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henrik ibsen

Vadå pirat? Jag bara tar 
mat som flyger förbi!
Labb. Foto: woLFGaNG kRUck/SHUtteRStock
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 noterat
Rapport 

Fiska för framtiden
– om bottentrålning i svenska vatten 
och vad som kan göras för att minska den

fiska för framtiden heter en ny rapport från Naturskyddsföreningen som 
kartlägger bottentrålningens omfattning och konsekvenser i svenska havsområden. 
Här finns också råd till beslutsfattare om hur denna förödande fiskemetod kan minska 
i svenska vatten.

L läs mer: www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/bottentralning 

vetenskap för Östersjön 

beslut som berör 
Östersjön ska ha en 
veten skaplig grund. 
Det är målet för bal-
tic eye vid Stockholms universitets Öst-
ersjöcentrum. På deras nya webbplats 
finns artiklar som förklarar vetenskap 
på ett lättillgängligt sätt inom område-
na övergödning, livsmiljöer, hållbart fis-
ke och miljögifter.

L läs mer: balticeye.org

smaltåNg – är en 
art som bara finns i 
bottenviken. Den har 
bildats från blåstång 
för bara 8000 år sedan, och kan 
föröka sig genom delning. en 
honplanta har gjort detta så 
framgångsrikt att hon nu finns 
representerad längs 550 kilome-
ters kust. 

vrak saNeras
det fiNNs ruNt 17 000 vrak längs 
Sveriges kuster. av dem har Sjöfartsver-
ket klassat 300 som miljöfarliga. Nu ska 
Havs- och vattenmyndigheten börja med 
att sanera de tio värsta vraken. 
L läs mer  www.havochvatten.se

Fo
t

o
: 

SJ
Ö

Fa
R

t
Sv

eR
k

et

…av hushållen väljer oftare miljö-
märkt fisk än för ett år sedan. 

i våras lämNade sverige in ett förslag till eU-kommissionen om att lista ameri-
kansk hummer på eU:s förordning över invasiva främmande arter, som ett led i att få 
till ett importstopp för levande humrar. Den amerikanska hummern kan sprida sjuk-
domar och parasiter till andra skaldjur och bilda hybrider med europeisk hummer. 
Förslaget togs inte med på listan. Sverige måste nu hitta andra sätt för att förhindra 
fortsatt spridning av amerikansk hummer i svenska vatten. 

En amerikansk hummer som äter upp sin europeiska släkting.
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iNget importstopp 
för amerikansk hummer

ålgräsäNgar 
försvinner i en 
rasande takt. I 
bohuslän har 
en yta lika stor 
som tjörn för-
svunnit sedan 
1980-talet.

Foto: coLette/SH
U

t
t

eR
St

o
c

k

bara cirka 500 tumlare 
finns i Östersjön. Forskning har visat att 
utsjöbankarna är ett viktigt reproduk-
tionsområde under sommaren. Nu arbe-
tar man på många fronter för att förstär-
ka skyddet för denna hotade art. 

märkta ålar 
har följts på sin väg mot Sargassohavet.  

Ett europeiskt forskarlag har kunnat  
rekonstruera hur ålarna rört sig, och mer  

än 5000 km av vandringsvägen  
över Atlanten har kartlagts.

700

WWf har dragit igång en rädd-
ningsaktion för världens alla hav. 

L läs mer: www.wwf.se/raddahaven/
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m
änniskans interaktion med 
miljön har gått som en röd 
tråd genom Jakob Gra-
nits karriär. Redan un-

der sin grundutbildning till naturgeo-
graf vid Stockholms universitet kom han 
i kontakt med professor carl christians-
son, som fick honom att inrikta sig mot 
tropisk miljö. Denne har sedan dess va-
rit en mycket viktig inspirationskälla, och 
handledare i doktorandarbetet.

omvandla kunskap  
till operativ verksamhet
Jakob Granit gick direkt från grundut-
bildningen till doktorandutbildning, och 
hade de teoretiska blocken för doktors-
avhandlingen klara när det dök upp en 
möjlighet att söka ett aspirantprogram 
vid Sida. aspirantprogrammet ledde till 
en anställning vid Sidas naturresursav-
delning. ”Det arbetet gjorde att jag kun-
de applicera mina kunskaper från univer-
sitetet. Det var väldigt inspirerande”, be-
rättar han. 

efter några år gick han över till att ar-
beta vid ambassaden i zimbabwe med 
att implementera program kring uthål-
lig vattenresursförvaltning i södra afri-
ka och hur länderna kan samarbeta kring 
begränsade vattenresurser. ”Många av de 
projekt som då initierades kring zambe-
zifloden lever vidare än idag, vilket för-
stås är oerhört tillfredsställande”, säger 
han.

samarbete en ledstjärna
intervju med jakOb granit, ny gd på havs- Och   vattenmyndigheten

Med stor erfarenhet av global 
vattenresursförvaltning och 
med ett brinnande intresse 
för människans roll i miljön 
kliver Jakob Granit in på 
Havs- och vattenmyndighe-
ten som ny generaldirektör. 
Han har ägnat en stor del 
av sin karriär åt att få olika 
aktörer att samarbeta kring 
vattenresursfrågor.
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arbetet i zimbabwe gjordes i nära 
samarbete med världsbanken, och ef-
ter några år gick Jakob Granit över till 
en tjänst på världsbanken i washington. 
Han blev ansvarig för projektet ”Nile ba-
sin Initiative”, och vattenresursfrågan i 
länder som Rwanda, burundi och  kenya 
stod i fokus. ”Man kunde verkligen vara 
med i utvecklingsprocessen. Jag trivdes 
väldigt bra där”, berättar han. 

rådgivning till olika länder
efter åtta år vid världsbanken valde Ja-
kob Granit att flytta hem till Sverige 
igen, och började arbeta på SIwI, Stock-
holm International water Institute. Där 
drev han kunskapsuppbyggande program 
för rådgivning till länder över hela värl-
den. Han jobbade mycket med Mellan-
östern, och drev samarbetsprojekt mel-
lan dessa komplicerade länder. Även Öst-
ersjön, och då främst samarbete mellan 
Ryssland och Polen, stod på agendan för 
arbetet på SIwI. 

Men Jakob Granit vilade inte på lag-
rarna, utan fortsatte på SeI, the Stock-
holm Environment Institute. Där fick han 
fick en chefstjänst och byggde upp SEI:s 
varumärke som ett oberoende forsknings-
institut. 

ovanlig avhandling
Under tiden på SIwI uppmuntrades han 
av professor carl christiansson att skriva 
klart sin avhandling. Den handlar om vad 
som driver länder till samarbete kring ge-
mensamma naturresurser, såsom vatten, 
och hur man kan stödja dem till en bätt-
re relation. avhandlingen är inte klassiskt 
naturgeografisk, utan är en kombination 
av naturvetenskap och statskunskap. Den 
är ovanlig på så sätt att den till stora de-
lar bygger på ett mångårigt tillämpat ar-
bete med dessa frågor världen över. 

Öka samarbetet
Så nu har Jakob Granit tagit sig an rollen 
som generaldirektör för Havs- och vat-
tenmyndigheten. Här förväntas han kun-
na bidra med sitt holistiska arbetssätt 

och sin erfarenhet av att få till samarbe-
ten. Han kommer att arbeta aktivt med 
att koppla ihop frågor om markanvänd-
ning, landanvändning och fysisk plane-
ring med kustzonsplanering och havsfrå-
gor. Inom alla dessa områden finns idag 
starka grupper som gör fantastiska jobb, 
men som hittills jobbat alltför isolerat. 

”För att nå en väl fungerande vatten-
förvaltning krävs samarbete, och jag hop-
pas att detta kommer att bli den nya led-
stjärnan i arbetet”, säger han. Men han 
är noga med att poängtera att det inte är 
en förvaltningsmodell han är ute efter, 
utan en koordination mellan de befintli-
ga modellerna.  

Havsplanering i fokus
På Havs- och vattenmyndigheten är havs-
planering på tapeten. eU-länderna tar 
nu ett helhetsgrepp över detta, och myn-
digheten har här en tydligt samordnan-
de roll. Planeringen av haven ligger långt 
efter planeringen på land, så det finns 
mycket att göra. Samtidigt är inte hel-
ler planeringen på land tillfredsställande, 
och i nära hälften av våra vattendrag når 
vi inte eU:s miljökvalitetsmål.

”Det är bara att kavla upp ärmarna 
och börja jobba”, säger Jakob Granit. ”vi 
måste hitta effektivare modeller som le-
vererar bättre resultat, och för detta be-
hövs både politiska signaler och bra idéer 
från såväl statsvetare som naturvetare”.

FN:s havsrättskonvention betonar att 
haven ska förvaltas med beaktande av 
hela mänsklighetens intressen och be-
hov (For the benefit of mankind). ”Det är 
fina ord, men i realiteten har vi ännu inte 
gjort det. Men nu är det dags.”, säger Ja-
kob Granit. ”Det är en mycket spännande 
process, och jag är glad att jag får vara 
med i detta arbete. Men för att få till det-
ta krävs att vi samarbetar, så enkelt är 
det”.

Det finns en stark koppling mellan 
vad som sker på land, i kustzonen och till 
havs från källa till hav. Detta måste tas 
i beaktande när man förbättrar vatten-
förvaltningen och kopplar den till havs-

planeringen. Men processerna tar tid, 
och det kan ta många år innan åtgärder 
på land syns på miljötillståndet till havs. 
”Här måste vi bygga in tålamod i syste-
men, och öka förståelsen för att saker tar 
tid”.

Övervakning med ny teknik
Jakob Granit har ännu inte hunnit bli 
helt insatt i hur miljöövervakningen 
fungerar, men tycker att verksamheten 
ger ett splittrat intryck. Detta gäller både 
för genomförandet, hur resultaten sam-
manställs och hur de görs tillgängliga. 
”Det är exempelvis svårt att förstå hur 
statusen är för Östersjön. Det är inte helt 
lätt att hitta informationen, och den in-
formation som presenteras är inte all-
tid användarvänlig”, påpekar han. Samti-
digt tror han att utvecklingen snart kom-
mer att sätta fart, inte minst när det gäl-
ler nyttjande av till exempel sensorteknik 
vid övervakningen. ”Min bedömning är 
att vi inom en snar framtid kommer att 
ta ett stort steg framåt när det gäller att 
utveckla nya metoder för övervakning-
en och att bli bättre på att ta hand om 
de data som samlas in. Jag är gärna med 
och driver på denna utveckling”.Z

text ocH koNtakt:

Kristina Viklund/redaktionen 
kristina.viklund@umu.seFo

t
o

: 
k

at
 S

IN
G

eR
/H

a
v

S-
 o

c
H

 v
at

t
eN

M
y

N
D

IG
H

et
eN

samarbete en ledstjärna
intervju med jakOb granit, ny gd på havs- Och   vattenmyndigheten
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eu
:s medlemsländer 
var framsynta nog 
att redan år 2000 
enas om målet att 

alla europas sjöar, vattendrag och kust-
vatten ska må bra, så att ekosystemen 
fungerar och ekosystemtjänsterna bibe-
hålls. Man tog fram gemensamma rikt-
linjer för hur arbetet ska gå till genom 
det så kallade vattendirektivet, och fast-
slog att alla vatten måste uppnå god eko-
logisk status.

ett nytt sätt att se på miljön
Det här var ett nytt sätt att se på mil-
jön och konsekvenser av utsläpp och an-

lättare att säga hur havet mår
Hur mår havet egentligen? Det är en av de vanligaste frågor-
na till oss som arbetar med havsfrågor. Bilder och berättelser 
om oljeskadade fåglar, övergödda vikar, döda bottnar och 
giftig fisk etsar sig fast, och får många att bekymra sig över 
havets miljötillstånd. 

Svaret på frågan är dock långt ifrån enkelt, men arbete på-
går för att hitta ett enhetligt sätt att beskriva hur havet mår, 
och kunna påvisa effekter av störningar som är orsakade av 
oss människor.

Vattendirektivet innebar ett nytt sätt att se 
på miljön och konsekvenserna av utsläpp. 
Vad kan människor och natur utsättas för 
utan att ta alltför stor skada?
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lättare att säga hur havet mår
nan påverkan. I stället för att faststäl-
la utsläppsmängder från enskilda käl-
lor utgick man från tillståndet i miljön. 
vad kan människor och natur utsättas för 
utan att ta alltför stor skada? Syftet var 
att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
hantering av våra vattenresurser. Samma 
synsätt återkommer i våra svenska mil-
jömål och i de nyligen antagna globala 
hållbarhetsmålen.

När dessa politiska mål antogs fanns 
ingen detaljerad plan för hur god status 
skulle definieras i praktiken och med vil-
ka metoder. att översätta målen till an-
vändbara verktyg har därför varit en upp-
gift för forskning och myndigheter. ett 

första försök gjordes i samband med eU:s 
beslut, och har använts sedan dess. 

Nuvarande metoder har dock en del 
brister. Forskningsprogrammet waters 
har därför under fem år jobbat på att för-
bättra befintliga metoder, och att dessut-
om föreslå helt nya. Syftet är att bedöm-
ningarna av miljötillståndet i svenska sjö-
ar, vattendrag och kustområden ska bli 
bättre. I denna artikel fokuserar vi främst 
på hur det fungerar för havsområden. 

statusklassning - så funkar det
Det viktigaste för att bedöma miljötill-
ståndet, den så kallade ekologiska statu-
sen, är att undersöka vad som utmärker 

växt- och djurlivet på den aktuella plat-
sen. Undersökningarna av växtplankton-
samhälle, vattenväxter och bottenlevande 
djur avgör bedömningen av hur ett kust-
område mår och om statusen skall klas-
sas som god eller dålig. Det är här forsk-
ningsprogrammet waters har gjort sin 
viktigaste insats för att förbättra bedöm-
ningarna.

Man tittar förstås även på utmärkan-
de drag för kustområdet; som djup, bot-
tenförhållanden och vågexponering. Man 
undersöker också allmänna förhållanden 
i vattnet; såsom salthalt, temperatur, sy-
rehalt och siktdjup och även halter av nä-
ringsämnen och miljögifter.

exempel på statusklassning: stockholms skärgård

KLASSNING AV EKOLOGISK STATUS

Störningar Ekologisk status
mycket små/

referensförhållanden

mycket kraftiga

stora

måttliga

små

hög

dålig

otillfredställande

måttlig

god
Måste uppnås enligt vattendirektivet

Vaxholm

Nacka
Värmdö

Stockholm city

Lidingö

Södertörn

Kanholmsfjärden
Delar av den yttre 
skärgården har numera 
värden på gränsen 
mellan måttlig och god 
status. I denna stora 
och djupa fjärd visar 
undersökningar av 
växtplanktonsamhället 
god status. 

Edsviken
I denna skyddade vik är 
vattnet kraftigt skiktat, 
vilket tillsammans med 
övergödning lett till svår 
syrebrist i bottenvattnet. 
Det finns följaktligen 
inga bottendjur och där-
med blir statusen dålig. I 
ytan visar växtplankton-
samhället att det råder 
otillfredställande status.

Baggensfjärden 
Här råder övergödning 
och syrefattiga förhållan-
den. Växtplanktonsam-
hället är måttligt stört, 
men botten samhället 
visar stora störningar 
och avgör därför status-
bedömningen.

Nästan alla områden
Nästan samtliga vatten längs Svealands kust är klassade 
med måttlig status. Vatten från öppna Östersjön som blan-
das med vatten från land ger inte bättre resultat än så. 

Varken i Stock-
holms skärgård eller 
någon annanstans 
längs den svenska 
kusten finns några 
områden som anses 
så ostörda av mänsklig 
verksamhet att de klas-
sats med hög status. 

!

Karta: UnDErlaG Hämtat Från wEbbplatSEn VISS (VISS.lanSStyrElSEn.SE). Kartan är SammanStällD aV SVEalanDS KUStVattEnVårDSFÖrbUnD.
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Inom vattendirektivet bestäms status 
enligt ett antal klasser. Hög status repre-
senteras av ett tillstånd i det närmaste 
opåverkat av mänsklig aktivitet. God sta-
tus, som alla vatten ska uppnå enligt di-
rektivet, motsvarar ett tillstånd där växt- 
och djurliv endast i liten omfattning är 
påverkade. om ett område har sämre sta-
tus än god så måste åtgärder sättas in för 
att förbättra situationen.

I praktiken är det mycket få områden 
längs den svenska kusten där man under-
söker samtliga samhällen som ingår i be-
dömningsgrunderna. Även om man bör 
sträva åt att få underlag från så många 
som möjligt, kan det vara så att ett räck-
er för en tillförlitlig statusklassning. wa-
ters har också tagit fram förbättrade me-
toder för att bedöma områden där bio-
logiska data delvis saknas. I de fall bio-
logiska undersökningar helt saknas kan 
man använda underlag från angränsande 
vatten för bedömning, om områdena och 
påverkansgraden är likartade. Övervak-
ningen kommer också att revideras för 
att minska dessa problem.

från politik till praktik
Det man är ute efter är att hitta ett en-
hetligt sätt att beskriva hur vattenmiljön 
mår, och kunna påvisa effekter av stör-
ningar som är orsakade av oss männis-
kor. en faktor som komplicerar det hela 
är den naturliga variationen. 

Längs Sveriges långa kust är exem-
pelvis salthalt något som varierar kraf-
tigt. bara ett fåtal av Skagerraks arter 
kan överleva i den låga salthalten i Öst-
ersjön. I gengäld finns många sötvattens-
arter i Östersjön som inte klarar salthal-
ten på svenska västkusten. Säsongerna 
är förskjutna i tid från norr till söder, och 
även för is- och näringsförhållanden finns 

avsevärda skillnader. en av slutsatsern a 
från forskarna i waters är att man ska ta 
mer detaljerad hänsyn till lokala miljö-
förhållanden när man studerar tillstån-
det. Då minskar effekten av naturlig vari-
ation och det blir lättare att upptäcka ef-
fekter av mänsklig påverkan.

en annan utmaning är svårigheten att 
hitta opåverkade områden att jämföra 
med vid bedömningen. Istället har man 
använt historiska data från undersök-
ningar som gjordes innan vår miljöpåver-
kan var så stor, och också geologiska un-
dersökningar som kan visa hur ett områ-
de fungerade för länge sedan.

Forskarna har också utvecklat ett verk-
tyg som med hjälp av statistiska beräk-
ningar lägger ihop alla resultat för ett 
vattenområde till ett enda sammanvägt 
värde. Precis som tidigare gäller försiktig-
hetsprincipen, alltså att det sämsta resul-
tatet får väga tyngst. verktyget beräknar 
också hur säker man kan vara på att en 
speciell statusbedömning är riktig. Det-
ta är ett betydande framsteg jämfört med 
dagens metoder.

samhällen som undersöks för statusklassning

växtplaNktoN
Växtplankton är pyttesmå men många, och de är grunden för allt liv 
i havet; havets gräs. Övergödning gör att de blir fler än djuren klarar 
att äta upp, vilket orsakar många problem i havet. Artrikedomen är 
stor, och det krävs expertkunskap för att undersöka artsammansätt-
ning i ett havsområde.

Vanligen uppskattas därför den sammanlagda mängden växt-
plankton genom att mäta biomassa eller mängden klorofyll i vattnet 
under sommaren. Waters föreslår att provtagningsperioden ska vara 
kortare och senare i Östersjön och längre i Västerhavet. De önskar 
också oftare använda artsammansättning och algblomningar i be-
dömningen, framför allt för skadliga algblomningar och arter som 
ökar vid kraftig övergödning.

vatteNväxter
Alger och vattenväxter fungerar som havets skogar och ängar på 
grunda bottnar. Statusen bedöms idag genom att undersöka hur 
djupt ett antal viktiga arter förekommer. Djuputbredningen påverkas 
av hur klart vattnet är. Övergödning gör att vattnet blir grumligare.

Waters föreslår att övervakningen av kustens vegetation delas 
upp efter om bottnarna är hårda eller mjuka eftersom detta har stor 
betydelse för vilka arter som finns.  Artrikedom och täckningsgrad 
är de bästa måtten för att avgöra om ett område mår bra. Även 
djuputbredningen hos ålgräs kan fungera som en bra indikator för 
att påvisa övergödning på västkusten.

En annan utmaning är 
svårigheten att hitta  
opåverkade områden att 
jämföra med vid bedöm-
ningen.
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fisk 
Bedömning av fisk i kustvatten ingår egentligen inte i Vattendirekti-
vet, men däremot i det näraliggande Havsmiljödirektivet. Eftersom 
fisk är en ekologiskt viktig grupp i kustekosystem föreslår Waters 
att man harmoniserar kraven och använder liknande klassgränser 
och bedömningar. Det skulle göra helhetsbedömningen av svenska 
kustekosystem enklare.

Gränsen för god status bör sättas så att den tar hänsyn till den 
lokala miljöns naturliga förutsättningar för fisk, antingen med hjälp 
av historiska data eller statistisk modellering. Artrikedom, mängd 
karpfisk och rovfisk är lämpliga indikatorer att mäta. 

forskNiNg om ekologiska bedÖmNiNgsgruNder fÖr vatteNkvalitet

Forskningsprogrammet Waters har under fem år jobbat med att utveckla bättre och 
säkrare metoder för bedömning av hur svenska sjöar, vattendrag och kustområden mår.

Ett trettiotal svenska och danska forskare har arbetat med den stora forsknings-
satsningen. Resultaten ska vara vetenskapligt hållbara och praktiskt användbara i för-
valtningen av Sveriges vattenmiljöer. Man har därför arbetat i nära samverkan med Vat-
tenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som 
har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Programmet har fokuserat på:
• Val av vad man ska titta på, och hur
• Kopplingen mellan biologi och mänsklig påverkan
• Metoder för att definiera referensvärden och klassgränser
• Hantering av osäkerhet i statusbedömningarna 
• Ekologiskt relevanta riktlinjer för samlad bedömning

Waters är en förkortning av Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference 
conditions and status in Sweden. Forskningsprogrammet har drivits och koordinerats 
av Havsmiljöinstitutet, och har finansierats av Naturvårdsverket och Havs- och vatten-
myndigheten.

Bedömningarna av ekologisk status görs av länsstyrelser och vattenmyndigheter. 
När resultaten som Waters nu presenterar börjar användas i praktisk vattenförvaltning, 
kommer sannolikt kvaliteten i bedömningarna att öka och dessutom blir vissa delar av 
arbetet enklare.

rätt svar på frågan
Miljötillståndet i en vik i bohuslän kom-
mer alltså att kunna jämföras med en 
fjärd i Stockholms skärgård eller med 
Sundsvallsbukten. Rent av med Finska vi-
ken, engelska kanalen och spanska Sol-
kusten. vår vårdslösa hantering av ha-
vet som naturresurs har sakta börjat för-
ändras, och snart kommer förhoppnings-
vis svaret på frågan om hur havet mår 
att kunna besvaras med ”Jo tack – i vårt 
havsområde har vi god status!”Z

text ocH koNtakt 

Mats Lindegarth och Annika Söderpalm, 
Waters programkoordinering,  
Havsmiljöinstitutet

mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se

läs mer: 

www.waters.gu.se

På webbplatsen viss.lansstyrelsen.se finns 
kartor, beskrivningar, klassningar och moti-
veringar för alla Sveriges vatten. 

samhällen som undersöks för statusklassning

botteNlevaNde djur
De många djur som lever på eller nedgrävda i havets vidsträckta ler-
slätter är olika känsliga för miljöpåverkan. För att ta reda på hur ett 
bottensamhälle mår undersöker man diversiteten, alltså hur många 
arter som finns och hur många av varje. Samtidigt jämför man an-
delen arter som är känsliga respektive tåliga mot föroreningar och 
andra störningar.

För att förbättra bedömningarna föreslår Waters nya metoder 
för att beräkna arternas känslighetsvärde och kunna kompensera för 
tillfälliga ökningar av enskilda arter. Man kompenserar också för vat-
tendjupets stora betydelse för bottensamhället, liksom för naturliga 
variationer i Östersjöns artfattiga miljö.
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t
änk dig att du sitter på en sol-
varm klippa i skärgården och 
tittar ner i det klara vattnet. 
vad ser du? och varför ser det 

ut som det gör? 
– Jag heter ellen, och jag gillar tång. 

Den växer i kustområden som är så utsat-
ta för vågor att sand och lera spolas bort. 
Följ med på en tur under ytan så ska jag 
berätta vad mer man kan se… 

på klippstranden
De fintrådiga ljusgröna algerna som fly-
ter ut från klippor och stenar precis i ytan 
heter grönslick. beroende på om isen 
låg tjock förra vintern eller helt uteblev, 
så varierar bredden på det översta grö-
na bältet som kännetecknar Östersjöns 
klippstränder. 

– På sommaren är grönslicksbältet 
fullt av små märlkräftor och tånggråsug-
gor som betar i det varma ytvattnet.

i tångskogens värld
Nedanför grönslicken växer blåstång-
en. om det är klippor som inte utsätts för 
alltför kraftiga vågor har de många blå-
sor, och man kan se hur de ibland sticker 
upp över vattenytan i sin iver att nå so-
lens strålar. om det är en mycket vågut-
satt plats har tången färre blåsor. Då hjäl-

per vågorna till att hålla plantan upprätt.
tången kallas för Östersjöns skog ef-

tersom den har ungefär samma funktion 
som en skog på land. tången utgör trä-
den, som står där år efter år och erbju-
der skydd, mat och boplats för många av 
de små ryggradslösa djur och fiskar som 
finns nära kusten. när tången bildar täta 
bälten kan små djur, som märlkräftor, 
röra sig från planta till planta utan nå-
gon större risk att bli upptäckt av hung-
riga rovdjur som tångräkor eller abborre. 
Är det glesare mellan plantorna blir det 
däremot mer riskfyllt att lämna den rus-
ka man sitter i. 

 – en tångruska innehåller många in-
divider av flera arter, ta upp en och ska-
ka den i en hink fylld med vatten så ser 
du snart hur många hyresgäster som tril-
lar ut.

andra alger använder också blåstång-
en. Då som yta att sätta sig fast på, de 
kallas epifyter. Den lilla bruna tussiga al-
gen tångludd är specialiserad och växer 
bara på tång. Ibland kan den täcka stora 
delar av plantan, vilket innebär att den 
både skuggar tångplantan och hindrar 
den från att ta upp näring. Man kan ock-
så se något som, om man tittar nära, lik-
nar små mörkgröna ärtor. Det är svartku-
la, en blågrön alg, som kan växa både på 

tångplantan och direkt på klippan. 
– Den påminner lite om gröna marme-

ladkulor, men noggranna tester visar att 
de inte smakar som dem. 

rödalgernas rike
Dyker man ytterligare lite djupare ner, 
där tången inte längre växer, hittar vi fle-
ra olika arter av rödalger. Denna grupp 

alg eller växt

Algerna kom först. Det finns både 
stora fastsittande alger och mindre 
frilevande, så kallade växtplankton. 
Kärlväxterna har utvecklats senare och 
klarar bra att leva på torra land. De 
har blad, stam och rötter med olika 
funktion. Näring och annat måste 
därför transporteras runt inne i väx-
ten. Algerna däremot tar upp näring 
över hela sin yta, och behöver inget 
transportsystem, men kräver en fuktig 
miljö.

I Östersjön finns båda sorterna. Växterna 
behöver oftast en mjuk botten för att 
kunna rota sig i underlaget. Stora alger 
behöver oftast ett hårt underlag som de 
kan fästa vid med hjälp av en fästplatta.

När vi besöker Östersjöns stränder är det de grunda vegeta-
tionsklädda bottnarna vi först ser när vi kikar ner i vattnet. 
De finns där alldeles under ytan, förhållandevis lättåtkomligt 
för oss människor i ett annars ganska otillgängligt hav. Men 
vad är det vi ser? 

under ytan i Östersjön
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klarar av att leva i miljöer med endast 
lite ljus, och kan således klara sig fint på 
platser där ljuset inte räcker till för blås-
tångens behov. 

De arter av rödalger som vi hittar i 
Östersjön härstammar egentligen från 
saltare vatten. På grund av Östersjöns 
låga salthalt har de fått ett förkrympt ut-
seende och man kan knappt känna igen 

dem om man inte vet vad man ska kika 
efter. lättast att känna igen är nog gaffel-
tång, som på västkusten blir dryga deci-
metern hög. Inne i Östersjön blir den of-
tast bara hälften så stor, och man hittar 
den på block och stenar. 

 – Gaffeltången kan ibland förekom-
ma som decimeterstora löslevande bollar, 
som då liknar små igelkottar. 

Här finns även en löslevande form av 
rödblad som kan bilda stora mattor av 
vad som först ser ut som brunt trassel. 
både rödblad och gaffeltång är populära 
livsmiljöer för små blåmusslor, som med 
sina byssustrådar kan fästa ihop klumpar 
av alger och andra blåmusslor. Man hit-
tar dem ofta som små öar på annars helt 
kala bottnar.

till en skyddad vik
Om vi förflyttar oss från klippan in mot 
viken alldeles intill finner vi helt andra 
arter. Här tar Joakim över berättandet.

– Jag har tillbringat massor av tid med 
att undersöka Östersjöns skyddade vi-
kar. De är kanske inte så badvänliga som 
klippstränderna, men de är både artrika 
och viktiga miljöer som det finns mycket 
spännande att berätta om. 

klippuddarna, ön och grunden utan-
för gör att viken skyddas från vågors rö-
relse. på den flacka vågskyddade bottnen 
samlas därför tjocka lager av mjukt bot-
tenmaterial. Här breder de rotade vatten-
växterna ut sig från sju-åtta meter som 
djupast. 

i natedjungeln
Först träffar vi på natedjungeln. täta be-
stånd av exempelvis borstnate bildar en 
snårig livsmiljö för en mångfald av små 

musslor, snäckor, kräftdjur, maskar och 
insektslarver. Djungeln är också hyres-
värd åt epifytiska alger. bland natarna 
hittar vi inslag av flera andra vattenväx-
ter, däribland vitstjälksmöja med sina ka-
rakteristiska vita små blommor på vat-
tenytan. 

– vattenväxterna är släkt med blom-
morna på land som vandrade ner i vatt-

under ytan i Östersjön

På Östersjöns klippbottnar växter grön-
slick närmast ytan och under dem kom-
mer tång. I söder finns både blås- och 
sågtång, medan smaltång tar över norr 
om Åland. 

Så här kan ett typiskt rödalgsbälte se ut. Gaffel-
tången (Furcellaria lumbricalis) ser ganska brun ut, 
och är har tydligt tvådelade ändar. Det röda fluffet är 
ullsläke (Ceramium tenuicorne). Små blåmusslor tar 
också upp plats på klippan.
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Många av Östersjöns kärlväxter blom-
mar ovan vattenytan. Vitstjälksmöjan 
på bilden (Ranunculus peltatus ssp 
baudotii) kan bli upp till 3 meter hög.

En artrik natedjungel i 
Åbyviken i Västerbotten. 
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net med början för 125 miljoner år se-
dan. Natarna är släkt med gräsen och 
möjorna med smörblommorna. 

vattenväxterna har utvecklat många 
anpassningar till livet i vatten. bland an-
nat har de tunna eller flikiga blad för att 
effektivt kunna ta upp näring från vatt-
net, som komplement till upptag via röt-
terna. I södra Östersjön finns ett femton-
tal arter vattenväxter. Mot norr blir mång-
falden mer än dubbelt så hög eftersom 
allt fler arter av sötvattenursprung kan 
leta sig ut i det allt mindre salta havet. 

bland slingor och kransalger
– rör vi oss mot lite grundare vatten fin-
ner vi ofta slingor som sträcker sig mot 
ytan med klart röda eller blekgula stjäl-
kar. I riktigt avsnörda vikar hittar vi de 
spektakulära kransalgerna, som är ovan-
liga i svensk natur men vanliga i just 
inneslutna Östersjövikar. 

I Östersjön finns tretton arter av 
släktena sträfsen, rufsen och slinken. 
kransalgerna kan vid gynnsamma förhål-

landen bilda täta, klart gröna eller röda, 
meterhöga mattor. Riktigt grunt, även på 
ganska vågexponerade stränder, växer 
istäl let gulgröna mattor av små spensliga 
kransalgsarter.

till skillnad från vattenväxterna är 
kransalgerna släkt med de växter som 
först flyttade från vattnet upp på land för 
500 miljoner år sedan. kransalgerna är 
som namnet antyder alger. De saknar röt-
ter, men har utvecklat rotliknande väv-
nad, rhizoider, som de fäster sig med i de 
mjuka bottnarna.

tuffa miljöer
I de avsnörda vikarna är det även van-
ligt att påträffa havsnajas. liksom andra 
växter och alger i den här miljön är den-
na ettåriga växt väl anpassad till de tuf-
fa miljöförhållandena som råder. begrän-
sat vattenutbyte med havet, grunt, stil-
lastående vatten och gyttjiga bottnar ger 
stora variationer i både salt- och syrehalt 
och risk för bottenfrysning under vintern. 
Havsnajas frön är mycket tåliga mot frys-

ning och gror till och med bättre när de 
utsatts för syrebrist. 

I de här mycket inneslutna vikarna 
är mängden småkryp ganska få jämfört 
med mer öppna områden. Det stillaståen-
de vattnet gör att musslor och andra djur 
som filtrerar vattnet på ätbara partiklar 
saknas nästan helt. Däremot är inslaget 
av djur som snabbt kan kolonisera miljön 
om något händer ganska högt. 

– typiska exempel är insekterna. De 
kommer inflygande från andra ostörda 
vikar och lägger sina ägg som sedan ut-
vecklas till vattenlevande larver.

bästa lekplatsen
avsnörda vikar är viktiga som lek- och 
uppväxtområden för många av kustens 
fiskar. 

– eftersom vikarna är skyddade mot 
både vind och vågor och har ett begrän-
sat vattenutbyte med havet utanför blir 
de snabbt uppvärmda på våren. all vege-
tation med tillhörande småkryp och sto-
ra mängder djurplankton ger både skydd 

Havsnajas (Najas marina) tål det mesta, 
utom svall från exempelvis båttrafik.
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Kransalger kan bilda täta 
klart gröna eller röda mattor i 
grunda avsnörda havsvikar.

Kransalgen havsrufse (Tolypella nidifica) har ett 
karaktäristiskt utseende med sina tilltrasslade gre-
nar. Den växer oftast lite glesare ned till ungefär 
sex meters djup.
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och mat vilket gör att fiskynglen växer 
snabbt. 

Studier har visat att abborren lägger 
sin rom på de alger och växter som bildar 
höga strukturer tidigt på säsongen, som 
exempelvis blåstång, vass, borstnate och 
rödsträfse gör. Forskningen visar också 
att ju större andel av ett skärgårdsområ-
de som har gynnsamma uppväxtområden, 
desto fler vuxna abborrar finns det i områ-
det. Även mängden gäddyngel ökar med 
ökad mängd fleråriga stora vattenväxter. 

uråldriga ålgräsängar
om vi rör oss ut från viken mot mer våg-
exponerade områden, där vågor sköljt 
bort lösa sediment och bara lämnat kvar 
sand, finner vi ålgräs. Den har marint ur-
sprung och växer på ostkusten ofta dju-
pare än på västkusten, kanske som en 
följd av hård konkurrens från sötvattens-
växter på grundare vatten.

Ålgräset bildar långlivade bestånd 
med stora rotsystem som effektivt mins-
kar erosion av sandbottnar. I ålgrä-
sets norra utbredningsgräns, i egentliga 

Öster sjön, blommar växten nästan aldrig 
och förökningen sker vegetativt. 

– en stor ålgräsäng kan bestå av en 
enda individ och vara många hundra år 
gammal. bland ålgräset hittar vi ofta in-
slag av skruvnating som på sommaren 
skickar en spiralvriden blomställning upp 
mot ytan.

Hotade naturtyper
tillgången på ljus nära ytan gör de grun-
da bottnarna mycket produktiva. I kom-
bination med stor variation i bottenbe-
skaffenhet ger det en hög komplexitet i 
livsmiljöer och en mångfald av arter. 

– I Östersjön tillhör tyvärr de grun-
da vegetationsklädda bottnarna de mest 
hotade naturtyperna. Det gäller för båda 
våra favoritområden, påpekar Joakim 
och ellen.

Precis som Östersjön som helhet ut-
sätts de här livsmiljöerna för övergöd-
ning, både storskaligt och lokalt från små 
avrinningsområden med stort läckage av 
näring till enskilda vikar eller fjärdar. Det 
här gör att långsamväxande och små bot-

tenlevande arter som är känsliga för då-
liga ljusförhållanden minskat kraftigt, 
medan några snabbväxande arter ökat, 
exempelvis de trådformiga algerna. 

– Lokalt påverkas de grunda miljöerna 
också av strandexploatering med tillhö-
rande intensiv båttrafik. även hårt fiske-
tryck på rovfisk kan leda till förändring-
ar i näringsväven som påverkar livsmiljö-
erna genom exempelvis en ökad mängd 
småfisk och trådformiga alger. 

Den stora variationen i kustens miljöer 
gör att det är viktigt att kartlägga natur-
värden och hot både lokalt och regionalt. 

– Det är enda sättet ta reda på vilka 
livsmiljöer om utsätts för högst påverkan 
och vilka som förändras. vi behöver verk-
ligen hitta och skydda ekologiskt viktiga, 
känsliga eller sällsynta miljöer från skad-
lig påverkan, avslutar ellen och Joakim i 
stor enighet.Z

text ocH koNtakt 

Ellen Schagerström & Joakim Hansen 
Stockholms universitets Östersjöcentrum

joakim.hansen@su.se
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I södra Östersjön finns ett femtontal arter vattenväxter. 
Mot norr blir mångfalden mer än dubbelt så hög efter-
som allt fler arter av sötvattenursprung kan leta sig ut i 
det allt mindre salta havet.

Rödsträfse (Chara tomentosa) kan bilda täta 
meterhöga mattor i avsnörda havsvikar. 
Även på denna alg hittar man romsträngar 
från abborre på våren.
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Övervintrande skott av borstnate 
(Stuckenia pectinata) som abborren 
lagt sin rom på tidigt på våren.
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Forskare karterar de täta ålgräsängarna 
(Zostera marina) utanför Slite på Gotlands 
östkust.



14 havsutsikt   2  2016

i vårt forskningsprojekt har vi stude-
rat miljöförändringar i ett kustnä-
ra område i Östersjön, dels i själ-
va kustzonen och dels i en sjö som 

har sin avrinning till kustzonen. Detta är 
ett nytt angreppssätt och ger möjlighet 
att koppla ihop information om land, hav 
och mänsklig påverkan.

sedimentkärnor från djupet
vi har undersökt Gåsfjärden, en sjöstjär-
neformad vik som ligger strax söder om 
västervik i kalmar län, och Storsjön som 
ligger i fjärdens dräneringsområde i vim-
merby. vi har borrat sedimentkärnor i de 
djupare delarna av fjärden samt i sjön. 
De drygt fem meter långa sedimentkär-
norna från fjärden ger information om de 
senaste 5 400 åren. Genom att analysera 
olika ämnen och mikrofossil i kärnorna, 
och koppla samman det med kunskap om 
regional landhöjning, kan vi förstå hur 

Gåsfjärden har utvecklats och förändrats 
över tid. Från Storsjöns sedimentkärnor 
har vi analyserat polleninnehållet, och på 
så sätt kunnat skapa en bild av hur land-
skapet har sett ut bakåt i tiden.

I trakten kring Gåsfjärden finns två 
samhällen, blankaholm och Solstad-
ström. blankaholm har en relativt kort 
historia, samhället växte fram från slu-
tet av 1800-talet kring ett sågverk. Sol-
stadström har en betydligt längre histo-
ria och är industrihistoriskt riktigt spän-
nande med gruvaktivitet. Hur har de oli-
ka aktiviteterna i dessa två samhällen på-
verkat fjärden?

en föränderlig fjärd
För 5 400 år sedan var havsytan i om-
rådet 17 meter högre än idag. Landhöj-
ningen har haft en stor påverkan på hur 
fjärdens utseende har varierat över tid, 
och hur cirkulation och vattenutbyte har 

skett. Gåsfjärden har förändrats gradvis 
från en mycket öppen kust till en halv-
sluten fjärd, omgiven av många öar. För 
mellan 5 400 och 4 100 år sedan var det 
syrebrist i fjärdens bottenvatten, trots 
att mynningen till det öppna Östersjön 
var mycket större och bredare än idag. 
vi tror att syrebristen var orsakad av det 
varmare och torrare klimatet som före-
kom då, under den period som geologer 
kallar Holocena klimatoptimet. Syrebris-
ten var som kraftigast för mellan 4 400 
och 4 100 år sedan, vilket sammanfaller i 
tid med ett liknande syrebristintervall no-
terat i de djupare delarna av Östersjön.
klimatet förändrades för mellan 4 100 

och 2 700 år sedan till ett med mer ne-
derbörd och lägre temperaturer, vilket 
gjorde att salthalten minskade och syre-
förhållandena förbättrades. För ungefär 
2 700 år sedan fick Gåsfjärden på grund 
av landhöjningen sitt mer instängda utse-
ende. Fjärden kännetecknas efter det av 
låg salthalt och syrebrist, dock inte lika 
kraftig som tidigare.

Östersjön är ett hav som genom åren har utsatts för stor 
miljöpåverkan. För att se hur miljön har förändrats kan man 
studera bottensediment i sjöar och hav. Sedimentkärnor kan 
liknas vid ett miljöarkiv som ger oss information om hur 
miljön varierat, både på kort och lång sikt. Innehållet av 
mikrofossil i sediment från Gåsfjärden i Kalmar län avslöjar 
en spännande historia, där människan påverkat området i 
tusentals år.

Nutida miljöförändringar         
i Östersjön 
– unika i ett tusenårigt perspektiv

För 5 400 år sedan var 
havsytan i området  
17 meter högre än idag.

Vid Gåsfjärdens strand syns resterna 
från kopparbrytningen som stora 

högar med krossad malm.
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spår av mänsklig verksamhet
Människor har funnits i trakten kring 
Gåsfjärden under lång tid. De första ar-
keologiska lämningarna är redan från 
bronsåldern, 3 800 till 2 500 år sedan, 
och på höjderna kring fjärden återfinns 
även stora rösen och stensättningar. På 
den tiden fanns det inte lika mycket skog 
runt omkring och strandkanten befann 
sig närmare än vad den gör idag. Land-
höjningen gjorde även att man successivt 
kunde bruka mer mark. Gammal sjöbot-
ten med finkorniga jordar frilades. Dessa 
jordar hade relativt högt organiskt inne-
håll vilket gjorde dem lämpliga för od-
ling. Det är dock inte bara småskaligt 
jordbruk som förekommit i området un-
der lång tid, utan även gruvaktivitet. I 
våra sedimentprover från Gåsfjärdens 
djupare delar kan vi mäta förhöjda hal-
ter av koppar och andra metaller från un-
gefär 1750-talet. koncentrationerna har 
dock varierat över tid. kan dessa variatio-
ner kopplas till historiska dokument?

gruvdrift och sågverk
Det spekuleras i att kopparmalm har bru-
tits i omgångar i Solstadsgruva vid Gås-
fjärdens strand sedan slutet på 1400-ta-
let. Det stöds av spår av gammal spräng-
ningsteknik vid gruvan, men det är 
främst sedan 1630-talet som det finns do-
kumenterat att koppar bröts. aktiviteten 

har varierat över tid. en intensiv period 
var mellan 1740 och 1798, och efter det 
var gruvan övergiven för att åter komma 
i bruk runt 1850. Mellan 1863 och 1877 
ägdes gruvan av ett engelskt företag, the 
Swedish copper company, och Solstads-
gruva var den tredje mest produktiva 
koppargruvan i Sverige med avseende på 
både kvalitet och kvantitet. 1877 nådde 
de ett djup på hela 356 meter men sam-
ma år avslutades utvinningen av koppar. 
Senare förekom det olika försök att bör-
ja bryta kopparmalm igen, men all aktivi-
tet upphörde runt 1920. Under hela peri-
oden förekom det tekniska problem med 
att hindra vatten från att tränga in och 
översvämma gruvan. Resterna från kop-
parbrytningen syns även idag, stora hö-
gar med krossad malm ligger kvar med 
liten eller ingen växtlighet på.

I blankaholm öppnade ett sågverk 
1886. Det expanderade avsevärt under 
1910- och 1920-talen till att bli södra 
Sveriges största. Sågverket hade en stor 
fördel av den djupa hamnen och en god 
virkestillgång. Det stängdes 1979, men 
än idag utförs saneringsåtgärder då en 
rad miljöpåverkande ämnen användes i 
produktionen.

Nutida förändringar unika
vad kan då all denna information säga 
oss? vi har här valt att koncentrera oss 

på de senaste 1000 åren, en tid när land-
höjning inte längre har någon större be-
tydelse. vi kan se att regional markan-
vändning präglades av småskaligt jord-
bruk mellan 900- och 1400-talet, och 
att det intensifieras mellan 1400- och 
1800-talet. Det förekom en kraftig ex-
pansion av åkermark mellan år 1800 och 
1950, och landskapet var som mest öppet 
under 1930-talet. Sedan 1950 har land-
skapet präglats av igenväxning. Över-
gödning i Gåsfjärden kan spåras redan 
till det tidiga 1800-talet och intensifierad 
markanvändning är den främsta orsaken. 
Före 1800-talets början visar våra prover 
från fjärden bara smärre variationer i art-
sammansättningen av kiselalger och en-
dast små förändringar i geokemi, troligen 
orsakade av klimatvariationer och små-
skalig mänsklig verksamhet. Däremot har 
mänsklig verksamhet under 1900-talet, 
främst i samband med jordbrukets ex-
pansion, orsakat stora ekosystemföränd-
ringar i fjärden, vilket avspeglas i ökade 
mängder av kiselalger och förändringar i 
geokemi. vi kan alltså slå fast att dagens 
miljöförändringar i fjärden är unika i ett 
tusenårigt perspektiv.Z

text ocH koNtakt:

Helena L. Filipsson och Wenxin Ning,  
Geologiska institutionen, Lunds universitet 

helena.filipsson@geol.lu.se

miljÖfÖräNdriNgar i ÖstersjÖN
Den här studien är en del av projektet 
Hantering av multipla stressfaktorer i 
Östersjön, med finansiering av forsk-
ningsrådet Formas. Ett stort antal 
forskare vid Lunds universitet, Utrecht 
University, Sveriges Geologiska Un-
dersökning, och Södertörns högskola 
har bidragit till projektet. Wenxin Ning 
disputerade i april 2016 på avhandlingen 
Tracking environmental changes of the 
Baltic Sea coastal zone since the mid-
Holocene, vilken artikeln är baserad på.

I Den mer än fem meter långa sediment-
kärnan från Gåsfjärden är delad på längden, 
och vi ser lamineringar i sedimenten. Den 
äldsta delen av kärnan återfinns längst ner 
till höger och toppen med nutida avsätt-
ningar uppe till vänster. Lamineringarna, 
bandningar i sedimenten, visar att det har 
varit syrebrist i bottenvattnet men även att 
omfattningen har varierat, med mer omfat-
tande syrebrist i de djupaste (äldsta) delarna 
av sedimentkärnan. Dessa motsvarar tiden 
~5400 till 2700 år sedan.
 

Här ser vi aktern på SGU:s far-
tyg Ocean Surveyor. I mitten ser 
vi den långa provtagaren (Pis-
ton corer) vi använder för att ta 
upp de långa sedimentkärnorna 
från havsbotten.
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livet i 
havets 
djup

Vid botten på 459 meters djup är det mörkt, syrefritt 
och fullt med svavelföreningar i det stillastående vatt-
net. Här finns en mikrovärld som lever i ömsesidigt 
beroende, där en grupp producerar något som den 
andra behöver.
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H
avsvattenytan småkrusar sig 
och det blåser bris. Det är 
mitten av april och lite kyl-
slaget. vinschen på skeppet 

spinner på. Från nästan en halv kilometer 
under havsytan dras raskt provtagnings-
rör med bottensediment upp, det ena ef-
ter det andra. Genast extraheras sedi-
mentet på allt genetiskt material i ett lab 
ombord på skeppet. 

en halv kilometer ner
vid 30 meters djup är det mesta av sollju-
set borta. vid 70 till 80 meter försvinner 
det mesta av syret. vid botten på 459 me-
ters djup är det mörkt, syrefritt och fullt 
med svavelföreningar i det stillaståen-
de vattnet. varken växter eller djur klarar 
att leva i den miljön. Men i detta syrefria 
bottensediment, och i vattnet strax ovan-
för, finns en mångfald av mikroorganis-
mer. Det har vi tidigare visat med hjälp 
av metoder där vi analyserar alla gener 
hos alla organismer i bottensamhället. 
Så har vi fått reda på vilka som döljer sig 
där, och vad de gör.

oumbärliga funktioner 
Mikroorganismer är helt nödvändiga för 
att havets ekosystem ska fungera. bak-
terier och arkeer är dessutom de enda 
som kan trivas utan syre. De har en cen-
tral roll i omvandlingen av det organiska 
material som produceras i havet och ofta 
sjunker till botten. De är viktiga för cir-
kulationen av näringsämnen, såsom kol-,  
kväve-, och svavel- kretsloppen, för vita-
minproduktion och i växthusgasomvand-
ling. allt detta är sådant som vi numera 
ofta kallar ekosystemfunktioner, vilka är 
förutsättningar för allt liv. 

grav eller nisch? 
På botten i Landsortsdjupet samlas myck-
et organiskt material, bland annat som 
en effekt av övergödning. Det kan vara 
växtplankton från vårblomningen, cyano-
bakterier från senare blomningar och an-
dra döda organismer som sjunkit ner ge-
nom vattenkolonnen. Men är det bara en 
grav? även om det finns en mångfald av 
olika bakterier, arkeer, virus och plank-
ton i det djupaste partiet av Östersjön så 
är det inget bevis för att dessa är vid liv. 
Dna kan finnas kvar länge i döda cel-
ler…

samhälle i samarbete
vi kan nu visa vilka grupper av levande 
bakterier och arkeer som finns i sedimen-
tet i Landsortsdjupet. Framför allt kan vi 
visa på vilka funktioner de har och vil-
ka processer de är involverade i. vi ser 
att där finns bakterier som kan bryta ner 
komplext organiskt material till mindre 
och enklare komponenter genom fermen-
tering i det syrefria sedimentet. De le-
ver nära tillsammans med andra speciali-
serade bakterier och arkeer som behöver 
dessa enklare komponenter och kan om-
vandla dem, bland annat till svavelfören-
ingar, vätgas, koldioxid och metan, för att 
få energi. De klimatpåverkande gaserna 
kan läcka ut i atmosfären, men samtidigt 
hittar vi uttryckta gener som tyder på att 
det pågår en annan process som förbru-
kar en del av metanet nere i sedimentet. 

allt detta pekar på ett samhälle i öm-
sesidigt beroende, där en grupp produ-
cerar något som den andra behöver. Re-
sultatet är ett samhälle med förmågan att 
omvandla en del av det organiska materi-
al som kommer från ytan och överliggan-
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havets 
djup

Har du funderat över hur det ser ut i Östersjöns djupaste del? 
Är det bara en syrefri värld full av svavelväte och dött sedi-
ment? Ny forskning visar att havets djup rymmer ett samhälle 
som står för viktiga funktioner i havets ekosystem. 
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de vatten, delvis till klimatpåverkande 
gaser men även till återanvändbara äm-
nen i ekosystemet. 

visar på förorenat hav
en viktig egenskap hos bakterierna i 
Landsortsdjupet är förmågan att anpas-
sa sig till miljön genom genetisk utbyte. 
Delar av arvsmassan, som ofta innehål-
ler gener för olika resistens, kan förflyttas 
från en bakterie till en annan. exempel-
vis är tungmetall-resistens mycket vanligt 
i Landsortsdjupet, även jämfört med hur 
det ser ut globalt. Det återspeglar det ge-
nerellt sett förorenade läget i Östersjön. 
Särskilt i Landsortsdjupet har man upp-
mätt höga halter miljögifter och tungme-
taller vilket troligtvis beror på att platsen 
tidigare brukats som dumpningsplats. 

gåtan i mörka djupet
Mindre väntat var att vi fann uttryckt a 
gener från solljusberoende cyanobakte-
rier, typiska för vattnet närmare ytan, i 
våra analyser. Det visar tecken på cell-
aktivitet i det mörka, svavelföreningsri-
ka sedimentet på nära en halv kilometers 
vattendjup. Framtida forskning kommer 
svara på varför dessa gener uttrycks. 

Östersjöns största problem   
Övergödning och syrefria bottenområden 
hör till Östersjöns största miljöproblem 
idag. eftersom vi visat att olika grupper 
av bakterier och arkeer lever tillsammans 
i djupet och att de har möjlighet att sam-
verka, så spelar sammansättningen av 
mikroorganismer stor roll för hur mycket 
kol och kväve som kan omvandlas i syre-
fri miljö på stora djup. Förutom att dessa 
processer är starkt kopplade till övergöd-
ningsproblematiken så kan de också ge 
effekt på både upptag och produktion av 
klimatpåverkande föreningar. 

Ökad kunskap om mikroorganismers 
funktion i Östersjöns ekosystem, hur de 
påverkar och påverkas av störningar och 
miljöförändringar, är därför ett viktigt bi-
drag för att kunna förutse den ekologiska 
effekten av exempelvis utbredningen av 
syrefria bottnar – ett problem som spås 
öka framöver.Z

text ocH koNtakt

Sara Sjöling och Petter Thureborn,  
Miljövetenskap, Södertörns högskola 

sara.sjoling@sh.se

läs mer:

Petter Thureborns avhandling:  
Microbial ecosystem functions along the 
steep oxygen gradient of the Landsort Deep, 
Baltic Sea.

dilemmat ocH Hjälpmedlet
De flesta mikroorganismer i havet är 
mycket små och svåra att odla på lab 
för närmare studier. Därför har vår kun-
skap om dem varit mycket begränsad. 
Numera tar vi hjälp av högeffektiva me-
toder för DNA och RNA-sekvensering av 
alla gener och genuttryck som finns i ett 
miljöprov, så kallad metagenomik och 
metatranskriptomik. Detta har revolu-
tionerat studierna av mikroorganismer 
eftersom vi kan analysera arvsmassan 
från alla organismer utan att isolera eller 
odla dem. Metoden innebär ett puss-
lande av en gigantisk mängd genetisk 
information som relateras till miljödata. 
Informationen kan sedan jämföras med 
exempelvis hur det ser ut globalt för 
att få en uppfattning om vad som kan 
vara karaktäristiskt för Östersjön, eller 
för ett visst prov och en viss miljö och 
skulle vara ett viktigt bidrag i miljö-
övervakningsstudier framöver.
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Landsortsdjupet är Östersjöns allra 
djupaste punkt. Det ligger mellan 
norra Gotland och Södertörn.
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Vi har under några år tagit prover från Landsorts-
djupet för att undersöka vilka organismer som 
lever där och vad de gör. Vi vill förstå deras funk-
tioner, hur de påverkar, eller har anpassats till, 
miljön och vilken roll de har i ekosystemet. 
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Sjöfarten i Östersjön och 
Västerhavet är mycket inten-
siv, och fartygens utsläpp till 
luft och vatten har negativa 
effekter på havsmiljön. Med 
havsplanering och en tydliga-
re styrning av fartygstrafiken 
bort från de mest känsliga 
havsområdena kan effekterna 
minskas.

Fartyg kan på ett energieffektivt sätt transportera 
stora mängder gods, men påverkar också havsmiljön. 
I Östersjön är fartygstrafiken intensiv, och det finns 
inga sammanhängande områden som helt saknar 
fartygstrafik.

s
jöfart utgör en viktig kugge i 
ett världsomspännande trans-
portsystem, och är en nödvän-
dig förutsättning för Sveriges 

import och export. Fullastade stora mo-
derna fartyg, särskilt tankfartyg och torr-
bulkfartyg, kan på ett energieffektivt sätt 
transportera stora mängder gods. Men 
även om sjöfartens utsläpp av klimat-
påverkande koldioxid mätt per fraktad 
godsmängd vanligen är lägre än för an-
dra transportslag så står den växande in-
ternationella sjöfarten inför stora utma-
ningar inom miljöområdet. 

sjöfarten påverkar havsmiljön 
De stora fartygsmotorernas avgaser inne-
håller ofta höga halter av försurande och 
gödande svavel- och kväveoxider, och 
dessutom skadliga partiklar. Utsläpp av 
oljor och kemikalier till vatten och läcka-
ge av giftiga ämnen från båtbottenfärg är 
tyvärr också fortfarande en realitet. I far-
tygens barlastvatten transporteras främ-
mande organismer mellan olika havsom-
råden, och fartygens maskineri och eko-
lod alstrar låg- och högfrekvent under-
vattensbuller som visat sig kunna påver-
ka marina djur. 

sjöfartens 
miljöpåverkan 
kan minskas
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minskade utsläpp  
Flera initiativ har tagits för att minska 
sjöfartens utsläpp till luft och vatten. Nya 
internationella konventioner om lägre 
svavelhalt i fartygsbränsle och om bättre 
barlastvattenhantering har trätt eller 
ska träda i kraft. Även strängare regler 
för utsläpp av kväveoxider kommer 
att införas successivt från år 2021 för 
nybyggda fartyg som trafikerar Östersjön 
och Nordsjön. Flera rederier beställer 
nya toppmoderna fartyg med den bästa 
reningstekniken, och provar nya bättre 
fartygsbränslen. Men eftersom fartyg har 
lång livslängd krävs även kraftfulla åtgär-
der som minskar äldre fartygs utsläpp. 
Förutom strängare regelverk behövs 
ekonomiska styrmedel för att markant 
öka omställningstakten av världshan-
delsflottan. att minska utsläppsmängder 
ska vara lönsamt inte bara för samhället, 
utan även för inblandade rederier och 
fraktköpare. 

effekter på olika skalor
Sjöfartens effekter på miljön kan vara 
globala, regionala eller lokala, och kort- 
eller långvariga. Sjöfartens koldioxidut-
släpp bidrar till global uppvärmning och 
havsförsurning. Effekterna av koldioxid-

utsläppen är inte geografiskt kopplade 
till var utsläppen sker – det spelar till ex-
empel ingen roll om utsläppen sker i Öst-
ersjön eller nordsjön. miljöeffekterna av 
sjöfartens utsläpp av kväve- och svavel-
oxider är däremot särskilt tydliga i de re-
gioner i världen där sjöfarten är intensiv. 
De gödande och försurande effekterna är 
dock inte geografiskt kopplade till var en-
skilda fartygsrutter är belägna, eftersom 
kväve- och svaveloxiderna uppehåller sig 
en tid i atmosfären och sprids med vin-
dar före nedfall. 

Effekterna av sjöfartens utsläpp av olja 
och kemikalier till vatten är vanligen lo-
kala eller regionala. Hur stora effekter-
na blir styrs i mycket hög grad av var och 
när utsläppen sker. Mycket stora skador 
på djurliv kan uppkomma även av små 
oljeutsläpp i känsliga havsområden vid 
känsliga tidpunkter. negativa effekter av 

fartygsgenererat högfrekvent undervat-
tensbuller kan också förväntas uppstå där 
intensiv fartygstrafik passerar nära käns-
liga områden, till exempel reproduktions-
områden för tumlare. Effekter av gif-
ter från båtbottenfärger uppstår främst i 
områden där ett stort antal fartyg uppe-
håller sig under lång tid, exempelvis vid 
ankringsplatser och hamnar. Effekterna 
av sjöfartens utsläpp på havsmiljön på-
verkas alltså inte enbart av de totala ut-
släppsmängderna, utan även i hög grad 
av hur den intensiva fartygstrafiken leds 
genom olika havsområden. 

viktig havsplanering 
Eftersom allt fler aktörer är beroende av 
utrymmet på och i havet uppstår konflik-
ter, bland annat mellan sjöfart och skydd 
av känsliga havsmiljöer. Svenska och an-
dra europeiska länders myndigheter har 
påbörjat processen att ta fram havspla-
ner som ska visa hur olika verksamhe-
ter i havet ska prioriteras. Sjöfartens be-
hov av framkomlighet och säkra färdvä-
gar måste uppfyllas, samtidigt som vi ska 
reducera utsläppsmängder och uppfylla 
målet om att öka antalet skyddade mari-
na områden. 

Tiotusentals fartyg passerar årligen ge-
nom Natura 2000-områden. Bilden visar 
fartygspassager i området öster om Öland 
under 2014. Observera att det inte finns 
några större områden som är helt fria från 
fartygstrafik. Bilden baseras på analyser av 
miljontals AIS-meddelanden. L

FartygspassagEr ÖstEr om ÖlaNd
Färgkodning av små pixlar visar antalet 
fartygspassager per pixel: 

1–10 
11–100 
101–1000
>1000 fartygspassager
Natura 2000-område
Områden som fartyg rekommenderas 
att undvika

Förutom strängare regel-
verk behövs ekonomiska 
styrmedel för att markant 
öka omställningstakten av 
världshandelsflottan.
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fartygstrafik överallt
analyser av aIS-data visar att tiotusentals 
fartyg årligen passerar genom känsliga 
och skyddade marina Natura 2000-områ-
den i Östersjön. analyserna visar även att 
det idag inte finns större sammanhäng-
ande havsområden i Östersjön och väs-
terhavet som är helt fria från fartygtrafik. 

För att känsliga och skyddade områden 
inte ska påverkas allvarligt av sjöfartens 
utsläpp krävs en ny typ av styrning av far-
tygstrafiken. I dagsläget styrs fartygsflö-

den i Östersjön bland annat med hjälp av 
trafiksepareringar vid strategiska positio-
ner till havs. trafiksepareringar kan liknas 
med filkörning, och används för att sepa-
rera fartygstrafik som går i olika riktning-
ar. Systemet har främst utvecklats för att 
minska risken för kollisioner och grund-
stötningar, och har hittills endast i liten 
grad tagit hänsyn till hur känsliga marina 
biotoper och arter påverkas av sjöfartens 
dagliga utsläpp till luft och vatten. Syste-
met med trafiksepareringar är dessutom 
ett statiskt system som till exempel inte 
förändras över årstider. 

förändrad styrning krävs
För att reducera sjöfartens effekter på 
havsmiljön krävs modifieringar av far-
tygsrutter i Östersjön och ett införande 
av ett mer dynamiskt trafikledningssys-
tem så att intensiv fartygstrafik inte pas-
serar genom de mest känsliga område-
na under känsliga årstider. Sådana för-
ändringar måste genomföras i samverkan 
med andra länder, Helcom, eU och FN:s 
sjöfartsorganisation IMo.Z

läs mer: 

Larsson K. 2016. Sjöfart och naturvärden vid 
utsjöbankar i centrala Östersjön. Havs- och 

vattenmyndighetens rapport 2016:24.

text & koNtakt:

Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan,  
Linnéuniversitetet

kjell.larsson@lnu.se

ais – ett Hjälpmedel 
AIS (Automatic Identification System) 
är ett elektroniskt hjälpmedel som 
används ombord för säker navigering, 
men det används också för att övervaka 
och kartlägga fartygstrafik. Alla fartyg i 
internationell trafik med en bruttodräk-
tighet över 300, inklusive alla fartyg i 
passagerartrafik, ska vara utrustade med 
en AIS-transponder. Såväl myndighe-
ter på land som närliggande fartyg får 
fortlöpande AIS-information om olika 
fartygs identitet, position, kurs och fart. 
AIS-data lagras i databaser under flera 
år, och kan användas för att analysera 
trafikintensitet och hur havsmiljön på-
verkas av fartygstrafik. 

I
 Dagens system för styrning av fartygs-

trafiken har främst utvecklats för att 
minska risken för kollisioner och grund-
stötningar, och har endast i liten grad 
tagit hänsyn till hur känsliga marina 
biotoper och arter påverkas av sjöfartens 
dagliga utsläpp till luft och vatten. För 
att reducera sjöfartens effekter på havs-
miljön krävs ett mer dynamiskt trafikled-
ningssystem, så att intensiv fartygstrafik 
inte passerar genom de mest känsliga 
områdena under känsliga årstider.
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p
olen har den största åkerarea-
len av de länder vars vatten rin-
ner ut i Östersjön. Det finns 1,4 
miljoner gårdar i landet, och 

de flesta av dem är små. många av dessa 
små gårdar har få djur, men av många 
olika slag såsom kor, ankor, höns, och gri-
sar. Under senare år har det dock skett 
en ökad specialisering och investering 
på många gårdar och de producerar an-
tingen mjölk, kött eller spannmål. Även 
om gårdarna är små så utgör deras tota-
la areal åkermark större delen av åkera-
realen i Polen. att minska läckaget av nä-
ringsämnen från dessa små och mellan-
stora gårdar är en mycket viktig åtgärd 
för att hejda övergödningen av Östersjön.

sura jordar
De polska jordarna är sällan optimala för 
goda skördar. Hela fyrtio procent av de 

studerade gårdarna hade sura jordar med 
lågt pH, och trettio procent hade dessut-
om låga halter av näringsämnet fosfor. 
Det innebär dubbla problem. Sura jordar 
gör att grödan inte växer som den ska ef-
tersom den får svårt att ta upp närings-
ämnen från marken. Dessutom innebär 
mycket sura jordar en ökad risk för att 
den värdefulla näringen läcker till omgi-
vande vattendrag.

gödsel – tillgång och problem
Den gödsel som produceras på gårdar 
med djurproduktion (stallgödsel) utnytt-
jas till fullo till grödorna, men borde lik-
som i andra länder fördelas över marker-
na på ett mer optimalt sätt. Det kan inne-
bära att man inte bör lägga gödseln på 
marker som redan är fosforrika, exem-
pelvis närmast ladugårdarna. Under vin-
termånaderna får inte gårdar med myck-

projekt NäriNgsläckage poleN
Projektet kring näringsläckage från de 
polska jordbruken har finansierats av 
Baltic2020, och syftat till att stimulera 
lantbrukare i Polen till egna initiativ för 
att minska näringsläckage och förbättra 
vattenkvalitén. Projektet påbörjades un-
der 2013, och har nyligen avslutats. Det 
här pilotprojektet kommer att följas av ett 
snarlikt projekt i rådgivarorganisationens 
egen regi.

välutbildade polska rådgivare 

gör Östersjön renare
Polen är ett av de viktigaste 
jordbruksländerna i EU, men 
är också det land som har 
det största läckaget av nä-
ringsämnen från jordbruket. 
Att minska detta läckage 
är nödvändigt för att hejda 
övergödningen av Östersjön. 
Utbildning av rådgivare som 
sedan kan ge råd till lantbru-
karna i området är ett nöd-
vändigt och ofta effektivt sätt 
att förbättra situationen.
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et djur lägga ut stallgödsel, eftersom det 
är då som det största läckaget av närings-
ämnen sker, utan gödseln måste kunna 
lagras. Den kan då läcka näring till om-
givningen om lagringen inte sker på ett 
bra sätt. I de fall gården producerar ett 
överskott av gödsel är det viktigt att den-
na transporteras till andra gårdar med till 
exempel bara växtproduktion, där beho-
vet av näringsämnen är stort. Precis som 
i andra länder brister det i hur stallgöd-
seln fördelas, eftersom transporten av 
stallgödseln är dyr och besvärlig. 

rådgivare utbildas
I ett treårigt projekt som finansierats av 
stiftelsen baltic2020 har problemet med 
näringsläckaget från de polska jordbru-
ken angripits genom att först och främst 
utbilda rådgivare. ett femtiotal rådgiva-
re utbildades, och lika många gårdar fick 
sedan riktad rådgivning vid upprepade 
gårdsbesök, för att uppmuntra lantbru-
karna att göra åtgärder på eget initiativ.

analyser av jordarna
Markkartor möjliggör för lantbrukaren 
att planera sin gödsling ur såväl miljö- 

som odlingssynpunkt. Inledningsvis gjor-
des därför analyser av gårdarnas jordar, 
och lantbrukarna fick markkartor från 
varje fält som visade jordens kornstorlek, 
mullhalt, fosforhalt och eventuellt behov 
att kalk. De som ville kunde också analy-
sera den egna stallgödselns näringsinne-
håll och de kunde få ett ekonomiskt bi-
drag för att köpa kalk. De erbjöds ock-
så utsäde till fånggrödor, eftersom sådan 
odling minskar läckaget av kväve under 
vintern.

Rådgivarna hjälpte jordbrukarna att 
beräkna näringsbalansen för gården. De 
flesta gårdarna uppvisade ett överskott 
av kväve, men i flera fall upptäcktes en 
brist på fosfor och kalium med hjälp av 
markkartorna. analysen av gårdarna vi-
sade också att exporten av stallgödsel 
var marginell från grisgårdarna, medan 
ungefär var femte mjölkgård exportera-
de ett stallgödselöverskott till närliggan-
de gårdar. 

diskussion på plats
beräkningar av näringsbalanserna är ett 
redskap för att utvärdera hushållning-
en av växtnäring och gårdens påverkan 

på miljön. vid rådgivningsbesöken gjor-
des också en grov uppskattning av kväve-
läckaget som byggde på uppgifter om fö-
regående års gröda, gödsling och jordbe-
arbetning. Lantbrukaren gavs även möj-
lighet att diskutera frågor som lagring-
en av gödsel, dräneringssystemens kon-
dition och förhållandena vid öppna di-
ken och vattendrag med rådgivaren vid 
en rundvandring på gården. två våtmar-
ker konstruerades för att demonstrera en 
reningsmetod av vatten från till exempel 
gårdsplaner. 

uppskattad hjälp
en intervjuundersökning med de lant-
brukare som varit inblandade i projek-
tet visade att de uppskattat den hjälp 
och råd de fått. De tyckte att markkar-
tan som upprättats var mycket använd-
bar, och de flesta tänkte fortsätta med re-
gelbunden markkartering. De tog nu ock-
så mera hänsyn till sammansättningen 
när de köpte mineralgödsel. Lantbrukar-
na uppskattade att rådgivarna återkom 
flera gånger, så att de fick hjälp att följa 
upp gödselplanering men hade önskat att 
projektet varat ännu längre för att följa 
upp andra åtgärder som provats.

gigantisk utmaning
Kvalificerad rådgivning till lantbruka-
re är nödvändigt för att nå ut till landets 
alla gårdar och för att minska närings-
belastningen på Östersjön från de polska 
jordbruken. I polen finns idag cirka 1000 
rådgivare, och dessa står inför en gigan-
tisk utmaning i att nå ut till de 1,4 miljo-
ner jordbruken med kunskap om närings-
flödena på gårdarna. lantbrukarna i stu-
dien litade på rådgivarna, men att vara 
rådgivare till jordbruket i Polen är tyvärr 
ett yrke med låg status som yngre perso-
ner tenderar att lämna. Därför krävs det 
att man nu satsar ordentligt på rådgivar-
nas utbildning också som ett sätt att öka 
deras sociala anseende.Z

text ocH koNtakt: 

Barbro Ulén, Mark och miljö, SLU

barbro.ulen@slu.se

I En lantbrukare på en gård med 28 kor. 
Detta familjejordbruk har fått EU-bidrag för 
att bygga en urinbrunn och en gödselplatta 
att lagra fastgödseln på före spridningen. 
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Stallgödsel är både en tillgång och ett problem. Den gödsel som produceras på gårdar 
med djurproduktion har förr ofta lagts på åkrar närmast ladugårdarna. Även om det är 
dyrt och besvärligt att transportera stallgödsel är en mera optimal fördelning av denna 
näringsresurs mycket viktig, till exempel för rena växtodlingsgårdar.
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avsändare
umeå marina  
forskningscentrum
norrbyn
905 71 hörnefors

dEN som vistas mycKEt i våra 
skärgårdar kan få uppleva en kust-
labbs dramatiska piratattacker när 
den försöker röva byten från tärnor 
och måsar. Som det latinska nam-
net, Stercorarius parasiticus, anty-
der parasiterar den ofta på andra 
måsfåglar.

KustlaBBEN är EN mÖrK FågEl, 
som kan påminna både om en falk 
och en tärna genom sitt smidiga 
och snabba intryck. Den är i storlek 
som en fiskmås men med smala, 
spetsiga vingar och stjärtspröt. Den 
förekommer i en ljus och en mörk 
form, där den ljusa har vitaktig un-
dersida medan den senare är helt 
brun. De kustlabbar som häckar 
i svenska skärgårdar är till över-
vägande delen mörka. Endast en 
liten del utgörs av ljusa eller mel-
lanformer. Längre norrut domine-
rar däremot de ljusa kustlabbarna. 
Varför det är så är inte klarlagt, men 
det finns sannolikt någon fördel 

med att som kustlabb vara mörk 
på sydliga breddgrader men ljus på 
nordliga.

två oliKa artEr laBBar häckar 
i Sverige, fjällabben i fjällen och 
kustlabben vid kusten. Ytterligare 
två arter, storlabb och bredstjär-
tad labb, ses regelbundet under 
flyttningstider, men de häckar inte 
i landet. Alla fyra arterna lever det 
mesta av sitt liv ute till havs och 
går egentligen enbart i land för att 
fortplanta sig.
Kustlabben häckar förhållandevis 
sent, äggen kläcks i slutet av juni. 
Boet läggs på öppen hällmark på 
kobbar och skär, sällan på fastlan-
det. Övervintringen sker i södra 
Atlanten.

utE till havs lever samtliga labbar 
i första hand som pirater. De 
övervintrar i områden där det är 
gott om tärnor, måsar och andra 
fiskande sjöfåglar. De verkar ha 

en särskild förmåga att se om en 
annan sjöfågel nyss tagit en fisk – 
även om denna inte syns utan finns 
i fågelns kräva. Med halsbrytande 
manövrar attackerar labben den 
andra sjöfågeln, och till slut känner 
sig denna tvingad att släppa eller 
kasta upp sin föda, varpå labben 
med en elegant dykning fångar upp 
maten.

uNdEr häcKNiNgstid kan labbar-
na också agera som rovfåglar. 
Det är väl känt att fjällabbarna har 
toppår när det finns gott om lämlar 
och andra smågnagare. Mindre 
känt är att vår kustlabb också kan 
agera rovfågel. Men särskilt under 
högsommaren, när många vadar-
fåglar flyttar söderut, utgör faktiskt 
fåglar en ganska betydande del av 
födan.

ENligt dEN sENastE beräkningen 
av den svenska populationen 
häckar det cirka 560 par kustlab-
bar i Sverige. Antalet har snarare 
ökat än minskat under senare tid. 
Mer än hälften av dessa par finns 
i Stockholms skärgård med om-
givningar, men arten häckar i stort 
sett längs hela ostkusten från norra 
Småland till Norrbotten. En mindre 
population på omkring 75 par finns 
i Bohuslän och mera tillfälligt har 
kustlabben även häckat i Vänerns 
skärgårdar. Under flyttningstid vår 
och höst kan kustlabben ses längs 
alla kuststräckor och även i landets 
större sjöar.

art i fokus

text & koNtakt: 

Anders Wirdheim, Sveriges Ornitologiska 
Förening – BirdLife Sverige 
anders.wirdheim@birdlife.se

labben 
– kustens fullfjädrade pirat
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