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Jag hittar då inte mycket 
att äta där uppe i norr!
rovvATTENLoppA. FoTo: SoiLi SAESmAA & EijA rANTAjärvi
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 noterat

1

Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Sv
ea

lan
dskusten

NYTT: Så mår kustens vatten
Djupdykning i två fjärdar
Nya Slussen blir bra för Mälaren
Våtmarker – fungerar det?
Kustens fisk och bottendjur 
SSAB i Oxelösund

2016

späckHuggare slipper sea World
i framtiden kommer inga späckhuggare att vara tvungna att leva sina liv i den ameri-
kanska nöjesparken Sea World. de har hållits i fångenskap för att bland annat delta i 
spektakulära shower. Nu kommer företaget att sluta föda upp späckhuggare. Beslutet 
kommer efter många år av hård kritik från bland annat djurskydds organisationer.

smarta sätt att slippa måla
i princip alla båtbottenfärger är giftiga. 
Men det finns många sätt att undvi-
ka påväxt utan att måla skro-
vet på båten. Webbsajten 
Båtmiljö.se är späck-
ad med informa-
tion och tips. Nu 
finns även en karta 
över alla båttvättar i 
Sverige. 

L läs mer:  

www.batmiljo.se  
Trevlig sommar!

världsNaturfoNdeN publicerar 
varje år en konsumentguide för mer håll-
bara och miljövänliga köp av fisk och 
skaldjur. Bedömningen grundar sig på 
hur bestånden mår, om kontrollen och 
förvaltningen är hållbar och vilken effekt 
fisket har på ekosystemet. WWF:s fiske-
guide för 2016 har kommit, och i år får 
västkusträkan grönt ljus. hela det svens-
ka räkfisket är nu MSC-certifierat. Däre-
mot mår Östersjötorsken sämre och ham-
nar återigen på gult och rött ljus. 

L läs mer: www.wwf.se.

ansiktslyft för sveriges  
största sajt om havsmiljö
de största förändringarna är ett nytt utse-
ende där vårt fina bildmaterial får ta stör-
re plats, och en förstasida som bättre visar 
allt nytt innehåll. dessutom har vi förtyd-
ligat meny och struktur för att lättare se 
och hitta i det omfattande innehållet. 

L välkommeN iN till WWW.Havet.Nu

Nyheter, Fakta och Forskning om havet

så mår kusten i svealand
i rapporten Svealandskusten 2016 presenteras miljötillståndet i Svealands kustvatten 
av forskare och ledande experter. Lär dig mer om våtmarker, bottendjur och kustfisk, 
och fördjupa dig i miljön runt Slussen, Nyköping och Östhammar.

L läs mer: Ladda ned rapporten eller beställ på: www.svealandskusten.se

grönt ljus för räkan i WWF:s fiskeguide
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senaste om havets tillstånd
i hAvET 2015/2016 får du veta det 
senaste om tillståndet i våra svenska 
havsområden, baserat på den nationella 
marina miljöövervakningen. Läs om 
övergödningen i Östersjön, som fort-
farande är ett stort problem trots ett 
stort inflöde av salt, syrerikt vatten från 
västerhavet och om hur förändringar i 
ekosystemet fortplantar sig genom nä-
ringsvävarna och påverkar livet i havet. i 
rapporten finns både sammanfattningar 
och massor av fördjupningar, presenterat 
på ett populärvetenskapligt sätt.

L läs mer: Direkt på skärmen, ladda ner 
som pdf eller beställ kostnadsfritt på 
www.havsmiljoinstitutet.se/havet2015-2016
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J
ean-michel sitter på ocean Fu-
tures Societys kontor i Santa 
Barbara i kalifornien när havs-
utsiktredaktionen kontaktar ho-

nom för en intervju. plötsligt lutar han 
sig fram mot laptopen, viftar med ett do-
kument framför kameran och spricker 
upp i ett stort skäggigt leende. 

– Nu är det klart! vi har jobbat så 
länge för det här! Inga fler shower!

papperet i hans hand innehåller da-
gens stora nyhet: den amerikanska vat-
tenparkskedjan Seaworld har beslutat att 

de ska sluta föda upp och använda späck-
huggare i sina shower. och jean-michel 
är lycklig. redan 1999 startade han ett 
stort projekt för att späckhuggaren keiko, 
som spelade huvudrollen i filmen ”Rädda 
Willy”, skulle släppas tillbaka till havet.

Nu är det förmiddag i kalifornien 
och han är fullt upptagen med att sät-
ta berättarrösten till ”The Odyssey”, en 
fransk film om hans pappa, den legen-
dariske jacques-Yves cousteau. det är 
stressigt att få filmen klar till premiären 

i cannes. men trots att jean-michel fyllt 
77 år så har han inga planer på att slå 
av på takten, varken när det gäller arbe-
tet för havsmiljön eller dykningen. han 
berättar att han precis har genomgått 
en mycket exklusiv utbildning för att få 
dyka med en ”Exosuit”, en dykutrustning 
som utan slang låter användaren dyka 
ner till 300 meters djup. Genom att åter-
använda luften i dräkten kan personen 
stanna nere i upp till 10 timmar 

– i hela mitt liv har dykutrustning-
en satt gränsen för vad jag kan se och 

upptäcksresande i havets tjänst

Jean-Michel Cousteau var sju år när pappa Jaques puttade 
honom över bord första gången. På ryggen bar han den just 
uppfunna dykapparaten. 70 år och 80 dokumentärfilmer 

senare dyker Jean-Michel fortfarande så ofta han får chansen. 
Målet är att hinna utforska så mycket av havet som möjligt  

– för hur kan man skydda något man inte känner till? 

FoTo: rich cArEY/ShUTTErSTock
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hur länge jag kan stanna. Att nu kun-
na gå djupare och stanna längre är som 
att öppna en helt ny värld, och det kan 
ge oss kunskap som hjälper forskning-
en framåt och förhindrar att industrin be-
går misstag. 

HaN berättar att När pappa jac-
ques först började dyka var drivkraften 
främst att upptäcka nya spännande arter 
och miljöer som ingen sett tidigare. men 
han berättar också hur pappans inställ-
ning förändrades med tiden. om hur han 
efter många år återvände till sina gam-
la dykplatser, bara för att upptäcka att de 
var på väg att förstöras. och att det var 
människorna som var orsaken. 

– med dykningen så öppnade min 
pappa dörrarna till en ny värld. han bru-
kade säga: ”Människor skyddar det som 
de älskar. men hur kan man skydda nå-
got man inte ser?” Det finns förmodligen 
tusen och åter tusen arter i djupet som vi 
fortfarande måste upptäcka. jag önskar 
jag kunde leva i ytterligare 200 – 300 år, 
för det är så lång tid det kommer att ta 
innan vi utforskat hela det livsuppehål-
lande system som vi människor är kopp-
lade till.

för JeaN-micHel är det viktigt 
att fortsätta identifiera nya miljöer i ha-
vet som forskarna kan studera och hämta 
kunskap ifrån. men också att vi blir bätt-
re på att kommunicera forskarnas resul-
tat till allmänheten. För nyckeln till att 
förbättra tillstånden i haven, menar han, 
är utbildning, utbildning och åter utbild-
ning. År 2000 startade han till minne av 
sin far den ideella organisationen oce-
an Futures Society. En av organisationens 
viktigaste uppgifter är att utbilda barn 
och ungdomar om havet och dess invå-
nare.

– problemet med många forskare är 
att deras jobb är att vara just forskare. 
När de pratar så förstår man inte vad de 
snackar om. men det är inte deras fel. 

det är vårt jobb att hjälpa dem berätta 
för allmänheten om deras arbete, så att 
människor i slutänden blir bättre på att 
skydda miljön. och barnen är morgonda-
gens beslutsfattare. 

2006 besökte JeaN-micHel vita 
huset och visade sin film ”Voyage to 
Kure” om nordvästra Hawaii-öarna för 
president Bush. Filmen handlade om hur 
tonvis av gamla fiskeredskap förstör kor-
allreven och snärjer gröna havssköld-
paddor, munksälar och hajar. den visad e 

ocks å hur tusentals fågelungar dör av 
plast som följer med när deras föräldrar 
matar dem med flygfiskägg. Efter filmvis-
ningen beslutade Bush att skydda regi-
onen, och skapade ett av världens störs-
ta havsskyddsområden, 360 000 kvadrat-
meter stort.

– jag brukar alltid säga att vi aldrig 
ska använda pekpinnar, utan hellre för-
söka nå människors hjärtan, för då för-
svinner också deras försvarsmekanismer. 
vi kan sitta ner med politiker och besluts-
fattare – inte för att kritisera dem, utan 
för att hjälpa dem förstå. och ofta fung-
erar det! 

hur orkar du hålla så högt tempo efter 
alla dessa år? 

– dels är det spänningen när jag till-
sammans med vänner och forskare hittar 
nya arter som vi inte vet något om. varje 
gång jag dyker ser jag något nytt som jag 
aldrig sett tidigare. och dels är det ener-
gin jag får när jag ser ett barn i ögonen, 
och jag vill se till att det ska få samma 
möjligheter som jag fått. det laddar mina 
batterier!Z

Markus Nordin, redaktionen
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upptäcksresande i havets tjänst

JeaN-micHel cousteau
Jean-Michel Cousteau, 77 år, är en 
fransk upptäckare, filmmakare, utbil-
dare och miljöaktivist. Han är äldste 
sonen till dykpionjären Jacques-Yves 
Cousteau. En stor del av sitt liv har han 
tillbringat ombord på expeditionsfar-
tygen Calypso och Alcyone. Han har 
producerat över 80 filmer, och som 
kolumnist i Los Angeles Times har hans 
texter publicerats i ett sextiotal tidningar 
och nått miljontals läsare. 

År 2000 grundade han organisatio-
nen Ocean Futures Society, som jobbar 
för att bevara och sprida kunskap om 
havsmiljön. 

JacQues-yves cousteau
Jacques-Yves Cousteau (1910 – 1997) 
var en dykpionjär, upptäckare, filmare, 
fotograf och miljöaktivist. Tillsammans 
med ingenjören Emile Gagnan, tog han 
1943 fram den första kommersiella 
dykapparten: Aqua-lung. Med forsk-
ningsfartyget Calypso reste han under 
många år runt på haven och filmade 
världar under ytan om aldrig tidigare 
skådats. Han producerade över 120 tv-
dokumentärer och 
gav ut ett femtiotal 
böcker. Med åren 
kom han att allt 
mer aktivera sig 
i miljöfrågor och 
skydd av marina 
miljöer. Fo
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H
istoriskt har de stora världs-
haven representerat en mys-
tisk, främmande och i det 
närmaste oändlig värld. Spe-

ciellt djuphaven har varit både okända 
och otillgängliga. vid mitten av 1900-ta-
let började forskare med hjälp av ny tek-
nik göra stora framsteg, och kunska-
pen om världen under ytan växte. intres-
set bland allmänheten i USA och Europa 
var stort, och filmer och böcker om havet 
sågs och lästes av många. personer som 
rachel carson och jacques cousteau be-
rättade om en spännande och outforskad 
värld. havet var fullt av framtidslöften, 
både vetenskapligt och resursmässigt.

förändrad bild
idag är bilden av havet annorlunda. 
havsrelaterade miljöproblem är många 
och stora. Utfiskning påverkar ekologiska 
system och biologisk mångfald både lo-
kalt och globalt. klimatförändringar änd-
rar havsnivåer och vattnets kemiska sam-
mansättning, med direkta konsekvenser 
för både kustnära samhällen och marina 
ekosystem. Övergödning och förorening-
ar innebär ytterligare förändringar som 
kan påverka både människors och havs-
levande organismers hälsa. den bild av 
havet som forskare ger idag är en hotad 
miljö, tätt sammankopplad med mänskli-
ga aktiviteter. men den kunskapen över-
sätts sällan till berättelser som synliggör 
samspelet mellan människor och hav på 
ett nyanserat sätt. 

vetenskap som berättelse
kunskap – inte minst sådan som hand-
lar om samspel mellan människor och 
miljö – existerar i ett sammanhang. re-
dan när beslut fattas av forskare och fi-
nansiärer angående vad som ska studeras 
görs urval och prioriteringar. Utformning 
av forskningsfrågor och metoder inne-
bär ytterligare val som motiveras på olika 
sätt. När ny kunskap förmedlas till perso-
ner och grupper utanför forskarsamhäl-
let sker ofta en ännu tydligare normativ 

Berättelser om havet  – och om människor
På bara några årtionden har bilden av havet förändrats. För 
inte så länge sedan betraktades världshaven som en främ-
mande värld. Nu vet vi att människor interagerar med havet 
på många olika sätt. Människans påverkan på havet i form 
av föroreningar, försurning, utfiskning, övergödning samt 
stigande temperaturer och havsnivåer påverkar i sin tur män-
niskors hälsa, säkerhet och tillgång på mat. Men hur hänger 
våra idéer och föreställningar – våra berättelser – om havet 
ihop med kunskapsutvecklingen?

Det kan vara svårt att formulera berättelser om havet som fångar allmän-
hetens och beslutfattares intresse. Världen under ytan är avlägsen och 
osynlig för de flesta människor. Vi tenderar även att bry oss mindre om 
det som är långt borta och som vi inte direkt kan se.
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Berättelser om havet  – och om människor
tolkning; upptäckter om förändringar i 
till exempel havet formuleras som miljö-
problem och följs av krav på åtgärder. 
processen formas av värderingar, priori-
teringar och åsikter, vilka i sin tur hänger 
samman med olika världsbilder.

Minskad förekomst av en fiskart kan 
till exempel ses som negativt av olika an-
ledningar – för den biologiska mångfal-
den, ekonomiska konsekvenser för fiska-
re eller för att den har ett värde som mat-
fisk. Ofta är de olika anledningarna sam-

mankopplade, men det som anses vikti-
gast kan avgöra vilka åtgärder som fram-
står som lämpliga eller rent av nödvän-
diga. 

på det här viset vävs vetenskaplig in-
formation in i olika berättelser om värl-
den. Berättelserna tar form i ett historiskt 
och kulturellt sammanhang och speglar 
värderingar och önskemål om framtiden. 
hur forskare och andra väljer att berätta 
om ny kunskap påverkar i sin tur omvärl-
dens reaktion.

svårt att berätta om havet
Av flera anledningar kan det vara svårt 
att formulera berättelser om havet som 
fångar allmänhetens och beslutfatta-
res intresse. världen under ytan är av-
lägsen och osynlig för de flesta männis-
kor. vi tenderar även att bry oss min-
dre om det som är långt borta och som 
vi inte direkt kan se. Så har till exempel 
skövling av skog väckt mer uppmärksam-
het än trålning av havsbotten. Fiskar och 
andra marina organismer väcker gene-

Vår bild av havet har förändrats över tid. De stora världshaven representerade tidigare 
en främmande och i det närmaste oändlig värld, där mystiska odjur kunde lura i djupet.
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rellt inte vår sympati på samma sätt som 
många landlevande arter. Grymma eller 
slösaktiga fångstmetoder diskuteras inte 
ur ett etiskt eller djurskyddsperspektiv i 
samma utsträckning som vid hantering 
av djur på land. kemiska förändringar 
av havsvattnet som försurning eller syre-
brist kan vara svåra att förstå, och de oli-
ka händelseförloppen som leder fram till 
tillstånden är mycket svåra att förklara. 
Trots vetenskaplig kunskap om nära sam-
spel mellan processer i havet och på land 
är det alltså svårt att formulera berättel-
ser som förmedlar att det stora och djupa 
världshavet – även om det kan te sig av-
lägset och främmande – är en del av vår 
livsmiljö.

fokus på naturvetenskap 
De flesta vetenskapliga berättelser om 
havet och förändringar i havsmiljön 
handlar om naturvetenskapliga fenomen 
– de beskriver biologiska, kemiska eller 
fysikaliska förändringar. Att förändring-
arna beror på mänsklig aktivitet och vilka 
konsekvenserna i sin tur kan bli ingår of-
tast bara i periferin.

Ett exempel är vetenskapliga berät-
telser om stigande havsnivåer. vi vet att 
havsnivån kommer att stiga på grund av 
ökade temperaturer, men inte när, var, 
hur mycket eller hur snabbt. men det är 
tydligt att kustnära samhällen i små län-
der löper större risk än de i stora län-
der med tillgängliga utrymmen långt från 
kusten. rika, välorganiserade länder har 
generellt lättare att anpassa sig än de i 
fattigare delar av världen. även inom stä-
der och samhällen har vissa grupper bätt-
re förutsättningar än andra. dessa skill-

nader lyfts sällan fram i berättelser om 
framtidens havsnivåer. istället för att be-
tona betydelsen av sociala, politiska och 
ekonomiska faktorer för möjligheterna 
till anpassning fokuserar prognoserna på 
metrar och grader, som om de på egen 
hand avgör hur människor påverkas.

tröghet i systemet
En anledning till att naturvetenskapli-
ga perspektiv dominerar är nog att forsk-
ning och kunskap om samhällens påver-
kan på havet är relativt ny. Eftersom ha-
vet historiskt har studerats främst utifrån 
naturvetenskaplig nyfikenhet fortsätter 

vi att se och tänka på havet som natur-
vetenskapernas domän. Det finns alltså 
en tröghet i systemet.

En annan trolig anledning är att sam-
spelet mellan samhällen, människor och 
marina system är svårt att fastställa i de-
talj. ofta sker förskjutningar i både tid 
och rum mellan orsak och verkan. påver-
kan på en plats kan få konsekvenser nå-
gon helt annanstans, långt senare.

Ungefärliga mönster går ändå att se. 
Som att det är länder med tillgång till 
tekniskt avancerad utrustning som plock-
ar upp och konsumerar mest fisk, med-
an mindre blir kvar till de som använ-

der småskaliga metoder. När det gäller 
klimat relaterade förändringar har de län-
der och industrier som historiskt släppt 
ut mest koldioxid störst ansvar, dock är 
kunskapen fortfarande ganska liten om 
vilka konsekvenserna blir under ytan och 
hur de fördelas. En farhåga är att varma-
re och surare vatten kommer att påverka 
produktionen i havet negativt. detta kan 
i sin tur få konsekvenser för människor 
som är beroende av fisk som sin främsta 
proteinkälla och som har få alternativ att 
välja mellan. 

Sådana och liknande relationer mellan 
marina system och sociala, politiska och 
etiska frågor på land förtjänar, även om 
de är komplexa och svårtydda, större ut-
rymme i dagens berättelser om havet.

mer tvärvetenskap behövs
i en värld som präglas av människors 
miljöpåverkan blir perspektiv som kopp-
lar samman naturvetenskapliga processer 
med människors beteenden, värdering-
ar och relationer allt viktigare. det gäller 
även världen under havsytan, även om 
den kan kännas avlägsen. det räcker inte 
att påvisa att människor som enhetlig 
grupp påverkar havsmiljön. vetenskap-
liga berättelser om havet kan bli mycket 
bättre på att synliggöra hur olika männis-
kors och samhällens levnadsvillkor och 
situation påverkar, och påverkas av, för-
ändringar i havet.Z

text ocH koNtakt

Susanna Lidström, Avdelningen för  
historiska studier av teknik, vetenskap  
och historia, KTH

suslid@kth.se

Att förändringarna beror 
på mänsklig aktivitet och 
vilka konsekvenserna i sin 
tur kan bli ingår oftast bara 
i perferin.

I
 De flesta vetenskapliga berättelser om havet och förändringar i havsmiljön handlar om 

naturvetenskapliga fenomen. Att förändringarna beror på mänsklig aktivitet och vilka konse-
kvenserna i sin tur kan bli ingår oftast bara i periferin.
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att förstå eN HavsmilJö  
i föräNdriNg

Ett Formasfinansierat forskningsprojekt 
som studerar vetenskapliga berättelser 
om havet i relation till idéer och diskur-
ser om miljö, politik och samhälle. Att 
skapa förståelse och opinion kring mil-
jöförändringar i havet handlar inte bara 
om att kommunicera naturvetenskaplig 
forskning och dess politiska och juri-
diska implikationer, utan även om frågor 
om representation, kommunikation och 
föreställningsförmåga. Vilka berättelser 
som formuleras kring den vetenskapliga 
forskningen påverkar vår syn på havet 
och förändringar i havsmiljön.
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Framtidens fiske 
i historiens händer
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Går fisket i Östersjön mot ökad hållbarhet? Jag har inom 
mitt doktorandprojekt analyserat 100 års förändringar i 
fisket och Östersjöns ekosystem. Det har under denna tid 
pågått en ständig växelverkan mellan ekologiska och sociala 
faktorer. Det historiska perspektivet ger insikter om hur 
snabbt och oväntat förändringar kan ske, vilket kan peka ut 
en möjlig riktning för framtidens fiskeriförvaltning.

Torsk (Gadus morhua).
FoTo: krASoWiT/ShUTTErSTock
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i 
dagens diskussioner om Östersjöns 
fiske intar torsken huvudrollen. 
många blickar tillbaka till den peri-
od kring 1980 då Östersjöns torsk-

fiske var ett av världens lönsammaste. 
men det framstår allt tydligare att denna 
period var unik i historien. 

strömming störst 
Det som dominerat svenskt fiske i Öster-
sjön över lång tid har varit strömmingen. 
men variationerna har också varit stora – 
inte bara i bestånden utan också i fiske-
tekniker och i efterfrågan på olika arter. 
För att ta ett exempel: år 1930 kom ål 
och gädda på andra och tredje plats ef-
ter strömming i försäljningsvärde. Sedan 
dess har ålen minskat extremt kraftigt, 
på grund av både vattenkraftsutbyggnad 
och överfiske. Den klassas idag som akut 
hotad på den internationella rödlistan. 
Beståndet av gädda har också minskat, 
men framförallt har gäddan minskat i po-
pularitet som matfisk. Den har därför ett 
lågt försäljningsvärde, vilket lett till ett 
minskat fiske. 

Idag dominerar strömmingsfisket vär-
demässigt med torsk och skarpsill på an-
dra och tredje plats, men istället för att 
konsumeras av människor används fång-
sten huvudsakligen till att producera fisk-
mjöl. Fiskmjölet exporteras sedan till 
bland annat Norge för laxuppfödning. 
Ett av skälen till denna omsvängning är 
de höga dioxinhalterna i Östersjön, som 
gjort strömming olämplig som människo-
föda. Ett annat är den teknologiska ut-
vecklingen där nätfisket ersatts av trålfis-
ke, vilket är mer anpassat till höga fång-
ster av lägre kvalitet. 

samhället ändras 
vad dessa exempel visar är att ekologis-
ka och sociala faktorer samspelar över tid 
för att forma det fiske vi har idag. Hur vi 

kommer att utnyttja Östersjöns resurser 
avgörs både av de behov och förutsätt-
ningar vi har i samhället idag och hur de 
ser ut i framtiden. ingen har kunnat för-
utse de stora teknologiska genombrotten 
under 1900-talet, som dieselmotorn och 
trålteknologin, eller miljögiftsutsläppens 
påverkan på fisket. Det är ännu svårare 
att förutse de omfattande miljövariatio-
nerna i Östersjön, till exempel de punkt-
visa inflödena av salt- och syrerikt vatten 
vilka är en förutsättning för torskens re-
produktion. Östersjön kommer att fort-
sätta förändras – och förvaltningen mås-
te vara rustad för att hantera sådana osä-
kerheter. 

Mitt intresse för hur framtidens fiske-
politik skulle kunna se ut har därför lett 
mig till att parallellt med analyserna om 
ekosystemet och fiskets långtidsföränd-
ringar undersöka dagens fiskeriförvalt-
ning. den första slutsatsen är att regel-
verken blivit alltmer komplicerade. vi ser 
en ökad detaljstyrning som har gått från 
att etablera fiskekvoter till att reglera allt 
mindre detaljer kring hur yrkesfisket kan 
bedrivas. vi ser också en stark anpassning 
till dessa regler från fiskeflottan, men inte 
alltid enligt det förväntade sättet.

fel regler?  
i en studie visade det sig bland annat att 
ett antal fiskare anpassat sin officiella 
rapportering snarare än själva fiskeinsat-

serna. När jag i detalj gick igenom vad de 
rapporterat i sina loggböcker stämde de 
inte alls överens med vad som var känt 
om förekomsten av strömming och skarp-
sill i Östersjön. däremot stämde rappor-
terna nästan på pricken med de fiskekvo-
ter som beslutats året innan men som 
dessvärre inte legat i fas med fiskbestån-
dens utveckling. Extra problematiskt är 
detta eftersom fångstuppgifterna från fis-
ket används för att räkna ut kommande 
års fiskekvoter. Det riskerar att skapa en 
nedåtgående spiral med försämrade data, 
svagt underbyggda politiska beslut och 
därmed ett minskat förtroende för för-
valtningen hos yrkesfiskets aktörer. 

En annan tydlig trend i fisket är mot 
en ökad specialisering. Idag är en fiska-
re oftast inriktad på en enskild art, med 
liten möjlighet till att anpassa fiskeinsat-
sen efter variationer i bestånden. denna 
specialisering är också en direkt effekt av 
fiskeriförvaltningen, som i princip kräver 
fiskelicenser på enskilda arter och där-
med aktivt motverkar ett blandat fiske. 

Grunden för naturresursförvaltning 
ligger i att bevara själva naturresurserna, 
exempelvis fiskbestånden, på nivåer som 
inte äventyrar framtida nyttjande. 

Forskning har ofta visat på hur olik a 
sociala faktorer varit avgörande för att 
lyckas uppnå hållbarhet. min studie av 
fisket i Östersjön pekar på ett antal så-
dana faktorer. regelefterlevnad verkar 
vara en nyckel. den är i sin tur kopplad 
både till nivån på sanktioner och risken 
att bli kontrollerad, men sannolikt även 
till huru vida reglerna betraktas som rim-
liga av fiskets aktörer. Dagens komplice-
rade regelsystem lämnar lite utrymme 
för fiskesektorn att på eget initiativ sty-
ra över sin utveckling, och riskerar därför 
att skapa ett minskat förtroende, begrän-
sad regelefterlevnad och försämrad rap-
portering av fångster. 

Strömming, Clupea harengus
FoTo: hELLE m/iSTock

Idag är en fiskare oftast 
inriktad på en enskild art, 
med liten möjlighet till att 
anpassa fiskeinsatsen efter 
variationer i bestånden.

II Två av Sveriges största och modernaste 
fiskefartyg under 2010-talet. Dessa fartyg är 
specialiserade på fiske efter strömming, skarp-
sill och andra små stimlevande fiskarter. De 
största fartygen är uppemot 50 meter långa. 
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Nya politiska mål 
En mer allmän slutsats är att ekologis-
ka och sociala aspekter samspelat på ett 
intrikat sätt, och tillsammans avgjort ut-
vecklingen för Östersjöns fiske över de 
senaste 100 åren. I dagsläget spelar fiske-
politiken en avgörande roll i att begrän-
sa fisket, med målet att öka den ekologis-
ka hållbarheten. Under den största delen 
av 1900-talet har det varit precis tvärt-
om: fiskepolitiken har aktivt strävat ef-
ter att öka fisket, med mål att öka sys-
selsättning, skapa konkurrenskraftig in-
dustri och producera billig mat från ha-
vet. Ett av mina nuvarande projekt är att 
undersöka statens roll i fisket under oli-
ka tidsperioder och hur det påverkat da-
gens och framtidens möjligheter att upp-
nå hållbarhet. 

i ett större perspektiv kanske hela för-
valtningens utformning och rollfördel-
ning måste ses över för att skapa en till-
räcklig flexibilitet för framtida föränd-
ringar. modern naturresursforskning har 
tagit fasta på ekosystemens inneboende 
komplexitet, men även de avvägningar 
som kan finnas mellan olika ekosystem-
tjänster och vilka aktörer som drar nytta 
av dessa. det vill säga: är torskens åter-
komst prio ett? vem ska äta strömming-
en, befolkningen runt Östersjön eller den 
norska laxen? Eller bör den kanske läm-
nas kvar i havet som föda åt sillgriss-
lor? dessa utmaningar kommer att kräva 
forskningsinsatser som ser bortom tradi-
tionella forskningsdiscipliner och har för-
mågan att ställa de rätta frågorna för att 
utforma framtidens förvaltning.Z

text & koNtakt 

Jonas Hentati Sundberg, SLU,  
Institutionen för akvatiska resurser,

jonas.sundberg@slu.se 

I
 Braxenrecept från 1911. Efterfrågan och därmed försäljnings-

värdet på olika fiskarter har förändrats genom tiden. Vår syn på vad 
som anses vara fullgod matfisk har ändrats mycket sedan början av 
århundradet. 
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 Strömmingsfiske på 1950-talet, här vid Lörans fiskeläge i Sundsvall. Landshövding 

Eric Wesström tittar på från båt i bakgrunden. 

Braxen, Aramis brama
FoTo: ShUTTErSTock 
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r
ovvattenloppan, Cercopagi s 
pengoi, upptäcktes för för-
sta gången i Östersjön 1992 i 
rigabukten. den var troligt-

vis dittransporterad av handelsfartyg 
från sitt ursprungliga utbredningsområ-
de i kaspiska och Svarta havet. Arten har 
en stor potential för invasion, och popu-
lationen i de södra delarna av Östersjön 
har troligtvis gett upphov till en etable-
ring även i de Stora sjöarna i Nordameri-
ka. Sedan de första fynden gjordes i Öst-
ersjön har rovvattenloppan spridit sig 
snabbt, och 1999 hittades den för för-
sta gången i Bottenhavet. men sedan ser 
spridningen norrut ut att ha upphört. Nå-
gon slags barriär verkar sätta stopp för 
rovvattenloppans spridning in i Botten-
viken.

effektiv förökning
rovvattenloppan är ett kräftdjur med en 
kroppslängd på mellan en och två mil-
limeter. den har en krokig och taggig 
svans som kan vara hela sju gånger läng-
re än själva kroppen. den är ett aggres-
sivt rovdjur som lever på andra djur-
plankton, och som effektivt fångar både 
små och stora bytesdjur. den kan leva i 
vatten med olika salthalter, inklusive söt-
vatten, och gynnas generellt av varma-
re vatten. Arten kan föröka sig både sex-
uellt, då den lägger sina ägg i sedimen-
ten, och genom reproduktion utan be-
fruktning. vid den sexuella förökningen 
kan äggen övervintra i sedimenten, vilket 
ger en långsam men stabil förökning. När 
rovvattenloppan förökar sig utan befrukt-
ning går processen väldigt snabbt, och 
den kan då utnyttja tillfälligt goda förhål-
landen i sin livsmiljö.

ekosystem påverkas
Så snart rovvattenloppan har etablera t 
sig och blivit en del av djurplankton-
samhället kan den påverka ekosystemet Fo
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Födobrist  
verkar stoppa
rovvatteN-
loppaN

Sedan rovvattenloppan dök upp på 
1990-talet har den spridit sig till stora 

delar av Östersjön. På senare tid har dock 
spridningen norrut mattats av eller till och 

med upphört. En av förklaringarna verkar 
vara att den glupska rovvattenloppan inte 

hittar mat i Bottenviken.

I Rovvattenloppan Cercopagis pengoi, 
med sitt märkliga utseende och sin långa 
svans, kan ställa till med stora besvär när 
den fastnar i fiskeredskapen. Den är ett 
glupskt rovdjur som invaderat stora delar av 
Östersjön.
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på många olika sätt. Arten har blivit klas-
sad som höggradigt invasiv, eftersom den 
kan störa inhemska ekosystem. den kan 
vara till stort besvär för fiskenäringen, ef-
tersom den täpper till nät och andra fis-
keredskap. hur stor påverkan rovvatten-
loppan får på ekosystemet där den eta-
blerar sig skiljer sig mellan olika områ-
den, och mellan kustområden och utsjö-
områden. När populationerna når sina 
största tätheter, oftast under sommaren 
då vattentemperaturerna är som högst, 
blir också påverkan på ekosystemet som 
störst.

glupskt rovdjur
rovvattenloppan äter många av de natur-
ligt förekommande djurplankton arterna, 
exempelvis Acartia, Bosmina och Eury-
temora. Bytesdjurens populationer kan 
bli så utarmade av rovvattenloppans kon-
sumtion att djurplanktonsamhällenas 
sammansättning förändras permanent, 
eller så att djurplanktonen är tvungna att 
anpassa sina utvecklingsfaser i tid. rov-
vattenloppan kan till och med äta sina 
bytesdjur så effektivt att de själva till slut 
blir begränsade i sin populationsutveck-
ling. rovvattenloppan konkurrerar med 
fisk och andra djurplankton ätande djur 
om födan. men de kan även själva ut-
göra föda åt planktonätande fisk, och 
viss a studier tyder på att fisk föredrar 
rov vattenloppan som föda framför andr a 
djurplankton. med andra ord har den 
inte enbart en skadlig eller negativ inver-
kan på ekosystemet, utan kan också ge 
ett tillskott av näring och energi till födo-
väven i Östersjön.

stopp för spridning
även om rovvattenloppan spridit sig 
snabbt i de södra och mellersta delarna 
av Östersjön verkar den inte ha spridi t 
sig norrut sedan fyndet i Botten havet 
1999. provtagningar har genomförts 

regel bundet i både Bottenhavet och Bot-
tenviken, och rovvattenloppan har hit-
tats regelbundet i Bottenhavet. Bara vid 
ett tillfälle har den hittats i Bottenviken, 
och då i den allra nordligaste delen. Ett 
liknande mönster har observerats på den 
finska sida n av Bottniska viken, även om 
man där gjort enstaka fynd i de södra de-
larna av Bottenviken. i stort sett hittar 
man varken djur i vattnet eller ägg i sedi-
menten. Någonting stoppar rovvatten-
loppan från att invadera Bottenviken.

födobrist?
Trots rovvattenloppans förmåga till snabb 
reproduktion och dess snabba spridning 
i övriga delar av Östersjön, och trots att 
Bottenviken erbjuder perioder med lämp-
liga förhållanden för rovvattenloppan 
vad gäller såväl salthalt som sommar-
temperaturer verkar den inte få fotfäs-
te i detta havsområde. Temperaturförhål-
landena och en kort sommarsäsong kan 
ha en viss hämmande effekt, men framfö-
rallt verkar det vara mängden bytesdjur 
som begränsar rovvattenloppans etable-
ring. Tätheter och biomassa av bytesdju-
ren verkar helt enkelt vara för låga för att 
upprätthålla en stabil population av de 
glupska rovvattenlopporna.

barriären kan försvinna
klimatförändringarna förväntas leda till 
ökande ytvattentemperaturer och en 
ökad tillrinning av sötvatten i de nordli-
ga delarna av Östersjön. Troligtvis kom-
mer detta att förändra mängder och tät-
heter av de inhemska djurplankton-
arterna, och risken finns att barriären för 

spridning av rovvattenloppan norrut ock-
så kommer att försvinna. Studier som ny-
ligen genomförts tyder på att kustzoner-
na utgör viktiga områden för rovvatten-
loppans etablering. dessa områden är 
också mycket viktiga för fiskpopulationer, 
och förväntas påverkas starkt av klimat-
förändringarna. med tanke på det, och 
på att enstaka fynd av rovvattenloppan 
gjorts i de nordligaste delarna av Botten-
viken, blir övervakning av och forskning 
kring rovvattenloppan i de nordliga de-
larna av Östersjön viktiga i framtiden.Z

text ocH koNtakt: 

Owen Rowe och Sonia Brugel,  
Institutionen för ekologi, miljö och  
geovetenskap, Umeå universitet.

owen.rowe@umu.se

Genom återkommande provtagningar av 
vattnet inom miljöövervakningen kan rov-
vattenloppans spridning följas. Den verkar 
vara etablerad i alla delar av Östersjön utom 
den allra nordligaste delen, Bottenviken. 
Bilden visar provtagning i Bottenhavet ut-
förd av Umeå marina forskningscentrum. L

Bytesdjurens populationer kan bli 
så utarmade av rovvattenloppans 

konsumtion att djurplankton
samhällenas sammansättning 

förändras permanent…
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J
ust den antarktiska halvön är 
en av tre platser på jordklotet 
där man registrerat den största 
uppvärmningen över de senas-

te 50 åren – fem gånger högre än jordens 
medel temperaturökning. den hastiga gla-
ciärsmältningen leder till ökad sedimen-
tering och i vissa fall minskad salthalt 

tåligt mikroskopiskt liv i antarktis
Vid den antarktiska halvön och öarna strax utanför smälte r 
glaciärerna med accelererande hastighet. Vi åkte ner till 
Carlini basen på Kung Georgs ö för att under ett par sommar-
månader studera hur klimatförändringarna påverkar det 
mikroskopiska ekosystemet på grunda havsbottnar. 

Översiktsbild över Carlinibasen med en 
vilande elefantsälshanne i förgrunden. Han 
ligger på en bädd av uppspolade alger. 
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tåligt mikroskopiskt liv i antarktis
på grunda havsbottnar vid vårt under-
sökningsområde. här täcks de mjuka se-
dimentbottnarna av vad som närmast 
kan beskrivas som flera millimeter tjocka 
filtar av mikroskopiska kiselalger. Tidi-
gare forskning har visat att växtplankton 
i fria vattnet inte räcker till för att täcka 
bottenlevande djurs näringsbehov, och 
man tror nu att en alternativ näringskälla 

är just dessa bottenlevande mikroskopis-
ka kiselalger. Så hur påverkas de av kli-
matförändringarna? 

algmatta på land 
Trots att vi har helt andra förutsättning-
ar än carl Skottsberg på Nordenskjöldex-
peditionen för drygt hundra år sedan är 
vi fortfarande i högsta grad beroende av 

goda väderförhållanden. och just goda 
väderförhållanden är något man säl-
lan har på dessa breddgrader. då vi efter 
en vecka fortfarande inte lyckats få tag i 
bottensediment med kiselalger efter som 
det rådde dykförbud bestämde vi oss för 
att kika närmare på den märkliga brun-
aktiga hinna som vi observerat på mar-
ken runtomkring basen. vid första an-

viktig bas i NäriNgskedJaN
Kiselalger är mikroskopiska, encelliga 
alger med en cellvägg som består av 
kiseldioxid. Kiselalger är en av världens 
vanligast förekommande mikroalgs-
grupper. De påträffas både i fria vat-
tenmassan och på botten, samt i salt- 
och sötvatten. De utgör den största 
växtplanktongruppen vi hittar i den så 
kallade vårblomningen runt våra kuster, 
och utgör näringsvävens bas. 

Matta av mikroskopiska alger och cyano-
bakterier som lever i smältvatten från  
glaciärerna. Bubblorna är syrgas som bildas 
vid foto syntesen. De är några millimeter i 
diameter.



16 havsutsikt   2  2016

forskNiNgsstatioN vid sydsHetlaNdsöarNa
På Kung Georgs ö, eller ”Isla 25 de Mayo” som den kallas i Argentina, finns tiotalet olika 
forskningsstationer administrerade av länder med stor geografisk spridning, såsom 
Sydkorea, Kina, Ryssland, Polen, Tyskland, Chile och Argentina. Carlinibasen, tidigare 
Jubanybasen, ligger i Potter Cove och sköts numera av Argentina. Vårt forsknings projekt 
bedrivs i samarbete med argentinska forskare men även med tyska forskare från Alfred-
Wegener-Institutet. 

Mikroskopbild där man ser en syrgasbubbla 
men också fina trådar av cyanobakterier och 
kiselalger som bildar ett transparent nät. 

blicken var den väldigt lik de kiselalgs-
mattor som vi tidigare studerat på mel-
lan tre och femton meters djup i havs-
viken utanför. det visade sig att vi var på 
rätt spår. En snabb titt i mikroskopet av-
slöjade ett nät med avlånga kiselalger, 
sammanblandade med trådar av cyano-
bakterier. 

vi utökade våra promenader runt vi-
ken och fann att dessa mattor hade rela-
tivt stor utbredning i skyddade områden 
med lågt flöde av smältvatten från glaci-
ärerna. då vi ändå väntade på bättre dyk-
väder beslutade vi oss för att påbörja stu-
dier av dessa smältvattenmattor. Efter-
som de utsätts för mycket ljus, neder-
börd, temperaturförändringar och även 
uttorkning, designade vi en serie olika ex-
periment. vi började med att studera hur 
detta mikroskopiska ekosystem hanterade 
ultraviolett strålning.

ljus, torka och salt  
vid resor till Antarktis gäller det att vara 
beredd på det mesta, så i packningen 
fanns utrustning för både plan B, c, d 
och E. vi hittade armeringsnät vid basens 
skrotupplag, och med hjälp av medtagna 
plastfilmer och tandtråd(!) konstruerade 
vi ett rutmönster med filter som absorbe-
rade UV-strålning och filter som släppte 
igenom hela solljusets spektrum. 

Undersökningen, som pågick under 
cirka två veckor, visade inte helt förvå-
nande att dessa kiselalger och cyano-
bakterier inte hade några större problem 
att hantera vare sig höga ljusintensiteter 
eller kortvågig Uv-strålning. de ökade i 
antal under hela perioden. Vår nyfikenhet 
ökade, och eftersom dykvädret inte för-
bättrats fortsatte vi med fler experiment. 
vi testade hur mattorna klarade uttork-
ning, infrysning och ökad salthalt. och jo, 
vi kunde konstatera att de överlever både 
uttorkning och infrysning, men resultaten 
från dessa korta experiment måste nu ve-
rifieras. Experimentet med ökad salthalt 
inspirerades av att vi såg hur flera av gla-
ciärströmmarna långsamt rann via strän-
derna ner i havsviken. 

Är det så att ”våra” alger även över-
lever i havsvatten? och överlevde gjorde 
de allt – och det i salthalter som var jäm-
förbara med havsvattnet, även om vi inte 
i detta miniexperiment kunde konstatera 
om de även kundeväxa, alltså öka i cell-
antal. Så slumpen (vädret) gjorde att vi 
fann tåliga mikroskopiska ekosystem som 
kanske gynnas av glaciärsmältningen och 
ökar i utbredning. 

klarar nytt klimat? 
Så blev äntligen vädret bättre och dy-
karna fick tillåtelse att ge sig ut. Vi hitta-

de finfina kiselalgsmattor, och påbörjad e 
våra planerade experiment att studera 
hur de bottenlevande algerna hantera-
de en ökad temperatur och minskad salt-
halt. då vi vid tidigare polarexpeditioner 
konstaterat att det inte alltid är den dy-
raste och mest sofistikerade utrustningen 
som är den bästa så utgjordes vår experi-
mentbalja av en uppblåsbar barnbassäng 
i plast. i denna placerade vi ett antal ge-
nomskinliga plastlådor. de olika tempera-
turerna kontrollerades med hjälp av vär-
mare och termostater som man använder 
i trädgårdsdammar. Allt fungerade per-
fekt, men det omgivande vattnet i barn-
bassängen behövde kylas ned med is-
block – ett tämligen oväntat problem när 
man befinner sig i Antarktis. Vi gick i skift 
för att samla isblock att lägga i vår bas-
säng. Experimentet lyckades över förvän-
tan, och vi kunde konstatera att kiselalgs-
samhället som helhet inte verkar hotat 
av förväntade temperaturökningar eller 
minskad salthalt.Z

text, koNtakt & foto

Angela Wulff och Anders Torstensson, 
Institutionen för biologi och miljövetenskap, 
Göteborgs universitet 

angela.wulff@bioenv.gu.se

Kung Georgs ö/Isla de Mayo

Argentina

Sydshetlandsöarna

I
  Insamling av algmattor för vidare  

analyser på labbet.

carlinibasen
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livsmiljöer i havet 
måste skyddas

För att bevara havslevande arter måste vi skydda deras livsmiljöer. 
Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också 
attraktiva för oss människor, som vill bygga stugor i havsvikar, köra 
våra fritidsbåtar och muddra runt våra bryggor.
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v
i är vana att se hur människan 
omformar naturen på land. 
Åkermark och produktions-
skogar breder ut sig, med-

an artrika skogar, hagmarker och ängs-
marker försvinner. Det finns knappt nå-
gon helt ostörd natur kvar, och livsutrym-
met krymper för många arter. på land är 
förlust av livsmiljöer idag den viktigas-
te anledningen till att arter minskar el-
ler dör ut. 

För havsmiljön finns färre exempel 
på att arter dött ut på grund av att de-
ras livsmiljö förstörts. delvis beror det på 
att jakt och fiske över lag utgör ett be-
tydligt större hot mot de marina arter-
na än förlust av livsmiljöer. men kunska-
pen om livsmiljöer i havet har också va-
rit mindre än för landmiljön. Fler och fler 
studier visar nu på exempel där föränd-

ring och förlust av livsmiljöer har haft en 
direkt koppling till att arter minskat i ha-
ven. För att vi ska kunna bevara livskraf-
tiga bestånd av många havslevande ar-
ter räcker det inte bara med att minska 
på jakt- och fisketrycket. Vi måste även 
skydda deras livsmiljöer. 

Hotade naturtyper
Nyligen gjorde forskare från hela Öster-
sjöregionen en gemensam ansträngning 
att utvärdera vilka naturtyper som mins-
kar eller riskerar att försvinna från Öster-
sjön och kattegatt. Arbetet var en upp-
repning av en tidigare undersökning, 
inom ramen för helsingforskommissio-
nens verksamhet för att skydda Öster-
sjöns biologiska mångfald. Undersök-
ningen resulterade i en gemensam rödlis-
ta för naturtyper. Listan består av 25 ho-

tade naturtyper och ytterligare över 40 
som minskat eller förändrats kraftigt. Lis-
tan omfattar kustnära naturtyper som ål-
gräsängar och grunda vikar, men också 
sådana som är knutna till Östersjöns dju-
pa bottnar. 

attraktiva kustområden
Att just kustnära naturtyper hotas är inte 
unikt för Östersjön. Ungefär fyrtio pro-
cent av jordens befolkning bor vid kus-
terna, och en växande befolkning gör att 
mer och mer av naturen tas i anspråk. Ti-
digare dominerades grunda kustområden 
av vidsträckta undervattensängar av sjö-
gräs och andra vattenväxter. Nu visar en 
global studie att 30 procent av alla sjö-
gräsängar försvunnit sedan 1800-talet, 
och att de fortsätter att försvinna i en allt 
snabbare takt. 

livsmilJöer, Naturtyper  
ocH Habitat
Livsmiljön för en växt eller ett djur är den 
miljö där den kan leva. Sjögräs behöver ljus 
för att kunna växa och sand- eller finsedi-
mentbotten för att få fäste för sina rötter. 
Dess livsmiljö utgörs därför av grunda 
mjukbottnar dit ljuset når ned. Övergöd-
ning av havet gör att vattnet blir grumligare 
och ljuset inte når lika djupt – då krymper 
livsmiljön för sjögräs. Många rörliga arter, 
exempelvis fisk, utnyttjar olika livsmiljöer 
under olika delar av livet. 

Naturtyper, eller biotoper, är ett sätt 
att beskriva eller kategorisera naturen. Så 
kan till exempel landmiljön delas upp i 
skogar, ängsmarker och våtmarker. Skogar 
kan i sin tur delas in i löv- och barrskogar 
eller granskogar och bokskogar. I svenska 
havsområden hittar man istället naturtyper 
som blåstångsskogar, sjögräsängar och 
musselbäddar. En naturtyp definieras alltså 
av en eller flera arter av växter eller djur 
som karaktäriserar naturen på en viss plats. 

Biologer och ekologer använder ofta 
ordet habitat, som är synonymt med både 
livsmiljö och naturtyp. Men skillnaden 
mellan dem är viktig. En naturtyp kan vara 
livsmiljö för många arter. En sjögräsäng är 
exempelvis livsmiljö för många smådjur och 
fiskar. Omvänt kan en arts livsmiljö omfatta 
flera olika naturtyper. Arter som trivs i sjö-
gräsängar kan ofta även leva bland andra 
växter i havet. 

II Sjögräsängar med ålgräs 
(Zostera marina) är en av de 
naturtyper som minskar kraftigt 
i många kustområden. 

Abborren lägger sin rom i grunda, våg-
skyddade vikar. Det är också här som 
ynglen tillbringar sin första levnadstid. 
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i svenska havsområden tillhör grunda, 
vågskyddade vikar de mest hotade na-
turtyperna. det är ofta här vi vill ha våra 
sommarstugor, bryggor eller båtar. Sam-
tidigt är vikarna känsliga för såväl över-
gödning och båttrafik som för muddring. 
miljöförändringar i grunda vikar är en bi-
dragande orsak till att så mycket som 60 
procent av sjögräsängarna försvunnit i 
Bohuslän sedan 1980-talet. 

många arter drabbas
kustens naturtyper är en viktig livsmil-
jö för många havslevande arter. den bio-
logiska produktionen är stor och områ-
dena fungerar som både barnkammare 
och skafferi för havslevande fiskar. Så när 
dessa naturtyper minskar eller förändras 
drabbar det många arter. mängden vuxen 
abborre och gös i ett kustområde förkla-
ras till exempel delvis av hur stora ytor 
av grunda, vågskyddade vikar som finns i 
området. det är här abborren och gösen 
lägger sina ägg, och det är här fiskynglen 
tillbringar sin första levnadstid. 

i kattegatt har man visat att syrebrist 
och drivande algmattor på grunda bott-
nar gör det svårt för rödspättans larver 

att överleva och växa. om färre larver 
överlever kan det påverka mängden vux-
en fisk. På motsvarande sätt har den dra-
matiska minskningen av sik i Bottniska 
viken kopplats till brist på lämpliga mil-
jöer där den kan lägga sina ägg. 

övergödning förstör på djupet
Ett av de mest dramatiska exemplen på 
förlust av livsmiljöer i havet är ökning-
en av döda bottnar i Östersjöns djupa de-
lar. idag upptar de syrefria bottnarna en 
yta lika stor som danmark. Stora utsläpp 
av näringsämnen från land har lett till 
syrefria bottnar där inga djur kan leva. 
När djupa bottnar blir obeboeliga drab-
bas förstås de djurarter som är beroen-
de av dessa miljöer. det gäller exempelvis 
torsken, som lägger sina ägg i Östersjöns 
djuphålor och letar mat på djupa bottnar. 

viktig lärdom
den lärdom vi kan dra från landmiljön 
är att förstörda livsmiljöer leder till ut-
slagning av arter. Tidigare har man haft 
en mycket begränsad kunskap om ut-
bredningen av de flesta livsmiljöer i ha-
vet, men idag satsas det mycket resurser 
på att kartlägga naturen under havsytan. 
därigenom blir det möjligt att se vilka 
livsmiljöer som förändras eller minskar i 
utbredning, och att skydda känsliga och 
sällsynta miljöer från skadlig påverkan.Z

läs mer:

Rapporten ”Red list of Baltic underwater 
biotopes, habitats and biotope complexes” 
beskriver rödlistan för naturtyper i Östersjön 
och Kattegatt och finns att ladda ner på 
Helsingforskommissionens hemsida  
www.helcom.se.

text ocH koNtakt: 

Sofia Wikström, Stockholms universitets 
Östersjöcentrum, 08-16 17 91 

sofia.wikstrom@su.se

Vackra men känsliga. Vi lägger ofta småbåtshamnar och bryggor i skyddade vikar. 
Det påverkar livsmiljön för vattenvegetation och kustfisk. 
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tillhör grunda, våg
skyddade vikar de mest 
hotade naturtyperna.
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Näringsämnen som trans-
porteras till havet med floder 
och regnvatten fungerar som 
gödning för havets växter. Det 
är en naturlig process. Men 
ytterligare tillförsel från jord-
bruk, industrier, avloppsvat-
ten och skogsbruk kan leda 
till övergödning. Forskning 
visar att de kustnära havsom-
rådena spelar en viktig roll 
som filter för näringen från 
land, och att de därmed kan 
minska övergödningseffekten 
i öppet hav. 

skärgården 
– det naturliga filtret mot övergödning

i 
Östersjön har man under många år 
sett tecken på övergödning, till ex-
empel en ökad andel bottnar med 
syrebrist. Vid övergödning finns 

det mer näring än under naturliga för-
hållanden vilket leder till ökad primär-
produktion, det vill säga tillväxt av alger. 
primär produktionen är grunden för allt 
liv i havet. Genom att använda solener-
gi och ta upp koldioxid och näring, fram-
förallt kväve och fosfor, från vattnet bil-
das organiskt material. En del av det or-
ganiska materialet äts upp av djuren i ha-
vet medan en del sjunker till havsbotten. 
om det är mycket organiskt material som 
sjunker till botten och skall brytas ner så 
förbrukas stora mängder syre, vilket kan 
leda till döda, syrefria bottnar. havsbott-
narna förblir syrefria om inte nytt syre-
rikt vatten transporteras dit. 

Näring filtreras bort
När organiskt material bryts ner frigörs 
näringen och kan återanvändas av pri-
märproducenterna om den återförs till 
den solbelysta havsytan. vissa processer 

fungerar dock som ett filter, och motver-
kar övergödning genom att avlägsna nä-
ring från vattnets kretslopp. Forskare har 
i en studie visat att Stockholms skärgård 
fungerar som ett filter för näringsämnen 
som kommer från land. runt 70 procent 
av näringen stannar i skärgården istället 
för att fortsätta ut mot öppna Östersjön. 

Dessa filtereffekter hittar man huvud-
sakligen i havsbottnens sediment. Be-
gravning av organiskt material i botten-
sedimentet är en process som gör att en 
del näringsämnen inte längre kan frigö-
ras till vattnet. den största andelen av 
fosfor som försvinner från kretsloppet gör 
det genom att begravas. 

För kväve finns det, förutom begrav-
ning, även en filtereffekt som kallas de-
nitrifikation. I processen omvandlas kvä-

ve till löst kvävgas, som inte kan använ-
das i primärproduktion. Denitrifikation 
kan ske i vattnet, men huvuddelen sker 
på havsbotten.

vattenutbytets påverkan
Både vattenutbytet i havsområdet och 
vattendjupet påverkar hur mycket av 
näring en som stannar kvar och hur myck-
et som transporteras vidare till näst a 
vatten område. i områden med stort 
vatten  ut byt e är vidaretransporten större 
än i områden med mindre vattenutbyte. 

i djupare havsområden kan mer av det 
sjunkande organiska materialet brytas 
ner och frigöra sin näring redan i vattnet, 
vilket leder till att mer näring transporte-
ras med vattenströmmar till nästa vatten-
område. 

De kustnära havsområdena tar emot stora 
mängder näring från floder, regnvatten, in-
dustrier och reningsverk. Genom att fungera 
som ett filter för näringsämnena minskar 
kustzonen övergödningen i öppet hav. 
FoTo: LEiF kArLSSoN/AzoTE.
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på grunda områden når däremot ofta 
en större del av det organiska materialet 
havsbotten, och tack vare filtereffektern a 
avlägsnas där mer näring från krets-
loppet. 

kustzonsmodellen
För att undersöka var näringen som kom-
mer från land till våra hav tar vägen kan 
man använda sig av matematiska model-
ler. En sådan är den svenska kustzons-
modellen som utvecklats vid Smhi. den 
beskriver de fysiska processerna i havet 
genom att beräkna till exempel vatten-
transporter, salthalter och temperatur. 
Tillsammans med den fysiska modellen 
används en biogeokemisk modell som 
beskriver kretsloppet av näringsämnen i 
havet. den biogeokemiska modellen be-

räknar bland annat flöden av närings-
ämnen till primärproduktionen, mäng-
den organiskt material som sjunker till 
havsbottnarna, frigörelse av näring samt 
filter effekten. Kustzonsmodellen täcker 
in hela Sveriges kust, från norska grän-
sen i väst till den finska gränsen i norr, 
och består av drygt 650 sammankoppla-
de havsområden. 

filtereffekten i  
stockholms skärgård
i Stockholms skärgård når näringen ha-
vet främst via mälarens utlopp vid 
Strömmen i centrala Stockholm, men 
också genom utsläpp från reningsverk 
och industrier. modellberäkningar visar 
att ungefär 65 procent av tillförd fosfor 
från land och 72 procent av kvävet stan-
nar kvar i skärgården. den inre skärgår-
den har den mest effektiva filtreringen. 
det betyder att mest näring per ytenhet 
försvinner från vattnets kretslopp i det-
ta område. den inre skärgården är dock 
liten jämfört med den yttre skärgården, 
som är närapå 22 gånger större. därför 
fastnar totalt sett störst mängd näring i 
den yttre skärgården.

ett havsområde i förändring
När näringstillförseln från land föränd-
ras påverkar det även den mängd näring 
som finns tillgänglig i havsområdet. För-
ändringar går dock mycket långsammare 
i havsbottnar jämfört med i vattnet.

En modellstudie med minskad nä-
ringstillförsel till Stockholms skärgård vi-
sade att det tar cirka tre år för kvävet i 
bottnarna att komma i balans med nä-
ringstillförseln från land, medan det för 
fosfor tar cirka 40 år. olika tidskalor för 
kväve och fosfor gör att en minskning av 
näringstillförseln på kort sikt kan inne-
bära en försämring av skärgårdens filter-
effekt, men att den i sinom tid ökar. Be-
räkningarna av filtereffekten för fosfor 
med dagens tillförsel pekar på att Stock-
holms skärgård inte bara kommer att 
ta hand om all fosfor som kommer från 
land, utan dessutom kommer att filtrera 
ytterligare fosfor som importeras från det 
öppna havet utanför skärgården.Z

text ocH koNtakt

Elin Almroth-Rosell och Moa Edman, Forsk-
ning och utveckling, oceanografi, SMHI 

elin.almroth.rosell@smhi.se

skärgården 
– det naturliga filtret mot övergödning

boNus cocoa
Studien har gjorts av forskare vid SMHI 
inom ramen för Bonus COCOA (Nutrien t 
COcktails in COAstal zones of the Balti c 
Sea), ett internationellt projekt med av-
sikt att studera kustzonens betydelse 
för näringstransporten mellan land  
och hav.
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I grunda områden blir filtereffekten 
extra effektiv, eftersom en större del 
av det organiska materialet från land 
når havsbotten jämfört med djupare 
områden. 
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a
v tradition har båtbottnar må-
lats med en giftinnehållande 
färg för att förhindra att orga-
nismer sätter sig fast på skro-

vet. mycket påväxt gör att friktionen ökar 
och båten går långsammare. men gifter-
na påverkar inte enbart de organismer 
som sätter sig fast på båten, utan de läck-
er ut och påverkar även andra växter och 
djur i vattnet. Fritidsbåtar håller mesta-
dels till i den kustnära zonen och ank-
rar för natten i lugna vikar. dessa vikar är 
samtidigt viktiga reproduktionsområden 

för en mängd havsorganismer som kan 
påverkas negativt av gifterna från botten-
färgerna.

Ny och enkel mätmetod
vi har tagit fram en ny mätmetod, base-
rad på röntgenstrålning, som direkt kan 
mäta hur mycket av metallerna koppar, 
zink och tenn som finns på båtskrovet. 
det som är speciellt med metoden är att 
vi gjort en särskild kalibrering för plast-
båtskrov så att svaret redovisas direkt i 
mikrogram per kvadratcentimeter. Ge-

nom att röntgenbestråla skrovet får man 
direkt reda på hur mycket det finns av 
koppar, zink och tenn. metoden medför 
ingen skada på båten.

tenn högprioriterat
Tennorganiska föreningar, som TBT, an-
vändes tidigare i båtbottenfärger. dessa 
färger förbjöds redan 1989 för använd-
ning på båtar mindre än 25 meter. Se-
dan 2008 finns det ett globalt förbud för 
alla fartyg att använda färg innehållande 
tenn. Det kan dock finnas kvar tenn i un-
derliggande färglager på båtskroven. An-
ledningen till att de tennorganiska för-
eningarna har blivit förbjudna är deras 
hormon störande egenskaper, och i EU:s 
vattendirektiv är TBT ett av de prioritera-
de ämnena som ska fasas ut så fort som 
möjligt. Båtar med höga tennkoncentra-
tioner bör rekommenderas att ta bort all 
gammal färg, både för den egna hälsans 
skull och för spridningsrisken i miljön. 

Vad finns i färgen på ditt båtskrov? Är det giftigt? Finns det 
risk för din egen hälsa eller för miljön? Med vår nyutvecklade 
mätmetod kan frågorna besvaras snabbt och enkelt. Våra 
resultat visar att det på ungefär tio procent av båtarna finns 
kvar höga nivåer av gamla, skadliga, tennorganiska färger. 
Genom identifiering och borttagning av gammal färg på dessa 
båtar kan vi kraftigt minska risken för spridning av tenn-
organiska föreningar till havsmiljön.

enkelt att mäta gifter på båtskrov
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Många båtbottnar målas med giftinnehållande färg för att för-
hindra att organismer sätter sig fast på skrovet. Gifterna påverkar 
dock inte endast de organismer som sätter sig fast på båten, utan 
de läcker ut och påverkar även andra växter och djur i vattnet.
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Även när det gäller koppar finns de flesta båtarna med 
höga halter på västkusten. Här har en tredjedel av  
båtarna halter som motsvarar ungefär 4 lager av en 
kopparfärg med högsta tillåtna kopparoxidinnehåll. 

koppar används fortfarande
koppar används fortfarande som gift 
i många båtbottenfärger. ämnet kom-
bineras ofta med zink för att förbättra 
läckage hastigheten hos kopparn. zink är 
också skadligt för många organismer vid 
förhöjda koncentrationer. kopparfärger 
med låg läckagehastighet får användas i 
Egentliga Östersjön. på västkusten är be-
svären med påväxtorganismer större, och 
där är det tillåtet att använda kopparfär-
ger med högre läckagehastighet. i sötvat-
tensmiljöer och i vatten med mycket låg 
salthalt som Bottenhavet är det inte till-
låtet att använda några bottenfärger som 
innehåller gifter.

fortfarande höga halter
vi har mätt metallhalterna på nästan 700 
båtar i Göteborgsområdet, Stockholms-
området och i mälaren. på cirka tio pro-
cent av båtarna, de flesta på västkusten, 
finns det fortfarande kvar relativt höga 
halter av tenn.

Även när det gäller koppar finns de 
flesta båtarna med höga halter på väst-
kusten. här har en tredjedel av båtar-
na halter som motsvarar ungefär 4 la-
ger av en kopparfärg med högsta tillåt-
na kopparinnehåll. Förvånande nog så 
finns det även en hel del båtar i Mälarens 
sötvatten som har höga kopparhalter. En 
femtedel av båtarna där har kopparhal-
ter motsvarande ett lager av den hög-
sta tillåtna kopparfärgen på västkusten. 
i sötvattensmiljöer är påväxten måttlig, 
och där finns inte havstulpanerna som 
är den svåraste påväxtorganismen. där-
för bör påväxten i sötvatten kunna hållas 
i schack med hjälp av mekaniska meto-
der som borsttvättar, skrovdukar, olika ty-
per av lyftanordningar eller manuell ren-
göring med exempelvis scrubbis eller lik-
nande hjälpmedel.

gamla färger bör avlägsnas
det visar sig trots allt vara relativt få bå-
tar som har höga tennhalter kvar på skro-

ven. därför borde det gå att med hjälp 
av vår metod identifiera de båtarna och 
renblästra skroven. detta skulle kraf-
tigt minska risken för spridning av farliga 
tennorganiska ämnen till vattenmiljön. 
När det gäller koppar så bör det inte alls 
förekomma i sötvatten, och både i brack-
vatten och i saltvatten kan användningen 
minska betydligt på många båtar. 

mätningar har även gjorts på båtar i 
Finland, danmark och Tyskland. de preli-
minära resultaten visar på likande siffror 
som för de svenska båtarna, nämligen att 
mellan 10-20 procent av båtarna har hö-
gre tennhalter som bör avlägsnas.Z

text ocH koNtakt

Britta Eklund, Institutionen för  
miljövetenskap och analytisk kemi,  
Stockholms universitet och  
Erik Ytreberg, Sjöfart och marin teknik, 
Chalmers tekniska högskola

britta.eklund@aces.su.se

enkelt att mäta gifter på båtskrov

om proJektet
Utvecklingen av metoden har gjorts på Institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi vid Stockholms universitet av forskarna Britta Eklund, Lennart Lundgren och Erik 
Ytreberg (numera vid Chalmers tekniska högskola) med medel från havsmiljöanslaget.
Metoden har bland annat används inom BONUS-projektet CHANGE. Detta är ett forsk-
ningssamarbete mellan Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Projektet är tvärve-
tenskapligt med både naturvetare, socioekonomer och jurister från alla fyra länderna. 
Huvudsyftet med projektet är att få båtägare att ändra attityd till användningen av bot-
tenfärger och i högre grad övergå till 
mekaniska och helt giftfria metoder. Du 
kan läsa mer om projektet på 
www.changeantifouling.com

Läs mer om båtbottenfärger och vad 
som gäller i ditt område: www.kemi.se

Den nya mätmetoden är snabb och 
enke l. Den är baserad på röntgen-
strålning, och mäter direkt hur mycket 
av metallerna koppar, zink och tenn 
som finns på båtskrovet.



avsändare
umeå marina  
Forskningscentrum
norrByn
905 71 hörneFors

DeN stora och vackert marmo-
rerade virvelkraken Eledone cir-
rhosa är en av Sveriges tre arter av 
åtta armade bläckfiskar. Den lever 
lite djupare, och träffas endast 
sällsynt på av dykare. Vanligare är 
att den hittas i kräftburar, efter-
som den tar sig in i dessa och äter 
upp fångsten. Fiskaren som får 
upp denna uppåt en meter stora 
bläckfisk kan få sig en liten chock 
när hen vittjar sin bur. Och nog bör 
man vara lite försiktig vid hante-
ringen, eftersom den har en kraftig 
näbb som den kan bitas med om 
den är på det humöret. Saliven är 
dessutom giftig.

virvelkrakeN lägger vita ägg i 
klasar. I fångenskap lägger honan 
dem gärna i skrymslen och vrår där 

hon kan vakta dem, så man förmo-
dar att hon gör så även i havet.

ÄveN om bLÄckfiskar släktmässigt 
befinner sig långt från oss däggdjur 
– bläckfiskar tillhör ju blötdjuren, 
vilka befinner sig på den andra 
stora grenen av evolutionsträdet 
i förhållande till både människan 
och riktiga fiskar – så har de paral-
lellt med oss utvecklat riktiga ögon, 
så kallade kameraögon. Deras ögon 
är till och med uppbyggda på ett 
bättre sätt än våra, vilket gör att de 
per automatik är mer ljuskänslig a. 
Och precis som vi är bläckfiskar 
både intelligenta och läraktiga. 
Men i övrigt har bläckfiskar väldigt 
annorlunda anatomi och egen-
skaper. De har tre hjärtan istället 
för ett, de kan se polariserat ljus, 

de tar sig fram med jetdrift av egen 
maskin och kan snabbt växla färg 
efter bakgrund och humör. I deras 
blåaktiga blod binder syret till kop-
par istället för järn, vilket är bättre i 
kyla och när syrehalten är låg. 

raDer av sugkoppar sitter på 
bläckfiskens tentakler, vilka i sin 
tur sitter på det stora huvudet. När 
den ibland fäller ut sina tentakler 
och visar upp sin mantel ger det 
associationer till ”vingarna” hos en 
fladdermus. Bläckfiskarnas släkt-
skap med blötdjur, det vill säga 
musslor och snäckor, kan man 
lättare skönja hos de arter som har 
ett yttre eller inre skal. Det är en 
gammal djurgrupp och fossil från 
bläckfiskar har hittats i cirka 500 
miljoner år gamla bergarter. Dock 
är de inte särskilt långlivade. De 
växer snabbt och många verkar dö 
efter att de förökat sig.

så seNt som 2015 fick virvelkraken 
sitt svenska artnamn – tidigare 
hade den bara kallats för åttaarmad 
bläckfisk. Även om det stämmer 
att den kan spruta bläck så är den 
ingen fisk. En sådan rar och spek-
takulär krake ska naturligtvis ha ett 
riktigt och mer korrekt svenskt art-
namn, tyckte personalen på Havets 
Hus i Lysekil. Genom en namntäv-
ling fick den sitt namn virvelkrake. 
Namnet passar bra eftersom den 
gärna sitter och virvlar runt med 
spetsarna på sina långa tentakler.

art i Fokus

text & koNtakt: 

Helen Sköld, Havets hus och  
Göteborgs universitet

helen.skold@gu.se

virvelkraken 
– på djupet med en rar bläckfisk
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En orädd och ovanligt stor virvelkrake 
hittad i en kräftbur på 70–80 meters 
djup utanför Lysekil visar upp sig för 
besökarna inne på Havets Hus. 


