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Hjälp! Mitt parningsläte  
överröstas av motorljud!

Foto: HeLLe M/SHutteRStocK
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krönika

latrinet ska bort
ett av Baltic 2020:s projekt är att restaurera ett mycket övergött och 
förorenat viksystem i Stockholms skärgård. ett viktigt led är att minska mängde n fos
for i vattnet genom att binda den fosfor som finns till sedimenten med alumi nium och 
att minska läckaget av fosfor till vattnet. Hälften av läckaget från land kommer från 
enskilda hushåll. det är nog inte unikt, utan typiskt för områden utan kommunal t 
avlopps system. Dåliga avlopp är ett försummat problem. Det finns cirka en miljo n 
fastig heter i Sverige som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Av dessa 
beräkna s ungefär 700 000 ha Wc och resten torrtoa.

vad kaN maN göra? ett sätt är att bygga lokala reningsverk med höggradig rening 
och fosforfällning. det görs nu på privat initiativ i en by på ön Möja, med avsaltnings
anläggning för vatten och reningsverk för cirka 100 fastigheter. För enskilda fastig
heter är huvudprincipen att skilja på latrin och vatten från bad, disk och tvätt, som 
är 75 procent av ett hushålls vattenförbrukning. detta vatten kan gå till enkel mark
infiltration eftersom vi nu har fosfatfria tvätt-och diskmedel. WC-avlopp ska, helst med 
vakuumtoalett för att spara vatten, ledas till sluten tank som slamsugs och forslas till 
reningsverk. Infiltration, som är vanligt i dag, bör förbjudas. Den kan bromsa läckage 
av fosfor, men så småningom blir marken mättad. Fosforn når då havet antingen di  
re k  t eller via grundvattnet som riskerar att bli otjänligt som dricksvatten. en medelstor 
ö i Stockholms skärgård med 175 fritidsfastigheter har nyligen fått förbud att använda 
vattnet i brunnarna för förtäring.

äN mer försummat är proBlemeN med torrdass. en av de större öarna i 
Stockholms skärgård, med över 100 permanentboende och närmare 3 000 fritidsboen
de, hade vid en inventering 2012 ungefär 80 procent torrdass. Allt fler kommuner av
skaffar latrinhämtning av arbetsmiljöskäl. I stället förordas ”enskilt omhändertagan
de”, vilket innebär att latrinet grävs ner eller komposteras lokalt. Många tror att det
ta löser problemet, men det är fel. För att näringsämnen ska försvinna måste de växter 
som tar upp näringen skördas och forslas bort. det sker normalt inte. För att binda den 
näring som produceras av två personer som är i sitt fritidshus fem veckor per år måste 
man odla mer än 200 kg morötter. Näringsämnena ackumuleras i marken, och når så 
småningom vattendragen direkt eller via grundvattnet. en lösning är att ha nedgrävda 
tankar där latrintunnorna töms i marknivå och slamsugs på samma sätt som Wctan
karna. det är en billig lösning som kan genomföras snabbt om det blir lag.

eu:s vatteNdirektiv fråN 2000, iNfört i sveNsk lag 2004, kräver god 
ekologisk status på alla inlandsoch kustvatten till 2015. det kommer inte att bli möj
ligt, men kan skjutas till 2021 eller senast 2027. Däremot skall åtgärdsprogram finnas 
2015. Mycket litet har hittills gjorts, så det är bråttom. det är mycket viktigt för både 
kustmiljön och det öppna havet, eftersom ett friskt kustområde kan fungera som filter 
för föroreningar från land och som en sänka för fosfor som kommer från öppna havet.

Björn Carlsson

Jag gillar inte att vattnet i 
min vik blir en algsoppa!

BjörN carlssoN  Grundare av stiftelsen 
BalticSea2020. Stiftelsens målsättning är att 
till år 2020 medverka till så många åtgärder 
som möjligt vilka med stor sannolikhet är bra 
för Östersjön. Sedan BalticSea2020 började 
sitt arbete 2006 har stiftelsen startat över 80 
projekt för ett friskare hav och livskraftiga 
rovfiskbestånd, och bidragit till att fler än 
20 vetenskapliga artiklar publicerats samt 
finansierat fem TV-filmer som kopplats till 
interaktivt skolmaterial.

Foto: SHutteRStocK
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västerhavet 2014
Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast – ett material som bara funnits i vårt samhälle 
i drygt en generation. Västerhavet 2014 – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund – tittar närmare på 
nedskräpningen i havet. Man kan också läsa om hur man bäst tar hand om oljeolyckor som drabbar kusten, hur man 
gör för att skydda båtens skrov utan att använda giftig färg, om djurlivet på botten utanför Halland och mycket mer.

L ladda Ner eller Beställ: www.havsmiljoinstitutet.se

Polarforsknings-
expeditionen 
sWerus-C3

deN 3 juli lämNar isBrytareN odeN tromsø i Norge för en tre månader lång interna
tionell forskningsexpedition i Norra ishavet. På Oden finns ett 80-tal forskare som i ett 
svenskryskamerikanskt samarbete ska studera klimatförändringar och hur Arktis bil
dades. expeditionen består av två etapper. den första går från tromsø och färdas vida
re längs med den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska. omkring den 20 augusti ge
nomförs ett byte av forskare och besättning i Barrow, och expeditionens andra etapp 
inleds. Rutten tillbaka till Skandinavien går över Lomonosovryggen, en undervattens
bergskedja i närheten av Nordpolen, och oden beräknas åter i tromsø den 4 oktober. 
expeditionen leds av professorerna Örjan Gustafsson och Martin Jakobsson vid Stock
holms universitet. 

Namnet SWeRuSc3 hänvisar i sin första del till de tre ingående länderna, (Swe
den, Russia, uSA) och i sin andra del till de tre övergripande forskningsområdena: cli
mate (klimat), cryosphere (kryosfär, d.v.s. is och permafrost) och carbon (kol). Projek
tets huvudsakliga frågeställning handlar om de stora osäkerheter som råder om hur 
stort flödet av metan från de Östsibiriska grundhaven är idag och hur flödet kan kom
ma att utvecklas framöver. Nyckeln är att förstå i vilken form metanet ligger lagrat i 
sedimenten. om en del av denna kraftfulla växthusgas frigörs kan det spela en avgö
rande roll för jordens framtida klimat.

L läs mer: www.swerus-c3.geo.su.se

noterat
1Västerhavet 2014

VÄSTErHAVET
2014

Aktuellt om miljön i Skagerrak,Kattegatt & Öresund

TEMA: 

Nedskräpningen av havet

Varifrån kommer skräpet ?
Vem ska betala för att stränderna städas ?
Beredskap A och O när oljeolyckor  
drabbar kusten

Båtmiljö.se stängs ner
deN 1 juNi stäNgde Skärgårdsstiftelsen ned 
Båtmiljö.se, en hemsida som betytt mycket 
för att öka medvetenheten om miljöfrågorna 
till sjöss. Anledningen är att sidan saknar finan-
siering. Båtmiljö.se var ett initiativ som tillkom 
2010 genom ett samarbete mellan Världsna-
turfonden (WWF), BalticSea2020 och Skär-
gårdsstiftelsen. Dessa tre organisationer var 
med och byggde upp sidan och dess innehåll.

Under 2011 togs även appen båtmiljö 
fram. Appen innehåller information om när-
maste sugtömningsstation för toalettavfall, 
båtbottentvätt och utslagsvask samt havs-
tulpanvarningen för Östersjön. Under 2013 
finansierades appen och hemsidan av Havs 
och Vattenmyndigheten. Appen, som är gra-
tis, har sedan lanseringen i mars 2012 laddats 
ned 11   500 gånger. Webbsajten Båtmiljö.se har 
sedan starten 2010 haft över 40 000 unika be-
sökare och antalet besök har ökat från år till år.
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Reglerna för insamlande av data från 
Östersjöns botten kan komma att skärpas 
enligt ett förslag från Försvarsdeparte
mentet. det vore katastrof för forskning
en om man ska öka byråkratin ännu mer, 
säger Martin Jakobsson vid Stockholms 
universitet. det vi behöver är i stället ett 
permanent sjö mätningstillstånd. Redan 
nu är det stora problem med att botten
djup och liknande information är hemlig
stämplat. 

L läs mer: www.havet.nu/ 
?d=190&id=43458

Sekretess 
försvårar 
forskning

Foto: NAStASSJA åStRANd cAPetiLLo
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Årsrapport 2011 • SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND

Sv
ea

lan
dskusten

NYTT: Syrefattigt djupvatten i skärgårdenTillståndet längs kusten
Fokus på åtgärder och åtgärdsområdenVärdefulla miljöer behöver bättre skyddMedlemspresentation: Viking Line

2014

om miljötillståndet i svenska havsområden

havet

synteser ger ny inblick i ekosystemen

Även övergödda hav blir surare

Cyanobakterier genom historien och idag

Fiskeförvaltning med hänsyn till hela ekosystemet

miljögifter: nya främmande ämnen ökar

2013/2014

noterat

svealaNdskusteN är en tätt befolkad re
gion, viktig för många och berömd i värl
den för sin unika skärgård. intresset för 
miljötillståndet är stort, men det är ofta 
svårt att hitta information om hur kust
miljöerna mår eller att få reda på vilka 
undersökningar som är på gång eller har 
gjorts. För att förbättra situationen har 
en ny webbplats sett dagens ljus. Stock
holms universitets Östersjöcentrum har 
tillsammans med Svealands kustvatten
vårdsförbund, som är en viktig regional 
aktör, byggt upp en sajt om miljöläget 
längs kusten. Här samlas och presenteras 
nyheter, rapporter och kunskap i ett ge
mensamt sammanhang.

L läs mer: www.svealandskusten.se

Ny webbplats: svealandskusten.se

rapporten svealandskusten
Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten 
djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, där 
de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds 

av marin expertis från Stockholms universitet. 

L ladda Ner eller Beställ: www.havet.nu

det är mycket aktiviteter som HaNdlar om HavsmiljöN under årets Almedalsvecka. 
uppsala universitet och Forum Östersjön arrangerar östersjöveckan som rymmer 
över 30 seminarier och arrangemang. där ingår bland annat en dag med fokus på 
havsmiljöforskning som Havsmiljöinstitutet är värd för. Vid kajen ligger Briggen tre 
kronor där initiativet Hållbara hav presenterar en utställning om miljögifter samt 
ordnar seminarier. Bredvid ligger forskningsfartyget aurelia där forskare visar expe
riment och där man själv kan utforska småkryp i lupp och lära sig mer om verktyget 
Baltic Nest som visar hur Östersjön påverkas av näringsutsläpp. Här ger också forskare 
vid Stockholms universitets Östersjöcentrum korta föreläsningar om aktuella frågor.

L läs mer: www.almedalsveckan.info

Havet 2013/2014
rapporteN Havet 2013/2014 visar en 
utveckling med både glädjeämnen och 
orosmoln. Kvaliteten på vattnet i Väster-
havet har blivit bättre och blåstången i 
Östersjön är på väg tillbaka. Samtidigt 
har bestånden av torsk och ålgräs längs 
västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan 
av syrefria bottnar i Östersjön slår nya 
rekord och utmed Bottenhavskusten har 
uttorkade havsörnsägg hittats. 

Havet 2013/2014 ges ut av Havsmil-
jöinstitutet i samarbete med Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsver-
ket. Artiklarna baseras på resultat från 
den nationella miljöövervakningen samt 
aktuell havsmiljöforskning.

L ladda Ner eller Beställ:  
www.havsmiljoinstitutet.se

havet i fokus  
i almedalen
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o
m man sätter på sig cyklop 
och snorkel på sommaren 
och tittar riktigt noga bland 
bladen i en av havets ålgräs

ängar kan man ha turen att få syn på en 
tångsnälla. Tångsnällan är en fisk som 
hör till familjen sjöhästar och kantnåls
fiskar. Tångsnällan är ganska vanlig i 
våra kustnära vatten upp till södra Kvar
ken, men eftersom den ser ut som ett ål
gräsblad kan den vara svår att upptäcka. 

Hos fisken tångsnälla blir pappan gravid. Hanen förser ung-
arna med syre och näring under utvecklingen, men han kan 
också själv ta upp näring som kommer från äggen. Honor 
konkurrerar om att få para sig med hanar som har plats för 
hennes ägg, och de gillar särskilt att para sig med stora hanar. 
Trots det ger de ägg med mer näring till små hanar.

gravida hanar och 
konkurrerande honor
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Inbjudande parningsdans – hanen längst fram och honan bakom. 

Tångsnällans yngel 
syns genom hanens 

yngelvårdsficka.
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Hanen gravid
Hos de flesta fiskar som vårdar sina yng
el är det hanen som gör det. Samma sak 
är det hos tångsnällan. Liksom sjöhäs
ten bär tångsnällehanen ägg och så små
ningom yngel i en så kallad yngelvårds
ficka på svansen. Hanen bär de befrukta
de äggen medan de utvecklas till färdiga 
ungar, vilket tar cirka 1,5 månad. under 
den tiden får ungarna inte bara skydd, 
utan hanen reglerar salthalten i fickan så 
att det är precis lagom salt för ungarna 
att växa och utvecklas bra. Hanen förser 
dem också med syre och näring, genom 
fina blodkärl i fickans vägg som omslu
ter embryona. Likheten med däggdjuren 
är påfallande, och vi kan ibland beskriva 
det som en hanlig graviditet. 

parningsdans
innan en hane och hona parar sig utför 
de en parningsdans. de simmar bredvid 
varandra och tittar varandra djupt i ögo
nen. om en hona är intresserad av att 
para sig med en hane visar hon det med 
ett särskilt mönster, som framträder på 
sidorna av hennes överkropp. det ser ut 
som en rad av liggande Btecken skriv
na i runstil. en hane visar att han är in
tresserad av att para sig med honan ge
nom att skaka hela kroppen, ibland så 
kraftigt att hudflikarna som bildar fick
an fladdrar. 

Vid parningen för honan över ägg till 
hanen genom att sticka in ett litet ägg
läggningsrör i hanens ficka. Hanen och 
honan simmar tätt tillsammans medan 
honan för över äggen. När honan har fört 
över 3040 ägg till hanen tar de ofta en 
liten paus. Hanen skakar kroppen igen, 

så att äggen lägger sig längst ner i fickan, 
innan parningen fortsätter. i samma veva 
befruktas äggen.

flera partners
ibland parar hanen sig en gång till med 
samma hona, men ofta fortsätter han 
med en ny hona. Genom att analyse
ra ungarnas dNA vet man att hanen fyl
ler upp fickan med ägg från 2-6 olika ho
nor. det har också visats att hanen är krä
sen i sitt partnerval och helst parar sig 
med stora honor. Honorna föredrar ock
så stora hanar. eftersom hanarnas gravi
ditet tar lång tid, och honorna i genom
snitt hinner mogna fram många fler ägg 
än vad hanarna hinner föda upp, blir det 
redan tidigt på parningssäsongen brist på 
hanar som inte redan har fullt med ägg 
i fickan. Därför kan honorna sällan vara 
lika kräsna som hanarna, utan de måste 
konkurrera om de få parningsvilliga ha
nar som finns kvar. Så fortsätter det tills 
de redan parade hanarna har fött fram 
den första kullen av ungar och kan para 
om sig på nytt.

god yngelvård
Äggen som honorna ger till hanarna är 
stora och näringsrika, så det mesta av nä
ringen får ungarna via gulesäcken. Ha
narna för dessutom över lite näring till 
embryona medan de utvecklas. 

trots all denna vård är det inte alla 
embryon som utvecklas som de ska. Bara 
runt 80 procent av alla ägg som honor
na för över till hanen blir färdigutveck
lade små tångsnälleungar. Överlevna
den ökar om kullen är liten, om hanen är 
i god kondition och om hanen har parat 

sig med fler än en hona, det vill säga om 
ungarna som han bär på är halvsyskon 
snarare än helsyskon. 

Syrehalten i vattnet som fiskarna sim
mar i spelar också roll, liksom syrehal
ten inne i fickan. Stora hanar kan hålla 
en högre syrehalt i fickan, vilket kanske 
är en orsak till att honor föredrar att para 
sig med just stora hanar. 

Hanar inte bara ger näring till ungar
na, utan kan också ta upp näring som ur
sprungligen kommer från ungarna. Vi vet 
dock inte om hanarna aktivt avslutar vår
den för vissa ungar eller bara tar vara på 
näringen från ungar som höll på att dö 
av andra orsaker. 

proteinrikare ägg
Märkligt nog ger honorna ägg med hö
gre proteinhalt till små hanar än till sto
ra hanar. exakt varför de gör det vet vi 
inte, men en idé är att eftersom det ofta 
är brist på hanar att para sig med så har 
honan ibland inte något bättre val än att 
para sig med en liten hane. Genom att 
förse just de äggen med extra mycket 
protein ger honan dem en lite stadigare 
matsäck, kanske för att kompensera för 
att små hanar inte är lika bra pappor som 
stora hanar är.Z

text & koNtakt

Charlotta Kvarnemo, Gry Sagebakken  
och Ines Braga Goncalves, 
Institutionen för biologi och miljö vetenskap, 
Göteborgs universitet, 

Ingrid Ahnesjö, Institutionen för Ekologi och 
Genetik, Uppsala universitet

lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se

14c  för att följa NäriNgeN

För att följa hur näringen fördelas an-
vändes aminosyror som märkts in med 
radioaktivt kol, 14C. Parade hanar sond-
matades med 14C-märkta aminosyror 
och det gick tydligt att mäta radioakti-
viteten när de märkta aminosyrorna dök 
upp hos ungarna i hanens ficka. 

Samma metod användes när honor-
nas ägg märktes med 14C innan de fick 
para sig med hanar. Det visade sig då 
att hanarna i vissa fall tog upp näring 
från ungarna.
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 Ser du tångsnällan i mitten? Det är en hona som både ser ut och beter sig som ett ålgräsblad.
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i svenska vatten har vi ett antal arter 
som vi vet har god hörsel. Fisk hör 
generellt bra, likaså tumlare och 
säl. Hur havsfåglar och andra ma

rina djur hör vet vi mindre om men stu
dier indikerar att även de använder hör
seln i sitt dagliga liv. Hörseln är ett myck
et viktigt sinne för fisken i haven, speci
ellt med tanke på att synen spelat ut sin 
roll redan vid några tiotal meters djup. 
Fiskarna använder sin hörsel för flera än
damål, bland annat för jakt, för flykt, vid 
parning, och när de kommunicerar.

fiskars hörsel
Det finns flera skillnader mellan män
niskans och fiskars inneröra, exempel
vis saknar fiskar trumhinna och hörsel
snäcka. de kan därför inte uppfatta ljud
trycksvariationer på samma sätt som vi. 
deras inneröron är utvecklade för att 
uppfatta partikelrörelser i vattenmassan. 
Vissa arter, som torsk och sill, kan ändå 
uppfatta ljudtrycksvariationer genom 
att simblåsan eller något luftfyllt hål
rum fungerar som en trumhinna. inkom

mande ljud får simblåsan att vibrera, och 
dessa vibrationer leder ljudtrycksvaria
tionen till innerörat. Fiskar som har den
na egenskap kan höra upp till flera tusen 
hertz, medan plattfiskar som saknar sim
blåsa hör upp till några få hundra hertz. 
De flesta fiskarter hör också låga frekven
ser långt under människans hörselgräns. 
Fiskens inneröra har ytterligare en funk
tion, och det är att ange dess läge i vat
tenmassan. Helt enkelt att veta vad som 
är upp och ner.

Naturliga ljud
innan människan tog havet i anspråk 
fanns det ljud i haven skapade både av 
djur och från olika havsfenomen. Valar
nas sång är kanske det mest kända lju
det. Mindre känt är att ett av världens 
mest högljudda djur, pistolräkan, lever i 
haven. i Östersjön och Västerhavet har vi 
inte lika högljudda arter men flera fiskar

Haven är fulla av ljud. Vissa är naturliga såsom ljud av djur, 
regn, vågor och is. På senare år har människans aktiviteter 
på och i havet ökat och därmed även ljudnivåerna, speciellt i 
grunda vatten. I stort sett finns det inga tysta områden kvar 
på jorden. Dock saknar vi kunskap om hur mycket ljud våra 
aktiviteter sprider och hur djuren påverkas.

Hur mycket (o)ljud tål djuren i havet?

Uppmätning av ljud i oceanerna visar att 
det finns fartygsljud i stort sett var man än 
befinner sig i världen. Vid en fartygspassage 
bildas ljud som kan överrösta djurens egna, 
eller hindra dem från att höra andra viktiga 
ljud från omgivningen. 
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ter ger ifrån sig ljud. ett exempel är tor
sken där hanarna vid parning ger ifrån 
sig grymtningar för att locka honor.

Vädret är en faktor som starkt påver
kar ljudbilden. Med ökande vindhastig
het bryter vågorna och det bildas våg
skum som består av små bubblor vilka 
ger ifrån sig ljud när de kollapsar. Även 
regn ger upphov till ljud när dropparna 
slår ner i vattnet. Allt som allt är den na
turliga ljudbilden i vatten rik, och den 
ger djuren viktig information om omgiv
ningen.

mänskliga ljudaktiviteter
Ljudutbredning i vatten skiljer sig från 
motsvarande fenomen i luft. På grund av 
att ljudet är inlåst mellan botten och yta 
uppstår under vissa förutsättningar ljud
kanaler i vilka ljudet kan färdas myck
et långa sträckor. Resultatet blir att ha
ven fylls med ljud. Fartyg sänder ut kon

tinuerligt ljud som överlappar med fisk-
ars hörselområde. uppmätning av ljud i 
oceanerna visar att det finns fartygsljud 
i stort sett var man än befinner sig i värl
den. Fartygstrafiken i världen, och i syn
nerhet i Östersjön, förväntas också öka. 
Söder om Gotland, vid Midsjöbankar
na, passerar idag ungefär 30 000 fartyg 
per år. det motsvarar cirka fyra fartyg per 
timme. Effekten blir att det alltid finns 
ljud från fartyg i området.

På senare år har det kommersiella in
tresset för haven ökat markant. Förutom 
fiske och fartygstrafik har flera nya akti
viteter börjat ta plats. Runt europas kus
ter etableras flera stora vindkraftspar
ker. en teknik som ofta används för att 
förankra tornen i botten är pålning. tor
nen hamras ner i sedimentet några tio
tal meter. Ett torn kan kräva flera tusen 
hammarslag innan det sitter fast. Parker
nas storlek medför att pålning kan pågå 

fakta om ljud
Ljud består av två komponenter, tryck-
variationer och partikelrörelse. Männis-
kan kan bara uppfatta tryckvariationer 
medan fiskars hörselorgan uppfattar 
partikelrörelser. Vissa arter kan även 
uppfatta ljudtryck. Ljudet brukar indelas 
i två olika typer, nämligen impulsiva och 
kontinuerliga. Exempel på impulsiva 
ljudkällor är pålning och undervattens-
sprängningar. Kontinuerligt ljud alstras 
av till exempel fartyg. Ljudstyrka anges 
i enheten decibel. Ljudet kan bestå av 
en eller flera toner vars frekvens anges 
i enheten hertz. Plattfiskar som inte har 
någon simblåsa kan enbart uppfatta par-
tikelrörelse från någon del av en hertz 
till några få hundra hertz medan fiskar 
med simblåsa kan höra från någon del av 
en hertz upp till några tusen hertz. Som 
jämförelse kan en människa höra från 
ungefär 20 upp till 20 000 hertz i luft.

Hur mycket (o)ljud tål djuren i havet?

Torsken är en av våra fiskarter som ger ifrån 
sig ljud. Vid parning ger hanarna ifrån sig 

grymtningar för att locka honor
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När vindkraftsparker anläggs förankras tornen i botten med pålning. De hamras ner 
i sedimentet några tiotal meter. Ett torn kan kräva flera tusen hammarslag innan det 
sitter fast, och parkernas storlek gör att pålningen kan pågå under flera års tid.
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under flera års tid, och risken är stor att 
större grupper av fisk och däggdjur tar 
skada och trängs undan från sin natur
liga miljö.

Negativ påverkan
Hur ser ljudbilden ut i våra svenska hav? 
Något enkelt svar går inte att ge men 
från stickprov vet vi att mänskliga aktivi
teter generar ljud och att dessa kan vara 
starka. Hur mycket ljud vi sprider i haven 
är egentligen ointressant, det intressanta 
är hur mycket de marina djuren tål. Stu
dier i vattentankar och utomhusburar där 
fiskar har utsatts för ljud visar att de re
agerar. Vid mycket höga ljud skadas el
ler till och med dör djuren. detta kan ske 
vid undervattensexplosioner eller i den 
omedelbara närheten till ett pålnings
verk. Längre bort från ljudkällan kan de 
bli stressade och förändra sitt beteende. 
Följden blir att djurens naturliga beteen
de störs och deras livssituation försäm

ras. om ljudet har en negativ påverkan 
på en hel population så måste källans 
ljudstyrka minskas eller begränsas i tid. i 
ekologiskt viktiga områden kan man för
bjuda vissa typer av aktiviteter som bull
rar för mycket. Vid en fartygspassage bil
das ljud som kan överrösta djurens egna 
ljud eller hindra dem från att höra andra 
viktiga ljud från omgivningen, exempel
vis kan lockropens räckvidd minska. För 
att undvika negativ påverkan från fartyg 
kan flera åtgärder sättas in. Nya fartyg 
kan göras tystare och fartygstrafiken kan 
ledas om så att de inte passerar känsliga 
områden.

ljudkarta skapas
Vi behöver mer forskning för att förstå 
hur mycket ljud vi sprider och vilka ef
fekter det ger. ett första steg är att få en 
uppfattning om hur ljudbilden i haven 
ser ut. I ett stort EU-projekt i vilket fler
talet av Östersjöländerna deltar skapar vi 

nu en ljudkarta över Östersjön och Väs
terhavet genom mätningar och modelle
ring. utifrån kartorna är det möjligt att 
studera både hur ljudbilden förändras 
från år till år och hur den påverkar dju
ren. Målet är att genomföra ljudmätning
ar under ett år i hela Östersjön och i Väs
terhavet för att bestämma ljudlandska
pet. utgående från dessa kan vi sedan 
börja tackla frågan om hur mycket  
(o)ljud våra djur tål.Z

text ocH koNtakt:

Peter Sigray, Marina system och  
Mathias Andersson, Undervattensteknik, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

peters@foi.se 

läs mer: 

www.bias-project.eu
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Anläggning av våtmarker föreslås ofta som en lösning för att 
fånga upp näringsämnen såsom fosfor och kväve som är på väg 
att rinna ut i havet. Ny forskning visar att våtmarkers förmåga 
att minska näringsbelastningen på havet beror på var de ligger 
i landskapet. För att de ska bidra till att minska övergödningen 

behöver vi därför mer kunskap och bättre riktlinjer. 

våtmarker 
– rätt sätt att minska övergödningen?

Mängd kväve som hålls kvar

d
et senaste århundradet har 
utsläpp av näringsämnen från 
land till hav ökat rejält på 
grund av mänskliga aktivite

ter. det har lett till mer övergödning och 
algblomningar. Att anlägga, skydda el
ler restaurera våtmarker har använts för 
att minska näringsbelastningen från oli
ka källor.. 

stoppas näringsämnena upp?   
Våtmarkers förmåga att fånga upp nä
ringsämnen har utvärderats inom ett an
tal projekt men då ofta med fokus på en
skilda våtmarker inom ett lokalt avrin
ningsområde. Resultaten visar att en våt
mark under gynnsamma förhållanden 
kan minska näringshalten i det vatten 
som strömmar genom den. Men för att ta 
reda på om en satsning på konstruerade 
och restaurerade våtmarker kan förbätt
ra Östersjöns miljö bör den totala effek
ten av alla våtmarker som finns fördelade 
över landskapet undersökas.

Kartan visar den uppskattade mängden 
kväve som hålls kvar (retentionen) i land-
skapet för de olika delavrinningsområdena 
i Norra respektive Södra Östersjöns vatten-
distrikt. Kartan för fosfor ser likadan ut. 
Notera att mängden kväve som hålls kvar 
av landskapet typiskt är liten (gröna områ-
den) nära kusten medan den är högre (röda 
områden) i inlandet. I de röda områdena 
har våtmarker alltså som minst effekt för att 
minska övergödningen av havet. Där finns 
andra landskapselement såsom sjöar, som 
är mycket mer effektiva på att hålla kvar 
näringsämnena. J
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Myr.

Myr med skog på.

Som ett led i implementeringen av 
eu:s Ramdirektiv för vatten har Sveri
ge blivit uppdelat i fem vattendistrikt be
roende på avrinningen av vatten till oli
ka havsbassänger. i vår studie tittade vi 
närmare på våtmarkers betydelse för att 
minska övergödningen av havet i Norra 
och Södra Östersjöns vattendistrikt. det
ta gjordes genom att analysera tillgäng
liga data över hur mycket näringsämnen 
som sprids med vatten genom landskapet 
tillsammans med uppgifter om de våt
marker som finns i samma område.

ingen effekt på stor skala 
i vår studie kunde vi inte se någon sta
tistiskt mätbar effekt av våtmarkerna på 
den vattenburna belastningen av närings
ämnen till havet. det fanns med andra 

ord inte  något samband mellan andelen 
våtmarker och mängden kväve och fosfor 
som nådde havet. Våtmarks arean i de två 
vattendistrikten ligger på mellan noll och 
fem procent av den totala ytan. På denna 
större landskapsskala är det annat som 
är viktigare för uppfångandet av närings

I vår studie kunde vi inte 
se någon statistiskt mätbar 
effekt av våtmarkerna på 
den vattenburna belast-
ningen av näringsämnen 
till havet.

I
 olika våtmarkstyper 

I vår studie använde vi oss av den svenska 
klassificeringen av våtmarkstyper som finns 
i Svensk marktäckedata. Där inkluderas 
limnogena våtmarker (våtmarker längs med 
vattendrag och sjöar), saltpåverkade våt-
marker, myrar samt myrar med olika typer 
av skog. 

Generellt är det de limnogena och salt-
påverkade våtmarkerna som kan förväntas 
fånga upp näringsämnen eftersom vattnet 
som rör sig genom sådana våtmarker mesta-
dels kommer från omgivande yt- och grund-
vatten. Myrarna förväntas inte fånga upp lika 
mycket näringsämnen eftersom de oftast 
är inströmningsområden, vilket innebär att 
vattnet som rör sig genom dem mest kommer 
från nederbörd.
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ämnen. Förekomsten av stora sjöar längs 
vattnets strömningsväg till havet och av
ståndet mellan en utsläppskälla och ha
vet är faktorer som bidrar mycket mer 
till att minska övergödningen än vad våt
markerna gör med den fördelning de nu 
har i landskapet.

kunskap förbättrar planering 
Resultaten pekar på att våtmarksåtgär
der för att minska näringsbelastningen 
på Östersjön inte alltid är effektiva lös
ningar. detta eftersom andra landskaps
element alltså påverkar den totala belast
ningen så mycket mer. Mer forskning be
hövs nu för att bättre kunna bedöma hur 
användbara riktlinjer ska utformas. Även 
om våtmarker inte är optimala för nä

ringsämnesminskning på stor landskaps
skala, är det viktigt att komma ihåg våt
markers andra fördelar för flora och fau
na, rekreation och turism – våtmarkernas 
välkända ekosystemtjänster.Z

text ocH koNtakt 

Andrew Quin, Fernando Jaramillo och 
Georgia Destouni, Institutionen för natur-
geografi och kvartärgeologi, Stockholms 
universitet

andrew.quin@natgeo.su.se

Våtmark vid vattendrag.
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Våtmark vid saltvatten.

tumregler för  
våtmarks åtgärder 

Våtmarker som åtgärd för minskning av 
näringsbelastning till Östersjön

kan vara effektivt om…
•	 en	stor	del	av	landskapets	totala	vat-

tenströmning går genom dem
•	 de	ligger/konstrueras	för	att	fånga	

upp belastningen från signifikanta 
punktkällor

är troligtvis ineffektivt om…
•	 bara	en	 liten	andel	av	 landskapets	

totala vattenströmning går genom 
dem

•	 avståndet	 för	 vattenströmningen	
från källa till den påverkade reci-
pienten är stort

•	 de	ligger	uppströms	om	en	stor	sjö
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regelverk för  
minskad övergödning

i flera Östersjöländers politiska do
kument framgår att havsmiljön är 
en viktig fråga. Svensk miljöpoli
tik har lyft havsmiljön och särskilt 

övergödningsproblematiken som en akut 
och prioriterad fråga för vilken en rad åt
gärder och styrmedel antas. dansk och 
till viss del även polsk miljöpolitik vi
sar också på betydande engagemang och 
åtaganden. i estland är dock övergöd
ningsproblematiken relativt osynlig, för
utom några generella uttalanden i imple
menteringsplanen för Baltic Sea Action 
Plan. Miljörättsforskare i Sverige, dan

mark, Polen och estland har undersökt 
sina respektive rättsordningar med fokus 
på reglering av jordbruk och utsläpp av 
avloppsvatten till Östersjön. om vi tittar 
närmare på resultaten ser vi stora likhe
ter i de studerade länderna. 

lika avloppsregler…
de stora avloppsreningsverken regle
ras genom tillstånd. Där finns utrymme 
för att anpassa miljökraven. de materi
ella kraven avvägs dock mot andra in
tressen, vilket kan medföra otillräckliga 
krav ur miljöperspektiv. I flera av länder

na noteras ett pragmatiskt förhållnings
sätt till tillståndskrav för avloppsrenings
verk. i danmark har Naturstyrelsen rap
porterat om att ju strängare utsläppskrav 
som ställs på avloppsreningsverken desto 
fler villkorsöverträdelser sker. Därför re
kommenderas mer ändamålsenligt reg
leringsklimat, där utsläppsvillkor sätts 
på en nivå som det är realistiskt att upp
nå långsiktigt. i Polen och estland är re
ning av avloppsvatten ett centralt utveck
lingsområde. ett omfattande program 
och enorma ekonomiska satsningar har 
genomförts för utbyggnad av avloppsre
ningsverk och infrastruktur. det har inne
burit minskningar av Polens utsläpp av 
näringsämnen.

… och jordbruksregler 
Länderna uppvisar även likheter i regle
ring av jordbruksverksamhet. Det finns 
omfattande regelverk för exempelvis lag
ring av gödsel, hur stora mängder nä
ringsämnen som får tillföras genom göds

Havsmiljöfrågor, inte minst de som rör övergödningen, anses 
viktiga i hela Östersjöregionen och flera riktlinjer som styr 
arbetet baseras på en så kallad ekosystemansats. Efter att ha 
studerat Östersjöländers lagar kring utsläpp av näringsämnen 
till Östersjön har miljörättsjurister kunnat visa att ländernas 
regelverk liknar varandra och att den ekosystembaserade för-
valtningen inte fått fotfäste. 

För att minska övergödningen av havet regleras när,  
hur mycket och med vilka metoder som man får gödsla. 
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ling, vilka tider på året och med vilka 
metoder. Sådana normer fastställs i for
mellt bindande regler, men också i olika 
typer av råd och rekommendationer (best 
practice). det är vanligt med olika typer 
av ekonomiska styrmedel. De flesta jord
bruksverksamheter är inte tillståndsplik
tiga, utan regleras genom myndigheters 
tillsyn. Från länderna rapporteras olika 
erfarenheter av efterlevnaden av det om
fattande regelverket; i estland är efter
levnadsgraden osäker på grund av bris
tande miljöövervakning och kontrollsys
tem, i Polen noteras återkommande bris
ter i efterlevnaden, i danmark hänvisas 
till officiella uttalanden om generellt sett 
god regelefterlevnad. det är dock klart 
att vi inte sett tillräckliga resultat i form 
av minskade övergödningsproblem. ofta 
diskuteras politiska svårigheter med allt
för sträng reglering av jordbruket.

rättar sig efter miljön
ekosystemansatsen, eller ekosystemba
serad förvaltning, innebär ett angrepps
sätt där man rättar sig efter miljöns för
utsättningar när man skyddar den. det är 
en förvaltningsform som är flexibel nog 
att kunna anpassa sig till nya miljöför
hållanden såsom påvisad försämrad sta
tus. Ansatsen innebär också att olika be
rörda intressenter tillåts delta. till exem
pel att nya åtgärdsprogram utformas ef
ter gemensamma samråd med forskare, 

verksamhetsutövare och myndigheter. i 
de studerade länderna återfinns ekosys
temansatsen på strategisk regleringsni
vå. Särskilt ramvattendirektivets vatten
förvaltning bygger på ekosystemansats. 
Genomförandet av ansatsen i själva för
valtningen är dock svagt. Rättssystemets 
operativa styrinstrument och deras till
lämpning i praktiken ger inte tydligt ut
tryck för ekosystemansats, utan fungerar 
i stort sett som förr. Vattenförvaltning
ens samlade kunskap och planering utgör 
dock beslutsunderlag som kan påverka 
bestämmandet av skyddsnivå och rättsli
ga krav. 

outnyttjade möjligheter
I flera av de studerade länderna noteras 
viss osäkerhet i förvaltningsplaners och 
åtgärdsprograms rättsliga status, alltså 
om de måste följas och ifall myndigheters 
bristande efterlevnad på olika sätt kan 
styras rättsligt, prövas och kontrolleras. 

När det gäller estland noteras till ex
empel att implementering av ramvatten
direktivet, liksom annan eurätt, sker ge
nom ordagrann inkorporering av ofta 

ganska generellt formulerad direktiv
text. Därför finns hänvisning till och in
dikatorer för den ekosystemansats som 
ramvattendirektivet kan sägas medföra, 
men detta innebär inte att ekosystemba
serad förvaltning införts i estlands rätts
ordning. det preciseras inte i lagstiftning
en hur föreskrivna flexibla förvaltningsåt
gärder skall ske, eller vem som skall ge
nomföra dessa, vilket i praktiken gör den 
nationella regleringen meningslös. 

en generell observation är att det 
finns utrymme för ekosystemansatsen i 
rättslig reglering, genom särskilda gene
rella regler eller individuella tillstånds
villkor. en lika vanlig observation är dock 
att detta utrymme oftast inte utnyttjas. 
Att förändra regleringen för att möta en 
förändrad miljösituation verkar också 
ovanligt. 

konkretisering behövs
ekosystemansatsen slår sällan igenom 
i konkret rättslig reglering och faktiska 
förvaltningsåtgärder. Hittills har man fo
kuserat på kunskapsuppbyggnad och in
formation. i fortsättningen bör också för
valtningsplaners och åtgärdsprograms 
rättsliga betydelse klargöras och stär
kas så att myndigheters genomförande 
av samordnad ekosystembaserad förvalt
ning kan styras och prövas. det bör bland 
annat innebära konkretisering av för
valtningsåtgärdernas innehåll och tids
ramar, samt vem som ansvarar för deras 
genomförande.Z

text ocH koNtakt

Annika K. Nilsson, Juridiska fakulteten, 
Uppsala universitet

annika.nilsson@jur.uu.se.
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Ekosystemansatsen slår 
sällan igenom i faktiska 
förvaltningsåtgärder.  

Det har genomförts enorma ekonomiska satsningar på  
utbyggnad av avloppsreningsverk i Östersjöregionen.

vad styr förvaltNiNgeN ?
Svensk havsmiljöförvaltning styrs av 
nationella och internationella miljömål, 
riktlinjer och konventioner. Det mesta 
av arbetet grundar sig på ekosysteman-
satsen. Regeringens “Havsproposition” 
från 2009 hänvisar till exempel till ett 
samlat grepp om svensk havspolitik 
vilket bland annat medfört bildandet 
av den samordnande Havs- och vat-
tenmyndigheten. EU:s ramdirektiv om 
en marin strategi syftar till att uppnå 
god status genom ekosystembaserad 
förvaltning senast 2020. Östersjölän-
derna har även enats om att uppnå de 
åtaganden som ingår i Östersjöns ak-
tionsplan, Baltic Sea Action Plan, som 
antogs 2007 av Östersjöländernas mil-
jöministrar inom samarbetet i Helcom.
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k
iselalger är små, de flesta är 
mellan 20 och 200 mikro
meter i diameter, ungefär som 
diametern på ett hårstrå. de 

är otroligt framgångsrika, och förekom
mer nästan överallt där det finns vatten; 
i havet, i sjöar och vattendrag, i is både 
i Arktis och Antarktis och i fuktig jord. i 
sjöar och i havet lever de i den övre de
len av vattenmassan, eftersom de be
höver solljus för att kunna fotosynteti
sera, det vill säga ta upp koldioxid och 
avge syre.

små men viktiga
Kiselalger utgör basen i den marina födo
väven. de är en viktig föda för djurplank
ton som i sin tur blir mat för fiskyngel. I 
Sverige är kiselalgerna en viktig del av 
vårblomningen i både Östersjön och på 
västkusten. Vårblomningen i Västerhavet 
börjar normalt i februarimars, medan 
den i Östersjön ofta startar i april. Många 

kiselalgssläkten förekommer både på 
västkusten och i Östersjön, men det skil
jer sig åt på artnivå eftersom salthalten 
i dessa hav är mycket olika. På västkus
ten finns det många marina arter, medan 
det i Östersjöns bräckta vatten finns arter 
som tål lägre salthalt.

driver den biologiska pumpen
Kiselalgsblomningarna är ofarliga, till 
skillnad från sommarblomningen av cy
anobakterier i Östersjön som kan vara 
giftig. under blomningen förökar sig ki
selalgerna genom celldelning och ökar 
snabbt i antal, de tar upp och omvand
lar koldioxid och kväve, i form av nitrat, 
till organiskt material. efter blomning
en klibbar kiselalgerna ihop sig till aggre
gat som kallas marin snö, eftersom de ser 
ut som snöflingor i vattnet. Dessa sjunker 
mot botten samtidigt som en del av kolet 
och kvävet de bundit frigörs till det om
givande vattnet, kolet frigörs som koldi

oxid igen och kvävet frigörs som ammo
nium och gynnar andra alger. Aggrega
ten sjunker med en hastighet av 20100 
meter per dag. den snabbhet de sjun
ker med sammankopplat med den sto
ra mängd koldioxid kiselalgerna tar upp 
gör att de står för en stor del av transpor
ten av koldioxid från atmosfären till se
diment och djuphav i oceanerna, den så 
kallade biologiska pumpen.

kan ge syrebrist på botten
När algerna sjunker till botten blir de 
mat för bottenlevande organismer och 
bakterier som bryter ned kiselalgerna till 
koldioxid och närsalter, som till exem
pel ammonium och nitrat. Men alger som 
sjunker till botten nära våra kuster bidrar 
även till syrebrist på botten när de bryts 
ned. Syrebristen leder till döda bottnar 
utan liv, de djur som kan flyr och resten 
dör. Stora mängder nitrat i vattnet ger 
kraftiga algblomningar som binder sto

kiselalger ger oss vart femte andetag

Kiselalger är världens kanske 
viktigaste primärproducen-
ter. De står för omkring 20 
procent av kolfixeringen på 
jorden, vilket är mer än alla 
regnskogarna tillsammans. 
Man kan säga att syret i var 
femte andetag vi tar kommer 
från just kiselalger.

I
 Elektronmikroskopbilder på tre vanliga kiselalgssläkten i svenska vatten: Thalassiosira, 

Skeletonema och Chaetoceros. 
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kiselalger ger oss vart femte andetag

ra mängder koldioxid i ytvattnet, men re
sulterar i mycket alger som sedimenterar 
ner till botten. När bakterier sedan bry
ter ned algerna förbrukar de syret i sedi
mentet, och frigör koldioxid, vilket kan 
ge syrebrist. Nitratkoncentrationer och 
algblomningar måste därför vara i balans 
med bottenvattnets syretillgång för att 
minska utbredningen av syrebrist. 

livet i ett glashus
Kiselalger är inte bara otroligt viktiga för 
det marina livet, de är också fantastiskt 
vackra. Sitt namn har de från det skal 
av kisel som omsluter cellen, man bru
kar säga att kiselalgerna lever i glashus 
då glas består av kisel. Kiselskalen ser ut 
som små askar, där den ena halvan är lite 
större än den andra. Algerna förökar sig 
genom att dela på sig, varje ny cell får då 
ena delen av ”asken” och bildar den an
dra delen själv. detta leder till att celler
na blir mindre och mindre, och för att 

återställa cellstorleken igen förökar sig 
kiselalgerna sexuellt. Skalen har en kom
plicerad struktur med porer och spring
or som gör att cellen har tillgång till den 
omgivande miljön för upptag av närings
ämnen och utsöndring av restprodukter. 
det hårda skalet skyddar även algerna 
mot djurplankton som äter dem, men al
gerna har även en annan spännande för
svarsmekanism. Kiselalger är encelliga, 
men hos många arter sitter cellerna ihop 
i kedjor som kan bestå av mer än 30 cel
ler. När algerna via kemiska signaler i 
vattnet känner av att det finns djurplank
ton i närheten kan de dela upp kedjorna 
i mindre delar och på så sätt bli för små 
för att kunna bli uppätna.Z

text ocH koNtakt: 

Johanna Bergkvist och Helle Ploug,  
Institutionen för biologi och miljöveten-
skaper, Göteborgs universitet 

johanna.bergkvist@gu.se

I
 Närbild på en Thalassiosira-cell och kopplingen mellan två Skeletonema-celler. Här ser 

man tydligt hur komplexa kiselskalen är, med porer, utskott och kopplingar mellan cellerna.
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 Hoppkräftan är ett av alla de djurplankton 

som äter kiselalger.
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 Marin snö. Aggregat bildade av vårblom-

ningen i Västerhavet, aggregaten ser ut som 
små kometer och är flera mm stora. 
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östersjöns  
mikroorganismer 

väl rustade 
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u
nder de senaste åren har vår 
medvetenhet om mikroorga
nismernas fundamentala roll 
i naturen fullkomligt explo

derat. detta beror i hög grad på de nya 
kraftfulla metoder som utvecklats för att 
kartlägga arvsmassan i allt från männis
kor och djur till virus och bakterier. då 
dessutom kostnaden för kartläggningen 
har minskat drastiskt har användandet av 
dessa metoder ökat. Vi har fått unika in
blickar i de komplexa processer som på
går i havet, även bland de bakterier som 
inte går att isolera och odla i laboratorie
miljö. Hittills har över 50 miljoner gener 
i Östersjöns mikroorganismer kartlagts.  

salthalten har styrt
i Östersjön har mikroorganismer sam
lats in längs en transekt från norr till sö
der, från i det närmaste sötvatten i norr 
till den marina miljön längs Sveriges 
västkust. Alla större grupper av bakte
rier före kommer längs transekten, men 
i olik a mängd, och salthalten verkar sty
ra utbredningen av olika arter. Det finns 
stora funktionella skillnader bland mikro

organismerna i Östersjön, vilket tyder på 
att vissa av Östersjöns mikroorganismer 
har utvecklats i unika riktningar i jämfö
relse med dem man ser i sjöar och världs
hav. Bakterierna har utvecklat olika gene

tiska lösningar för samma funktioner, ex
empelvis andning, beroende på den salt
halt de utsatts för under evolutionens 
gång. Anpassning till olika saltnivåer ver
kar alltså finnas inbyggda i centrala funk
tioner och är en förklaring till att olika 
typer av bakterier återfinns i havsvatten 
och andra i sötvatten. 

anpassade cyanobakterier
en del av arbetet har varit att fokuse
ra på att kartlägga Östersjöns cyanobak

terier. Analyserna visar att små encelli
ga cyanobakterier, som även dominerar i 
världshaven, är långt mer vanliga i hela 
Östersjön än de större mer välkända gif
tiga arter som blommar under sensom
maren. den genetiska diversiteten av cy
anobakterier är betydligt högre i Öster
sjön än i den marina miljön i Västerhavet. 
de encelliga arter som dominerar i hela 
Östersjön har en unik sammansättning av 
ljusabsorberande pigmentgener som skil
jer sig från liknande organismer i världs
haven. de är alltså speciellt anpassade 
till de speciella ljusförhållanden som rå
der i Östersjöns brackvatten. 

väl rustade för förändring
Att kartlägga Östersjöns mikroorga

nismer är mödosamt och tidskrävande, 
men kan ge mycket viktig information 
om hur ekosystemet har förmåga att an
passa sig efter en värld i förändring. Med 
sin mångfald och breda repertoar av me
taboliska funktioner och anpassningar 
verkar åtminstone Östersjöns mikroorga
nismer vara mycket anpassningsbara och 
väl rustade för förändringar i klimat och 
miljö.Z

text ocH koNtakt: 

Karolina Ininbergs och John Larsson, 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 
Stockholms universitet/ Science for Life 
Laboratory 

karolina.ininbergs@su.se

gloBal oceaN sampliNg
Global Ocean Sampling-projektet har 
som mål att samla in och sekvensera 
världshavens mikroorganismer. Pro-
jektet leds av J. Craig Venter, och har 
hittills både mångdubblat den genetiska 
information som finns att tillgå i offent-
liga databaser och gett förbluffande in-
sikter i artrikedom hos bakterier i haven.  
Sedan 2009 har projektet fokuserat på 
antropogent påverkade Europeiska inn-
anhav och sjöar, såsom Östersjön, och 
Birgitta Bergman leder tillsammans med 
Craig Venter samarbetsprojektet Micro-
bial Metagenomics in the Baltic Sea, 
MiMeBS, vid Stockholms universitet.

Att kartlägga generna hos Östersjöns mikroorganismer är 
både mödosamt och tidskrävande, men kan ge viktig informa-
tion om hur de utvecklats och anpassat sig till den varierande 
salthalten. De bakterier som idag lever i Östersjön verkar vara 
väl rustade för kommande förändringar i klimat och miljö.

I Proverna i MiMeBS första fas samlades in på Sorcerer II, en 95 fots segelbåt som 
utrustats för att samla in mikroorganismer och oceanografisk data. 
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Karolina Ininbergs och Jeff Hoffman 
inspekterar resultaten från mätning-
arna under den europeiska Global 
Ocean Sampling-expeditionen.

 Den genetiska diversite-
ten av cyanobakterier är 
betydligt högre i Östersjön 
än i den marina miljön i 
Västerhavet.
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i havets sediment begravs kväve och 
fosforrikt material i form av döda 
växter och djur, och en del av dessa 
näringsämnen blir på så sätt otill

gängliga för levande organismer. Men 
i sedimenten sker även många proces
ser som kan omsätta näringsämnena. Nä
ringsämnena kan då antingen återföras 
till vattnet i tillgänglig form, eller trans
porteras till atmosfären och bli otillgäng
liga för havets organismer. Sedimenten 
har en avgörande roll, och processerna 
där är viktiga att förstå för att exempel
vis kunna angripa problemen med över
gödning.

Syre och temperatur reglerar omvand

lingsprocesserna av näring i sedimenten. 
det är väl känt att fosfat frigörs från sedi
menten då syrenivåerna går ner. Vid hö
gre syrenivåer vid bottnarna kommer en 
större del av fosfatet att bindas till järn
oxider, och då stanna i sedimentet.

När det gäller kväve är det inte lika 
enkelt, och kunskapen kring processer
na är också sämre. en nyckelfråga är hur 
stor andel av kvävet i sedimenten som 
omvandlas till kvävgas. Vissa cyanobak
terier kan använda kvävgas som närings
källa, men större delen av den kvävgas 
som bildas i sedimenten kommer att för
svinna till atmosfären.

Bakterier katalyserar
de senaste femton åren har forsknings
resultat lett till en helt ny syn på kvävets 
kretslopp i haven. Bland annat har man 
upptäckt anammoxbakterier, som kan ka
talysera omvandlingen av ammonium till 
kvävgas i syrefria miljöer. Processen är 
idag känd i nästan alla naturliga miljö
er med låga syrekoncentrationer, och an
vänds också i många moderna vatten
reningsverk för att öka effektiviteten i 
kvävereningen.

variation i tid och rum
i övergödda områden verkar dock inte 
anammoxbakteriernas omvandling vara 
särskilt betydelsefull. istället sker om
vandlingen till kvävgas genom en syre
krävande process, där ammonium först 
omvandlas till nitrit, sedan till nitrat och 
till slut till kvävgas. under sommaren, 
då syrenivåerna är låga och temperatu
ren hög, kommer omvandlingen till kväv
gas att avstanna, och kväve släpps istället 
ut från sedimenten i form av ammonium. 
Ammonium är en form som är tillgänglig 
för bland annat alger, och övergödningen 

I sedimenten sker processer som kan vara helt avgörande för 
näringsbalansen i havsvattnet. Omvandlingen av fosfor till 
olika former är relativt väl känd, medan detaljerna i kvävets 
kretslopp är betydligt mindre kända. Mer än hälften av den 
årliga tillförseln av kväve till Östersjön beräknas omsättas till 
kvävgas i sedimentet, vilket sedan går förlorat för de flesta 
marina organismer.  

sediment med nyckelroll i näringsväven

I sedimenten sker många processer som kan omsätta näringsämnena. Kväve kan antingen 
återföras till vattnet i en form som är tillgänglig för växter, eller ombildas till kvävgas som 
försvinner till atmosfären.

Havsborstmaskar av släktet Marenzelleria, 
som kommit in i Östersjön via barlastvatten 
från Nordamerika, verkar minska kvävgas-
bildningen, och istället öka omvandlingen 
av kväve till växttillgängligt ammonium.Fo

t
o

: 
Je

R
K

eR
 L

o
K

R
A

N
t

z
/A

z
o

t
e

Fo
t

o
: 

N
iK

LA
S 

W
iJ

K
M

A
R

K
/A

z
o

t
e



21havsutsikt   1  2014

kan därigenom eskalera.
under vintern är bottenvattnet som 

kallast och syrekoncentrationerna som 
högst. då kommer också omvandlingen 
till kvävgas att öka i de övergödda områ
dena, och en större andel av kvävet kom
mer att försvinna till atmosfären.

i mindre övergödda områden fung
erar det tvärtom så att omvandlingen 
till kvävgas är högst under sommaren, 
då bottenvattnet är som varmast. Gra
den av övergödning ger alltså en stor va
riation under året. Mängden kväve som 
omvandlas till kvävgas under ett helt år 
är dock, intressant nog, lika stor oavsett 
övergödningsgrad. Kunskapsluckorna är 
fortfarande stora när det gäller hur den
na variation i tid och rum påverkar till
växten av växtplankton och näringsba
lansen i vattnet.

Havsborstmaskar påverkar
det är inte bara syrekoncentrationer 
och temperatur som påverkar hur myck
et av kvävet som omvandlas till kvävgas. 
de bottenlevande djuren, med sitt grä
vande och sin konsumtion av dött orga

niskt material, har också en stor påver
kan på processerna i sedimenten. det är 
av betydelse vilka arter och hur många 
djur som finns i ett område. Laboratorie
försök med havsborstmaskar av släktet 
Maren zelleria visar att förekomst av den
na minskade omvandlingen av kväve till 
kvävgas med nästan femtio procent.  
istället omvandlades kvävet i hög ut
sträckning till den för växtplankton till
gängliga formen ammonium. Även detta 
kan förväntas eskalera de negativa effek
terna av övergödning. Marenzelleria är 
en invasiv havsborstmask som upptäck
tes i Östersjön under slutet av 1980ta
let. Idag kan den återfinnas i alla av Öst
ersjöns havsområden, och är en domine
rande art bland de bottenlevande djuren 
i många områden. 

effektivare åtgärder
idag är övergödning och ökande syre
fria bottnar några av de största miljöpro
blemen för Östersjön. eu:s vattendirek
tiv och marina direktiv har blivit svensk 
lag sedan 2010, och kräver att både kust
områden och utsjöområden ska hålla god 

ekologisk status 2020. För att nå upp till 
detta måste nationella och internatio
nella beslutsfattare genomföra effekti
va åtgärder, vilket är lättare sagt än gjort. 
Man har lyckats minska tillförseln av fos
fat och nitrat till Östersjön, men effekten 
i form av minskade områden med syre
fria bottnar eller minskad övergödning 
har hittills uteblivit. en stor del av för
klaringen kan ligga i processerna i sedi
menten, och en ökad kunskap kring hur 
dessa processer fungerar kan bidra till att 
utveckla effektiva åtgärder mot övergöd
ning och syrefria bottnar.Z 

text ocH koNtakt: 

Volker Brüchert och Stefano Bonaglia, 
institutionen för geologiska vetenskaper, 
Stockholms universitet

Caroline Raymond, institutionen för 
ekologi, miljö och botanik, Stockholms 
universitet

volker.bruchert@geo.su.se

sediment med nyckelroll i näringsväven

I strävan att nå målet god ekologisk status 2020 har man lyckats minska tillförseln av fosfat 
och nitrat till Östersjön. Effekten i form av minskade områden med syrefria bottnar eller 
minskad övergödning har dock hittills uteblivit. Fo
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B
romerade substanser tillverkas 
av människan för att användas 
som flamskyddsmedel men lik
nande ämnen bildas även na

turligt av alger och cyanobakterier. en 
grupp av sådana naturligt producera
de bromerade ämnen är hydroxylerade 
polybromerade difenyletrar, oHPBde
er. Nu finns experimentella vetenskapliga 
belägg för att oHPBdeer har toxiska ef
fekter. ett problem som bör tas på allvar, 
inte minst med tanke på att den naturli
ga produktionen av bromfenoler tros öka 
vid övergödning. 

stoppad yngelutveckling
i ett försök där man testade oHBBde
ers giftighet visade det sig att ämnena 
var akut toxiska för vuxna zebra fiskar 
och deras yngel. exempelvis slutade 
zebrafisk embryon att utvecklas när de ut
sattes för OH-BBDEer. Effekterna märktes 
även vid låga koncentrationer. 

energiproduktion rubbas 
Bromfenoler har också visat sig påverka 
energiproduktionen i cellernas kraftverk, 
mitokondrierna, som finns i alla högre 
organismer. Nedbrytningsprodukter av 
exempelvis kolhydrater tas om hand i mi
tokondrierna och omvandlas i flera steg 
till energi som organismerna behöver för 
att fungera normalt. denna biokemis
ka process i mitokondrien kallas oxidativ 
fosforylering och det är den som hämmas 
av bromfenoler som oHPBdeer. det le
der i sin tur till underskott av tillgänglig 
energi och i längden avmagring. 

ämnena utbredda 
i och med övergödning av havet har tro
ligtvis produktionen av bromfenoler 
ökat. detta eftersom de alger som produ
cerar mest bromfenoler är arter som gyn
nas av mycket näring, exempelvis fintrå
diga rödalger och brunalger. dessa ettåri
ga alger producerar under högsommaren 
mycket bromfenoler, som sedan läcker 
ut i vattnet. Blåmusslor som lever av att 
filtrera stora mängder vatten eller små 

Många kemikalier som 
framställs genom männis-
kans försorg kan ha ogynn-
samma egenskaper för hälsa 
och miljö. Men även ämnen 
som bildas i naturen kan 
ha negativa effekter. Natur-
produkter, som bromfenoler, 
är utbredda i Östersjön. Ny 
forskning tyder på att de 
är giftiga för djuren i havet 
genom att bland annat störa 
deras energiproduktion. 

Bromerade ämnen giftiga för havsdjuren 

Ettåriga fintrådiga alger gynnas av övergödningen och producerar OH-PBDEer.
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Bromerade ämnen giftiga för havsdjuren 
kräftdjur som lever bland de fintrådiga 
algerna, kan bygga upp höga koncentra
tioner av oHPBde. dessutom har man 
sett att fiskar som strömming och abbor
re har ämnena i sig.

 
arter med hälsoproblem 
de senaste åren har en hel del forskning 
visat att Östersjöns djurarter, såsom blå
musslor, strömming, sillgrissla och säl 
har blivit allt magrare. dålig kläckbarhet 
hos strömmingsrom som läggs på fintrå
diga alger har också rapporterats. i dag 
vet vi att dessa alger innehåller oHPB
deer, alltså samma ämnen som i labora
torieförsök visat sig kunna stoppa utveck
lingen av zebrafiskyngel. Sjöfåglar, så
som ejder och alfågel, kan äta upp till två 
kilo blåmusslor per dag, musslor som ju 
visat sig kunna innehålla höga koncen
trationer av oHPBdeer. Våra nya resul
tat och annan forskning som framkommit 
så här långt är oroande, nu behövs mer 
kunskap för att göra en ordentlig bedöm
ning av bromfenolers påverkan på Öster
sjöns djurliv.Z

Bromerade ämNeN

Bromfenoler: Förekommer som na-
turprodukter i marin miljön men vissa 
används också i industrin vid till exempel 
framställning av flamskyddsmedel. Till 
bromfenoler räknas flera grupper av 
ämnen däribland OH-PBDEer. 
OH-PBDEer: Hydroxylerade polybro-
merade difenyletrar förekommer som 
naturprodukter men vissa är kända som 
nedbrytningsprodukter av flamskydds-
medlet PBDE i däggdjur.
PBDEer: Polybromerade difenyletrar 
är flamskyddsmedel som bland annat 
använts för att flamskydda elektronik.

text & koNtakt 

Lillemor Asplund, Anna-Karin Dahlberg, 
Dennis Lindqvist, Institutionen för material 
och miljökemi, Stockholms universitet

lillemor.asplund@mmk.su.se.

Blåmusslor som lever av att filtrera stora mängder vatten innehåller höga 
koncentrationer bromfenoler under sommarmånaderna.

Nylagd strömmingsrom i ullsläke 
(Ceramium tenuicorne), en av de 
fintrådiga rödalger som producerar 
giftiga bromfenoler. 
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Formlerna visar två exempel på OH-
PBDEer som finns i Östersjöns musslor 
och alger.



avsändare
umeå marina  
ForskningsCentrum
norrByn
905 71 hörneFors

slingrande sjöhästsläktingar

KantnålsfisKar tillhör famil-
jen Syngnathidae, sjöhästar och 
kantnålsfiskar. Familjen delas in i 
två underfamiljer, sjöhästar (Hip-
pocampinae) och kantnålar (Syg-
nathinae). Sjöhästar är tjockare 
än kantnåls fiskarna, och simmar 
i upprättstående läge. Huvudet 
påminner om ett hästhuvud, och är 
i 90 graders vinkel mot kroppen. I 
svenska vatten finns inga sjöhästar.

DEt finns många OliKa artEr 

av kantnålsfiskar. Huvudsakligen 
är det fråga om marina arter, men 
sötvattensarter finns framförallt i 
Sydamerika och tropiska Asien. I 
svenska vatten finns sex arter av 
kantnålsfiskar som kan vara svåra 
att skilja från varandra. Hit hör både 
kantnålar (större och mindre kant-
nål samt tångsnälla) och havsnålar 
(större och mindre havsnål, samt 
krumnosig havsnål). 

KantnålsfisKar har kroppspansar 
som består av ringar av benplåtar 
som omsluter kroppen. De simmar 
vågrätt, men vilar lodrätt, oftast 
fastslingrade i växter. Både havsnå-
lar och kantnålar är smala i kropps-
formen, men medan havsnålarna 
är snörliknande fiskar som simmar 
med slingrande rörelser är kantnå-
larna betydligt stelare. Havsnålarna 
saknar dessutom stjärtfena, medan 
kantnålarna har en.

KantnålsfisKarna hittar man 
bland vegetationen i främst tång-
bälten och i ålgräsängar. De olika 
arterna lever på lite olika djup, 
och generellt kan man säga att 
arter som lever i nordliga områden 
uppehåller sig på djupare vatten 
under vintern. De äter framförallt 
plankton och smådjur som sugs in i 
den tandlösa, rörformade munnen. 
Käkarna finns längst ut på nosen. 

störrE Havsnål finns vid västkus-
ten. Det är den största av de svens-
ka kantnålarna, och kan bli hela 60 
centimeter lång. Den är mycket 
vanlig längs Skagerrakskusten, och 
förekommer mer sparsamt i Kat-
tegatt och i de södra delarna av 
Östersjön. Vid västkusten kan man 
även hitta den krumnosade havs-
nålen, en mycket mindre art med 
uppnäsa. Den är ovanlig jämfört 
med den större havsnålen.

längs västKustEn kan man också 
hitta större respektive mindre kant-
nål. Större kantnål blir nästan lika 
stor som större havsnål, och precis 
som den kan större kantnål leva på 
ända upp till 100 meters djup. Den 
mindre kantnålen lever på grun-
dare vatten, och är också betydligt 
mindre. Precis som sina släktingar 
trivs den bland tång, ålgräs och an-
nan vegetation.

stötEr man På en kantnålsfisk i 
Östersjön är det troligtvis antingen 
en mindre havsnål eller en tång-
snälla. Den mindre havsnålen har 
rak nos, och är inte längre än 30 
centimeter. Den finns i hela Öster-
sjön förutom i Bottenviken, men är 
ganska ovanlig norr om Ålands hav. 
Samma utbredning har tångsnälla n, 
en art med lång, tillplattad nos som 
trivs i grunda områden med mycket 
vegetation. Båda dessa arte r är dess-
utom mycket vanliga vid västkusten.

art i Fokus
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Text: Kristina Viklund/redaktionen


