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They keep saying that sea levels are rising an’ all this. 
It’s not to do with the icebergs melting, it’s because 
there’s too many fish in it. Get rid of some of the fish 
and the water will drop. Simple. Basic science.”

❞
 karl PinkingtOn,

the ricky gervais shOw

Klart man blir stressad  
av oväsen !
FOtO: marKvb/IstOcKphOtO
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år 2050 kaN det fiNNas mer plast 
än fisk i haven. Varje minut töms en last-
bil med plast i oceanerna. I våras släppte 
forskare bilder från en obebodd ö i stilla 
havet där krabbor hade byggt bon i gam-
la sminkburkar och dockhuvuden – ett 
oroväckande bevis på hur illa vi tar hand 
om vår miljö och våra hav.

cirka 80 proceNt av skräpet –
som ofta är vattenflaskor och plast påsar 
– kommer ifrån land. Plasten bryts ner 
långsamt och kan ha en livslängd på 
hundratals år. 

uppvakNaNdet fråN det som i de-
cennier varit en vanlig del av vår var-
dag har varit brutalt. Jättelika plastan-
samlingar i stilla havets havsvirvlar och 
hjärtskärande bilder på fåglar, sköldpad-
dor och valar som trasslat in sig i på-
sar och fisknät är skrämmande exempel 
på vad som händer under den i vanliga 
fall så vackra och glittrande ytan. Många 
djur misstar skräpet för plankton. Efteråt 
dör de av kvävning eller svält när de fyllt 
magen utan att få i sig näring.

larmrapporterNa duggar tätt 
om mikroplasten som finns i allt från 
krämer till fleecetröjor. Den drar till sig 
kemikalier som hamnar i näringskedja n. 
Nyligen slog forskare larm om att 83 
procent av världens dricksvatten är föro-
renat med mikroplast. 

positivt på HemmaplaN är att ma-
joriteten av svenska befolkningen agerar 
för att minska sin plastkonsumtion. En-
ligt en färsk Sifo-undersökning, gjord på 
uppdrag av WWF i september 2017, har 
mer än halva befolkningen (55 procent) 
minskat användningen av engångsartik-
lar i plast som bestick, muggar och på-

sar. Två tredjedelar undviker att köpa 
plastpåsar – och nästan lika många har 
med en egen tygkasse när de handlar. 
Nästan åttio procent av de tillfrågade 
uppger att de är noga med att återvinna 
och slänga skräp på rätt ställe. 

eN ökad medveteNHet om proble-
men ger hopp. Politiska beslut ger effekt. 
användningen av plastpåsar har minskat 
drastiskt sedan 1 juni i år. Då kom en ny 
lag baserat på ett eu-direktiv som kräver 
att butikerna ska informera om plastpå-
sarnas miljöpåverkan. Glädjande nog har 
förbrukningen gått ned kraftigt på bara 
några månader.

läNder som costa rica, rwanda 
och Frankrike har gått längre och förbju-
dit plastpåsar helt. Kanske kan Sverig e 

gå samma väg? Globalt har vi enorm a 
utmaningar. Men vi har fortfarande tid 
att agera – tillsammans kan vi göra skill-
nad! 

WWf arbetar Hårt för att skydda 
de marina ekosystemen och arterna mot 
överfiske, övergödning, nedskräpning, 
klimatförändringar och föroreningar. 
Stöd gärna vår havskampanj på  
www.wwf/raddahaven.se 

Håkan Wirtén, 
Generalsekreterare Världsnaturfonden 
WWF

 krönika

Fräls oss ifrån  
plasten i haven 
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Övergödda vatten,  
det är min grej!

FOtO: mört av erIc Isselée/shutterstOcK
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 noterat

HoN ska Heta svea! slu har anordnat en tävling för att 
hitta ett passande namn till sitt nya fartyg. Över 1000 förslag skicka-
des in. Nu är det bestämt att fartyget ska döpas till Svea.

svea ska användas av slu och smhI för att bland annat undersö-
ka fiskbestånd och havets tillstånd, och för forskning förstås.

fler än 1800 exemplar av den invasiva 
arten svartmunnad smörbult fångades vid 
årets provfiske utanför Muskö i Stockholms 
skärgård. Det är mer än sex gånger så många 
som vid fjolårets fiske.

Den första svartmunnade smörbulten 
utanför Muskö fångades år 2013.

- Den snabba ökningen är oroande, men 
vi är egentligen inte förvånade. Så här har det 
sett ut på flera andra ställen i Östersjön där 
arten fått fäste, säger Ann-Britt Florin, forskare 
vid SLU Aquas kustlaboratorium.

eu-kommissionen föreslog nyligen 
att ålfisket i Östersjön skulle stoppas 
helt. Dock möttes förslaget av motstånd, 
och fick enbart stöd av Sverige. Nu har 
eu-kommissionen presenterat ett nytt 
förslag, nämligen att utvidga fiskestop-
pet från enbart Östersjön till alla marina 
områden inom EU. Av olika skäl är dock 
medelhavet och ålar under 12 cm undan-
tagna i det nya förslaget.

det europeiska ålbeståndet är väldigt 
svagt, och ålen är rödlistad som ”akut ho-
tad” såväl nationellt som internationellt. 
Fångsterna av ål har sedan 1960-talet 
gradvis minskat till mindre än 10 pro-
cent, och sedan 1980 har rekrytering-
en av unga ålar från lekområdet i sargas-
sohavet minskat till några få procent av 
vad den varit.

År 2007 antog eu en förordnin g 
om åtgärder för återhämtning av 
ålbestånde t. Där ställs krav på att med-
lemsstaterna skall ta fram nationella ål-

förvaltningsplaner. EU beslutade dess-
utom 2010 om ett export- och import-
stopp för ål mellan EU och omvärlden. 
alla länder har i olika grad försökt stärka 
skyddet av ålen för att öka produktionen 
av lekvandrare, men trots dessa åtgär-
der har inte dödligheten sänkts till en för 
best åndsutvecklingen acceptabel nivå.

utan en internationellt samordnad 
förvaltning saknas verktyg för att upp-
skatta såväl beståndets storlek som bety-
delsen av de olika orsaker till dödlighet 
som ålen utsätts för. Östersjöområdet kan 
tas som ett exempel, där både Sverige 
och Danmark exploaterar inte bara den 
”egna” ålen, utan även den som vuxi t 
upp i andra Östersjöstater.

Frågan om ett övergripande ålfiske-
stopp behandlas på ministerrådets möte 
i december. 
Håkan Wickström och Willem Dekker, 
forskare vid SLU, Institutionen för akvatiska 
resurser

…var isen vid Antarktis kust där en grupp fors-
kare dykt och filmat under hösten. Syftet med 
expeditionen är i första hand att undersöka hur 
känsligt ekosystemet på havsbottnarna är för 
klimatförändringar. Expeditionen kunde följas 
på Facebooksidan ”Science Under The Ice”.

Nytt eu-förslag  
om fiskestopp på ål

3,5 meter 
tjock…

stor ökning av  
svartmunnad 
smörbult
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 noterat

Under flera år har fångsterna av torsk i Ålands 
hav ökat. Nu kommer rapporter om att fång-
sterna under de första fyra månaderna i år 
nästan har halverats. I fjol drog nio uppländska 
fiskebåtar under perioden upp drygt 21 500 
kg torsk. I år var siffran för samma period 
drygt 12 500 kg. SLU har bekräftat siffrorna 
och menar att torsknedgången under de två 
första kvartalen i själva verket kan vara upp 
mot 75 procent. Havs- och vattenmyndighe-
ten har meddelat att orsaken till minskningen 
ska utredas.

Ejderstammen minskar, och forskare har 
nu visat att det finns en tydlig koppling till 
vitaminbrist. Det är vitamin B1, tiamin, som 
ejdrarna lider brist på. Ejdrarna lägger färre 
ägg än normalt, och även när äggen kläcks så 
är antalet ungar som överlever 
så lågt att stammen inte kan 
upprätthållas. Problemen 
hos ejdrarna har observe-
rats sex år i rad, säger Torsten 
Mörner, docent vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt.

Julklappstips! De allra flesta vet hur fiskar, musslor eller tångruskor ser 
ut, men plankton är betydligt svårare att föreställa sig. Boken Plankton – wonders of 
the drifting world tar oss snabbt ur villfarelsen att plankton skulle vara färglösa och 
oansenliga. I gränslandet mellan konst och naturvetenskap visar författaren Christian 
Sardet en fantastisk värld av magiskt vackra organismer, endast synliga i mikroskop. 
Boken är ett resultat av en över tre år lång expedition till Arktis. Boken utkom 2015 på 
University of Chicago Press.

Jättefiskar  
följs via satellit
Arton blåfenade tonfiskar har märkts i 
Kattegatt och skagerrak – 14 av dem i 
Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 
130 och 250 kilo, bär nu på satellitsän-
dare som under 12 månader kommer att 
samla in unik information om fiskarnas 
vandringar i Atlanten. Märkningsprojek-
tet har skett på danskt och svenskt vatten 
av DTU Aqua, SLU Aqua och WWF, med 
stöd av Iccat (International commission 
for the Conservation of Atlantic Tunas).

I oktober har Sverige fått två nya marina reservat. I Norr-
botten har länsstyrelsen beslutat om skydd av Kallfjärden, 
där undervattensmiljön anses vara så rik och betydelse-
full att den särskilt bör skyddas. Kallfjärden är det första 
marina reservatet som inrättas i Norrbotten. Även väst-
kusten har fått ett nytt marint reservat, området kring 

Marstrand. Det är det trettonde marina reservatet som in-
rättas i Västra Götaland.

drastisk minskning  
av torsk i ålands hav
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… att östersjöns musslor 

kan ge ifrån sig lika 
mycket växthusgaser 

som 20 000 mjölkkor? 
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hotar ejdrarnaFOtO: alamy stOcKphOtO
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v
år forskning från den svenska 
västkusten visar att det kust-
nära havslandskapets form 
och komplexitet påverkar oli-

ka fiskarters förekomst, utbredning och 
vandringsmönster. Förändrade miljöer till 
följd av mänsklig påverkan kan med an-
dra ord få olika typer av konsekvenser 
beroende på hur de utformas. 

fisken länkar samman 
utmed den svenska bohuskusten utgörs 
den kustnära havsmiljön av en mängd 
produktiva ekosystem som ålgräsängar, 
tångbälten och vegetationsklädda klipp-
bottnar. Dessa olika miljöer bidrar till en 
hög biologisk mångfald där många unika 
växt- och djurarter lever. 

Fiskar använder många av dessa om-
råden som lekområden, uppväxtplats och 

livsmiljö, men också för att hitta gömstäl-
len och föda. De länkar ofta samman oli-
ka delar av havslandskapet genom vand-
ringar som kan ske över dygnet och va-
riera mellan årstider. havslandskapets ut-
formning styr vilka fisksamhällen som 
finns, vilket i sin tur påverkar den gene-
rella förekomsten av djur och växter. 

konkurrens om kusten 
Naturvårdsarbetet kring skydd av marin a 
miljöer är idag en stor utmaning. Utöve r 
problem som övergödning, överfiske, mil-
jögifter och klimatförändringar har en 
ökad medvetenhet om kustens begränsa-
de ytor blivit en del av de stora kust- och 
havsmiljöfrågorna. 

att prioritera skydd av den kustnär a 
havsmiljön kan därför hamna i konflikt 
med andra intressenter som konkurre-
rar om plats längs våra kuster. Sjöfart 
och fiske tar sedan länge stora områden 
i anspråk, men på senare år tar även an-
dra aktörer allt mer plats. Det gäller ex-
empelvis energiutvinning med vind- och 

Den kustnära havsmiljön präglas av en hög biologisk mång-
fald som är viktig att värna om. Samtidigt ökar intresset för 
att använda våra kustområden till en mängd olika mänskliga 
verksamheter. För att hantera detta pågår nu ett stort myn-
dighetsarbete med havsplanering. Det blir därmed allt vikti-
gare att kunna visa hur olika miljöer knyts samman av till 
exempel fisk som vandrar mellan olika områden i havsland-
skapet. Ett landskapsperspektiv gynnar bevarandet av friska 
och artrika kust- och havsmiljöer.

landskapsperspektiv i havsplaneringen
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vågkraftsparker, vattenbruk med odling 
av fisk och musslor samt turismen som 
behöver båthamnar, badplatser, fritids-
husområden och liknande. Detta har lett 
till att ansvariga myndigheter i sverige 
och många andra länder numera priori-
terar en gedigen havsplanering. 

Den svenska havsplaneringen utfor-
mas av havs- och vattenmyndigheten 
och syftar till att skapa rum och möjlig-
het för olika verksamheter att på ett mil-
jösmart sätt kunna samsas om kustens 
begränsade utrymme. havsplaneringen 
förbygger således konflikter mellan olika 
aktörer och intresseområden.

var finns fisken? och varför?
Vi arbetar med ett forskningsprojekt 
längs den svenska bohuskusten för att 
öka kunskapen om havslandskapets bety-
delse. Vi vill försöka förstå hur det kust-
nära havslandskapets struktur, samman-
sättning och förändringar påverkar oli-
ka fiskarters förekomst, utbredning och 
vandringsmönster. Kort sagt; hur havs-
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laNdskapsekologi
Landskapsekologin är sedan flera decennier ett väletablerat forskningsverktyg för att 
analysera vår natur på land. Användningen av storskaliga landskapsanalyser i havsmiljön 
är däremot fortfarande relativt ny. Traditionellt studerar man ofta enskilda populatio-
ner och specifika ekosystem, medan stora landskapsområden där flera ekosystem eller 
naturt yper utgör komplexa enheter sällan studerats och analyserats noggrant. 

Det omgivande havslandskapet har en avgörande inverkan på vilka fiskarter man fin-
ner i en ålgräsäng. Komplexiteten, alltså mängden olika naturtyper och deras form, 
påverka r vilka fiskar som trivs. 

Hög komplexitet

Låg komplexitet
Hög komplexitet

Här hittar man mycket 
ung fisk, tångsnälla  

och öring.

Här finns mycket läpp-
fiskar som skärsnultra 

och stensnultra.

låg komplexitet
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landskapets utformning påverkar var fis-
ken befinner sig, och varför. Det här är 
komplexa frågor, som vi försöker angri-
pa genom att tillämpa metoder från land-
skapsekologin i vår forskning. 

landskapets form påverkar
Forskningen i bohuslän visar att det om-
givande havslandskapet har en avgöran-
de inverkan på vilka fiskarter vi hittar i 
ålgräsängar. I ålgräsängar omgivna av 
ett homogent havslandskap fanns myck-
et ung fisk och många individer av ar-
ter som tångsnälla och öring. om ängen 
iställe t var omgiven av flera olika natur-
typer, ett mer komplext landskap, fann vi 
att läppfiskar som stensnultra och skär-
snultra verkar trivas bättre. Torskfiskar 
visa de sig föredra ålgräsängar som låg 
nära öppet hav eller djupt vatten. resul-
taten visar att vi behöver titta på en stor 
landskapsskala för att förstå helheten när 
det gäller hur fiskarters förekomst varie-
rar i tid och rum.

studier av vandringsmönster hos 
torsk, med hjälp av så kallad akustisk te-
lemetri, visade också mönster på individ-

nivå. Till exempel visar vissa fiskar sta-
tionära beteenden medan andra har åter-
kommande vandringsmönster, som regel-
bundna dag- och nattförflyttningar mel-
lan grunt och djupt vatten. Just nu pågår 
studier kring hur ett förändrat havsland-
skap påverkar olika fiskarters förekomst 
och tätheter. Syftet med detta är att un-
dersöka vilka konsekvenserna kan kom-
ma att bli om olika ekosystem förändras 
eller försvinner helt ur ett specifikt havs-
område till följd av mänsklig påverkan. 

viktig kunskap 
sammantaget visar resultaten från 
vår forskning att landskapets utform-
ning är viktig såväl vid utformandet av 
bevarande planer som vid rumslig havs-

planering. Mångfalden varierar beroende 
på hur olika ekosystem är utformade och 
var de finns, och fiskars vandring mellan 
de olika miljöerna utgör viktiga länkar i 
havslandskapet.

Om man förstår dessa samband så un-
derlättar man havsmiljöarbetet och möj-
ligheten att på bästa sätt bevara våra kus-
ter och hav. Det är resultat som har bety-
delse för den kustnära havsplaneringen 
där skydd av marina miljöer står i kon-
kurrens med många andra aktörer och 
verksamheter.Z

text & koNtakt:

Martin Gullström 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik 
Stockholms universitet

martin.gullstrom@su.se

Djupt 
vatten 

Öppet hav 

Tätheten av torsk var högre i ålgräsängar 
närmare öppet hav och djupt vatten. 

 

K I ålgräsängar som ligger nära öppet 
hav eller djupt vatten finns fler torskfiskar 
än i ängar som ligger omgivna av grunda 
områden. CoUrTESy oF ThE INTEGrATIoN AND APPLICATIoN NETWorK, UNIVErSITy oF MAryLAND CENTEr For ENVIroNMENTAL SCIENCE (IAN.UMCES.EDU/SyMBoLS/) 

     Landvad, snorkling och videokameror 
användes under forskningsprojektet. 
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Det omgivande havsland-
skapet har en avgörande 
inverkan på vilka fiskarter 
vi hittar i ålgräsängar.

K
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f
iskarna längs våra kuster är vik-
tiga för både människan och 
ekosystemet. För det småskaliga 
yrkesfisket är fisken förstås den 

viktigaste resursen, och många av oss äls-
kar att fiska för nöjes skull. Fisken både 
påverkar och påverkas av miljön den le-
ver i, och kan hjälpa oss att få viktig in-
formation om hur det kustnära ekosyste-
met mår.

utvalda arter
Kustfisken används som en miljöindika-
tor för att följa upp nationellt och inter-
nationellt överenskomna miljömål som 

bättre samordning  
behövs för kustfisken
De senaste åren har fiskens betydelse för välmående skär-
gårdar och kustområden fått allt större uppmärksamhet. En 
viktig fråga är vad i miljön som påverkar kustens typiska 
fisk arter. Det behöver man veta för att åstadkomma en håll-
bar förvaltning av kustfisken och få väl fungerande ekosys-
tem. Våra studier visar att både naturlig miljövariation och 
mänskliga aktiviteter påverkar fisken längs kusten. Därför 
krävs en betydligt större samordning mellan miljö- och fiske-
förvaltning om målen ska nås.

Många av kustens fiskar leker 
i väl skyddade undervattens-
djungler i de inre delarna av 
skärgården, och deras yngel 

växer upp där.
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Aktionsplanen för Östersjön och EU:s 
havsmiljödirektiv. 

Sverige har inom Östersjösamarbetet 
kommit överens med de andra länderna 
om hur man lämpligen bör bedöma kust-
fiskens tillstånd. Två viktiga mått, så kall-
lade indikatorer, är antalet abborrar och 
karpfisk, ett samlingsnamn på arter som 
mört, björkna och braxen. Abborren är 
en nyckelart i kustekosystemet eftersom 
den är den vanligast förekommande rov-
fisken. Den är också populär att fiska, 
och mycket abborre indikerar en bra sta-
tus för systemet. Stora mängder karpfisk 
tyder däremot ofta på ett oönskat till-
stånd med höga näringshalter.

vad påverkar mest?
Vi vet att mängden fisk påverkas av fiske, 
oavsett om det är yrkesfiske, sport- eller 
husbehovsfiske. Men många andra miljö-
faktorer påverkar också. Frågan är i vil-
ken utsträckning.

hur stor betydelse har kustområdets 
utseende, det vill säga vattendjup, latitud 
och graden av exponering för öppet hav? 
hur viktig är närheten till goda lek- och 
uppväxtmiljöer och god tillgång till mat? 
på vilket sätt påverkar andra arter? Och 
hur stor påverkan har övergödning och 
klimatförändringar?

vi har analyserat information från år-
ligen återkommande provfisken och an-
dra fiskundersökningar längs Östersjö-
kusten, för att ta reda på vad som påver-

kar tillståndet hos abborren och karpfis-
ken. Med hjälp av olika statistiska ana-
lyser har vi kopplat antalet abborrar och 
karpfisk i ett antal kustområden till oli-
ka omgivningsfaktorer. Våra studier är 
de första i sitt slag som beaktar så många 
möjliga omgivningsfaktorer i en och sam-
ma analys.

vad påverkar abborren?
Kustområdets lokala karaktär utgör en 
grundförutsättning för hur mycket abbor-
re som kan finnas. Våra analyser visar att 
den är vanligast i grundare områden och 
i de inre delarna av skärgården, förutsatt 
att dessa områden inte är för påverkade 
av miljöförändringar. Abborren är också 
rikligt förekommande i nordliga delar av 
bottniska viken, som är mer utsötade och 
ofta mindre påverkade.

höga halter av näring och litet sikt-
djup, förhållanden som kan samman-
kopplas med övergödning, påverkar ab-
borren negativt. Det gör också ett för in-
tensivt fiske. Tillgång på goda livsmiljö-
er för lek och uppväxt har däremot en 
positiv inverkan. Tyvärr minskar antalet 
goda lekmiljöer för abborre i många kust-
områden på grund av människans explo-
atering av grunda och skyddade vikar.

Även storskalig miljövariation är av 
betydelse. Under år med varmare vatten 
och förhållanden med lägre salthalt finns 
det mer abborre. resultaten tyder på att 
de trender vi nu ser i klimatet, med var-

mare och mer utsötat vatten i Östersjön, 
kommer att gynna abborren.

samspel med andra arter 
vi ser även tydligt att samspel med an-
dra arter är viktigt. Antalet abborrar i 
ett kustområde är färre i områden med 
mycket storspigg eller skarv. Storspiggen 
äter abborrens yngel medan skarven gär-
na äter både ung och vuxen fisk. Skarv 
och storspigg har ökat i Östersjön under 
senare år, vilket lett till att betydelsen av 
deras samspel med andra arter också har 
ökat. Trots att det idag är svårt att inom 
förvaltningen reglera mängden spigg och 
skarv, antyder våra resultat att man mås-
te ta hänsyn till dessa arter när man för-
valtar abborren.

sammantaget visar våra studier en 
komplex bild där många möjliga fakto-
rer kan påverka abborren. Tydligt är dock 
att man måste beakta storskalig klimat-
p åverkan, anpassningar till kustområ-
dets lokala förutsättningar, samt preda-
tion från spigg och skarv i bedömningen 
av artens tillstånd. Därtill är åtgärder för 
att minska övergödningen, skydda vikti-
ga livsmiljöer och hålla fisket inom håll-
bara gränser av stor vikt för att skydda 
och stärka bestånden av abborre längs 
kusten.

karpfisk gillar övergödning 
Medan en ökande förekomst av rovfisken 
abborre indikerar allt bättre miljöstatus, 

K Provfisken utförs sedan många år regel-
bundet på elva platser längs Östersjöns 
kust. Data från dessa och ett 30-tal inven-
teringsfisken har använts som grund för 
resultaten som presenteras i artikeln. 

Vi vet att mängden fisk på-
verkas av fiske, oavsett om 
det är yrkesfiske, sport- 
elle r husbehovsfiske. Men 
många andra miljöfaktorer 
påverkar också. Frågan är i 
vilken utsträckning.
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är sambanden inte lika enkla för karp-
fisk. Dessa fiskar är viktiga för ekosyste-
met, men alltför höga förekomster tyder 
på ett icke önskvärt miljötillstånd för oss 
människor. 

skillnader i områdets lokala karaktär 
påverkar även karpfisk. De är vanligast i 
den grunda innerskärgården och i områ-
den som inte är direkt utsatta för vågor 
från öppet hav. Även karpfiskarna har ett 
sötvattensursprung och vi ser kopplingar 
till klimatrelaterad miljövariation; de är 
vanligare i områden med högre vatten-
temperatur och med lägre salthalt. Till 
skillnad från abborren så är denna grupp 
av fiskar relativt sett vanligare vid den 
mellersta och södra svenska Östersjö-
kusten.

Det kanske tydligaste sambandet ser 
vi med graden av övergödning. Karpfisk 
gynnas i områden med hög näringshalt, 
hög klorofyllhalt och lågt siktdjup. Utö-
ver detta är tillgång till lek- och uppväxt-
miljöer av god kvalitet viktiga. Även om 
vi inte fann någon koppling mellan karp-
fisk och andra arter, är sådana samband 
troliga men kräver sannolikt ett mer ut-
vecklat dataunderlag.

Eftersom karpfisk gynnas av förhållan-
den som vi människor förenar med ett 
oönskat tillstånd, nämligen klimatföränd-
ringar och övergödning, är förändringar i 
förekomsten av karpfisk i kustområdet en 
bra miljöindikator för förvaltningen. 

lokal bedömning krävs 
våra resultat visar tydligt att man måste 
bedöma kustfiskens status lokalt utifrån 
skärgårdsområdets naturliga förhållan-
den. Men på vilken geografisk skala bör 
en sådan bedömning ske? 

våra analyser visar att man kan ska-
la upp en statusbedömning för dessa ar-
ter till omkring 100 kilometer från ett ak-
tuellt provfiskeområde. Dagens provfiske-
program är glesare än så, vilket gör det 
svårt att uttala sig om tillståndet i många 
områden längs vår kust. Det finns allt-
så stora luckor i övervakningen längs fle-
ra kuststräckor och en förtätning är önsk-
värd. För att uppnå en säkrare bedöm-
ning bör vi även utveckla verktyg som 
kräver mindre data per område och som 
tar hänsyn till miljövariation på olika 
tidsmässiga och geografiska skalor. 

samordnad förvaltning önskas
resultaten från våra studier visar med all 
önskvärd tydlighet att Östersjöns kustfisk 
påverkas av både naturlig miljö variation 
och av mänskliga aktiviteter. Det inne-
bär att en långsiktig och hållbar förvalt-
ning av kustfisken förutsätter en betyd-
ligt större samordning mellan miljö- och 
fiskeförvaltning än vad som vanligen är 
fallet.

Miljöförvaltningen, som fokuserar på 
exempelvis minskad övergödning och 
skydd av viktiga livsmiljöer, behöver in-
tegreras bättre med fiskeförvaltningen. 
Och denna i sin tur måste intressera sig 
för såväl yrkesfiske som husbehovs- och 
sportfiske. Det är nödvändigt för att vi 
ska ha livskraftiga och friska bestånd av 
fisk i våra kustområden i framtiden.Z

text & koNtakt

Jens Olsson & Lena Bergström  
Institutionen för akvatiska resurser, SLU

jens.olsson@slu.se

Abborren är den vanligaste rovfisken 
i Östersjöns kustområde. Den är en 
viktig indikator när man ska bedöma 
ett kustområdes miljöstatus.
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o
mfattande forskning under 
de senaste årtiondena har 
inriktats på att förstå hur 
kväve och fosfor påverkar 

produktionen av organismer i kusthavet. 
resultaten visar samstämmigt att mer nä-
ring oftast ger mer alger och växtplank-
ton. En stor källa till näringsämnen är 
tillrinning från älvar, och om tillrinning-
en av älvvatten ökar borde därför även 
produktionen av alger och växtplankton 
i havet öka.

oväntade effekter 
Vi fick ett gyllene tillfälle att studera det-
ta i full skala när nederbörden, och där-
med tillförseln av älvvatten till bottnisk a 
viken, ökade kraftigt några år runt mil-
lennieskiftet. högt älvflöde innebär 
högr e tillförsel av näringsämnen som 
kväve och fosfor. Därmed borde produk-
tionen i kusthavet öka. Men när tidsse-
rier från vår svenska miljöövervakning 
analyserades fann vi till vår förvåning 
att produktionen av växtplankton istäl-
let hade minskat betydligt. Vad berodde 
det på? hade vi helt missförstått hur ha-
vet fungerade trots alla entydiga resultat 

från forskarsamhället?
vid närmare eftertanke är det inte bara 

kväve och fosfor som kommer ut med 
älvvattnet. Löst organiskt kol i form av 
humus ämnen är faktiskt den klart största 
mängden av alla de viktiga näringsämnen 
som flyter ut med älvvattnet. Kan löst or-
ganiskt kol ha gett den oväntade effekten?

möjlig förklaring
många av de lösta organiska ämnena är 
brunfärgade och fångar därmed solljus, 
vilket gör vattenmassan mörkare. Det tar 
bort den viktiga energikällan för växt-
plankton och alger: solljus. Med mindre 
ljusgenomsläpp kan man alltså förvän-
ta sig en lägre produktion av växtplank-
ton och alger.

men inte nog med det, det älvburna 
organiska kolet fungerar även som en ex-
tra näringskälla för bakterier som lever i 
vattnet. De är i vanliga fall begränsade till 
det organiska kol som produceras direkt 
eller indirekt av växtplankton och alger. 

kolet forskarna glömde

Älvvatten för med sig näringsämnen 
som kväve och fosfor, men också 
stora mängder löst organiskt kol. Nya 
forskningsresultat visar att det lösta 
organiska kolet har lika stor betydelse 
för produktionen i kusthavet som 
kväve och fosfor. 

Älvvatten för med sig näringsämnen som kväve och fosfor ut 
i havet. Ändå ökar inte produktionen av växtplankton i ha-
vet vid höga vattenflöden – snarare tvärtom. Ny forskning 
antyder att det lösta organiska kolet som älvarna för med sig 
begränsar växtplanktonens tillgång till solljus, samtidigt som 
det gynnar de konkurrerande havsbakterierna.
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Växtplankton och alger växer alltså 
sämre vid högre mängd löst organiskt kol 
i vattnet, medan bakterierna växer lika 
bra eller bättre. Det leder i sin tur till att 
bakterierna börjar konkurrera med växt-
planktonen om begränsade näringsämnen 
som kväve och fosfor, vilket ytterligare 
hämmar deras tillväxt. Med andra ord or-
sakar en ökad mängd älvburet organiskt 
material från land en dubbel negativ ef-
fekt på växtplankton, både genom mindre 
solljus och genom sämre tillgång på kvä-
ve och fosfor.

kontrollerat experiment
För att undersöka detta provade vi hur 
växtplankton och bakterier reagerade på 
tillsats av löst organiskt material i meso-
kosmer, fem meter höga experimentrör 
som innehåller 2,5 kubikmeter vatten. Så 
stora rör innehåller nästan hela närings-
väven av organismer, och liknar därmed 
havet på ett så bra sätt som vi idag kan 
åstadkomma. 

resultaten vi fick var uppmuntrand e. 
vid en verklighetstrogen tillsats av löst 
organis kt kol så blev växtplanktonen 
missnöjda och deras tillväxt minskade till 
mindre än hälften. Bakterierna blev däre-
mot glada och växte till och med lite bätt-
re. Vi hade fått en trolig förklaring till den 
oväntade minskningen av växtplankton-
tillväxt i Bottniska viken vid millennie-
skiftet!

kunskap saknas
Flera uppföljande studier tyder nu sam-
stämmigt på att löst organiskt kol mås-
te uppmärksammas som en viktig regle-
rande faktor för kusthavets produktion. 
hur tillförsel av näringsämnen från älvar 
och från industriella och kommunala av-
lopp påverkar kusthavet behöver omvär-
deras och studeras med nya typer av ex-
periment. 

vi vet att denna inverkan av organiskt 
kol på kusthavets produktion gäller för 
Bottniska vikens miljö, och troligen ock-

så andra kustområden med stor sötvat-
tentillrinning och hög andel löst organiskt 
kol. Men det senare vet vi inte säkert och 
det behövs mer forskning om hur den här 
effekten ser ut i olika kustområden.Z

text & koNtakt:

Johan Wikner 
Institutionen för ekologi, miljö och  
geo vetenskap, Umeå universitet

johan.wikner@umu.se

kolet forskarna glömde löst orgaNiskt kol
Löst organiskt kol finns i alla vatten-
miljöer och är ett mått på de organiska 
kolföreningar som finns lösta i vattnet. 
I sjöar och vattendrag med större om-
råden av myrmark i sina avrinningsom-
råden är halten särskilt hög på grund av 
en stor mängd svårnedbrytbara ämnen 
som kallas humusämnen. Humusämnen 
bildas genom ofullständig nedbrytning 
av högre växter, och har en komplex 
kemisk struktur med ringar och många 
dubbelbindningar som gör att de fångar 
ljus effektivt och hämmar fotosyntesen. 
Det humusämnen, tillsammans med 
järn, som gör vattnet brunt.

K
Främst försämrar det lösta organiska kolet ljusinstrålningen till vattenmassan och 

därmed tillväxten för växtplankton och alger. Samtidigt gynnas bakterier eftersom de 
kan använda kolet och dess energi som en alternativ näringskälla, istället för den nä-
ring som de normalt får av växtplankton och alger. 

K
Mesokosmanläggningen vid Umeå ma-

rina forskningscentrum består av 12 rör, fem 
meter höga, där man med stor exakthet kan 
styra faktorer som temperatur, omrörning 
och temperaturskiktningar i vattnet. 

EFFEKTER AV LÖST ORGANISKT KOL PÅ ALGER OCH BAKTERIER 

låg tillförsel hög tillförsel 
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v
arför kommer de hit och tar 
vårt hav ifrån oss? vi tar hand 
om det bättre själva utan att 
staten lägger sig i, säger en 

skärgårdsbo. han har levt på ön i hela 
sitt liv och säger sig känna varenda kob-
be i havet. han är mycket skeptisk till 
staten i allmänhet och till naturskydd i 
synnerhet.

– Ända sedan Gustav Vasa så har sta-
ten inte gjort annat än att ställa till det 
för oss skärgårdsbor, säger han.

beslutsfattare och forskare har hög 
tilltro till att samråd med olika berörda 
aktörer inför inrättande av skyddsområ-
den förbättrar naturskyddet. En handläg-
gare vid helsingforskonventionen, hel-
com, förklarar att miljöskyddet blir bättre 
om de lokala aktörerna bidrar med infor-
mation om hur skyddet bör utformas.

– Om aktörerna involveras i arbetet 
med planen förväntas de även agera för 
att målen ska nås. Att ett beslut har ett 
brett stöd gör att det går att genomföra, 
säger helcomhandläggaren.

tilltron till att lokalt deltagand e ska-
par legitimitet, alltså berättigand e, är 
så pass stor bland beslutsfattare i väst-
europ a att samråd ingår som en del i 

nästa n alla större planeringsprocesser 
som rör miljön. Men utan verkligt infly-
tande över besluten blir förväntningarna 
orealis tiska och kan till och med ha ne-
gativa konsekvenser för berättigandet av 
naturskyddet.

samråd skapar legitimitet
I min doktorsavhandling har jag under-
sökt hur medborgarnas deltagande på-
verkar hur ett förslag förankras och be-
rättigas hos dem. Studien visar att ett an-
tal punkter måste uppfyllas i samband 
med samrådet för att det ska ha en po-
sitiv effekt. Syftet med processen mås-
te vara tydligt och realistiskt. Det behö-
ver finnas ett utrymme för deltagarna att 
uttrycka sina ståndpunkter. Det är vik-
tigt att det finns fungerande kommunika-
tionskanaler och återkoppling på de syn-
punkter som framförts. Deltagarnas bi-
drag måste även ha tydlig förankring i 
beslutet. Processen måste dessutom ha 
stöd och förankring i institutionen, det 
vill säga andra delar av den statliga ap-
paraten måste bekräfta vad som beslutats 
och sättet det gjorts på.

jag har studerat samrådsprocessen 
vid inrättandet av Gräsö östra skärgårds 

marina naturreservat och st anna-mis-
sjö marina skyddsområde, två områden 
med högt skyddsvärde som har priorite-
rats av helcom. De lokala samråden har 
genomförts för att förankra de interna-
tionella målen. Länsstyrelsen, som är an-
svarig myndighet, har haft diskussioner 
med berörda aktörer, exempelvis bönder, 
fiska re, kanotuthyrare och scoutförening-
ar. Jag har jämfört upplevelsen av sam-
rådsprocessen med uppfattningen om be-
slutet hos dessa lokala aktörer. En pro-
cess där de involverade upplever att de 
har haft inflytande över resultatet leder 
till ökad legitimitet av beslutet. I proces-
ser där samrådet upplevs som ”spel för 
galleriet” har man istället sett en direkt 
negativ effekt.

vill prata med staten
Det finns en uppfattning bland planerare 
och beslutsfattare att motstånd mot na-
turskydd hos lokalbefolkning generellt 

Ett väl fungerande och väl förankrat skydd av värdefulla mil-
jöer, hur åstadkommer man det? För att beslut om att skydda 
naturen ska respekteras krävs dialog mellan myndigheter och 
berörda aktörer. Det är många överens om. Men hur dialo-
gen ska gå till för att verkligen ge en positiv effekt är inte lika 
självklart. En väl genomförd samrådsprocess skapar goda för-
utsättningar för väl förvaltade skyddsområden.

Motstånd mot naturskydd 
beror inte främst på  
okunskap eller ointresse.

medborgardialog 
viktigt för ett

Det är viktigt att alla olika 
lokala aktörer är delaktiga 
och får komma till tals vid 
samråd om inrättande av 
naturskyddsområden. 

levande Hav
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beror på okunskap om värdet med skyd-
det. Ett problem som man försöker lösa 
genom att erbjuda mer information. Min 
studie visar att det är en förenklad bild 
av verkligheten. Motstånd mot natur-
skydd beror inte främst på okunskap eller 
ointresse. Tvärtom är de som lever i skär-
gården ofta djupt engagerade i resurs-
frågor. De vill ha möjlighet att diskute-
ra dessa frågor med staten och upplever 
att det saknas. Många av mina kontak-
ter uttrycker en besvikelse och frustration 
över att samråden inte påverkat länssty-
relsens beslut. Flera upplever att beslu-
ten redan är fattade, inte minst om skyd-
det är en del av regionala överenskom-
melser såsom de under helcom. Besvikel-
sen kan i längden underminera stödet för 
naturskydd och försämra relationen mel-
lan stat och lokala aktörer.

I de två processerna jag studerade så 
använder de lokala aktörerna samrådet 
som en plattform för frågor som är myck-
et större än den specifika skyddsfrågan 
och ser länsstyrelsens naturvårdshand-
läggare som representanter för staten i 
stort. Mycket tid läggs på att uttrycka be-
svikelse över en glesbygdspolitik som 
upplevs som allt mer begränsande, och 

dessa forum används som ett sätt att för-
söka få mer politiskt utrymme. En äldre 
fiskare involverad i en av processerna sa:

– jag kommer att kämpa mot länssty-
relsen tills jag dör!

möjlighet att delta varierar
Det är viktigt att notera maktspelet som 
vissa samrådsprocesser kan innebära. Att 
alla aktörer inte har samma möjligheter 
att ta plats. Studien visar att vissa aktörer 
har större tillgång till samrådsprocessen 
än andra, till exempel deltar kvinnor och 
unga i lägre utsträckning än män.

en kvinna som snart ska ärva en gård 
i anslutning till ett skyddsområde be-
skriver hur hon besökte ett öppet möte 
för att få mer information. hon ville frå-
ga länsstyrelsens handläggare om dialo-
gen med myndigheten. Men då en min-
dre grupp äldre män helt dominerade ta-
larlistan och blockerade andra aktörers 
möjlighet att ställa frågor fick hon ald-
rig svar på sina frågor. Det visar att sättet 
som aktörer bjuds in på samt öppenheten 
i dialogen påverkar möjligheten för olika 
grupper att föra sin talan.

gemensam vision
I ett av de undersökta fallen var de lo-
kala aktörerna, tillsammans med myn-
digheterna, engagerade i att formulera 
en gemensam vision för området. Något 
som är ovanligt. Den gemensamma visio-
nen visade sig ha en mycket positiv effekt 
på legitimiteten av beslutet då aktörerna 
upplevde sig genuint involverade. En del-
tagare sammanfattar det så här:

– Det var en väldigt positiv erfaren-
het att delta i den här processen och se 
hur myndigheten väger in våra åsikter i 
sitt arbete. Jag är övertygad om att vi nu 
har en större förståelse för varandra och 
ett bättre utgångsläge för samarbete i 
framtiden.Z

text & koNtakt: 

Linn Rabe, Södertörns högskola 
linn.rabe@sh.se

läs mer: 

Doktorsavhandling, Linn Rabe, Participa-
tion and legitimacy – actor involvement 
for nature conservation. www.havet.
nu/?d=186&id=54642091

FoTo: PEr BENGTSoN/GrÖN IDé

levande Hav
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ocean-
bottnarnas 
hemliga liv
Berggrunden under havens bottensediment är en vidsträckt men svårtillgäng-
lig och outforskad del av vår planet, särskilt när det gäller liv. Paradoxalt 
nog är det, förutom haven, världens volymmässigt största livsmiljö för mikro-
organismer. Med nya metoder har forskare från Naturhistoriska riksmuseet 
vänt upp och ner på den gängse vetenskapliga uppfattningen. I den spruckna 
berggrunden under havssedimenten bor inte bara de förväntade extremt 
tålig a bakterierna och arkéerna – de har även gott sällskap av svampar. 
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N
är havsbottnar förs på tal är 
det nästan uteslutande de 
marina sedimenten som me-
nas. Det är kanske inte så 

konstigt. De utgör större delen av de åt-
komliga havsbottnarna, och därför är de 
också den del av havsbottnarna som är 
bäst utforskade.

världens oceanbottnar
Under bottnarnas sediment finns den inte 
alls lika utforskade berggrunden: ocean-
skorpan. oceanskorpan täcker mellan 60 
och 70 procent av jordens yta och är up-
pemot 10 kilometer tjock. oceanskorpan 
består i huvudsak av vulkaniska bergar-
ter från stelnad magma, så kallad basalt. 
under vulkanutbrotten på havets botten 
uppstår gasbubblor i den elastiska mag-
man, och när lavan stelnar till berg blir 
bubblorna kvar som runda hålrum. Den 
extremaste formen är pimpsten, full av 
hålrum likt en ost.

När berget så småningom svalnar och 
spricker bildas ett nätverk av hålrum och 
sprickor i vilka havsvatten kan cirkuler a. 
man räknar med att motsvarande två 
procent av oceanernas total a vatten-
volym cirkulerar genom dessa spricksys-
tem, vilket gör oceanskorpan till plane-
tens största underjordiska vattenmagasin. 

men det är inte bara vatten som tar 
sig ner i hålrummen – det gör även 
mikro organismerna.

svåra förhållanden
mikroorganismer letar sig ned i sprickor-
na och koloniserar hålrummen. Det rör 
sig främst om organismer som inte är i 
behov av solljus som energikälla, utan hit-
tar sin energi i mineral i berget eller från 
lösta gaser i vattnet. De lever alltså i totalt 
mörker och av vad berget kan ge dem. 

De extrema livsmiljöerna på stora 
djup, vilka kallas djupbiosfären, är rela-
tivt väl studerade i de ovanliggande och 
mer lättillgängliga sedimenten, samt i 
kontinentskorporna. Däremot är ocean-
skorpornas berggrund än så länge dåligt 
utforskad. Det beror på de svåra provtag-
ningsförhållandena, samt att det är svårt 
att utesluta att mikroorganismer från 
havsvattnet förorenar proverna när man 
borrar. Som ett alternativ till att stude-
ra levande mikroorganismer har forskar-
na istället börjat undersöka fossila mikro-
organismer. 

oväntad upptäckt
När man studerat djupbiosfären – både 
på torra land och under haven – så har 
man nästan uteslutande sökt efter proka-
ryoter, det vill säga bakterier och arkèer. 
anledningen är att man ansett att dessa 
organismer är de enda som har möjlig-
het att överleva de hårda levnadsförhål-
landen som härskar nere i djupet. Men 
när man började studera fossila mikro-
organismer visade det sig, förvånande 
nog, att en majoritet av organismern a 
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JordskorpaN
Jordskorpan är jordklotets yttre fasta 
skal. Den kan uppdelas i oceanskorpa 
och kontinentskorpa. 

Oceanskorpan är endast 5–10 km tjock 
och består av tunga basaltiska bergar-
ter. Oceanskorpan nybildas ständigt vid 
oceanryggarna, och förbrukas i zoner 
nära kontinentkanterna.

Kontinentskorpan är mer beständig, 
mellan 30 och 70 km tjock och domi-
neras av lättare granitiska bergarter. 

K
Bild av öppet hålrum med fossiliserat 

svampmycel.

K
Uppförstoring av en del av svampmycelet 

som visar lämningar av symbiotiska proka-
ryoter som växt på mycelet.
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iställ et var fossila svampar, alltså euka-
ryoter. 

man hade inte väntat sig att svampar, 
som varit nonchalerade i tidigare genetis-
ka studier av den djupa biosfären, skul-
le vara så vanligt förekommande och ut-
bredda i dessa miljöer. 

samarbete på djupet
Men inte nog med att man med hjälp 
av fossilt material kunde visa att svam-
par lever och frodas under oceanernas 
bottnar. Med hjälp av 3D-röntgen lyck-
ades man dessutom se in i de mikrosko-
piska samhällena av svamp. Där upptäck-
te man fossil av bakterier och arkéer som 
levde tillsammans med svampen. 

Exakt vad bakterierna och arkéer-
na gjorde där vet man inte riktigt, men 
mycket tyder på att de var inblandade i 
oxidation av järn, ett vanligt ämne i ba-
salt. 

man vet att svampar behöver orga-
niskt material för att utvinna energi och 
bygga sina celler. organiskt material är 
inte så vanligt djupt nere i berggrunden, 
vilket varit en av invändningarna mot att 
svamp ens skulle kunna leva där. Bak-
teriers och arkéers biomassa är dock en 
outsinlig källa till organiskt material, och 
svamparna gynnas därför av att leva till-
sammans med dem: fri tillgång till föda. 

bakteriernas roll?
vad bakterierna får ut av att samarbeta 
med svampen kan man än så länge bara 
spekulera i. Prokaryoter behöver koldiox-
id för att bygga biomassa och det kan de 
få genom svampars respiration. Men sto-
ra delar av berget under havsbotten är 
syrefritt, vilket skulle betyda att det rör 
sig om anaeroba svampar, en föga stude-
rad typ av svamp som mest är känd från 
magarna på idisslande kor. Istället för 
koldioxid producerar anaeroba svampar 
vätgas, vilket är en fundamental energi-
källa för kemoautotrofer, till exempel me-
tanbildande arkéer eller svavelreduceran-
de bakterier. hur allt detta hänger ihop 
vet vi ännu inte. Vi kan bara konstate-

ra att vi har mycket kvar att lära oss om 
dessa djupa samarbetspartners.

tidigt liv
ytterligare en fördel med att studera fos-
sila mikroorganismer är att man kan för-
stå djupbiosfärens evolutionära historia. 
Det äldsta fyndet av svampliknande ko-
lonier har hittats i oceanbotten som är så 
gammal som 2,4 miljarder år. Eftersom 
svamparna tidigare ansetts ha uppstått 
för drygt 1,3 miljarder år sedan skulle 
dessa fynd dubblera svamprikets ålder.

utan ytterligare studier går det inte att 
säga med säkerhet att det verkligen rör 
sig om svamp som vi känner den idag, el-
ler om det är en utdöd svampliknande or-
ganismgrupp. Men leker man med tanken 
på att dessa fynd representerar svamp, så 
betyder det att svamparna inte ursprung-
ligen uppstod i sötvatten och utvecklades 
i samband med att växterna invadera-
de land för drygt 400 miljoner år sedan. 
Snarare att de redan för 2,4 miljarder år 
sedan levde och frodades djupt nere i de 
dåvarande havens bottnar.Z

text & koNtakt:

Magnus Ivarsson och Stefan Bengtson, 
Enheten för paleobiologi, Naturhistoriska 
riksmuseet

magnus.ivarsson@nrm.se

prokaryoter & eukaryoter

Allt liv på jorden är antingen prokaryoter 
eller eukaryoter.

Prokaryoter utgörs av bakterier och 
arkéer. Prokaryoter definieras som 
mikro organismer som saknar cellkärna 
och cellmembran och har sin arvsmassa 
fritt i cellen. Vanligtvis encelliga. 

Eukaryoter har sin arvsmassa i en 
cellkärna avgränsad av cellmembran. 
Inbegriper djur, växter, svampar och 
protister. 

K Fossil av svampliknande mycelium från 
sfäriskt hålrum, ursprungligen en gas-
bubbla, i 2,4 miljarder år gammal basalt 
från Sydafrika. 

K
Oceanskorpan innebär förhållandevis 

svåra provtagningsförhållanden. 

FOtO: marum – zeNtrum Für marINe umWeltWIsseNschaFteN, uNIversI-
TÄT BrEMEN; V. DIEKAMP.
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Blåstång har sitt ursprung i 
Atlanten med salthalter runt 

25–30 promille. Östersjö-
bestånden i Kvarken och i 

inre Finska viken har utveck-
lat genetiska anpassningar 

som gör att de klarar en 
salthalt på under 3 promille. 

Förvaltningen av havets biologiska mångfald har 
hittills mest handlat om arter. Forskare menar nu 
att det är hög tid att rikta blicken mot den mångfald 
som finns inom arterna – den genetiska variationen. 
Utan den har arterna ingen möjlighet att anpassa sig 
till framtida miljöförändringar. 

genetisk 
mångfald
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ö
stersjön är ett speciellt hav 
på många sätt. Få marina ar-
ter överlever i den låga salt-
halten, men dessa har å an-

dra sidan ofta stor betydelse för hela eko-
systemet. Exempelvis är torsk den domi-
nerande rovfisken och blåstång den enda 
alg som kan bilda stora tångskogar med 
viktiga livsmiljöer för många andra arter. 
Att förvalta och nyttja Östersjön på ett 
sätt så att dessa nyckelarter inte försvin-
ner är därför avgörande. 

För bara några decennier sedan trodde 
forskarna att de marina arterna i öster-
sjön helt enkelt bara var tillräckligt tåliga 
för att klara den låga salthalten. I dag vet 
vi att det handlar om evolution av nya 
anpassningar och, i flera fall, mycket sto-
ra genetiska skillnader. Så stora att det 
är relevant att betrakta några Östersjö-
bestånd som helt egna arter.

stora skillnader inom arter
Att laxen i Östersjön är genetiskt unik 
stod klart redan på 1980-talet. Sedan 
dess har även torsken öster om bornholm 
i praktiken kommit att betraktas som en 
egen art. Genetiskt anpassade bestånd 
har även konstaterats hos gädda, havs-
gråsugga, sill och skarpsill. och detta är 
bara toppen på ett isberg, eftersom de 

flesta av arterna i Östersjön fortfarande 
återstår att undersöka genetiskt. 

Inom forskningsprojektet BAMBI för-
söker nu forskare råda bot på detta, ge-
nom egna kartläggningar och genom att 
sammanställa befintlig kunskap. Forskar-
na har bland annat undersökt genetiken 
hos blåstång, och bilden som framträdde 
var väldigt komplex, berättar Kerstin Jo-
hannesson, forskare vid Göteborgs uni-
versitet, som leder projektet.

– Genetiska skillnader finns mellan 
bestånd som ligger bara någon kilome-
ter från varandra. Blåstången i Finland 
och Estland avviker rejält från övriga be-
stånd, och i bottenhavet har systerarten 
smaltång utvecklats.

bristande förvaltning
Förmågan hos några marina arter att an-
passa sig så snabbt och effektivt till för-
ändringar i sin yttre miljö ger hopp inför 

framtidens klimatförändringar.
– men sådan anpassning är bara 

möjli g om den genetiska mångfalden 
bevar a s, poängterar Kerstin johannes-
son. Därför behöver värdefulla bestånd 
och habitat förvaltas inte bara med tanke 
på arternas mångfald utan hänsyn mås-
te även tas till den genetiska mångfalden 
inom arter. Våra undersökningar visar ty-
värr att det finns stora brister där.

– Det finns tydliga mål för att den gen-
etiska mångfalden ska skyddas och beva-
ras, såväl internationellt som nationellt. 
men det är när dessa mål ska omsättas 
i praktiska planer för marina skyddade 
områden som problemen uppstår, förkla-
rar linda laikre, forskare vid stockholms 
universitet.

att gennivån saknas i planerna beror 
inte bara på att så få arter är undersök-
ta. Ett problem är bristande kunskap hos 
tjänstemännen.

Öring förekommer i många små, 
lokalt anpassade bestånd i bäckar 
och älvar. För att undvika genetisk 
utarmning måste kontakten mellan 
de olika bestånden upprätthållas.

– Det finns tydliga mål för att den genetiska mång-
falden ska skyddas och bevaras, såväl internationellt 
som nationellt. Men det är när dessa mål ska omsättas 
i praktiska planer för marina skyddade områden som 
problemen uppstår…
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– Därför har vi nu bland annat sam-
manställt den genetiska kunskap som 
finns och vi lämnar konkreta råd för hur 
den bör beaktas i förvaltningen, fortsät-
ter Linda Laikre.

kapplöper med klimatet
Klimatmodeller förutspår att öster-
sjön kommer att värmas upp och sötas 
ut snabbare än andra kustområden. Det 
kommer förmodligen att gynna sötvat-
tensarterna, men hur kommer det att gå 
för arterna med marint ursprung?

I projektet har matematiska modeller 
utvecklats som kan förutsäga arters ut-
bredningsområden i ett framtida öster-
sjön. Modellerna baseras på kunskap om 
olika arters känslighet, men tar även hän-
syn till andra faktorer som till exempel 
spridningsförmåga.

– Våra modeller visar att exempelvis 
blåstången inte kommer att ”hinna med” 
miljöförändringen i Östersjön. För att 
säkra en framtida förekomst av blåstång 
i södra och mellersta Östersjön skulle lo-
kala populationer som är anpassade till 
salthalter runt 3–6 promille behöva spri-
da sig dit från bottenhavet med en has-
tighet av upp till 70 kilometer per decen-
nium. Så fort går det inte, säger Kerstin 
Johannesson.

– men med kunskap om beståndens 
genetik så kan åtgärder vara möjliga. Till 
exempel kan tångplantor flyttas söderut, 
för att preparera sydliga bestånd med 
gen etiska varianter som tål låga salthal-
ter, fortsätter hon.

övervakning på gång
modellerna kan också användas för att 
utröna vad som krävs för att bibehålla 
genetisk mångfald inom en art och där-
med förmågan till framtida evolutionär 
anpassning – hur stora bestånden mås-
te vara, och hur mycket kontakt och ge-
netiskt utbyte som krävs mellan olika be-
stånd.

Exempel på en art där sådan informa-
tion behövs i förvaltningen är den havs-
vandrande öringen. Öring förekommer i 
många lokala bestånd som är genetiskt 
anpassade till sina respektive lekälvar 
och bäckar. Men för att undvika genetisk 
utarmning behövs ett utbyte mellan olika 
områden och bestånd.

Öring ingår i ett nytt pilotprojekt för 
genetisk övervakning där forskarna nu fått 
i uppdrag att ta fram ett programförslag.

– övervakning behövs för att öka vår 
kunskap om hur den genetiska varia-
tionen inom och mellan bestånd av ar-
ter förändras över tid. Förhoppningen är 

att vi ska dra lärdomar från denna pilot-
studie som sedan kan överföras på andra 
arter, säger Linda Laikre.

plattform för samverkan
Pilotprojektet kommer att utvecklas i dia-
log med länsstyrelser, sportfiskare, sam-
er och andra sakägare. Dialog och sam-
verkan var också temat för en tvådagars 
workshop, baltGene 2017, som arrange-
rades tidigare i höstas.

mötet samlade drygt 50 deltagare från 
forskning, förvaltning och intresseorgani-
sationer i länderna runt Östersjön. Det 
fanns en stor enighet om att det behövs 
mer kunskapsutbyte och samtal kring 
gen etisk mångfald och marin förvaltning.

– Nu har vi lagt en viktig grund. Vi är 
mycket nöjda och ser fram emot att ar-
rangemang som detta upprepas inom en 
snar framtid, säger annica sandström, 
forskare vid luleå tekniska universite t, 
som har lett det tvärvetenskapliga arbete t 
i projektet.Z

 
text & koNtakt: 

Kerstin Johannesson och Susanne Liljen-
ström, Institutionen för marina vetenskaper, 
Göteborgs universitet.

kerstin.johannesson@gu.se

boNus bambi

Forskningsprojektet BONUS BAMBI un-
dersöker genetisk mångfald i Östersjön 
och hur den förvaltas. Det övergripande 
målet är att bedöma de marina arternas 
förmåga att klara snabba miljöföränd-
ringar, och att bidra till en kunskapsba-
serad förvaltning. I projektet samarbetar 
forskare från universiteten i Göteborg, 
Stockholm och Luleå med kollegor 
från universitet i Estland, Tyskland och 
Finland. 
Läs mer om projektet här:
 www.bambi.gu.se

FO
t

O
: 

st
eF

a
N

 b
es

K
O

W
/a

z
O

t
e



22 havsutsikt   2  2017

d
en som någon gång haft hu-
vudet under vattnet har tro-
ligtvis hört motorljud som 
uppfattas som om det kom-

mer från en båt i närheten. När man tit-
tar upp ur vattnet ser man att båten är 
långt borta, eller kanske inte ens syns. 
Ljud transporteras snabbt och långt i vat-
ten, ju lägre frekvens desto längre. På 
långt avstånd från ljudkällan är det alltså 
främst de låga ljuden som når fram. Till 
exempel kan blåvalens lågfrekventa läte 
höras 80 mil bort av en annan blåval. 
Ljudföroreningar i havet kan ge problem 
om de överröstar de vattenlevande dju-
rens egen kommunikation, och kan po-
tentiellt orsaka störningar inom ett stort 
område. 

fiskar behöver hörseln
Det har på senare tid uppmärksammats 
att ljud har en större betydelse för fisk än 

man tidigare trott. Många arter använder 
ljud för kommunikation, exempelvis vid 
parning och försvar av territorium. En 
del fiskar använder också hörseln för att 
lokalisera byten. 

De flesta fiskar kan höra de ljudfrek-
venser som vanligtvis skapas av mänsk-
liga aktiviteter i havet. Det saknas dock 
fortfarande kunskap om vilken effekt oli-
ka typer av mänskligt buller har. Eventu-
ellt kan fisk påverkas negativt, beroen-
de på intensitet och varaktighet av ljudet. 
Det finns också skillnader i hörselkapaci-
tet hos olika arter av fisk. Alltså kanske 
olika arter påverkas olika mycket av ljud-
föroreningar, men detta har inte heller 
studerats i särskilt stor utsträckning. 

försök med abborre och mört
I ett forskningsprojekt undersökte vi ef-
fekten av motorbåtsljud på abborre och 
mört i en vanligtvis lugn vik i bottniska 

fiskar, båtar och buller
Ljudnivåerna ökar i havet. 
Sjöfart, fritidsbåtar, borr-
ning, sonarsystem och havs-
baserade vindkraftverk är 
några av de många källorna 
till ljud i den akvatiska mil-
jön. Nya försök visar att bul-
ler från fritidsbåtar får kust-
levande fisk att äta sämre 
och ändra beteende.

Ljudmätning vid försöksuppställningen. 
Båten är förankrad medan motorn körs. 
Fisken är placerad i grupper i de vita 
kassarna
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viken. Målet var att öka kunskapen om 
effekten av undervattensbuller på fiskars 
ekologi och därigenom bättre kunna be-
döma nuvarande och framtida påverkan 
av ljud från mänsklig aktivitet i havet, 
samt att få effektiva verktyg för planering 
av en hållbar kustmiljö.

Genom att hålla grupper av fisk i stora 
kassar hängande i vattnet kunde vi jäm-
föra deras beteende med och utan närva-
ro av ljud från en utombordsmotor. Ge-
nom att mäta halterna av stresshormo-
net kortisol hos abborre och mört kun-
de vi också studera hur stressade de blev 
av ljudet. 

födobeteendet påverkas
Våra studier visade att fisken åt mindre i 
närvaro av ljud från en motorbåt än när 
det var tyst. Det gällde både abborre och 
mört, men abborrarna verkade vänja sig 
under de fem dagar de testades och bör-

jade äta mer med tiden. hos mörten var 
födointaget alltid lägre när båtmotorn 
var på, och ingen tillvänjning kunde ses. 
mörten tillbringade också mer tid i skydd 
av vegetationen under ljudpåverkan än 
utan ljud. hos abborren fann vi ingen 
sådan effekt. resultaten överensstäm-
mer med att mörten har en bättre hörsel 
än abborren, och därmed är mer känslig 
för ljudet som motorbåten producerade. 
Vad det exakt är som gör att fisken mins-
kar sitt födointag vet vi inte, men det kan 
bero på stress. En annan förklaring är att 
den blir mer försiktig, efters om motorlju-
det kan masker a andra ljud, såsom ljudet 
av en rovfisk som närmar sig.

fisken kan bli stressad
Vi studerade stressnivåerna hos fisk som 
tillbringat elva dagar i en kasse och ut-
fodrats antingen när de blev utsatta för 
motorbåtsljud eller under tystnad. Dessa 

resultat jämfördes med nivåer från fisk 
som bara varit i kassen två dagar, och 
fått höra motorljudet för första gången. 
Kortisolhalterna, som visar stress nivån, 
var mycket högre hos de fiskar som ut-
satts för motorljud för första gången. 
efter  elva dagar var det ingen skillnad i 
kortisol mellan försöksfiskarna och kon-
trollfiskarna, varken hos abborre eller 
mört. Det verkar alltså som om ljudet är 
stressande, men att fisken kan vänja sig 
vid regelbundet återkommande ljud. 

strängare regler i framtiden?
Att fiskar kan vänja sig låter ju positivt , 
men ljudnivåerna i havet är ju inte kon-
stanta över tiden. Studier på andra 
fiskarter har visat att dessa reagerar 
mer negativt på ljud som kommer plöts-
ligt och oregelbundet än på kontinuer-
ligt ljud. Man skulle alltså behöva stude-
ra mer i detalj vad som händer, till exem-
pel i en hamn där båtar kommer och går 
på olika tider och med olika ljud. Även 
om fisken kan flytta på sig så sprider sig 
ljudet långt.

Att åtgärda problemen med ljudstör-
ningar i haven kan verka omöjligt. Men 
kunskapen om att fisken blir negativt 
påverka  d kanske ändå kan leda till en 
utveckling mot tystare båtmotorer och 
strängare regler nära känsliga områden 
i havet. 

text & koNtakt: 

Carin Magnhagen, Institutionen för vilt, fisk 
och miljö, SLU

carin.magnhagen@slu.se

fiskar, båtar och buller

Hörsel Hos fisk
Fiskar har inga yttre öron, men uppfattar 
ljud genom innerörat, labyrinten, som 
också fungerar som balansorgan. Sim-
blåsan kan fungera som en förstärkare, 
och fiskarter med simblåsa hör bättre 
än sådana utan. Mörten har, som alla 
karpfiskar, en benstruktur ”Weberska 
benen” som förbinder simblåsan med 
labyrinten, vilket ger en extra känslig 
hörsel. Abborren hör sämre än mörten, 
och uppfattar framför allt ljud med låg 
frekvens.
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Ljud från till exempel en båtmotor 
transporteras snabbt och långt i vatten, 
och kan påverka fiskars beteende.

Resultaten överensstämmer med att mörten har en 
bättre hörsel än abborren, och därmed är mer känslig 
för ljudet som motorbåten producerade. 



avsändare
Umeå marina  
ForskningscentrUm
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MörtEn är En av dE allra van-
ligaste fiskarterna i Östersjöns 
grunda kustområden. Många har 
först stiftat bekantskap med den 
silvriga, rödögda och pigga fisken 
vid mete i någon skärgårdsvik eller 
sjö. Mörten förekommer i stort sett 
i hela Östersjön. Den trivs, liksom 
de talrika släktingarna i karpfisk-
familjen, i samma miljöer som 
abbor re och gädda. 

MörtEn är En sötvattEnsart, 
och reproducerar sig helst i utsö-
tade och relativt avsnörda vikar i 
Östersjön. Den kan även vandra 
upp i kustmynnande åar och bäckar 
för lek i sjöar, och vattendragen 
kan då under en kort period på 
våren formligen koka av upp-
vandrande fisk. Leken sker sedan i 
den strandnära vegetationen, när 
”björklöven är stora som musöron”. 
Innerskärgårdsvikarna och sjöarna 
värms upp tidigt om våren och 
har gott om föda i form av djur-
plankton, samtidigt som den rika 
undervattens vegetationen ger yng-

len skydd från glupska rovfiskar. I 
de här miljöerna optimeras ynglets 
tillväxt och chans till överlevnad 
och, så småningom, fortplantning. 

MörtyngEl ätEr nästan ute-
slutande djurplankton, medan 
större individer är allätare. De kan 
äta alger, men den viktigaste födan 
utgörs av bottendjur som fjäder-
mygglarver, märlkräftor, snäckor 
och musslor. Mörten hör till det 
fåtal fiskar i Östersjön som kan 
äta blåmusslor, vars tjocka skal 
den knäcker med hjälp av tänder 
i svalget. I områden med mycket 
blåmusslor är det därför vanligt 
att mörten vandrar ut i skärgården 
sommartid för att förse sig av den 
rikliga födoresursen.

I övErgödda vattEn med dålig 
sikt är mörtens yngel effektivare 
på att hitta föda än exempelvis 
abborr e. Den kan dessutom indi-
rekt öka mängden växtplankton i 
vattnet genom att den äter stora 
mängder djurplankton, vars föda 

är växtplankton. På så sätt bidrar 
mörte n till att upprätthålla det 
grumliga vatten som den själv 
gynnas av. Arte ns koppling till 
övergödda miljöer har bidragit till 
att mörten idag är en viktig indika-
torart inom miljöövervakningen. 

dEn talrIKa MörtEn utgör i sin tur 
viktig föda för rovfiskar i Östersjöns 
kustområden, framför allt gädda, 
abborre och gös. Den är också en 
betydande resurs för många fisk-
ätande fåglar, och även för de sälar 
som vågar sig in i skärgårdarna. 
Tidigare var mörten en uppskattad 
matfisk och föremål för ett mycket 
omfattande fiske i Sverige. Sur-
mört, som alltså syrades på samma 
sätt som surströmming, var viktig 
stapelföda framför allt i Norrlands 
inland. Halstrad sägs denna syrade 
fisk vara mycket god. Ismörten, 
som fångades före leken, var extra 
eftertraktad för rommens skull 
och åts stekt eller kokt. I dag har 
mycke t av kunskapen om mör-
ten som matfisk fallit i glömska i 
Sverig e, medan traditionen lever 
kvar i östra delarna av Östersjön. 
Varför inte testa att till exempel 
grava mört nästa gång du fångar 
fisken? De små benen smälter vid 
gravningen och köttet blir läckert 
och - just det - mört.

art i FokUs

text & koNtakt: 

Ulf Bergström,  
Institutionen för akvatiska resurser, SLU

ulf.bergstrom@slu.se

mört – ingen skräpfisk
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