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For many generations,  
we have depended on the sea  
– for our livelihood and for our survival.  
Now, the survival of the sea depends on us.”

❞
krOnprinsessan victOrias öppningstal 

på kOngressen Baltic sea future 2017

Detta ständiga simmande  
upp och ner...
Foto: NicKLaS WijKmarK/azotE
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sommardopp, djurliv och klimatstabi-
lisator – eller bottendöd, plastöar och fis-
kar fulla med gift. många av havets nyt-
tor kommer oss människor till del, sam-
tidigt som det bli alltmer tydligt att an-
svaret för hur haven mår vilar på oss. 
därför är jag stolt över att Sverige till-
sammans med Fiji står värd för en stor 
FN-konferens om haven i New York den 
5–9 juni.

Havsfrågan är uppenbart global. men 
om jag och mina ministerkollegor ska 
kunna åka rakryggade till New York 
måste vi ha trovärdiga svar på hur vi ska 
förbättra hur våra egna vatten mår. Så 
vad ska vi göra?

vi BeHöver mer kuNskap. att barn 
och unga lär sig mer om haven spe-
lar roll eftersom de på sikt kommer att 
vara havens förvaltare. marin pedago-
gik är därför ett viktigt område för mig. 
jag förbereder mig just nu för att leve-
rera insatser som stärker detta arbete i 
Sverige.

Kunskapen spelar roll även på myn-
dighetsnivå. Havs- och vattenmyndighe-
ten och länsstyrelserna bedriver ett mål-
medvetet arbete för att skydda mer na-
tur, både på land och i haven. i 2017 års 
budget stärkte regeringen deras arbete 
med kunskapsinsamling med ytterliga-
re 15 miljoner kronor. Sammantaget har 
regeringen stärkt arbetet för biologisk 
mångfald med över tre miljarder kronor.

geNom mer resurser ökar vi tak-
ten i att skydda mer värdefull natur. 
2016 skyddades tre nya marina områden 
i form av reservat. i år ser det ut att bli 
ännu fler. Regeringen har dessutom be-
slutat om nya Natura 2000-områden för 
tumlare, varav ett är över en miljon hek-
tar stort – det största någonsin i Sverige.

Samtidigt som skyddet ökar ser vi hur 
ett allt mer uppmärksammat miljö-
problem bokstavligt talat breder ut sig 
framför våra ögon: den marina ned-
skräpningen. den som vandrar längs Bo-
huskusten ser konsekvenserna av slit- 
och slängsamhället i form av uppspolade 
plastkassar, engångsartiklar och myck-
et annat. 

forskare som plockar fram mikro-
skopen ser att nedskräpningen även ytt-
rar sig på mikronivån. Små plastpartiklar 
kan både vara cancerframkallande i sig 
och fungera som en magnet för miljögif-
ter. de sprids från källor som däck och 
konstgräsplaner, men också genom att 
de ibland är direkt tillsatta i kosmetika. 
En studie visar att nästan 40 ton mikro-
plast från kroppsvårdsprodukter når öst-
ersjön varje år. 

regeriNgeN förBereder Nu ett 
förbud mot mikroplaster i kosmetis-
ka produkter som sköljs av. Vi har ock-

så gett Kemikalieinspektionen i uppdrag 
att ta fram förslag till ett bredare förbud 
som omfattar fler kosmetiska produk-
ter. och jag trycker på för att mina kol-
legor runt östersjön ska gå samma väg. 
Naturvårdsverket tittar samtidigt på de 
viktigaste källorna till att mikroplasterna 
hamnar i våra svenska vatten.

mer kuNskap, starkare skydd av ma-
rina områden och ett stopp för tillförseln 
av plast till haven är de frågor jag just 
nu prioriterar i havsmiljöarbetet. Stark 
politik, nydanande forskning och ett en-
gagerat civilsamhälle och näringsliv gör 
att Sverige kan vara en del av lösningen 
när världens länder möts för att diskute-
ra världshaven i juni.

Karolina Skog, miljöminister 

 krönika

Dags att sluta blunda  
för att våra hav mår dåligt
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Det är smart att hjälpas åt  
med barnpassningen!

Foto: LouiE LEa/SHuttErStocK
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1Västerhavet 2017

VÄSTErHAVET
2017

Aktuellt om miljön i Skagerrak,
Kattegatt & Öresund

Att möta ett stigande hav
Inspiration  
– en nyckel till artbevarande
Småskalig exploatering  
– ett storskaligt problem för ålgräset

TEMA: FrAMTidEns uTMAningAr

västerhavet 2017 har temat ”Framtidens utmaningar”, där trycket mot kusten är 
en av de viktigaste. Både havsplanering och ekosystembaserad fiskförvaltning kommer att 
vara viktiga verktyg i framtiden. Havsnivån kommer att stiga till följd av klimatförändring-
ar. men framtiden innebär också nya möjligheter. Läs om hur dna-analyser kan ge oss säkra 
och relativt billiga svar på vilka organismer som finns i ett område. Eller hur publika akva-
rier och andra aktiviteter kan inspirera oss till ett mer hållbart förhållningssätt till havet. 

L Beställ eller läs mer: www.havsmiljoinstitutet. se/vasterhavet-2017 

livet i Havet är en digital fälthandbok som samlar den unika blandningen av salt- 
och sötvattenarter i östersjön. Här presenteras över 250 arter, från Bottniska viken 
i norr till södra östersjön. Sajten bygger på den omtyckta fälthandboken Växter och 
djur i Östersjön som utkom första gången 1999 och trycktes i en tredje, utökad uppla-
ga 2015.

Livet i havet är till för alla som vistas runt, på och i östersjön och är intresserade av 
livet under ytan. Mobilanpassningen gör att informationen kan följa med på utflykten 
till strandkanten!

L Besök sajteN: havet.nu/livet  
L Beställ en dekorativ affisch gratis med smakprov från både sajten  
och den tryckta boken via e-post: livet@havet.nu

Ny sajt: livet i Havet
östersjöNs 
fältHaNdBok
detta är den tredje upplagan av öster-
sjöcentrums fälthandbok. den är kraftigt 
omarbetad och utökad till 44 sidor med 
vackra akvareller av 200 arter. Här får du 
den unika blandningen av salt- och söt-
vattenarter, hela vägen från Bottniska vi-
ken i norr till södra östersjön, i samma 
bok. Fälthandboken är vattentålig och 
ringbunden för att kunna följa med på ut-
flykten till strandkanten. Alla som vistas 
runt, på och i östersjön och är intressera-
de av livet under ytan har glädje av den.

L läs mer: havet.nu/livet

Havets sNaBBaste artBildare 
finns i Östersjön. Det är skrubbskäddan, 
flundran, som visat sig vara två olika ar-
ter; en som lägger sin rom på botten och 
en vars rom flyter i öppet vatten. Gene-
tiska studier visar att de har utvecklats 
parallellt under 3000 generationer. det 
innebär att artbildningen har skett re-
kordsnabbt för att vara en marin art – på 
mindre än 8500 år.

L läs mer: havet.nu/?d=190&id=48111

Foto: PicturEPartNErS/SHuttErStocK

Evolution i 
ExprEssfart
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tjänst! 

 noterat

deN största uppvällNiNgeN på 40 år inträffade i Svealands skärgård un-
der sommaren 2016. Vatten från djupare lager i öppet hav vällde under en kort period 
upp till ytan vid kusten. det gjorde vattnet ovanligt kallt och klart i många områden, 
och rörde även om i många mer skyddade vikar. om detta kan man läsa i Svealands-
kusten 2017 som sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från dalälvens mynning 
i norr till Bråviken i söder. rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund och 
innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som ut-
förs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom artiklar från andra intres-
santa aktörer i regionen.

L läs eller Beställ rapporteN: havet.nu/svealandskusten/?d=3540
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ovanlig sommar 
längs svealands kust

Biological oceanography of the Baltic sea! Nu är den här - den allra första 
vetenskapligt baserade läroboken om östersjöns biologi och ekologi någonsin. 92 av de främ-
sta östersjöexperterna, varav 25 från Sverige, har varit med och skrivit boken. den riktar sig 
i första hand till mastersstudenter och doktorander men även till forskare och andra som job-
bar professionellt med östersjön. de 704 sidorna i boken är fulla av bilder och illustrationer 
och ger en utförlig introduktion till östersjöns ekosystem. Boken kom ut i april 2017 och går 
att köpa genom Springer.com och andra nätbokhandlar, antingen tryckt eller som e-bok.

Ny 
Bok!

1

Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Sv
ea

lan
dskusten

Ovanlig sommar påverkade kustens vatten
Om Öregrundsgrepen i framtiden
Nya insikter om övergödning
Björnöfjärden och Brunnsviken 
Planer för ny farled

2017

dageNs sNaBBa klimatförändring är 
en tuff utmaning för blåstång, torsk och 
andra marina arter i östersjön. genetisk 
mångfald ger dock vissa populationer 
större beredskap än andra, eftersom de 
har ärftliga varianter av viktiga egenska-
per som kan föra arten vidare in i framti-
den. dags att kartlägga och klokt förval-
ta denna mångfald, anser forskarna i Eu-
projektet BoNuS BamBi. i september 
bjuder de in myndigheter runt östersjön 
till mötet ”Baltgene 2017” för att disku-
tera hur det kan gå till. 

L läs mer: www.bambi.gu.se

lyfter 
arternas 
inre mångfald

i hela 10 år har  
den populära webb-
platsen havet.nu 
presenterat nyheter, 
forskning och fakta om 
havet. Här samlas information om havs-
frågor från en mängd olika källor, och 
webbplatsen utgör därmed en unik sam-
manställning över det mesta som finns 
att veta om marina frågor. alltid modern, 
alltid full med innehåll, och ständigt med 
havet och havsmiljön i fokus.

L läs mer: www.havet.nu

deN 8 juNi firades världsHavs
dageN, World oceans day. dagen in-
rättades av FN 2008 för att lyfta fram 
frågor om havsmiljö världen över. 
Årets tema är ”Våra hav – vår fram-
tid”, och fokuserar på att stoppa för-
oreningar av plast i våra hav – ett 
tema som är mycket aktuellt inte 
minst för våra svenska havsområden. 

L läs mer: www.un.org/en/events/ 
oceansday/

World 
oceaNs 

day
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H
avsvikar har en hög biologisk 
mångfald, och bottnar med 
ålgräs, blåstång, och annan 
storvuxen vegetation är vik-

tiga uppväxtområden för fisk. Men över-
gödning har gjort att den storvuxna ve-
getationen har minskat kraftigt i öster-
sjön och Västerhavet sedan 1900-talets 
mitt. När mängden näring från land ökar 
så ökar även tillväxten av snabbväxan-
de trådalger, vilket missgynnar ålgräs och 
blåstång genom skuggning och syrebrist. 

analys av fiskens betydelse
Man har misstänkt att överfiske på stora 
rovfiskar har bidragit till minskningen av 
ålgräs och blåstång genom en så kallad 
trofisk kaskad. När antalet stora rovfiskar 
sjunker så ökar istället antalet små rovfis-
kar och kräftdjur, vilket i sin tur leder till 
ett minskat antal av de små kräftdjur och 
snäckor som äter trådformiga påväxt-
alger. Att stärka rovfiskbestånden skulle 
därför kunna motverka problem med för 
mycket trådalger. 

För att bättre förstå hur förändring-
ar i fiskförvaltning kan motverka över-
gödningsproblem har forskare från SLu, 
Stockholms universitet, göteborgs uni-
versitet och universitetet i groningen 
gjort en samlad analys av de vetenskap-
liga studier som gjorts på ämnet, en så 
kallad meta-analys. den beskriver hur 
näringshalter och förändringar i bestånd 
av fisk och små algbetande djur påverkar 
trådalger, ålgräs och blåstång.

lika stor effekt som näring
resultatet från analysen visar att avsak-
nad av algbetande bottendjur och trofis-
ka kaskader från fiskar, i genomsnitt ger 
lika stark effekt på algtillväxt som om 
man skulle tillsätta näring i vattnet. ana-
lysen visar också att effekten är lika stark 
oberoende av vilken nivå av födoväven 
som har manipulerats i experimenten. 
Det innebär alltså att trofiska kaskader 
fortplantar sig med bibehållen styrka ge-
nom födoväven. 

Rovfisk som abborre, gädda 
och torsk kan påverka hela 
kustekosystemet genom att 
äta och begränsa mängden 
småfisk och krabbor. En ny 
sammanställning av flera 
vetenskapliga studier visar 
att avsaknad av rovfisk i ett 
område kan få lika stor effekt 
på mängden trådalger som 
övergödning. Detta innebär 
att åtgärder för att stärka 
rovfiskbestånd sannolikt kan 
motverka övergödningspro-
blem och bidra till friskare 
livsmiljöer i grunda vikar.

kan rovfisk motverka 
övergödningsproblem?
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effekterna förstärks
Ytterligare ett viktigt resultat från studien 
är att effekterna av färre rovfiskar och 
övergödning kan förstärka varandr a. den 
sammanlagda effekten av mer närings
ämnen och färre rovfiskar är större än 
summan av effekterna var för sig. I om-
råden som är påverkade av mycket över-
gödning är det därför extra viktigt att 
upprätthålla starka rovfiskbestånd för att 
kunna bevara ålgräs och blåstång.

Eftersom många rovfiskar dessutom är 
beroende av storvuxen vegetation under 
uppväxten, kan en förlust av dessa livs-
miljöer leda till en nedåtgående spiral ge-
nom minskad föryngring. det kan bildas 
ett självförstärkande förlopp som låser 
ett system i ett läge med mycket småfisk 
och få rovfiskar. I dagsläget är det just så 
många kustområden ser ut.

förvaltningen har betydelse
För att minskade näringsutsläpp från 
land ska märkas i ett kustområde krävs 
det att en stor del av utsläppen kommer 

från lokala källor. Havsströmmar påver-
kar också många kustområden och för att 
se effekterna av minskade utsläpp över 
stora områden krävs en lång tid, ofta fle-
ra decennier. utifrån våra nya resultat ser 
vi att fiskförvaltning kan utgöra ett vik-
tigt komplement till näringsreduktion för 
att motverka övergödningsproblem längs 
kusterna.

positiva effekter på lokal nivå 
Rovfiskar vid kusten har ofta lokala be-
stånd, och genom att stärka dessa kan 
vi sannolikt se positiva effekter på en lo-
kal skala i kustzonen. genom erfarenhe-
ter från fiskefria områden vet vi att det är 
möjligt att stärka bestånden betydligt på 
bara några år. 

För att se i vilken utsträckning det är 
möjligt att praktiskt motverka övergöd-
ningsproblem genom att stärka rovfisk-
bestånd föreslår vi att man mäter födo-
vävseffekter och algproduktion i sam-
band med åtgärder. Exempel på åtgär-
der kan vara fiskefria områden, restau-

rering av lek- och uppväxtmiljöer, utsätt-
ningar av rovfisk eller utfiske av små rov
fiskar. Starkare bestånd i kustzonen bi-
drar till bättre kvalitet i badvatten och 
gynnar dessutom fritids och yrkesfisket, 
vilket långsiktigt kan ge samhällsekono-
miska vinster. Ett ökat fokus på att återfå 
goda rovfiskbestånd är ett steg närmre en 
ekosystembaserad förvaltning.Z

text & koNtakt:

Örjan Östman och Ulf Bergström 
Institutionen för akvatiska resurser 
Sveriges lantbruksuniversitet, 

orjan.ostman@slu.se
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exempel på trofisk kaskad. Det 

huvudsakliga flödet i kustfödoväven går från 
stor rovfisk via småfisk och krabbor till små 
kräftdjur som betar på trådalgerna. Snäckor 
har en stark effekt på trådalger, men påver-
kas inte så mycket av småfisk och den tro-
fiska kaskaden verkar därför främst gå via 
små kräftdjur. 

De fintrådiga algerna fångar snabbt upp 
näring i vattnet och växer gärna på annan 
vegetation, som här på ålgräs, Zostera ma-
rina. LFo
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e
n grundläggande princip är att 
lag och rätt ska utgöra en sta-
bil grund i samhället och där-
med utgöra ett förutsebart sys-

tem. Alla ska veta vilka regler som finns 
att följa och vad som händer om reglerna 
inte följs. det ska vara tydligt när ett re-
gelbrott sker. dessa grundprinciper gäller 
såväl inom nationell rätt som mellan sta-
ter, i den internationella rätten och i Eu-
rätten. jag har i min forskning undersökt 
den rättsliga regleringen i östersjön i re-
lation till de gemensamma mål som har 

satts upp för övergödningen. Här finns 
många delar som ställer stora krav på 
lagstiftningen, och som utmanar de tradi-
tionella rättsprinciperna.

reglerar handlingar
det är viktigt att komma ihåg att rätten 
inte kan reglera själva miljön, utan bara 
de mänskliga handlingar som bidrar 
till problem. i fråga om reglering av 
övergödning är det övergripande må-
let att minska utsläppen av kväve och 
fosfor som bidrar till övergödning. dessa 

utsläpp kommer från en rad olika källor, 
såsom industrier, reningsverk, jordbruk 
och skogsbruk. de enskilda utsläppen går 
inte alltid att direkt härleda till övergöd-
ningen, och källorna måste regleras på 
olika sätt. 

samarbete över gränserna
övergödningen av östersjön är gräns-
överskridande, och därför krävs att de 
nio länderna har gemensamma lagar 
och ett nära samarbete kring dessa frå-
gor. Vi vet sedan länge att det inte räcker 
att ett eller några länder bidrar. alla län-
der måste vidta kraftfulla åtgärder för att 
nå önskvärda resultat. När det gäller lag-
stiftning sker samordningen genom in-
ternationell rätt och Eu-rätt. i östersjö-
området har länderna bestämt att regel-
verket ska anta en så kallad ekosystem-
ansats, och de har satt upp ett gemen-
samt mål om ”god ekologisk status”. 

ett rättssystem som hjälper östersjön
Orsakerna till Östersjöns miljöproblem är många och olik
artade. Dessutom är nio länder runt Östersjön inblandade i 
problemen, och måste samarbeta för att lösa dem. Hur kan 
lag och rätt bidra till att god ekologisk status uppnås i Öster-
sjön? I min forskning har jag studerat den rättsliga reglering-
en av övergödning, där källorna till problemet är flera och 
resultaten av åtgärder inte visar sig omedelbart. Det ställer 
stora krav på lagstiftningen.

Alla länder kring Östersjön måste vidta kraft-
fulla åtgärder för att komma tillrätta med 

övergödningsproblemen. Lag och rätt bidrar 
till att god ekologisk status uppnås, förutsatt 

att de nio länderna har gemensamma lagar 
och ett nära samarbete kring dessa frågor.
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ett rättssystem som hjälper östersjön

vad ska regleras?
Hur hanteras då en ekosystemansats när 
det gäller rättsliga funktioner och meka-
nismer? Ett problem har länge varit att 
det trots en uttalad ambition om ekosys-
temansats inte är klarlagt vad detta inne-
bär ur ett rättsligt perspektiv. i praktiken 
innebär det att man varit osäker på vilka 
olika aktiviteter som ska regleras och hur 
det ska göras för att gynna ekosystemet 
på bästa sätt, inte minst eftersom effekter 
av åtgärder inte alltid syns på en gång.

att uppnå motståndskraft
i min forskning har en speciell teoribild-
ning, social-ekologisk resiliensteori, va-
rit vägledande. den handlar om vilka me-
kanismer som behövs för att skapa för-
utsättningar för ett ekosystem att uppnå 
motståndskraft mot påfrestningar. teo-
rierna tar hänsyn till den komplexa re-
lationen mellan människan och miljön. 
de har ett perspektiv på miljöproblemen 
som överbryggar sådana faktorer som att 
det inte alltid går att koppla orsak och 
verkan. teorierna har jag i min forskning 
överfört till en rättslig modell för hur 
regleringen bör se ut för att anta en eko-
systemansats. i modellen tas exempelvis 

hänsyn till miljöns anpassningsförmåga 
och flexibilitet. I ett rättsligt perspektiv 
blir resultatet bland annat att åtgärder 
ska anpassas efter den konkreta situatio-
nen och till att ny kunskap tillkommer. 

styrning på flera nivåer
Till detta hör också så kallad flernivåstyr-
ning för att garantera att åtgärder vidtas 
där de är som mest relevanta och effek-
tiva. Vissa åtgärder bör sättas in på lokal 
nivå eller i vissa specifika områden, med-
an annan styrning tjänar bättre som mer 
övergripande strategier på regional el-
ler internationell nivå. När man tillämpar 
denna modell på den gränsöverskridande 
regleringen i östersjön visar det sig att 

östersjöns regler i stort fungerar ganska 
bra, även om det också finns vissa svå-
righeter och problem kopplade till det-
ta. Vissa av de funktioner som framhålls 
i teorierna stämmer väl med hur rättssys-
temet i allmänhet är utformat. Flernivå-
styrning och mekanismer för allmänhe-
tens deltagande är exempelvis vanligt fö-
rekommande i en rättsstruktur. 

krockar med rättssystemet
i andra avseenden kan teorierna krocka 
med hur rättssystemet är avsett att fung-
era. om reglerna är utformade för att 
vara anpassningsbara och flexibla finns 
det en risk att systemet inte blir så förut-
sebart. det kan också vara svårt att av-
göra när överträdelser sker eller vad sta-
terna alls är bundna att göra. om rätt-
en inte utgör den tydliga grund för sam-
hället som den bör vara kan de grundläg-
gande rättsliga funktionerna riskeras. På 
internationell nivå skulle det också kun-
na äventyra staternas samarbetsvilja och 
ambitionsnivå.

viktiga fördelar
Trots att det finns svårigheter med regle-
ringen går det dock att identifiera viktiga 
fördelar. den kontinuerliga utvärdering-
en som måste utföras i en målbaserad 
reglering innebär att man har skapat en 
plattform för ett mycket nära samarbete 
i hela regionen där vetenskapen får stort 
utrymme. Plattformen ger möjligheter 
att kontinuerligt diskutera och utvärde-
ra de ekologiska och rättsliga osäkerhe-
terna, vilket ökar samarbetet kring åtgär-
der. Kombinationen av internationell rätt 
och Eu-rätt ger fördelar då dessa rätts-
system tillsammans täcker in olika ty-
per av reglering och olika rättslig gransk-
ning. de nya rättsliga strukturerna verkar 
långsamt styra mot målet om god ekolo-
gisk status när det gäller övergödningen i 
östersjön.Z

text & koNtakt: 

Brita Bohman,  
Institutionen för rättsvetenskaper,  
Åbo Akademi

brita.bohman@abo.fi
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Vissa åtgärder bör sättas in på lokal nivå eller i vissa 
specifika områden, medan annan styrning tjänar 
bättre som mer övergripande strategier på regional 
eller internationell nivå. På bilden en våtmark som 
anlagts för att binda näringsämnen.

I praktiken innebär det att 
man varit osäker på vilka 
olika aktiviteter som ska 
regleras och hur det ska 
göras för att gynna eko-
systemet på bästa sätt…
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nya metoder avslöjar
cyanobakteriernas roll 
i östersjön
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 d
e flesta som hör talas om cy-
anobakterier som blommar i 
östersjön på sommaren före-
ställer sig tjocka giftiga mat-

tor, som flyter längst med kusterna och 
förstör våra badvatten. men cyanobakte-
rierna är inte bara utmärkta badstrands-
marodörer – de är också en oersättlig del 
av östersjöns ekosystem. 

cyanobakterierna är nämligen ytterst 
unika varelser. De finns både på land och 
i vatten, och man har funnit spår av dem 
i upp till 3,5 miljarder år gamla berg arter. 
de uppfann fotosyntesen, alltså förmågan 
att bygga materia med hjälp av solenergi, 
och delade sedan med sig av kunskapen 
till växterna. cyanobakterierna har fun-
nits i östersjön sen dess skapelse.

Några av cyanobakterierna har ytterli-
gare en närmast unik förmåga: kvävefix-
ering. det innebär att de kan ta upp löst 
kväve ur luften eller i vattnet och bygga 
om dem till användbara näringsämnen 
som även andra växter och djur kan till-
godogöra sig. 

i östersjöns fall är betydelsen av cya-
nobakteriernas kvävefixerande förmåga 
tydligast under sommarmånaderna, då 

tillgången på kväve i ekosystemet är be-
gränsad. Av allt kväve de fixerar släpps 
cirka 35 procent tillbaka i föreningar som 
omdelbart kan användas av andra orga-
nismer.  

tre arter dominerar
de vanligast förekommande släktena av 
cyanobakterier i östersjön på sommaren 
är den potentiellt giftiga Nodularia, elle r 
katthårsblom som den heter på svensk a, 
samt de oftast giftfria Aphanizomenon 
och Dolichospermum, som på svenska 
hete r olika varianter på vattenblom.

Nodularia förekommer ofta i höga 
koncentrationer vid havsytan under sen-
sommaren. den är oftast inte giftig för 
vuxna människor, men hundar och små 
barn som dricker en större mängd av vat-
ten med täta blomningar kan få magpro-
blem med diarré och illamående.

Aphanizomenon har en lång tillväxt-
säsong och redan vid tio grader, när kvä-
vekoncentrationen är låg efter vårblom-
ningen, står den för en hög kvävefixering 
ända fram till hösten. den har därför en 
stor betydelse för hela ekosystemet, in-
klusive högre näringsnivåer som fisk, då 

den i sin tur avger kväve till vattnet som 
andra organismer kan ta del av. 

med hjälp av SimS (se faktaruta) har 
man visat att av de tre största släktena 
så står Aphanizomenon totalt sett, beräk-
nat på biomassa, för den största andelen 
kvävefixering under sommaren. Detta är 
främst på grund av dess stora utbredning 
både på djupet och över tid. 

fosfor styr kvävefixeringen
Förekomsten och tillväxten av havets al-
ger och sjögräs styrs av tillgången på nä-
ring och ljus. under våren dominerar en 
grupp mikroskopiska organismer som 
kallas kiselalger det öppna vattnet i öst-
ersjön. de kräver framförallt oorganiska 
föreningar av kväve, fosfor och kisel för 
sin tillväxt, så när vårblomningen av ki-
selalger är över så är koncentrationen av 
oorganiska kväveföreningar mycket låg. 
Det innebär att de kvävefixerande cyano-
bakterierna har en fördel gentemot övri-
ga organismer. Eftersom cyanobakterier-

algBlomNiNgar!

Algblomning betyder egentligen bara 
att någon av alla hundratals arter av 
växtplankton förekommer i stora mäng-
der, och de största blomningarna sker 
under våren. Det som dock brukar skapa 
stora rubriker på kvällstidningarnas löp-
sedlar är cyanobakteriernas blomningar 
under sommaren. När vissa arter av 
cyanobakterier blommar bildas stora 
ansamlingar på ytan, och vissa arter är 
potentiellt giftiga. 

Sommarens blomningar av cyanobakterier förknippas ofta 
med syrefria bottnar och ogästvänliga badvatten. Men 
cyano bakterierna bidrar också med livsnödvändigt kväve till 
Östersjöns invånare. Moderna metoder har nu gjort det möj-
ligt att på individuell cellnivå avslöja vilket av de vanligast 
förekommande släktena som gör vad, och hur mycket. 

KK Nodularia är det cyanobakteriesläkte 
som oftast förknippas med ”giftiga algblom-
ningar” i Östersjön, trots att de egentligen är 
bakterier. 

K Aphanizomenon är det släkte av cyano-
bakterier som totalt sett står för mest kväve-
fixering i Östersjön. 

Både blomningar av alger och 
cyanobakterier är viktiga för 
Östersjöns ekosystem.
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na inte behöver kisel, och de är näst intill 
unika med att kunna ta upp löst kvävgas 
som det finns gott om i vattnet, så därför 
har de stora fördelar i förhållande till an-
dra organismer. det som styr cyanobak-
teriernas tillväxt är framför allt tillgång-
en på fosfor.

Försök med den potentiellt giftig a 
Nodularia har visat att när man tillsät-
ter fosfat till annars oförändrat vatten 
från östersjön ser man en kraftig till-
växt, även vid relativt låga koncentratio-
ner. Den totala kvävefixeringen hämmas 
också när koncentrationen av fosfat är 
för låg. det innebär att både tillväxten av 
Nodularia och dess kvävefixering stimule-
ras redan vid låga tillflöden fosfat under 
sommaren.

svårstoppad kedjereaktion
I Östersjön finns fosfat bundet i botten
sedimentet, på grund av höga utsläpp 

från land som skett under decennier. 
Även om tillförseln av fosfat på senare tid 
begränsats så finns det fortfarande kvar, 
och när sedimentet i perioder eller per-
manent blir syrefritt så sker en process 
där fosfat släpps ut och gynnar tillväxten 
av cyanobakterierna. 

En sommar med stora blomning-
ar av cyanobakterier leder till att en stor 
mängd biologiskt material måste brytas 
ned när det sjunker till botten. Processen 
kräver mycket syre, vilket leder till att 
bottenvattnet blir syrefattigt eller i värsta 
fall syrefritt – vilket i sin tur leder till att 
sedimentet släpper ifrån sig ännu mera 
fosfat. detta är en kedjereaktion som är 
svår att styra över, då den accelererar av 
sig själv. 

det är därför viktigt att nå rätt ba-
lans mellan näringsämnen från land som 
styr primär- och sekundärproduktionen, 
inklusive fisket, och sedimentationen 

av alger och dött material som förorsa-
kar syrebrist och ökat flöde av fosfat från 
havsbotten.Z

text & koNtakt:

Malin Olofsson och Helle Ploug, 
Institutionen för marina vetenskaper,  
Göteborgs universitet

malin.olofsson@marine.gu.se

secoNdary ioN mass spectrometry (sims)
Med hjälp av så kallad Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS), som tidigare mesta-
dels använts av geologer och astrofysiker, har man mätt upptaget av kol och kväve på 
individuell cellnivå hos cyanobakterierna. Därmed kan man studera frågor som vilket av 
släktena som tar upp störst andel kväve under sommaren, och hur upptaget av kol (CO

2
) 

och kväve varierar mellan sommarmånaderna.

K
På Naturhistoriska riksmuseet i Stock-

holm sker undersökningar med SIMS, vilket 
tillför nya pusselbitar i förståelsen av cyano-
bakteriernas betydelse för Östersjön.
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kan klimat-
förändringar 
ge mer kvick-
silver i fisk?

Klimatförändringarna förväntas leda till mer 
kvicksilver i djur högt upp i näringskedjan. 
Fåglar och däggdjur som livnär sig på fisk kan 
exponeras för så höga halter metylkvicksilver 
att det påverkar deras hormonbalans, nerv-
system och fortplantning.
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k
vicksilver klassas av Världshäl-
soorganisationen WHo som 
en av de kemikalier som utgör 
störst hot mot global folkhälsa. 

det sprids i miljön både genom naturliga 
processer och genom mänsklig påverkan, 
till exempel vid förbränning av fossila 
bränslen. Problemen med kvicksilver or-
sakas främst av metylkvicksilver, som kan 
bildas i miljön från det kvicksilver som 
släpps ut. metylkvicksilver verkar som ett 
starkt nervgift, och när det anrikas i nä-
ringskedjan i hav och sjöar kan det leda 
till höga halter i fisk. Halterna styrs både 
av den totala mängden kvicksilver i syste-
men och av komplexa kemiska och ekolo-
giska processer.

Halterna ökar
Halterna av metylkvicksilver i vatten är 
normalt extremt låga. tyvärr tar växt-
plankton och bakterier, alltså de organis-
mer som utgör basen i näringskedjan, ef-
fektivt upp metylkvicksilver. det är inte 
klarlagt exakt hur detta upptag går till, 
men mätningar visar att halterna i växt-
plankton och bakterier ofta är hundra tu-
sen gånger högre än i vattnet. När se-
dan bakterierna eller växtplanktonen blir 
uppätna av andra organismer så förs me-
tylkvicksilvret vidare och transporteras 
upp genom näringskedjan för att så små-
ningom hamna i fisk. 

Fåglar och däggdjur som livnär sig på 
fiskarter högt upp i näringskedjan kan 
exponeras för så höga halter metylkvick-
silver att det påverkar deras hormonba-
lans, nervsystem och fortplantning. i Eu-
ropa och Nordamerika är konsumtion av 
vissa fiskarter den största källan till me-
tylkvicksilver även för människor. i Sveri-
ge rekommenderar därför Livsmedelsver-
ket begränsningar när det gäller konsum-
tion av fiskarter som kan innehålla höga 
halter metylkvicksilver.

Basen förändras
Både klimatförändringarna och männis-
kors markanvändning förväntas påver-
ka tillförseln av humusämnen till sjöar 
och hav. En större mängd humusämnen 
gör att solljuset inte kan tränga ner lika 
djupt i vattnet, vilket missgynnar växt-

plankton men gynnar bakterier. Följden 
blir att basen i näringskedjan förändras, 
från att ha dominerats av växtplankton 
till att bakterier får en viktigare roll. Bak-
terier är mycket mindre än växtplankton, 
alltför små för att ätas av de djurplank-
ton som normalt lever på de större växt-
planktonen. istället gynnas mycket små 
djurplankton, som klarar av att få i sig de 
pyttesmå bakterierna. dessa mycket små 
djurplankton kan sedan ätas av de större 
djurplanktonen och näringskedjan kom-
mer därigenom att innehålla fler steg när 
den baseras på bakterier jämfört med 
växtplankton.

fler steg anrikar kvicksilver
Att det blir fler steg i näringskedjan kan 
vid en första anblick tyckas oväsent-
ligt, men kommer att få stora konsekven-
ser för hur mycket kvicksilver som ham-
nar högre upp, exempelvis i fisk. Orsa-
ken till att antalet steg i näringskedjan 
har så stor betydelse är att metylkvick-
silvret anrikas på varje nivå i näringsked-

I framtiden kan mängderna av giftigt kvicksilver komma att 
öka i fisk från kustnära hav. Skälet är att ett varmare klimat 
väntas leda till ökad nederbörd på norra halvklotet och att 
mer vatten då rinner ut från land och vattendrag till havet, 
inklusive Östersjön. Med vattnet följer humusämnen, och 
dessa kommer att förändra näringskedjan. Bakterier kommer 
att gynnas framför växtplankton, och stegen i näringskedjan 
blir då fler. Det kan leda till att mängden kvicksilver i fisk blir 
betydligt högre.

miNamataavtalet
I dag görs stora ansträngningar för att 
minska utsläppen av kvicksilver från 
mänsklig påverkan. I januari 2013 slut-
förde Förenta Nationernas miljöorgan 
UNEP framgångsrikt förhandlingarna 
av Minamata-avtalet, ett internationellt 
juridiskt bindande avtal med syfte att 
minska kvicksilverutsläpp. Fram tills idag 
har 128 länder, däribland samtliga EU-
länder, skrivit under Minamata-avtalet. 
Hur väl och hur snabbt vi lyckas genom-
föra åtgärderna i avtalet kommer att ha 
en avgörande betydelse för kvicksilvers 
miljöpåverkan i framtiden.

Foto: iStocKPHoto
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jan, och att halten därigenom ökar un-
gefär tio gånger för varje steg. aktuell 
forskning visar att en ökning på 15 till 20 
procent humusämnen, vilket är den nivå 
som prognoserna anger för bland annat 
norra östersjöområdet, skulle kunna leda 
till upp emot sju gånger högre koncentra-
tioner av metylkvicksilver i fisk på grund 
av en förändrad näringskedja.

viktigt att förstå processen
Det finns en mängd frågor kvar att besva-
ra inom detta ämnesområde för att vi ska 
förstå hur människor och ekosystemen 
kommer att exponeras för metylkvick-
silver i ett förändrat klimat, och för att 
kunna sätta in lämpliga åtgärder för att 
minska problemet. Stora ansträngningar 
görs redan globalt för att minska utsläp-
pen, och en central fråga är hur snabbt 
ekosystemet kan återhämta sig när ut-
släppen minskar. Finns det andra faktorer 
som kan påverka återhämtningen? Näs-
ta mål för forskningen är att kunna för-
utse hur stora effekterna kan bli för olika 
klimatscenarier, och att kunna identifie-
ra vilka geografiska regioner och typer av 
ekosystem som är mest känsliga för ökad 
exponering av metylkvicksilver.

Forskningen kring kvicksilver i havs-
miljön och resultaten kring kopplingen 
mellan kvicksilver och klimatförändring-
arna visar på vikten av att fortsätta arbe-
ta med att förstå hur processerna funge-

rar i näringskedjan och vilka effekter det 
kan komma att få i framtidens havseko-
system. att en förändrad struktur i nä-
ringskedjan så kraftigt påverkar ackumu-
leringen av metylkvicksilver är en mycket 
viktig insikt för såväl miljöforskare som 
beslutsfattare som ska göra riskbedöm-
ningar för ett förändrat klimat.Z

text & koNtakt: 

Erik Björn och Sofi Jonsson,  
Kemiska institutionen, Umeå universitet

Erik.bjorn@umu.se
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Fåglar och däggdjur som 
livnär sig på fiskarter högt 
upp i näringskedjan kan 
exponeras för så höga 
halter metylkvicksilver att 
det påverkar deras hor-
monbalans, nervsystem 
och fortplantning. 
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Ganska mycket är bekant 
när det gäller ekologin hos 
Östersjöns vanligaste botten-
djur, men få känner kanske 
till hur mycket synförmågan 
bidrar till deras beteende. På 
Tvärminne zoologiska sta-
tion i Finland startades 1970 
ett elektrofysiologiskt labo-
ratorium där bottendjurens 
synförmåga har studerats. I 
den här artikeln skall vi ta en 
titt på den lilla vitmärlan och 
dess beteende.

v
itmärlan, Monoporeia affinis, 
är en nattaktiv liten märlkräf-
ta som är vanlig i östersjön. 
På dagen ligger den nedgrävd 

i bottensedimentet på djupa mjuka bott-
nar. På kvällen kommer den upp till ytan 
av sedimentet och ser efter om det fort-
farande är ljust. om så är fallet dyker 
den snabbt ner igen, för det är farligt för 
en liten vit organism att simma omkring 
bland hungriga fiskar som exempelvis 
flundra, strömming, sik och nors.

flitig simmare
När det mörknar och vitmärlan inte läng-
re ser ljus simmar den upp i vattenpela-
ren, och kan komma ganska nära vatten-
ytan. den kan dyka ner i sedimentet och 
simma upp flera gånger per natt, men 
mot morgonen dyker den djupt ner i se-
dimentet i god tid innan det farliga ljuset 
exponerar den för rovdjuren. detta bete-
ende, att simma upp och ner, kallas verti-
kalmigration. Beteendet är delvis styrt av 
en inre klocka som gör att djuret anpas-
sar sin simningsperiod till den mörka de-
len av dygnet under alla årstider. En an-

ledning till simmandet kan vara att för-
flytta sig till nya sedimentbottnar med 
mer föda, vitmärlan kan nämligen föras 
långa vägar med vattenströmmarna. En 
annan anledning är att träffa en partner 
och para sig.

Hanarnas förvandling
Så här fungerar det för det mesta, men 
på senhösten blir hanarna könsmogna, 
och då beter de sig annorlunda. När vit-
märlorna växer brister deras gamla skal 
och det nya som har bildats under är töj-
bart innan det hårdnar. Efter sista skal-
bytet förändras dock hanarnas utseen-
de dramatiskt. antennerna blir dubbelt 
så långa som djuret, ögonen blir större, 
och de slutar äta. dessutom simmar de 
könsmogna hanarna också på dagen, som 
i och för sig är ganska mörk på hösten, 
för att maximera sin sökning efter honor. 
detta beteende kan höstströmmingen dra 
fördel av som kan äta sig feta på vitmär-
lehanar.

men varför förändras hanarna så 
mycket under könsmognaden? Förkla-
ringen är enkel. med större ögon blir de 

vitmärlaN  
– litet kräftdjur med väl 
anpassad syn



17havsutsikt   1  2017

ännu litet mer ljuskänsliga, och förmår 
se honorna i den mörka omgivningen. de 
långa antennerna hålls paraplylikt fram-
åt när de simmar, och det ger dem en 
bättre chans att känna om de finns honor 
som simmar i närheten. När de upptäcke r 
en hona griper de tag i henne, och hål-
ler henne i ett tvärgrepp mage mot mage. 
de sjunker ner mot bottnen, och där sker 
parningen under några sekunder. Hanen 
simmar genast uppåt igen på jakt efter en 
ny partner, medan honan ligger kvar en 
stund på bottnen innan hon simmar vi-
dare.

enkla men känsliga ögon
Vitmärlans ögon är 0,1-0,2 mm i diame-
ter, hos könsmogna hanar når de dock 
dubbel storlek. ögat består av 30-40 fa-
cetter, och varje facett är öppningen till 
ett delöga. Hos vitmärlan är dessa delö-
gon korta och breda, vilket betyder att de 
släpper in ljus från en bred vinkel. detta 
gör den väl anpassad till sin mörka livs-
miljö.

Vitmärlans syn kan närmast liknas vid 
en ljusindikator som håller djuret nere i 

sedimentet när det är för ljust. Bildseen-
det torde vara rätt dåligt; ögat kan jäm-
föras med en digital kamera med cirka 
40 pixlar. Känsligheten är det däremot 
inget fel på – vitmärlans syn är cirka 100 
gånger känsligare än vår. den har också 
två olika sätt att omvandla förbrukat syn-
pigment till fungerande medan vi dägg-
djur endast har ett. den är därför väl an-
passad till att se i svagt ljus, vilket hanar-
nas beteende bevisar. Vitmärlan har dock 
endast ett synpigment. den kan därför, 
inte se färger, utan dess synintryck består 
enbart av en enfärgad gradient av ljus. 
detta kan ses som primitivt, men är även 
det en utmärkt anpassning till ljusmiljön 
i östersjön.

liten märla med stor roll
Vitmärlan är, sin ringa storlek till trots, 
en nyckelart i östersjön. då den kan upp-
nå tätheter på upp till 20 000 indivi-
der per kvadratmeter är den mycket vik-
tig som föda både för fiskar och andra 
ryggradslösa djur. dessutom är den, ge-
nom sitt beteende att flitigt dyka ner i se-
dimentet, en viktig bioturberare, det vill 
säga en syresättare och omblandare av 
bottensedimentet. Bioturbation motver-
kar syrebrist, och är viktigt för att upp-
rätthålla friska bottnar. På senare år ver-
kar vitmärlan vara på väg att komma till-
baka till flera områden den varit bor-
ta från i långa perioder. detta är mycket 
glädjande då detta lilla kräftdjur, med sin 
spännande biologi, kan leda till ökad häl-
sa i ekosystemen i dessa områden.Z

text & koNtakt

Magnus Lindström, Tvärminne zoologiska 
station, Helsingfors universitet och Philipp 
Lehmann, Zoologiska institutionen, Stock-
holms universitet, 

magnus.lindstrom@helsinki.fi

För att mäta synförmågan hos små kräftdjur 
behövs specialgjord och mycket känslig 
utrustning. Här syns en del av det elektrofy-
siologiska laboratoriet vid Tvärminne Zoolo-
giska station. Laboratoriet är byggt av fors-
karna, bland annat har ett kaffeburkslock 
använts (den röda ringen).

L

vitmärlaN  
– litet kräftdjur med väl 
anpassad syn

K Vitmärlan lever på och i djupa mjuka 
bottnar, men hittas också ibland rätt nära 
ytan på några meters djup. Den påminner 
till sitt yttre om tångmärlorna som man 
bland annat finner i blåstången, men den 
är mindre, cirka 6-8 mm, och helt grädd-
vit. Det vita kontrasterar bra mot dess små 
mörka ögon.

Förklaringen är enkel. Med 
större ögon blir de ännu 
litet mer ljuskänsliga, och 
förmår se honorna i den 
mörka omgivningen.
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vitaminbrist 
i havet
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d
et dröjde tjugo år innan man 
upptäckte att brist på vita-
min B1, eller tiamin som det 
också kallas, var orsaken till 

dödligheten hos laxens yngel, och först 
2009 publicerades övertygande bevis på 
att fåglarna också var drabbade av tia-
minbrist. Nu har vi, tillsammans med an-
dra forskare från Europa och Nordame-
rika, visat att bristen på tiamin dessvärre 
är betydligt mer utbredd än vad man ti-
digare känt till.

allvarliga effekter
tiamin är ett livsnödvändigt ämne för 
i stort sett alla levande organismer. det 
behövs för vår grundläggande ämnesom-
sättning, och brist på det leder därför till 
en rad olika symptom. Förändrat bete-
ende, nedsatt immunförsvar och myck-
et allvarliga effekter på fortplantningen 
är några av dem. Långt gången tiamin-
brist leder till döden, men även små un-
derskott kan få allvarliga konsekvenser 
på hälsa och reproduktion, och i förläng-
ningen leda till att populationer minskar 
och försvinner.

allt tiamin i näringsväven produce-
ras av växter, samt av vissa svampar och 
bakterier. det innebär att alla djur mås-
te få i sig ämnet via födan. Kroppen kan 

inte heller lagra några större mängder, 
utan måste få en kontinuerlig tillförsel 
av detta viktiga näringsämne via födan. 

stor utbredning
Nu har vi påvisat tiaminbrist hos tusen-
tals individer av flera arter som finns 
spridda över stora delar av norra halv-
klotet: från Stilla havet utanför Nord-
amerikas västkust, via de stora sjöar-
na på gränsen mellan uSa och canada, 
och via atlanten och island till östersjön, 
som verkar vara särskilt hårt drabbad. 

i vår senaste undersökning kunde vi 
konstatera allvarlig tiaminbrist hos sex 
av sju studerade arter: blåmussla, ejder, 
både europeisk och amerikansk ål, at-
lantlax och öring. de undersökta ström-
mingarna från ett lekområde i Blekinge 
verkade däremot inte ha tiaminbrist, vil-
ket visar att det fortfarande går att finna 
sådana individer i miljön. 

Vår bedömning är att tiaminbrist kan 
vara en viktig förklaring till att många 
djurpopulationer har minskat så kraftigt 
de senaste decennierna. Ålen och ejdern 
är ett par exempel på arter som minskat 
mycket dramatiskt. Vi har dessutom vi-
sat att ejderns tiaminbrist med största 
sannolikhet beror på för lite tiamin i blå-
musslorna, som är ejderns huvudföda. 

På 1970talet dog periodvis stora mängder laxyngel utan att 
man förstod varför. Syndromet fick namnet M74. Kring mil-
lennieskiftet började man hitta allt fler döende sjöfåglar i 
våra skärgårdar, och ”fågeldöden” blev ett nytt begrepp. Nu 
finns övertygande bevis för att allvarlig brist på ett vitamin 
ligger bakom båda dessa fenomen, och att betydligt fler arter 
är drabbade. Den stora frågan är dock fortfarande hur detta 
går till. 

– Vi kan idag inte utesluta att tiamin-
bristen är så allvarlig att den bidrar till 
det pågående globala utdöendet av 
många djurarter.

Blåmusslan är det första ryggrads-
lösa djuret där tiaminbrist påvisats. 
Kan det bero på att tiaminproduk-

tionen är påverkad i de växtplankton 
som musslorna livnär sig på? Fo
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det väcker frågan om tiaminet är påver-
kat i de växtplankton som musslorna liv-
när sig på.

episodisk förekomst
En annan mycket viktig upptäckt är att ti-
aminbristen förekommer episodiskt. den 
drabbar djuren under en tid, kanske nå-
got eller några år i ett område, varef-
ter den tillfälligt försvinner för att sedan 
återkomma. det är speciellt tydligt hos 
laxen i svenska älvar. 

detta fenomen talar emot klassiska 
miljögifter som orsak, eftersom dessa äm-
nen inte varierar på det sättet i miljön. 
Även om tiaminbristen är tillfällig är det 
många av symptomen som stannar kvar 
hos de drabbade individerna. 

samhällets syn
trots att allvarlig tiaminbrist har obser-
verats sedan början av 1970-talet, så har 
den mesta forskningen handlat om direkt 
dödlighet och inte andra hälsoeffekter. 

det påminner starkt om hur man såg 
på effekterna av klassiska miljögifter i 
början, då man nästan uteslutande stu-
derade direkt dödlighet. det var inte för-
rän i mitten av 1960-talet som man bör-
jade uppmärksamma andra hälsoeffekter 
och insåg att allvarlig giftverkan förekom 
redan vid betydligt lägre koncentrationer. 
det blev då uppenbart att problemen var 
mycket allvarligare än man tidigare hade 
insett, precis som för tiaminbrist nu.

Eftersom några av de första symptomen 
på tiaminbrist är förvirring, svårighet att 
röra sig och ökad risk för infektioner är 
det lätt att inse att det kan få stora effek-
ter på både individ- och populationsnivå. 
Förvirrade sjöfåglar som lägger sina ägg i 
fel bo eller befinner sig på konstiga plat-
ser som vägar och åkrar är för oss lätta 
att observera. Liksom laxyngel som dör 
i odlingar. men kanske kan tiaminbrist 
också orsaka att ålar inte orkar simma till 
Sargassohavet eller bidra till de sentida 
utbrotten av fågelinfluensa.

vad är orsaken?
det övergripande målet för forskningen 
är förstås att finna den bakomliggande 
orsaken till tiaminbristen. mycket talar 
för att orsaken är av kemisk natur, men 
innan man kan börja testa olika miss-
tänkta ämnen måste man veta vilka ar-
ter, nivåer i näringsväven och geografis-
ka områden som är drabbade och hur ti-
aminbristen varierar i tiden. det arbetet 
har vi nu till stor del gjort.

Nu är det därför dags att försöka för-
stå mekanismen bakom tiaminbristen. En 
möjlighet är att det rör sig om för lite ti-
amin i djurens föda, snarare än något fy-
siologiskt problem som förhindrar uppta-
get hos de drabbade djuren. Först i näs-
ta steg kan man sedan söka efter den yt-
tersta orsaken, i detta fall om, och i så 
fall varför, det finns för lite tiamin i dju-
rens föda.

framtidsperspektiv
idag pågår omfattande globala popula-
tionsminskningar, som ibland anses ut-
göra det sjätte massutdöendet. Sedan 
1970-talet har antalet individer av jor-
dens landlevande och marina ryggrads-
djur minskat med hälften, och mellan 
1950 och 2010 minskade antalet indivi-
der av havsfåglar med hela 70 procent. 
denna förlust av biologisk mångfald har 
av andra forskare utpekats som det just 
nu allvarligaste hotet mot livet på jorden.

Förvisso finns flera bidragande orsaker 
till detta, men vi kan idag inte utesluta 
att den observerade tiaminbristen är så 
allvarlig att den bidrar signifikant till det 
pågående globala utdöendet av många 
djurarter.Z

text & koNtakt:

Tomas Hansson och Lennart Balk, Institutio-
nen för miljövetenskap och analytisk kemi 
(ACES), Stockholms universitet

lennart.balk@aces.su.se

läs mer:

Allvarlig vitaminbrist påvisad:  
http://bit.ly/2qzmTiY

Här finns både vetenskapliga publikationer 
och andra artiklar i ämnet.
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K K En förvirrad ejder funnen på gamla 
riks-15 nära Bräkne Hoby i Blekinge. Ejdrar 
skall normalt inte landa på asfalterade vägar 
i inlandet.

K
Förlamad gråtrut med vingarna vinklade 

ut från kroppssidan på ett sätt som är ty-
piskt för tiaminbrist. 

K Numera lägger fåglar ofta ägg i varan-
dras bon, vilket är en beteendestörning. 
Här ses ett bo av vitkindad gås med ett 
ejderägg.
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BomBer ocH 
graNater 

– livsfarlig last på 
havets botten

Efter andra världskriget dumpades flera hundratusen 
ton kemiska och konventionella stridsmedel bland annat 
vid Bornholm och söder om Gotland i Östersjön, utanför 
Måseskär på Västkusten och utanför Arendal i Norge. Nu 
rostar behållarna och gifterna läcker ut i havsmiljön. Ny 
forskning ska bidra med kunskap om hur man bäst tar 
hand om arvet från ett världskrig. 

Sonarbild av två av de sänkta fartygen vid Måseskärs dumpningsområde. På botten omkring dem syns vrakgods.
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d
en tyska krigs-
makten lämna-
de efter sig en 
enorm arsenal 
av kemiska och 
konventionella 
stridsmedel. det 
enklaste sättet 

för de allierade att göra sig av med alla 
dessa vapen var att lasta dem i uttjän-
ta fartyg, som sedan sänktes i havet. men 
så här i efterhand kan man konstatera 
att det inte var det klokaste alternativet. 
ibland dumpades den farliga lasten på 
omärkta platser. med tiden har både far-
tyg, granater och behållare rostat sönder, 
och trålare kan av misstag ha släpat med 
sig den farliga lasten långa sträckor, bort 
från den angivna dumpningsplatsen. 

Består av senapsgas
En stor del av de dumpade kemiska 
stridsmedlen består av senapsgas. Se-
napsgasen är trots sitt namn egentligen 

en seg trögflytande vätska. Det händer 
med jämna mellanrum att fiskare ska-
das när de kommer i kontakt med se-
napsgas som följer med upp i deras fiske-
nät. Stridsgaser spetsades ofta med arse-
nik, vilket ytterligare kan förorena miljön 
kring dumpningsplatserna när behållar-
na bryts ner. 

Nyligen har man också uppmätt spår 
av kemiska stridsmedel i fisk som fångats 
vid dumpningsplatserna. Nu pågår flera 
forskningsprojekt med syfte att bedöma 
vilka risker stridsmedlen på havets botten 
utgör, samt ge svar på hur man på bästa 
sätt tar hand om dem.

initiativ på eu-nivå
daimoN (decision aid for marine muni-
tions) är ett Eu-projekt som koordineras 
från Polen, och som har deltagare från 
flertalet Östersjöländer och Norge. I pro-
jektet görs laboratorieexperiment, fältstu-
dier, provtagningar och kartläggning med 
avancerad teknik. Huvudfrågorna är vad 

man skall göra med dumpade stridsme-
del som man identifierat och kartlagt? 
Vilka är de största riskområdena och hur 
stor är risken för att gifter sprids i miljön 
och till sist hamnar i vår mat? 

i projektet deltar beslutsfattare från 
miljömyndigheter och målet är att ut-
veckla beslutstödsverktyg som baseras på 
den samlade kunskapen inom detta om-
råde.

riskabel trålning 
inom regeringsuppdraget ”miljörisker 
sjunkna vrak” har man vid flera vrak pla-
cerat ut instrument som varje timme mä-
ter temperatur, salt, syre, tidvatten samt 
strömmar och partiklar i vattenpelaren 
ovanför. 

i början av 2015 placerades ett sådant 
instrument vid måseskärsvraken. målet 
var en sex månader lång mätserie, men 
utrustningen trålades upp efter bara tre 
veckor. 

Sedan 2016 koordinerar Havs- och vat-
tenmyndigheten det nationella arbetet 
med vrak i samråd med övriga berörda 
myndigheter, såsom Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, FOI, Statens maritima mu-
seer, Sveriges geologiska undersökningar 
och och Försvarsmakten.

Fotografi av beslagtagna tyska kemiska 
stridsmedel inför dumpning i Skagerack/
Kattegatt. 
Foto: tiLLStÅNd aV LiNdSEY ariSoN iii.

riskBedömNiNg av kemiska stridsmedel

På Chalmers i Göteborg har man utvecklat beslutstödsmodellen Vraka för att riskbe-
döma oljefyllda vrak. Nu anpassas modellen till de speciella förhållanden som gäller för 
dumpade kemiska stridsmedel. 

Metoden bygger på att man kombinerar mätbara fakta – som temperatur, salthalt och 
syrehalt på aktuell plats – med expertutfrågningar. Genom att ta hjälp av experter inom 
undervattens¬teknologi, biologi, kemi, toxikologi kan man sätta välgrundade risksiffror 
på faktorer som inte är direkt mätbara. Experterna bedömer till exempel hur stor risk 
det är att vrakdykare, sportfiskare, en gasledningskonstruktion eller trålning tar sönder 
granater och sprider innehållet från dem. Risksiffrorna används sedan i en matematisk 
modell som beräknar sannolikheten för att det inom det närmaste året kommer att ske 
ett utsläpp, och i nästa steg, görs en uppskattning av vilka miljökonsekvenser ett utsläpp 
kommer att få för miljö och hälsa. 

Det är inte bara kemiska stridsmedel 
som utgör en fara hos gamla vrak. 
Sonarbild av fartyget Skytteren som 
sänktes utanför Måseskär 1942, och 
som i perioder läckt dieselolja. 

Med tiden har både fartyg, granater och behållare rostat 
sönder, och trålare kan av misstag ha släpat med sig 
den farliga lasten långa sträckor, bort från den angivna 
dumpningsplatsen. 
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instrumentet gav ändå värdefull in-
formation om den omfattande botten-
trålningen kring platsen. arsenik är en 
av beståndsdelarna i senapsgas, och tidi-
gare geokemiska mätningar har visat på 
kraftigt förhöjda arsenikkoncentrationer 
i området. det råder inte trålförbud vid 
måseskärsvraken, eftersom detta är ut-
anför svenskt territorialvatten. trålning-
en virvlar upp bottensedimenten, och 
därigenom finns risk att spridningen av 
föroreningar ökar kraftigt.

kemiska spår i fisken
Nyligen har man för första gången även 
funnit spår av de kemiska substansern a 
Clark I och Clark II i fisk och skaldjur 
kring måseskärsvraken. clark i och ii är 
så kallade ”nysgaser” vilka ger symptom 
som nysningar, hosta, rinnande ögon 
och kraftigt illamående. Ämnena före-
kommer i kemiska stridsmedel, bland 
annat har det förekommit att man mix-
at clark med senapsgas för att ytterliga-
re öka giftigheten. 

av de 20 torskar, rödtungor, havs-
kräftor och valthornssnäckor som un-
dersöktes hade rödtunga och havskräf-
ta spår av clark i och ii strax över de 
nivåer som är mätbara. det är visser-
ligen mycket låga halter, men det här 
är ämnen som inte ska finnas i fisk och 
skaldjur.Z

text & koNtakt: 

Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska 
högskola och Ulf Olsson, Sjöfartsverket

ida-maja@chalmers.se

Föremål från dumpningsplatserna som fastnar i fisketrål kan spridas över stora ytor, och kan 
även utgöra en fara för besättningen på fiskebåtarna. 

Lastutrymmena på fartyg fylldes med ammunition och stridsmedel innan de sänktes. 

En sprucken bomb med okänt innehåll vid Måseskärs dumpningsområde.



avsänDare
Umeå marina  
ForskningscentrUm
norrbyn
905 71 hörneFors

EjdErn är En av våra mest väl-
kända sjöfåglar. Ankomsten av 
skärgårdens flaggskeppsfågel, med 
hoande gudingar och skrockande 
ådor, är ett mycket välkommet 
vårtecken längs våra kuster.

ÖstErsjÖns Ejdrar övervintrar 
i havsområden runt de danska 
sunden och flyttar därifrån in i 
Östersjön på våren för att häcka. 
Ejderns bo består av en enkel grop 
i marken som fodras med ett lager 
av det mycket väl isolerande ejder-
dunet. Honan lägger 4-6 ganska 
stora blågröna ägg som de ruvar i 
cirka 26 dygn. Hanen lämnar häck-
ningsplatsen efter äggläggningen 
och ger sig ut till havs där den lever 
i flockar. Under ruvningen äter 
ejderhonor inget och tappar upp 
till 40 procent av sin kroppsvikt. Då 
äggen kläcks lämnar den hungriga 

honan boet inom ett dygn. Då är 
ungarna redo att möta havet för 
första gången.

EjdErhonorna har ett mycket 
intressant omvårdnadsbeteende, 
där de bildar grupper på 2-6 honor 
som sköter om ungarna tillsam-
mans. Inom grupperna delas arbe-
tet upp. Uppgifterna består främst 
av att vaka över ungarna och visa 
dem till goda matställen. Tack vare 
sitt samarbete kan honorna ta 
pauser för att äta och på det viset 
återhämta sig snabbare efter ruv-
ningens fastetid.

EjdErungarna fångar små 
ryggradslösa djur i strandvattnet, 
medan fullvuxna ejdrar äter genom 
att dyka till botten och samla åt sig 
större ryggradslösa djur. I Öster-
sjön utgör blåmusslan så gott som 

hela matsedeln för fullvuxna ejdrar, 
och man kan säga att ejdern är helt 
beroende av denna talrika mussla.

EjdErstammEn i ÖstErsjÖn 
ökade kraftigt då havsörnen höll 
på att bli utrotad av miljögifter på 
1970-talet. Nu minskar ejderstam-
men kraftigt, vilket tros bero delvis 
på havsörnens återkomst. I dagens 
skärgård möter dock ejdern även 
andra hot. Miljögifter och tungme-
taller hittas ännu i ruvande ejdrars 
blodomlopp, och antalet minkar 
och mårdhundar har ökat under 
de senaste decennierna. Klimatför-
ändringen, med ökad nederbörd, 
kan göra livet svårare för Öster-
sjöns blåmusslor och då kan också 
ejdern lida av matbrist. Dessa hot 
kan, tillsammans med havsörnen, 
bli för mycket för Östersjöns ejder.

fÖr att säkErställa en ljus fram-
tid för den ikoniska ejdern behöver 
överlevnaden av fullvuxna ejder-
honor öka. Därför bör vi övervaka 
miljögiftshalter i ruvande ejdrars 
blodomlopp och identifiera orsa-
kerna till miljögifternas förekomst. 
Vi kan vara mer positivt inställda 
till jakt av minkar och mårdhun-
dar i skärgården. Viktigast av allt, 
vi bör se klimatförändringen för 
det faktum den är och anlita kloka 
beslutsfattare.

art i FokUs

text & koNtakt: 

Kim Jaatinen, Tvärminne zoologiska station, 
Helsingfors universitet

kim.jaatinen@helsinki.fi

ejdern – skärgårdens ikon
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