord och 
krokas av linan, tätt följd av en utrotningshotad albatross, och 
ytterligare en tandnoting. Fartygschefen gläds åt de stora pengar 
han är på väg att tjäna. Besättningsmännen, som arbetar under 
miserabla förhållanden, är inte lika lyckligt lottade. Nu gäller det 
att snabbt bärga fångsten för att komma till den förutbestämda 
omlastningsplatsen, innan den Australiensiska kustbevakningen 
dyker upp. Det är år 2002, och det illegala fisket i Antarktis ris-
kerar att resultera i en kollaps av tandnoting- och sjöfågelbestånd.

Commission for the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources, ccamlr. Kommissionen innefattar ett 
tjugotal länder, däribland Sverige. De träffas årligen för 
att fatta beslut om bland annat fiskekvoter.

det illegala fisket vid Antarktis 
Under 1990-talet blev det tydligt att fiskbestånd värl-
den över led av ett allt för intensivt fiske. Torskkollap-
sen utanför Kanada blev en tydlig signal för fiskbran-
schen – det var dags att börja leta upp nya, outnyttjade 
bestånd. Tandnotingen framstod som en lovande möj-
lighet. Arten är en storväxt, långlivad, torskliknande art 
med vitt och fett kött. Den blev snabbt mycket popu-
lär i usa, där den går under namnet Chilean Sea Bass.

I början fiskades den längs Patagoniens kuster i södra 
Chile och Argentina. I vanlig ordning överexploaterades 
arten, vilket ledde till en expansion av fiskeområdet – allt 
närmare Antarktis. Fiskeflottor från Sydamerika och 
Europa upptäckte nya bestånd runt brittiska Sydgeor-
gien. Det illegala fisket expanderade snabbt österut, till 
Sydafrikanska Prince Edward Island, till Franska Crozet 
och Kerguelen, och till Australiens Heard Islands. Sam-
tidigt försökte flera länder inom ccamlr att utveckla 
ett reglerat fiske. 

exploatering av länders oförmåga
De fartygsägare som var pionjärer i det illegala fisket runt 
Antarktis använde först huvudsakligen Chile och Ar-

foto: steven Zeff/azote
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text Henrik Österblom, Baltic nest institute, stockholm
resilience centre, stockholms universitet
tel 08-674 76 64
e-post henrik.osterblom@stockholmresilience.su.se

Sydgeorgien

Bouvet Island

Prince Edward Island

Crozet Island

Kerguelen Island

Heard Island

Mauritius

Réunion

MadagaskarSydafrika

Australien

Indonesien

Argentina

Chile uelen 

rd Isl

IslI

set Is

ddward

Sydgeorgie

Antarktis

gentina som flaggstater. Dessa länder är båda medlem-
mar i ccamlr.  När detta faktum uppdagades i Kom-
missionen uppstod en känslig diplomatisk situation. 
Båda länder vidtog snabbt åtgärder för att avregistrera 
de identifierade fartygen. Flera av de fartyg som upp-
täcktes fiskande illegalt fick dryga böter. Många fartyg 
beslagtogs och skrotades. De som däremot lyckades ta 
sig undan utvecklade allt mer avancerade tekniker för 
att minimera risken för påföljder. Den mest påtagliga 
strategin var att kontinuerligt byta flaggstat.

Till en början var de flesta identifierade illegala 
fartygen flaggade till medlemsländer i ccamlr. Dessa 
länder hade huvudsakligen en god kapacitet att reagera 
när det uppdagades att ”deras” fartyg var inblandade i 
oegentligheter. Under de senaste femton åren har det 
dock skett en successiv förändring och numera är inga 
illegala fartyg flaggade till ccamlr. Det innebär att de 
i princip inte heller är bundna till ccamlr:s regleringar. 
Fartygen fiskar därmed oreglerat.

Världsbanken har utvecklat ett index för att beskriva 
staters kvalitet. Man undersöker den politiska stabiliteten, 
regeringens kvalitet, regelefterlevnad och hur väl korrup-
tion kontrolleras. Det finns en tydlig trend bland illegala 
fartyg att använda flaggstater med allt sämre kvalitet, 
där bland annat korruption är vanligt förekommande. 
Nordkorea och flera stater i Centralafrika används idag 
som flaggstater. Sannolikt har dessa länder ett mycket be-
gränsat intresse av, och ingen kapacitet att åtgärda frågor 
som rör fisket kring Antarktis. Utöver en kontinuerlig 
förändring av flaggstater finns tydliga indikationer på 
att de illegala aktörerna blir allt mer välorganiserade och 
att de har utvecklat ett flertal metoder för att undvika 
kontroller till sjöss eller i hamn.

Internationellt samarbete ger resultat
Det illegala och oreglerade fisket runt Antarktis har va-
rit den största utmaningen för ccamlr under de senaste 
femton åren. Omfattande diplomatiska resurser har äg-
nats åt att påverka flaggstater och ertappade fartyg har 
svartlistats. Samtidigt har många länder inom ccamlr, 
däribland Storbritannien, Australien, Frankrike och Nya 
Zeeland, satsat stora resurser på övervakning och inter-
nationellt samarbete. Trots att de illegala aktörerna stän-
digt anpassar sig till förvaltningsåtgärderna har arbetet 
gett tydliga resultat. Inga nya fartyg har upptäckts un-
der de senaste åren och den uppskattade mängden il-
legalt och oreglerat fångad fisk har minskat betydligt. 
Samtidigt utvecklas det licensierade fisket och flera be-
stånd börjar nu återhämta sig från det tidigare intensi-
va illegala fisket. Detta visar att det finns stor potenti-
al i det internationella samarbetet kring marina resur-
ser. Samtidigt väcker det frågan – vart tar de svartlista-
de fartygen vägen härnäst?

ett fartyg misstänkt för illegalt fiske bordas av australiensisk tullpersonal och 
fiskerimyndighet.

ccAmLR förvaltar ett stort område omkring Antarktis (mörkare fält), där flera 
länder har visst självbestämmande kring nationella subantarktiska öar. de eko-
nomiska zonerna runt dessa öar visas som cirklar.

foto: australiens tullmyndighet

LäS meR:
commission for the conservation of antarctic marine 
Living resources på webben: www.ccamlr.org
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Småskaligt fiske med burar är ett skonsamt fiske 
samtidigt som det finns möjlighet att säkra red-
skapet från sälens angrepp. Burarna kan göras 

selektiva, och de ger lika stora fångster som garn, bättre 
kvalitet på fisken och mindre miljöpåverkan.

 Den främsta anledningen till att Fiskeriverket har 
utvecklat ett alternativ till garnfisket efter torsk, är dock 
att minska skador orsakade av säl. Till skillnad från fisk 
fångad med garn eller krok, som är vanliga metoder inom 
det småskaliga kustfisket, skyddar rätt utformade burar 
effektivt mot sälangrepp. 

 Burarnas förmåga att fånga fisk beror på många 
olika faktorer, som strömförhållanden, temperatur och 
fiskens lekmognad. Ett av projektets första delmål har 
varit att studera hur olika stimuli kan påverka fångsten. 
Det handlar om hur betet påverkar fångsteffektiviteten 
men också hur ett visuellt stimuli lockar fisk till buren. 
Det är också viktigt att ta reda på om burfiske är ett 
praktiskt hanterbart och ekonomiskt hållbart alternativ 
till garnfisket.

 
Ljus lockar
Två fiskare i västra Blekinge har sedan 2009 provfiskat 
på heltid med torskburar. Burarna betas med skuren 

färsk sill, vilket är det bete som ger högst fångster och 
som dessutom är lättillgängligt. Men det verkar inte 
bara vara beteslukten som lockar in fisken i buren. Om 
man placerar en liten lampa som lyser grönt eller en 
liten vit plastremsa som flyter i strömriktningen vid 
burens ingång lockar detta till sig fler torskar och ökar 
fångsterna signifikant. Grönt ljus är det ljus som torsken 
ser bäst. Den vita plastremsan kan troligen ses som en 
kontrast mot mörkret.  

Burfisket står sig bra
För att få en uppfattning om ifall burfisket är ett alternativ 
till garn- och krokfisket har en jämförelse gjorts mellan 
metoderna i samma område. Resultaten är lovande för 
burfisket. 

 I genomsnitt fångades 3 kilo kommersiell torsk per 
bur och dragning under 2009. Den totala fångsten över 
hela säsongen, om 100 burar vittjas per fisketillfälle, 
blir 33 600 kilo. Detta kan jämföras med garn- och 
krokfisket där i genomsnitt 5400 meter garn vittjas och 
den årliga fångsten i genomsnitt är 25 800 kilo per båt. 
Endast de garn/krokbåtar som fiskar över 10 ton per år 
är inkluderade i jämförelsen. Däremot är både heltids- 
och deltidsfiskare inräknade.  

Lovande 
torskfiske  
med bur

God fångst gör fiskaren glad. Som mest har det blivit 35 kilo  
stor torsk i en och samma bur. 

foto: sven-gunnar Lunneryd

Det kustnära småskaliga fisket i Sverige har under de senaste 
årtiondena genomgått en negativ utveckling. Detta beror del-
vis på hotade fiskbestånd men också på den kraftigt ökande 
sälpopulationen, som innebär skador på fångst och redskap.  
I ett försöksprojekt visar Fiskeriverket att torskfiske med bur kan 
vara ett alternativ, lovande för både fisket och miljön. Intresset 
för detta burfiske är stort både nationellt och internationellt.
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Selektivt fiske möjligt
De burar som idag tillverkas har en liten maskstorlek 
vilket gör att det blir stora fångster av undermålig torsk, 
det vill säga torsk mindre än 38 cm. Genom att montera 
in en selektionspanel med 45 mm maskstolpe på burens 
ena sida kan bifångst av undermålig torsk minimeras. 
Vid försök har det visat sig att fångsterna i burar med 
selektionspanel till och med ökade. Kanske på grund av 
att ett stort antal mindre torskar i buren hindrar andra 
torskar från att simma in i buren.

Full pott på kvalitet och miljö
Idag har vi kommit till en punkt där vi kan säga att 
burfisket ger i stort sett lika stora eller större fångster 
som garn- och krokfisket, när detta utförs i närvaro av 
säl. Intresset för burfisket ökar både nationellt och in-
ternationellt på grund av de fördelar som burfisket för 
med sig. Burarna kan stå ute under en längre tid och 
behöver inte vittjas varje dygn såsom garn. Burfiske ger 
fisk av god kvalitet, eftersom fisken lever vid vittjningen, 
och fångsten påverkas inte av ståtiden. 

Det blir inte heller någon påverkan på havsbotten 
som det kan bli vid exempelvis fiske med bottentrål. 
Dessutom är risken för bifångst av fåglar och marina 
däggdjur obefintlig eftersom ingången modifieras med en 
ram som släpper in fisken men inte sälen. Spökfiske, det 
vill säga att fiskaren blir av med buren och den fortsätter 
att fiska, kan vara ett problem. Men detta går enkelt att 
lösa genom att paneler sys med ett nedbrytbart material 
som löses upp efter ett tag. 

ökat värde med miljömärkning
Det bör finnas goda möjligheter att certifiera eller 
miljömärka burfisket, vilket skulle kunna ge ett högre 
fångstvärde och bättre förutsättningar för ett ekono-
miskt hållbart kustfiske. Målet är inte att ta fram en 
så effektiv fiskemetod som möjligt. Vi bör även jobba 
för att få fram en fisk som konsumenten är villig att 
betala ett högre pris för, eftersom den är fiskad med en 
skonsam fiskemetod. Idag är det östra torskbeståndet på 
återhämtning. För att bibehålla beståndet är det viktigt 
att skapa ett hållbart fiske. 

Investeringar krävs
De burar som idag finns tillgängliga på marknaden är inte 
hanterbara i ett fullskalefiske och flera modifikationer 
måste göras för att förenkla vittjning, sättning och bet-
ning av burarna. Inte bara burarna utan även båtarna bör 
optimeras för burfiske. Detta kräver självklart investe-
ringar i fiskeflottan. En lyckad introduktion av en sälsäker 
torskbur skulle med nuvarande förvaltningsprincip av 
våra sälstammar ge möjligheter att finansiera inköpen 
med viltskademedel. 

Konkurrens om fiskeplatser
En nackdel är att det kan skapas en konflikt mellan 
burfisket och övrigt fiske när det gäller konkurrens om 
fiskeplatser. På västkusten är det konkurrens om fiske-
platserna framförallt mellan bur- och trålfisket men 
också burfiskare emellan. Konkurrens om fiskeplatser 
finns alltid oberoende om fisket sker med bur, krok, garn 
eller trål men i och med att burarna kan stå ute under 
längre tid upptar de fiskeplatserna under längre tid än 
andra redskap. 

Bur i kommersiellt bruk
Idag samarbetar vi med flera redskapstillverkare och 
provfiskar med flera olika modeller. Inom en snar framtid 
hoppas vi kunna presentera en sälsäker och skonsam bur, 
som kan börja användas i kommersiellt fiske. 

den bur som testats är ihopfällbar och har två kammare. Fisken simmar in i den 
nedre kammaren och sedan vidare till den övre, där den samlas. Burarna har 
modifierats så att de flyter ovanför botten med ingången riktad nedströms. det-
ta underlättar för torsken då den lätt kan följa beteslukten in i buren. Burarna 
sätts i länkar med cirka 50 meter mellan varje bur. Fortsatta undersökningar får 
visa om en bur med två kammare fiskar mer än en bur med endast en kammare. 
en bur med endast en kammare är lättare att sälsäkra, men kanske hittar fisken 
lättare ut igen.
 

text sara königson, sven-gunnar Lunneryd och 
fredrik Ljunghager, fiskeriverket
tel 0523-187 09
e-post sara.konigson@fiskeriverket.se

LäS meR ocH Se FILm:
www.salarochfiske.se 
www.fiskeriverket.se/torskburar

illustration: fredrik Ljunghager
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maneter i dagligt tal inkluderar egentliga maneter, 
som tillhör gruppen nässeldjur (Cnidaria), 
och kammaneter (Ctenophora). Gemensamt 

för dem är att de lever av bland annat djurplankton, 
fiskägg och yngel. Många maneter kan förekomma i 
höga tätheter, vilket gör att deras samlade födoupptag 
påverkar hela födoväven, från mikrober till fisk. Trots 
detta har man ofta förbisett maneter i ekologiska studier 
och man vet inte mycket om deras roll för energiflödet 
i havets ekosystem. 

När maneterna äter upp en stor andel av djurplank-
tonen konkurrerar de med fisk om födan. Den minskade 
mängden djurplankton kan i sin tur leda till att växtplank-
ton kan växa okontrollerat. Detta är särskilt allvarligt i 
övergödda områden, där maneterna alltså förstärker de 
negativa effekterna av övergödningen. Maneterna själva 
gynnas i sin tur både av övergödning och överfiske. De har 
ingen syn, och klarar av att fånga sin mat även om vattnet 
blir grumligt. De tål dessutom låga syrekoncentrationer. 
Med andra ord förstärker maneterna inte bara effekterna 
av övergödning, utan kan också dra fördel av den.

den amerikanska kammaneten
Under hösten 2006 upptäcktes den amerikanska kam-
maneten Mnemiopsis leidyi för första gången på västkusten 
och i Gullmarsfjorden. Detta har skapat oro, eftersom 
man vet att den tidigare spridit sig invasionsartat till 
andra havsområden, och där skapat stora störningar i 
ekosystemet.

För att kunna förutsäga vilken inverkan den ameri-
kanska kammaneten kommer att ha är det viktigt att ta 
reda på hur den anpassar sig, samt vad och hur mycket 
den äter. Kammanetens invasion i Gullmarsfjorden 
har följts sedan mars 2007, med täta och regelbundna 
provtagningar av salthalt, temperatur, klorofyll, växt- och 
djurplankton. 

Rubbar ekosystemet
Under de tre år som den amerikanska kammaneten följts 
har biomassan under sensommaren blivit tre gånger större. 
Den har också observerats under allt längre perioder. 
Under oktober och november 2009 konstaterades en 
intensiv topp med mer än dubbelt så många amerikanska 

De flesta känner till maneter från stränderna om sommaren, men 
få tänker på att maneter kan skapa stora problem för balansen 
i havet. Den glupska amerikanska kammaneten som kom till 
svenska vatten för några år sedan kan äta så mycket djurplank-
ton att det påverkar både mängden alger, fisklarver och andra 
maneter. Dessutom gynnas den på sätt och vis av övergödningen 
som den bidrar till. 

Amerikansk kammanet
stör 

ekosystemet

den invandrade amerikanska kammaneten kommer ursprungligen från den amerikanska atlantkusten. den blir mer och mer talrik, och finns nu 
längs den svenska västkusten och i södra östersjön.

foto: erik selander
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kammaneter än vad man hittills sett. 
Det verkar som om den amerikanska kammaneten 

kontrollerar mängden hoppkräftor. Då biomassan av 
kammaneter varit som högst, har i stort sett alla hopp-
kräftor från ytan och till tjugo meters djup varit borta. 

Förutom dessa direkta effekter av predation finns 
också indirekta effekter. Då mängden djurplankton 
minskade ökade biomassan av växtplankton, trots att 
primärproduktionen minskade under samma period. En 
kraftig reduktion av djurplankton har alltså observerats, 
men predationen på olika bytesdjur verkar också variera 
mycket och det kan få konsekvenser för sammansätt-
ningen och funktionen hos ekosystemet i framtiden. 
Kammaneten påverkar alltså ekosystemet både direkt 
och indirekt, vilket tros ha betydelse för överlevnaden 
hos fisklarver. Här krävs både fler undersökningar och 
övervakning. 

 Kammaneten är inte ett lokalt problem i Gullmars-
fjorden utan finns längs hela västkusten och upp till södra 
delen av Östersjön. De är dock både flest och störst på 
västkusten.

Lämnar fjorden under vintern
Vanligtvis dyker kammaneterna upp i slutet av juli och 
stannar till januari. Under resten av året har de inte synts 
till. En av frågeställningarna för detta års undersökningar 
var om den amerikanska kammaneten övervintrar i 
fjorden under de perioder då den inte syns till, kanske 
genom att lägga sig nära botten, vilket är ett beteende 
som har observerats hos andra arter av kammaneter. 
Men undersökningarna visade att de inte befann sig i 
fjordsystemet alls, utan kom in från Skagerrak. 

många brännmaneter - färre öronmaneter
Den amerikanska kammaneten kan även tänkas påverka 
andra manetpopulationer. Under de senaste åren har 
man kunnat se en tendens till att det blir fler och fler 
brännmaneter (Cyanea capillata), samtidigt som det har 
blivit färre öronmaneter (Aurelia aurita). I år har vi bara 
sett enstaka öronmaneter tidigt på våren och samma 
situation har rapporterats från andra delar av västkusten. 

En förklaring skulle kunna vara att brännmaneterna 
äter öronmaneter, men det skulle också kunna vara så 
att bristen på djurplankton, till följd av den amerikanska 
kammanetens glupskhet,  kan  ha hämmat produktionen 
av öronmaneter. Man har också i andra ekosystem ob-
serverat att när det är många amerikanska kammaneter, 
är det få öronmaneter och vice versa, så sannolikt råder 
någon form av konkurrens mellan dem. 

Det finns alltså tecken på att ekosystemet har för-
ändrats det senaste året, och att dominansförhållandena 
mellan olika manetarter har förändrats. För att få klarhet 
i detta måste maneterna fortsätta att övervakas.

text Lene friis møller, institutionen för marin ekologi, 
göteborgs universitet
tel 0523-185 09
e-post lene.friismoller@marecol.gu.se

expeRT pÅ ATT äTA ocH FöRöKA SIG 
Den amerikanska kammaneten är genomskinlig och 
blir högst 10 cm lång. kammaneter är inte särskilt 
nära släkt med maneter och bränns inte. De har 
rader av ciliekammar (små plattor med korta hår, 
cilier) på utsidan av kroppen och cilierna används 
av djuret för förflyttning och för att föra vatten och 
föda mot munnen. 

kammaneten filtrerar vattnet för att få i sig sin 
föda, som primärt består av massor av djurplankton. 
när den reproducerar sig släpps tusentals ägg och 
spermier fritt i vattnet och från äggen utvecklas 
larver. troligen kan den befrukta sig själv.

provtagning från forskningsfartyget Skagerak. Håven som används för provtag-
ningar av maneter har precis kommit upp ur vattnet. Till höger ses en så kallad 
rosetthämtare, som både tar vattenprover och gör fysikaliska mätningar.

foto: Lena friis möller
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det är få förunnat att få kika på havsvatten i ett 
mikroskop, och upptäcka en värld av växter och 
djur som inte är synligt för blotta ögat. Det är inte 

heller lätt att få mindre barn att förstå hur små växterna 
och djuren verkligen är. Som informatör vid ett marint 
forskningscentrum har just detta varit en stor utmaning 
för mig. Det var därför en riktig lyckoträff när jag blev 
erbjuden att delta i projektet uviv, Umevatoriets virtuella 
världar, och producera både en film och ett datorspel. Jag 
fick möjlighet att förverkliga en idé jag haft i många år.
 
Som på operan
Filmen bygger på Umeå marina forskningscentrums 
ordinarie verksamhet, där analyser av såväl växtplankton 
som djurplankton är en naturlig del. Vi har helt enkelt 
filmat samtidigt som våra växtplanktonanalyser utförts. 
Eftersom jag ville visa så många olika former av plank-
ton som möjligt lät vi filmningen genom mikroskop ta 
nästan ett helt år. På så sätt fick vi med förändringar 
under året, med vårblomning av kiselalger, sommarens 
dinoflagellater och höstens cyanobakterier.

Min tanke var att filmen skulle ge en vacker upple-
velse, och samtidigt väcka nyfikenhet. För att stilla den 
värsta nyfikenheten gjordes ett litet häfte, där en del av 
havslivets mirakel förklaras. Det var tänkt att fungera 
ungefär som på operan – man njuter av allt det vackra, 

men hänger inte alltid med i handlingen. Till sin hjälp 
har man då ett programblad, som man kan läsa i pausen.

datorspel för de mindre
Ganska snabbt insåg jag att en vacker film kanske inte 
var bästa sättet att nå fram till mindre barn. Då föddes 
idén om ett datorspel, som går ut på att bygga upp en 
näringsväv genom att lösa olika uppgifter för organis-
merna i näringsväven. 

För en ovan datorspelare som jag är spelet lite för 
svårt, och jag har fått se mig slagen med hästlängder 
av rappa lågstadiebarn. När man lyckats lösa de olika 
uppdragen i spelet har man fått lära sig hur näringsväven 
fungerar, till exempel att spiggen äter djurplankton, och 
att kiselalgerna gärna bildar långa kedjor, solar sig och 
behöver koldioxid.

Roligt samarbete
Illustratören Mats Minnhagen har gjort alla karaktärer 
i datorspelet och de förtydligande illustrationerna i 
programbladet till filmen. Dessutom har spelutvecklare, 
musiker och filmproducenter arbetat med projektet. Livet 
i vattendroppen var tidigare okänt även för dessa personer, 
och det har blivit många goda skratt på vägen. Alla röster 
till datorspelet har spelats in av en dramagrupp vid Umeå 
kulturcentrum för barn och unga, ett gäng tonårstjejer 

Tänk att få känna hur det känns att sväva runt i 
en droppe havsvatten... Det var min tanke när jag 
första gången klev in i planetariet på Umevatoriet, 
Umeås vetenskapscentrum. Drygt ett år senare 
hade tanken om svävandet i vattendroppen blivit 
en film och ett datorspel för mindre barn.

Att
sväva

runt

i en vattendroppe
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som med liv och lust satte sig in rollerna som kiselalger, 
dinoflagellater, spiggar och hoppkräftor.

nyfikna tioåringar
”Livet i en vattendroppe” lanserades på Umevatoriet i 
september. Under en veckas tid tog vi emot skolklasser, 
och presenterade en del av havets ekosystem som de 
aldrig tidigare upplevt. Vi höll korta föreläsningar, lät 
dem experimentera med havsvatten, titta i mikroskop, 
spela datorspelet och titta på filmen. Tillsammans med 
Umevatoriets ordinarie personal gav vi skolbarn och 
ungdomar en titt på naturvetenskapen som förhopp-
ningsvis ska ge mersmak. De flesta lärare som besökte 
Umevatoriet tog med sig häftet tillbaka till skolan, för att 
jobba vidare med temat efteråt. Det allra roligaste var att 
möta barnen, och försöka besvara alla deras kloka frågor. 
När jag efter en heldag med tioåringar fick möjlighet att 
pusta ut väcktes en undran hos mig. Vart tar detta enga-
gemang och denna härliga nyfikenhet vägen när barnen 
växer upp? Att väcka intresse för naturvetenskap hos 
mellanstadiebarn känns enkelt. Den stora utmaningen 
är att få dem att bibehålla intresset. 

i en vattendroppe

text kristina viklund/redaktionen
illustrationer mats minnhagen
för mer information kristina.viklund@umf.umu.se

Till filmen ”Livet i en vattendroppe” finns ett program-
blad, som beskriver olika företeelser i havets ekosystem.
Bland annat presenteras en förenklad bild av näringsvä-
ven. 

kiselalg

bakterie infekteras av virus

I datorspelet ”Under ytan” får barnen lära känna den trumpna dinoflagel-
laten, den spralliga flagellaten, den glada bakterien, de militäriska kiselal-
gerna och många andra. Genom att lösa olika uppdrag byggs näringsväven i 
havet upp.

spigg

dinoflagellat

ciliatflagellat

hoppkräfta

hinnkräfta

cyanobakterier
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notiser musslor ska förklara fågeldöd 
minskad reproduktiv förmåga och utbredd dödlighet hos 
fåglar och fiskar i Östersjön har visat sig ha med vitamin-
brist att göra. Hittills har man inte kunnat fastställa varför 
bristen uppstått, men forskning visar att det är ämnet tiamin 
som djuren saknar. 

tiamin, eller vitamin B1 som det också heter, behövs 
bland annat för att ämnesomsättningen och flera funktioner 
i hjärnan ska fungera normalt. Lennart Balk, docent i miljö-
kemi vid stockholms universitet, leder ett nytt projekt som 
bland annat finansieras av Baltic sea 2020, där tiaminbrist 
hos ejder och blåmussla ska undersökas. Båda arterna är 
centrala i Östersjöns ekosystem och hör dessutom ihop - ejdrar 
lever på blåmusslor. 

ny myndighet namngiven
regeringen har beslutat att ge den nya myndigheten för 
havs- och vattenmiljön namnet Havs- och vattenmyndigheten.

sedan tidigare är det klart att myndigheten ska lokalise-
ras till göteborg och starta sin verksamhet den 1 juli 2011. 
fiskeriverket läggs ner den 30 juni 2011 men verksamheten 
ska till stora delar ingå i den nya myndigheten.

regeringen har utsett Björn risinger att leda arbetet att 
organisera myndighetens verksamhet. avsikten är att utre-
daren kommer att anställas som chef. Den nya myndigheten 
kommer att ha cirka 400 anställda och övertar flertalet av 
fiskeriverkets verksamheter samt vattenrelaterad verksamhet 
vid naturvårdsverket.

WWF:s nya fiskguide
frågan om vilka fiskar vi kan äta med gott samvete har blivit 
en allt viktigare fråga och konsumenternas krav på ett etiskt 
och hållbart fiske ökar, inte bara i sverige utan i hela europa. 
WWf lanserade i oktober den sjätte upplagan av den kon-
sumentupplysande 
fiskguiden, med 
rubriken ”Äntligen 
grönt för torsk från 
östra Östersjön”. 

 WWf hoppas 
att konsumenterna 
under 2011 ska 
kunna välja mer 
hållbart odlade fisk-
produkter genom 
certifieringen aqua-
culture steward-
ship council (asc) 
eller den svenska 
krav-märkningen. 
miljömärkningen 
marine steward-
ship council (msc), 
som också möjliggör 
spårbarhet, har funnits sedan 1990-talet och omfattar allt 
fler produkter.

 torsken från östra Östersjön har alltså gått från grönt 
till gult ljus, och ännu tydligare blir det för konsumenterna 
om torsken därifrån blir msc-certifierad. torskbeståndet 
väster om Bornholm är fortfarande gulmarkerat och torsk 
från kattegatt och nordsjön bör stanna i havet, enligt WWf.

 andra nyheter i nya fiskguiden är att sötvattenskräfta och 
kummel kommit till. odlad sötvattenskräfta eller vildfångad 
signalkräfta har gult ljus. svensk flodkräfta har rött ljus då 
signalkräftans utbredning bidrar till att flodkräftan är en 
akut hotad art. kolja har både krav och msc-märkning. 
grönt ljus betyder ”smaklig måltid!”, gult ”var försiktig 
med!” och rött ”Låt bli!”.

foto: tony Holm/azote

Surare hav kan att öka svälten
i skrivandets stund pågår klimatmötet coP 16 för fullt, 
och enligt en ny fn studie genomgår världshaven just nu 
den mest omfattande kemiska förändringen på 65 miljoner 
år. sedan den industriella revolutionen har haven blivit 30 
procent surare, och utsläppen ökar fortfarande. koldioxid  i 
luften tas till stor del upp av oceanerna där ämnet omvandlas 
till kolsyra, vilket i sin tur leder till att pH i vattnet sjunker.  

Hur försurningen kopplar till världsbefolkningens 
matförsörjning analyseras i rapporten som presenterades i 
mexico. forskningen pekar nämligen på att många skalbil-
dande djur får problem att producera sina kalkskal, och att 
korallreven kommer att minska i utbredning i och med att 
haven blir surare. effekterna leder i sin tur till förändringar 
i de marina födovävarna vilket påverkar hela ekosystemet. 
idag är 1 miljard människor beroende av protein från havet, 
därför menar författarna till rapporten att försurningen kan 
medföra en global matkris.

Läs mer på www.unep.org

Fattiga länder bättre på havsplanering? 
ekosystemförvaltning som bortser från politiska gränser, är 
något kenneth sherman, forskare från new england, starkt 
förespråkar. Hans femstegsmodell för förvaltning av så kall-
lade Large marine ecosystems, har fått stort genomslag, och 
i november belönades han med göteborgspriset för hållbar 

utveckling.
nordsjön och Östersjön har 
identifierats som två av 64 
stora marina ekosystem. 
men enligt sherman är inte 
oecD-länderna bäst på 
förvaltningen, både i asien 
och i afrika görs större 
insatser för att förbättra 
dessa stora havsområden.B
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Skarvarnas roll i ekosystemet
en ö där skarvar har häckat ser utarmad ut. men medför 
deras närvaro i skärgården bara nackdelar? i en ny avhand-
ling har öar med häckande skarvpar jämförts med öar utan 

skarv. näringsflödet 
till marken och till om-
kringliggande vatten, 
ökar vid en skarvbebodd 
ö. växtbiomassan mins-
kar då på grund av den 
för höga näringshalten, 
men så fort skarvarna 
lämnar ön ökar växtlig-
heten snabbt och blir till 
och med högre än innan 
skarvarna flyttade dit. 

ur ett stort perspek-
tiv, där flera öar ingår, 
ökar mångfalden tack 
vare skarvkolonierna 
eftersom de gör att det 
finns en till naturtyp 

att tillgå. speciellt gynnsamt är detta habitat för djur som 
äter fiskrester, svamp och näringsrika växter. avhandlingen 
har författats av gundela kolb vid stockholms universitet. 

ARTdATABAnKen InFoRmeRAR

i november presenterade norska 
artsdatabanken den andra officiella 
norska rödlistan, endast fyra år efter 
den första utgåvan. ett imponerande 
arbete som innehåller mycket intres-
sant läsning för den som är intres-
serad av tillståndet i havet.

redan 2006 uppmärksammade 
man att många av havsfåglarna hade 
minskat kraftigt sedan 1960-talet. 
sedan dess har mycket ny kunskap 
framkommit, och rödlista 2010 
visar tyvärr att utvecklingen är 
fortsatt negativ. särskilt allvarligt 
är läget för alkorna där samtliga 
arter nu är rödlistade. under de 
senaste trettio åren har de häckande 
bestånden av sillgrissla minskat med 
åttio procent, tordmule med femtio 
till åttio procent, lunnefågel och 
tobisgrissla med trettio till femtio 
procent.  skillnaderna mellan olika 
delar av norge är i vissa fall stora. 
Den största kolonin av sillgrisslor på Hjelmsøy i finnmark 
minskade med nittionio procent från 1984 till 2008, och till 
detta kommer att beståndet 1984 endast var en fjärdedel 
av vad det var 1964!

orsakerna till tillbakagången är komplexa och inte ut-
redda i detalj. kraschen i loddabeståndet i mitten av 1980-ta-
let påverkade många arter negativt. Det storskaliga fisket 
efter tobis har visats vara negativt för häckningsframgången 
hos flera arter i nordsjöområdet. varmare havstemperatur 
påverkar näringskedjan plankton-fisk-fågel negativt och 

särskilt fågelarter beroende av 
tobis, såsom tretåig mås och 
alkor tycks drabbas hårt. Åtskil-
liga havsfåglar, inte minst alkor, 
drunknar i fiskeredskap varje 
år. tidigare har mycket stora 
mängder havsfågel dödats till 
följd av oljeutsläpp. exempelvis 
beräknas sextio tusen sillgrisslor 
ha dött enbart i skagerrak till 
följd av ett stort oljeutsläpp i 
januari 1981. så stora olyckor 
är ovanliga idag, men fortfa-
rande dödas många havsfåglar 
av olja. under senare år har 
ökad predation från det ökande 
beståndet av havsörn påverkat 
sillgrisslan negativt. På røst ser 
man en tydlig skillnad i häck-
ningsframgång mellan par som 
häckar på oåtkomliga, skyddade 
hyllor och de som häckar öppet.

en jämförelse med västkus-
ten i sverige är kanske på sin plats även om den blir orättvis. 
vi har inte några fågelberg och saknar således flertalet av 
de norska rödlistade fågelbergsarterna. emellertid häckar 
tretåig mås på ön nidingen i Halland. Populationen av tretåig 
mås i sverige består endast av cirka fyrtio par,  och bedöms 
i sverige som starkt hotad. Denna koloni har varit märkligt 
stabil sedan 1985. Å andra sidan har samtliga kolonier på 
den danska sidan av kattegatt försvunnit under samma tids-
period, och sammantaget för kattegatt är populationstrenden 
likartad med situationen i norge. 

foto: torbjörn Persson

HAveT 2010
rapporten Havet 2010 
ger en samlad bild 
av miljötillståndet i 
våra svenska havsom-
råden. artiklarna i 
rapporten baserar sig 
på resultat från den 
nationella miljööver-
vakningen, regional 
miljöövervakning och 
aktuell havsmiljöforsk-
ning. rapporten är en 
samproduktion mellan 
naturvårdsverket och 
Havsmiljöinstitutet. 

i Havet 2010 med-
verkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. 
Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalyti-
ker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och 
utifrån de miljömål som berör havet. allt från algblomningar 
och inflöden av vatten till Östersjön presenteras, liksom 
blyförgiftade örnar och kedjereaktioner i ekosystemet.

rapporten presenteras och finns att ladda ner (både i sin 
helhet och artikelvis) på www.havet.nu/index.asp?d=266 

foto: Jerker Lokrantz/azote
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FoKUS 

Den amerikanska kammaneten Mnemiop-
sis leidyi kommer ursprungligen från den 
amerikanska Atlantkusten, men har vid 
flera tillfällen spridit sig invasionsartat. 
Det första och mest drastiska förloppet 
ägde rum i Svarta havet på 1980-talet, dit 
den spreds med ballastvattnet från han-
delsfartyg. Kammaneten hade inga fiender 
och kunde sprida sig obehindrat, vilket 
ledde till att ekosystemet drabbades hårt. 

Sedan dess har den invaderat vat-
tenområden nära Svarta havet; Azovska 
sjön, Kaspiska havet och det turkiska 
innanhavet Marmarasjön samt Egeiska 
havet och Medelhavet. Den förekommer 
sedan hösten 2006 i Skagerrak, Kattegatt 
och södra Östersjön. Varför blir då just 
denna manet ett så stort problem? 

Dels är den väldigt tålig, och klarar 
att leva och föröka sig i vatten med olika 
salthalt och temperatur. Dels förökar den 
sig effektivt och växer snabbt. När den är 
bara är några få veckor gammal kan den 
börja lägga ägg, och varje kammanet kan 
släppa många tusen ägg per dag under en 

längre period. Dessutom kan den troligen 
befrukta sina egna ägg. 

I och med att den förökar sig snabbt 
äter den stora mängder djurplankton. I 
medierna har amerikanske kammaneten 
kallats ”mördarmaneten”, men det den 
”mördar” är maten den äter upp. 

Varken den amerikanska eller någon 
annan kammanet bränns. I år har det skri-
vits i medierna att kammaneten bränns, 
men det är en parasit som verkar kunna ge 
upphov till kliande utslag. Denna lilla röda 
parasit har upptäckts i många kammaneter 
under provtagningarna i Gullmarsfjorden. 
Den ser ut som en liten mask, men har visat 
sig vara en havsanemon, Edwardsiella sp. 
Parasiten har en komplicerad livscykel, och 
lever i vissa stadier inne i den amerikanska 
kammaneten. 

Arten Edwardsiella lineata finns hos 
nästan hälften av kammaneterna på den 
amerikanska östkusten, och man menar 
att den delvis kan kontrollera storleken 
på manetpopulationen där. Parasiten har 
dock inte tidigare påträffats i de nya om-

råden som kammaneten invaderat. I våra 
vatten finns en annan art, Edwardsiella 
carnea, naturligt. dna-undersökningar 
pågår för att ta reda på om den nyupp-
täckta parasiten har kommit med den 
amerikanska kammaneten eller om det 
är den inhemska arten. 

Edwardsiella lineatas larver ger upphov 
till ofarliga kliande hudutslag hos badande, 
men vi vet alltså inte än om det är den arten 
vi hittar i kammaneterna här. Larverna 
är bara några millimeter stora och finns i 
vattnet, inte i kammaneten. De är bara ett 
problem för badande om de förekommer 
i höga koncentrationer, och hittills har 
inte så stora förekomster rapporterats i 
Sverige. Parasiten har setts under de fyra 
år som kammaneten har funnits i svenska 
vatten, men fortfarande är det bara några 
få procent av maneterna som har den. 

text Lene friis møller, institutionen för marin 
ekologi, göteborgs universitet
tel 0523-185 09
e-post lene.friismoller@marecol.gu.se

Amerikansk kammanet 

foto manet och havsanemon: erik selander


