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Yrkesfiskarna upplever ofta att de inte får sin 

röst hörd i media eller att deras åsikt vinklas 

fel, vilket gör att de helst inte vill delta. Veten-

skapsmännen tycker att frågan är för komplex 

och förenklas för mycket i medierna och und-

viker oss av den anledningen. Och politikerna 

vill inte ta i frågan med tång. Så de ville inte 

heller ställa upp.” 

❞
fOlke rydén, dOkumentÄrfilmare, 

Om prOBlematiken med att hitta medverkande 

till filmen ”alla tOrskar”. 

Är jag verkligen så glupsk, 
eller är det någon som skarvar?”
FOtO: le carlssON/azOte
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NäR HavENs EkOsystEM disku-
teras frammålas ofta en dyster bild av 
miljöproblemsåsomöverfiske,övergöd-
ning och föroreningar av miljögifter och 
plast. utifrån denna verklighetsbeskriv-
ning framhålls behoven av kraftfulla åt-
gärder för att rädda haven. Forskningens 
stödidettaarbeteärviktigt,såattbe-
slut i samhället baseras på kunskap och 
inte tro och föreställningar. Men lika vik-
tig som forskning om miljöproblemens 
lösningar är den grundläggande forsk-
ning som stegvis ökar vår förståelse om 
dessa livsmiljöer.

DEt äR vissERligEN så att världs-
kartaninteharmångavitafläckarkvar
att utforska. Förbi är den tid då veten-
skapsmän genomkorsade och beskrev 
otillgängligadelaravAsien,Afrikaoch
Antarktis.Sannoliktdrivnabådeavnyfi-
kenhet och en dröm om ära och beröm-
melse.

MEN att DEt fiNNs få obesökta plat-
ser kvar gäller dock bara landkartan. un-
derytan,ivärldshaven,kanlägetsägas
vara det motsatta. 70 procent av jordens 
ytaärvatten,ochhavenharettmedel-
djup på cirka 4 000 meter. Det är svårt 
att föreställa sig vilket gigantiskt livsut-
rymmedetutgör,jämförtmeddentorra
skorpansomvikallarland.Härfinnsen
värld som till största delen är okänd. Det 
är först de senaste decennierna vi med 
avancerad och ofta kostsam teknik har 
kunnat besöka och beskriva djupen utan-
fördegrundarekustområdena,ochvar-
je gång vi tittar så gör vi nya fynd. anta-
letarterihavetökarhelatiden,ochdet
beror inte på något annat än att vi hittar 
flerochfler.

i HavEN fiNNs Också många livsfor-
mer som utmanar vår fantasi. Bara en 

sådansaksomattfleradjurarteriha-
vet växer på ett och samma ställe hela 
sitt vuxna liv. havsströmmar för med sig 
födasåförmångaarterfinnsingetbe-
hov av att simma runt och leta eller jaga. 
sinnrika fångstanordningar har istället 
utvecklats för att fånga upp det som dri-
verförbi.Fleravälkändaarterfickock-
såsinanamnientiddåsjälvadefinitio-
nen på djur var att kunna röra sig. art-
namn som havstulpan och havsros speg-
lar den tidiga ambitionen att vilja sorte-
ra dessa havsformer nära de mer bekan-
ta landväxterna.

MaN bRukaR illustRERa vår okun-
skap om havet med att vi har en bättre 

karta över planeten Mars än våra havs-
bottnar. vi har bara kartlagt några pro-
centavdjuphavensbottnar,ochändå
har det gett oss helt makalösa insikter 
om processer och livsformer. vi kan inte 
ens föreställa oss vad som väntar här-
näst. upptäckarnas tid är nu!

Tina Elfwing, föreståndare 
Stockholms universitets Östersjöcentrum

 krönika

upptäckarnas tid är nu!
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Beach 2018? 
Absolut, stranden är ju mina jaktmarker.

FOtO: steFaN sOllFOrs 
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noterat

fältHaNDbOkEN i fickaN
Med digitala livet i havet har du alltid med dig en fälthandbok i 
sommar.250arterdirektimobilen,perfektförutflykten.

L fiNNs HäR: havet.nu/livet
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sEDaN MillENNiEskiftEt HaR DEN iNvasivavitfingradebrackvatten-
krabban,Rhithropanopeus harrisii,ökatiantalisödraÖstersjön.2011obser-
veradesdetförstaexemplaretiestländskavatten,ochsedanhardenspriditsig
extremt fort. enligt en forskarstudie som gjorts vid den estländska kusten har 
biomassanavbytesdjurpåhavsbottnarnaiområdetminskatmed61procent
sedankrabbornasankomst,ochantaletarterharminskatmed35procent.
Östersjömusslanärnumerasällsyntiområdet,ochandraarteravmusslorhar
heltförsvunnit.Förfyraårsedanhittadesenvitfingradbrackvattenkrabbai
envikutanförOxelösund,mendetärhittillsdetendafyndetpådensvenska
sidanavÖstersjön.■

invaderande krabba 
kan förändra östersjöns ekosystem

4500
Så många hummeryngel ska under tre år 

sättas ut utanför Sotenäs på Västkusten. 

Projektet är unikt, eftersom det är första 

gången hummeryngel sätts ut i svenska 

vatten. Hummerhonor har redan fångats 

in, och kläckningen av yngel sker på en 

forskningsstation i Kristineberg utanför 

Lysekil. Tidigare försök med utsättningar 

av hummeryngel i Cornwall i England 

har gett god effekt på det lokala  

hummerbeståndet. ■

Havsutsikt OcH gDpR
Vi håller ett register över prenumeran-
ter av tidskriften Havsutsikt. Syftet med 
registret är förstås att kunna leverera 
tidningen till din brevlåda. För detta be-
höver vi ditt namn och postadress. Om 
du prenumererar på den digitala versio-
nen av tidskriften behöver vi även din 
epostadress. 

Vid varje utskick som görs får vi till-
baka ett antal tidningar i retur. I dessa fall 
är adressen till personen felaktig, och vi 
stryker då denna post ur registret. Om du 
meddelar redaktionen att du vill upphöra 
med din prenumeration stryker vi dig ur 
registret. Dina per-
sonuppgifter används 
inte till några andra 
syften, och lämnas 
inte ut till tredje part.

Missa iNtE fiskguiDEN!
Kolla in den senaste versionen av WWF:s ut-
märkta konsumentguide för mer miljövänli-
ga köp av fisk och skaldjur. Passar bra att ha i 
telefonen. Sök efter ”Fiskguiden” på webben 
eller där appar finns.
WWF bedömer de vildfångade arterna efter 
tre kriterier: 
• hurbeståndenmår
• fisketseffekterpåekosystemet
• omkontrollenochförvaltningenär

hållbar 

L fiNNs HäR: fiskguiden.wwf.se
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FOtO: KONstaNtiN NOviKOv/shutterstOcK
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Missa iNtE nya rapporten svealandskusten 2018. Där
kanduläsaomhurkustmiljönmår,ochfåvetameromavvad
som pågår i denna vackra skärgård.

L läs MER: www.havet.nu/svealandskusten

SLU Aqua och Sportfiskarna har tilldelats ut-
märkelsen ”Årets havsfiskare” för det uppmärk-
sammade märkningsprojektet av blåfenad 
tonfisk. Projektet var ett samarbete mellan 
SLU Aqua, DTU Aqua, WWF och  Sportfiskarna. 
Bakom utmärkelsen står Göteborgs havs-

fiskeklubb. ■

blåfenat 
projekt  
får pris

väRlDENs Hav tappaR aNDaN
Syrebristen i världens hav blir allt värre, och sprider sig längre ut från kustområ-

dena. Det visar en internationell kartläggning som publicerats i den vetenskapliga 

tidskriften Science. I kustnära vatten och innanhav, som Östersjön, har områden 

med syrebrist mer än tiodubblats sedan 1950. I öppet hav har mängden vatten 

utan syre mer än fyrdubblats. 

– Tillräckligt med syre i bottenvattnet är nödvändigt för ett väl fungerande 

och hälsosamt ekosystem, säger Daniel Conley, från Lunds universitet, som är 

en av författarna till studien. ■

L läs MER: science.sciencemag.org : “Declining oxygen in the global ocean and coastal 
waters” 
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…tog det att återställa en övergödd vik  
till en betydligt mer inbjudande miljö.

– syftet med hela projektet var att visa att det  
med rätt åtgärder på rätt plats faktiskt går att  

återfå en god ekologisk status i kustvikar,  
säger forskaren och projektledaren linda kumblad. 

erfarenheterna från björnöfjärden i stockholms skärgård 
ska nu spridas vidare som ett stort steg på vägen  

till att hjälpa hela östersjön.

L läs MER: bit.ly/2IOsCvC

Att odla musslor som en skattefinansie-
rad åtgärd för att minska övergödningen i 
Östersjön är inte en bra idé. Musslorna växer 
så långsamt i den låga salthalten att det finns 
många andra åtgärder som ger bättre resultat 
till en lägre kostnad. Däremot går det bra att 
odla musslor av andra skäl, till exempel för 
att producera miljövänligare djurfoder. ■

L läs MER: bit.ly/2KUjNwO
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Attraktivt läge, röda stugor med 
vita knutar vid strandkanten. 

sommarboende 
med Havsutsikt
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k
ärt barn har många namn och 
det gäller i högsta grad som-
marboendet. vi talar om som-
martorp,-stuga,-hus,-vil-

la,lant-ochsommarställe.Ordetsom-
marnöje är kanske inte så vanligt nume-
ra,mensägerenheldelvaddethand-
larom.Atthasemester,fåkopplaavoch
ha tid för sina fritidsintressen. i Norden 
finnssommarbostäderavskiftandeka-
raktär,lägenochprisnivåer,menutmär-
kandeförmångasvenskaochfinskafri-
tidshus är att de ligger i närheten av 
hav och sjöar. sommarnöjet är inte en-
bartrelaterattillhusochträdgård,utan
oftaförknippatmedbad,fiske,båtturer,
seglat ser och olika vattensporter.

 Många hus och stugor i kustnära om-
råden med gångavstånd till bryggor har 
havs-ellersjöutsiktfrånettellerflera
fönster. samtidigt som betraktaren blick-
arutövervattnetreflekterasljusetini
rummet och förstärker dess rymd. att 
iakttavågor,färgskiftningarochväxling-
ar mellan rörelser och stillhet ger rum-
met en fondvägg i ständig förändring. 
”Tavlan”målasom,ackompanjeradav
vågskvalp,sjöfåglarnaslockropochbåt-
masternas gnisslande i stormbyarna. 

Men havsutsikten har inte alltid bara 
varit populär. Fiskare och skeppare ville 
visserligen gärna se sina båtar från sov-
rumsfönstren,mendetvarocksåviktigt
att sjöbodar och grannhus gav lä till bo-
ningshusen. ett pragmatiskt förhållnings-
sätt som sällan framhålls i dagens media-
laexponeringavskärgårdshus,därhavs-
utsikten framhålls som sommarnöjets 
främsta bonus.

välkända platser
varför väljer många hushåll att behålla 
ellerköpafiskarstugor,skärgårdshusoch
sommarstugor i kustnära lägen idag? Det 
kantyckasvaraensmulaparadoxalt,när
semesteralternativen och resmöjligheter-
na till olika destinationer världen över är 
större nu än någonsin tidigare. Och det 
svenska sommarvädret kan ingen lita på. 
Ändå har omkring hälften av befolkning-
eniSverige,FinlandochNorgetillgång
tillenfritidsbostadviaägande,släktskap
eller hyresavtal. 

En fast punkt
När vi etnologer har intervjuat eller bett 
personer skriva om sina sommarminnen 
återkommer många till att sommarbosta-
den är en fast punkt i tillvaron. Det urba-
nalivetställerkravpåflexibilitet.Hem
byter adress och bostadsorter skiftar i re-
lation till studie- och karriärvägar. hus-
hållförändrasviagiftermål,skilsmässor
ochbarnsomflyttarhemifrån.Sommar-
huset blir då för många ett nav i släktge-
menskapen. Det känns skönt att få åter-
komma varje år till en välkänd plats som 
också är förknippad med minnen. 

samtidigt visar studier att sommar-

bostäderkanbytasut,närmångasläk-
tingar ska samsas om ett ställe och har 
olika syn på skötsel och reparationer. Då 
väljer en del att köpa ett eget fridtids-
hus.Andraorsakerkanvaraattskaffa
hus som ligger närmre permanentbosta-
den eller har bättre standard. en slutsats 
blir att det inte alltid är själva huset eller 
platsen i sig som är mest betydelsebäran-
de utan möjligheterna till att förverkliga 
en form av livsföring sommartid.

Maritim estetik
i sommarbutiker längs kusten säljs fö-
remål präglade av maritim estetik. ting 
som kan inplaceras inom ett spektrum av 
å ena sidan souvenirer och å andra sidan 
inredningstextiler,medenblå-vitfärg-
skala.Endelärmassproducerat,med-
an annat är hantverksmässigt framställt 
i små upplagor eller helt unika konst-
närligt designade alster. gemensamt för 
samtliga är att de förmedlar sinnebil-
den för maritima miljöers karaktärsdrag. 
Många sommarhusägare har under årens 
lopp köpt eller fått prydnadssaker och 
textilier med dessa maritima attribut. Fö-
remålen ger också sommarhemmet en 
prägling som står i kontrast till perma-
nentbostadens design och utgör markö-
rer för skillnaden mellan boendet på lan-
det och i staden.

arvegods och minnen
Många sommarställen som gått i arv må 
haettantalmaritimaföremål,exempel-
visfyrar,skutorellervrakgodstavlor,men
det är inte givet att den blå-vita koloriten 
dominerar eller att sommarbostaden har 
en genomtänkt enhetlig inredningsstil. 
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Drömmen om sommaren framställs ofta i media via bilder 
av skärgårdshus eller stugor med bryggor och strandtomter. I 
Sverige är det många människor som har en sommarbostad 
och frågan är varför de återkommer till dessa år efter år. 
Varför blir vistelserna vid hav och sjöar betydelsefulla inslag i 
livsföringen?

Sommarnöjet är inte en-
bart relaterat till hus och 
trädgård, utan ofta för-
knippat med bad, fiske, 
båtturer, seglatser och 
olika vattensporter.
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vid besök i en del sommarhem är det up-
penbart att valet av möblemang och pry-
lar styrts av värderingar som inte anpas-
sats till inredningstidningars minimalis-
tiska och stilrena reportagebilder. etnolo-
giska studier i sverige och Finland visar 
attmångabehållermöblemang,bruks-
och prydnadssaker som tidigare genera-
tioner inrett sina sommarställen med. i 
flerafallberordetvarkenpåyngregene-
rationers ekonomi eller tidsbrist att möb-
lerna inte bytts ut till mer moderiktiga. 
istället handlar det om att bevara bety-
delsebärande föremål. varje gång man 
återkommer till sommarhuset ”talar” 
tingen,fördepåminneromdetförflutna;
barndomenssomrar,enskildahändelser
eller äldre släktingar som inte längre är 
i livet. särskilt i samband med säsongs-
startenpåvårenellerförsommaren,vid
återkomsteneftervinteruppehållet,när
man går ”husesyn” blir det påtagligt att 
hemmets rekvisita också bär på berättel-
ser. Minnen som man inte annars tänker 
på som därför gör det än viktigare att be-
hålla den nedsuttna fåtöljen eller det väl-
använda porslinet. 

sommarboendet stärker banden till 
detförflutna.Attsittaisoffanochtittaut
överhavet,precissommormorgjorde,
bidrar till en känsla av kontinuitet i en i 
övrigt föränderlig värld.

semester vid kusten
att många har sommarställen i Norden 
beror givetvis på tillgången. landsbyg-
denärifleraregionerglesbefolkadoch
hus som en gång byggdes för åretrunt-
bruk har övergått till att bli sommarbo-
städer.Under1950-och1960-taletupp-
fördes också många sommarstugor runt 
om i sverige på enskilda tomter eller i 
stugområden. För en del är inte närhe-
tentillsjöochhavmestväsentligt,utan
naturupplevelser i skogs- och bergstrak-
ter utgör främsta lockelsen. att få chan-
senattplockabär-ochsvamp,sevilda
djur och njuta av tystnaden i skogen står 
högtpåderasönskelista.Mendetfinns
också många som föredrar kustnära lä-
gen för sina sommarvistelser. Oavsett vil-
ket har det stora antalet sommarställen 
möjliggjortattfleragenerationerkunnat
forma sina sommarliv via vanan att åter-
vända till hus som med åren blivit noder 
för släktgemenskapen. i vissa fall är det 
de enda platser där medlemmarna årli-
gen möts.
längsdenlångasvenskakusten,från

Skagerraktillbottenviken,ochvidde
mångasvenskasjöarnafinnsdetotali-
ga platser vid vatten som är betydelseful-
la för många människor. Där får vi stimu-

lans och kan blanda lata dagar på stran-
den med aktiviteter. under den långa vin-
ternerinrarviossfjolåretsmorgondopp,
cykelutflykter,slörseglatser,grillfester,
kräftskivor och längtar tillbaka. Nya min-
nen adderas till tidigare hågkomster. 
Visparar,reparerarhus,planteraroch
amorterarpålån,förvivillupplevaljusa
och ljumma nätter igen. vår erfarenhet 
avmorgondaggigräset,denklaraluften,
aftonens varma berghällar och gemen-
skapeniägdaellerhyrdahus,husvagnar
och båtar gör att vi drömmer om att få 
återkommasommareftersommar,gene-
ration efter generation.Z

tExt OcH kONtakt

Kerstin Gunnemark,  
Institutionen för kulturvetenskaper, 
Göteborgs universitet.  
kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se

K
Möblemanget påminner om äldre gene-

rationers vana att sitta vid fönstret och 
betrakta havets växlingar. 

aNtOlOgiN sOMMaRliv
Artikeln är baserad på forskning publi-
cerad i antologin Sommarliv. Minnen, 
drömmar och materialitet med analyser 
av nordiskt sommarliv från mitten av 
1900-talet fram till idag. Författarna 
är forskare, arkiv- och museitjänste-
män verksamma i Finland, Sverige och 
Tyskland. 

läs MER: 

Gunnemark, Kerstin. red. 2016. 
Sommarliv. Minnen, drömmar och 
materialitet. Göteborg/Stockholm: 
Makadam förlag.
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betesdjur till 
sjöss bevarar 
mångfald på 
skärgårdsöar

Östersjön har världens största 
skärgård. Många upplever skär-
gården som ett opåverkat och vilt 
landskap men det är framförallt 
ett kulturlandskap. Fiskare och 
småbrukare, oftast samma per-
son, har bedrivit boskapsskötsel 
under många hundra år, vilket 
bidragit till gräsmarker med en 
hög artrikedom av växter och in-
sekter. Den traditionella förflytt-
ningen av betesdjur mellan öar 
och gräsmarker har varit funda-
mental för att bibehålla artrike-
domen på öarna.
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Bonden på Gällnö i Stockholms skärgård 
flyttar sina får med båt mellan olika öar.
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N
aturbetesmarker på både 
fastlandet och i skärgår-
den har försvunnit un-
derdesenaste100åren
på grund av både jord-

bruketsochskogsbruketsmodernisering,
med stora negativa konsekvenser för 

många växt- och djurarter.
Den mest grundläggande proces-

sen för växters artrikedom och 
förekomst är spridning. Många 

växter,specielltdesomär
typiskaförgräsmarker,är

spridningsbegränsade 
ochfinnsdär-
för inte på alla 
platser i ett 
landskap trots 

att förhållande är 
lämpliga. samtidigt 

som arterna har svårt 
att sprida sig så är just sprid-

ningen fundamental för att upp-
rätthålla ett landskaps artrikedom. 

Betesdjur är oerhört 
effektivapåatt
sprida frön. 
exempelvis 

kanenendako,via
komockor,sprida96000frön

av blåklocka på en växtsäsong. Då 
är inte de frön som fastnar i päls och 

på klövar medräknade.

Naturbetesmarker artrikast
Naturbetesmarker på fastlandet tillhör 
de artrikaste växtsamhällena på jorden 
med ibland 30–40 olika växtarter på en 
kvadratmeter.långvarighävd,utanplöj-
ning eller konstgödsel och ibland över tu-
senåravgräsmarksskötsel,harbidragit
till den höga artrikedomen. gräsmarker-
na i skärgården är oftast lite artfattiga-
re helt enkelt för att de är yngre. För tu-
senårsedanlågdeflestaavöarnaun-
der vatten och har sedan höjt sig över ha-
vet i och med landhöjningen. Å andra si-
dan är många av de gamla åkrarna som 
finnsiskärgårdenochsomidaganvänds
som betesmark ovanligt artrika jämfört 
med de på fastlandet. Förutom att betes-
djureneffektivtspriderfröntilldeforna
åkrarna är ytterligare en positiv faktor att 
konstgödsel använts i begränsad omfatt-
ning och att inga tunga moderna jord-
bruksredskap kompakterat jorden när 
den brukades. Konstgödsel gynnar ett få-
tal växter vilket leder till att många kon-
kurrensvaga arter försvinner.

skärgårdens jordbruk
Människan har varit närvarande i skär-
gården sedan de första öarna steg ur ha-
vet,förstsomjägareochfiskareochse-
dansomfiskareochjordbrukare.jord-
täcket på skärgårdsöarna är tunt efter-
somhavsvågornaharspolatavdetfina

materialetsåattendastsmåfickoravlite
djupare jordar kvarstår. Därför blir betet 
magert. De tidiga jordbrukarna på öar-
na var tvungna att ha ett nätverk av öar 
för att betet skulle räcka för djuren över 
sommaren. Både djur och hö transporte-
rades med båt mellan öarna för att åter-
vända till hemön under vintersäsong-
en.Vardetnäramellanöarnafickdjuren
simmaochpigorfickfärdasmedbåtför
att mjölka djuren. idag har denna form 
av skärgårdsjordbruk i princip försvunnit 
fråndeflestaöarruntomiÖstersjön.

Ett landskapsexperiment
Många studier har fokuserat på växters 
spridningsbegränsningar i fragmentera-
de landskap medan få har studerat hur 
eneffektivspridningkanpåverkaartrike-
domen positivt. sådana typer av experi-
ment blir oerhört komplexa och svåra att 
genomföra då det nästan är omöjligt att 
jämföra med områden där spridning ute-
slutits.

genom att forska på öar kring gäll-
nö och stavsudda i stockholms skärgård 
kunde vi göra ett naturligt landskaps-
experiment. vi jämförde antalet växter på 
gräsmarkerpå14öar,därdetfinnstra-
ditionellbetesflyttavboskap,med13in-
tilliggandeöardärdetfortfarandefinns
öppna gräsmarker men där traditionen 
attflyttabetesdjurmellanöarnaupphör-

Betesdjur är oerhört effektiva på att 
sprida frön. Exempelvis kan en enda 
ko, via komockor, sprida 96 000 
frön av blåklocka på en växtsäsong.
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deför20–100årsedan.Pågräsmarker-
na räknade vi antalet växter i vegetatio-
nen och tog jordprover för att undersöka 
hur många olika växter som fanns i frö-
banken.

bra för biologisk mångfald
Avdetotalt177olikaväxtarternavihit-
tadefanns113ifröbankenoch147i
vegetationen.landskapdärflyttenav
betes djur upphört hade lägre artrike-
dom. Nästan en tredjedel av arterna 
hade försvunnit på de öar där man slu-
tatattflyttaruntbetesdjurenellerslutat
med bete överhuvudtaget. inom de in-
venterade områdena var förekomsten av 
gräsmarksspecialister nästan dubbelt så 
högpåöarmedbetesflyttjämförtmed
öarutanflyttandebetesdjur.Ingaan-
dramiljövariabler,såsomstorlekenpå
ön elle r gräsmarken eller avståndet till 
närmstagräsmark,varsåviktigaförden
biologiska mångfalden som den traditio-
nellaflyttenavbetesdjur.

vartefter arter försvinner så blir gräs-
markernamedochutanbetesflyttmer
och mer olika varandra. Först försvin-
ner de växter som är sämst på att spri-
dasig,exempelviskattfot,ochdesomär
starkt specialiserade att växa i gräsmar-
ker. De blir lätt utkonkurrerade och är of-
tast svårspridda. Fröbanken kan verka 
somenbuffertibörjanochmotverkaart-

utarmningen.Påöarnautanflyttandebo-
skap var även antalet växtarter i fröban-
ken lägre. När väl växter börjat försvinna 
ilandskapetsåfinnsdetriskförattut-
döendet accelererar. speciellt oroande är 
att många arter försvunnit på så kort tid 
som 20 år. När växterna väl försvunnit är 
detsvårtattfåtillbakadem,ochdettar
många år att återställa mångfalden.

flytt av betesdjur viktigt
Traditionellskötselmedflyttavbetesdjur
mellan olika gräsmarker och öar är oer-
hört viktig för att bevara biologisk mång-
fald i skärgården. För att det ska kun-
naskemåstedetfinnasekonomiskaför-
utsättningar för skärgårdsbrukarna att 
fortsätta ha betesdjur och båtar som kan 
transportera dem mellan olika öar. re-
sultaten visade att genom att länka sam-
man isolerade gräsmarker via betesdjur 
somflyttaskandenegativaeffekterna
av landskapsfragmentering minska. re-
sultaten från studien kan direkt överfö-
ras till alla typer av fragmenterade na-
turbetesmarker,därdenaturbetesmarker
som är kvar liknar öar i ett hav av skog 
ochåker.Systematiskflyttavbetesdjuri
en större skala är relativt ovanligt i sve-
rige idag men det är ett förhållandevis 
kostnadseffektivtsättattbevarabiologisk
mångfald.Z

tExt OcH kONtakt:

Sara Cousins och Jan Plue,  
Institutionen för naturgeografi,  
Stockholms universitet  
sara.cousins@natgeo.su.se

växtERs spRiDNiNg
Växters spridning är mer komplex än för 
de flesta djur. För att det ska bli frön som 
kan sprida sig behövs det oftast polli-
natörer. Det mogna fröet kan spridas 
med vind eller vatten men många växter 
behöver annan hjälp. Djur kan sprida de 
flesta fröer, antingen i kroppen eller i 
pälsen, hovar och klövar, och genom att 
betesdjuren flyttas så kan många fröer 
flytta med. Tramp från hovar och klövar 
kan ibland göra blottor i tät vegetation 
vilket bidrar till att det finns lämpliga 
platser där fröer kan gro och en ny 
planta etablera sig. Alla steg från pol-
linator till att fröet sprider sig, kan gro, 
bli en ny blommande planta och i sin 
tur sätta frön påverkas av växtplatsens 
fysiska och biologiska egenskaper. Det 
omgivande landskapet påverkar polli-
natörerna och deras förmåga att sprida 
pollen och själva fröspridningen. Många 
fröer kan bli liggande kvar i marken 
och bilda en fröbank under många år 
och därigenom sprids växten över tid. 
Frön från fröbanken kan börja gro efter 
många år om miljöfaktorerna är bra.

Helikoptervy över Lådna med flera 
omkringliggande öar som ingick 
studien i Stockholms skärgård.
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i klimatförändringens spår kommer 
förhållandet mellan sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer och de-
ras värddjur att förändras. Men 

sambandetärinteheltenkelt.Effekterna
beror på vilken bakterie eller vilket virus 
detärfrågaom,hursjukdomsframkal-
landedeär,vilketvärddjurdetärfråga
om,ochivilketskickvärddjuretär.klart
är dock att såväl marina djur som män-
niska kan komma att påverkas.

Havet förändras
Klimatförändringarna gör haven varma-
re och surare. perioder av intensiva regn 
kommerattöka,vilketbidrartillhögre

koncentrationer av näringsämnen i 
havsvattnet. Även sjukdomsfram-

kallande bakterier och virus föl-
jer med vattnet från land 

ut i havet. Näringsämne-
na kommer att göra 

att algblomningarna 
ökar,vilketresul-

terar i mer syre-
fria bottnar. i 

bottensedi-
menten 

finnsrikligtmedmetallenmangan.den
frisättstillvattnetvidsyrebrist,ochkan
då tas upp av bottenlevande djur.

framtida scenario
hur kommer då dessa förändringar att 
påverka djuren i havet? vi valde att stu-
dera havskräfta (Nephrops norvegicus),
sjöstjärna (Asterias rubens) och blåmuss-
la (Mytilus edulis),somfickrepresentera
tretyperavryggradslösadjur;kräftdjur,
tagghudingar och tvåskaliga blötdjur. 

i experiment utsatte vi djuren för va-
rierandetemperaturer,surhetsgrad,syre-
nivåer och koncentrationer av mangan. 
allt för att efterlikna de förhållanden 
somförväntasivårahavår2100.genom
att ta blod- och vävnadsprover kunde vi 
studera deras immun- och stressrespons. 
Dessutom infekterades djuren med bak-
terierochvirus,förattviskullekunna
undersöka deras förmåga att 
bli kvitt dessa. 
 

försämrat immunförsvar
Försurning på den nivå som förväntas år 
2100visadesighanegativeffektpåim-
munförsvarethosbådekräfta,mussla
och sjöstjärna. Förmågan att tillintetgöra 
inkräktande bakterier och virus försäm-
rades,ochdjurenblevmerinfektionsbe-
nägna.dentydligasteeffektensågvidå
vi tillsatte mangan. sjöstjärnor klarade 
sig bäst och kunde eliminera bakterier-
na,medanmusslorochkräftorhadestör-
re svårigheter. Kräftorna visade sig vara 
allra känsligast av de tre djurgrupper-
na,ochidessakundebakteriernatilloch
med föröka sig. 

bakterier gynnas
Ökadtemperaturochmernäringverkar
gynna många sjukdomsalstrande bakte-
rierihavet,inteminstgenomattmäng-
den vatten som passerar reningsverk och 
enskilda avlopp ökar. De marina djurens 
försämrade immunförsvar i kombination 
med en ökad förekomst av sjukdomsalst-
rande bakterier och virus gör att dessa 
ansamlas i djuren och äventyrar deras 
hälsa. infektionerna kan spridas vida-
reinäringskedjan,ochkanävennåoss
människor när vi exempelvis konsume-
rar skaldjur.

vibriobakterier ökar
Bakterier av släktet vibrio förekomme r 
naturligtihavsvatten,oftaikustnära
miljöer. vibriobakterier kan inte bara in-
fektera marina djur utan även orsaka 
sjukdom hos människan. exempelvis kan 
de orsaka diarrésjukdomen kolera och ge 
öroninflammationochbadsårsfeberhos
badande människor. Många studier har 
visat ett samband mellan förhöjda vat-
tentemperaturer och sjukdomsutbrott av 
vibrioinfektioner hos människor. riklig 
nederbörd har också visats gynna före-
komsten av vibrio och i det framtida kli-

Klimatförändringarna försämrar immunförsvaret hos kräftor, 
musslor och sjöstjärnor, och gör att de lättare får infektioner. 
De smittsamma bakterierna och virusen ser däremot inte ut 
att fara illa i den förändrade miljön. En dålig kombination 
för ekosystemet, och för oss konsumenter av marina skaldjur.

Kräftorna visade sig vara 
allra känsligast av de tre 
djurgrupperna, och i dessa 
kunde bakterierna till och 
med föröka sig. 

FOtO: seveNKe/shutterstOcK

sjukare skaldjur i fram tidens hav?

Sjöstjärnor och andra 
marina djur kan få för-
sämrat immunförsvar 
i framtidens hav.
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människans aktiviteter

försurning
temperatur-
höjning

mangan frisätts

växthusgaser

ökad  
nederbörd

övergödning

alg-
blomning

N P

N

P

pH

Mn Mn

matscenariot förväntas utbredningen och 
förekomsten öka.

komplicerat samband
i vissa fall gynnas både värddjurets im-
munförsvar och den sjukdomsalstrande 
bakterien,vilketgördetsvårareattför-
utsägaeffekternaavklimatförändring-
arna. våra studier visar exempelvis att 
tarmbakterien salmonella kan föröka 
sig i musslor vid så hög temperatur som 
20 °c. Å andra sidan har en sådan tempe-
raturävenenpositiveffektpåmusslor-
nas immunförsvar. När både bakterie och 
immunförsvar gynnas är bakteriens viru-
lens,detvillsägadessförmågaattför-
orsakasjukdom,avstorbetydelseförut-
gången av infektionen. Detta kan skil-
ja sig mellan olika stammar av bakterier. 
Musslorna i salmonellaförsöken kunde 
lätt eliminera de lågvirulenta stammarna 
av salmonella medan de högvirulenta till 
och med dödade musslorna.

vinterkräksjuka i musslor
virus från människor kan inte föröka sig 
imarinadjur,menvidlågatemperatu-
rer kan de överleva och behålla sin infek-
tiösaförmågaifleraveckoromdetagits

upp av musslor eller ostron. Det virus 
som orsakar vinterkräksjuka hos männis-
kor hittar vi också i musslor under den 
kallaårstiden,särskiltisambandmed
riklig nederbörd. viruset ändrar sin arvs-
massa,ocholikagenotyperförekommer
vid olika sjukdomsutbrott. efter ett ut-
brott bland befolkningen i göteborg hit-
tades virus med samma genotyp hos pa-
tienter som i musslor som samlats in ned-
ströms stadens reningsverk. 

Den globala uppvärmningen borde 
missgynna dessa virus eftersom de lättare 
överlever i kallt vatten. Försämringen av 
de marina djurens immunförsvar som or-
sakasavförsurning,syrebristochökade
mangankoncentrationer förväntas dock 
motverka det. 

bättre kontroll 
världen över ökar konsumtionen av mari-
naskaldjur,ochdetbliralltviktigareatt
förståochmotverkanegativaeffekterpå
beståndenavmarinadjur,såväldevil-
da som inom akvakultur. eu-parlamentet 
har beslutat om särskilda bestämmelser 
för kontroll av animaliska produkter som 
ska användas som livsmedel. Kontrollen 
baseras på att man mäter mängden av 

tarmbakterien Escherichia coli i produk-
ten.ÖverlevnadenavE. coli i havsvatten 
är dock sämre än för många andra sjuk-
domsalstrande mikroorganismer. Det har 
konstaterats att den därför fungerar då-
ligt för att indikera t.ex. vibriobakterier 
och virus från människor. 
detfinnsidagmeravancerade,mo-

lekylära analysmetoder som skulle kun-
na användas för att undersöka förekomst 
av såväl vibrio som virus från männis-
kor.därmedfinnsmöjlighetenattbred-
da kontrollen för att upptäcka smitta och 
säkerställa en tryggare konsumtion. Med 
andrariskfylldalivsmedel,såsomkyck-
lingkött,harviallalärtossatttillagning
och hygien är av yttersta vikt för att und-
vika smittspridning. vi äter dem väl till-
lagade och skrubbar våra skärbrädor och 
köksredskap. samma typ av upplysning 
bör gälla också för skaldjur.Z

tExt OcH kONtakt:

Bodil Hernroth, Avdelningen för miljö- och 
biovetenskap Högskolan Kristianstad och 
KVA, Fiskebäckskil & Susanne Baden,  
Institutionen för biologi och miljöveten-
skap, Göteborgs universitet. 
bodil.hernroth@hik.se

Klimatförändringarna 
har många olika effekter 
på haven, vilket får en 
påverkan på hur mycket 
sjukdomsalstrande virus 
och bakterier som djuren 
utsätts för. Klimatföränd-
ringarna försämrar också 
immunförsvaret hos kräf-
tor, musslor och sjöstjär-
nor, och gör att de lättare 
får infektioner. 
illustratiON: Maj perssON.

sjukare skaldjur i fram tidens hav?
Havskräftorna 
var känsliga och 
infekterades lätt 
av bakterierna.

syrebrist
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säl, skarv  
och förlorade fångster
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D
etpåståsoftaattÖstersjönär
ett hav i kris. Men för två av 
de största miljöutmaningar-
na,attminskabelastningenav

miljögifter och övergödande näringsäm-
nen,harframgångarnavaritstora.Un-
der1970-90-talethöllsälarnapåattför-
svinna – miljögifter hade gjort honorna 
steril a. Kvar fanns bara några tusen grå-
sälar. sedan dess har halterna av miljö-
gifterminskatmycketpåtagligt,samtidigt
somsälarnaökatisnabbtakt.Nufinns
detungefär50000gråsälar,likamånga
sompå1930-talet.

åtgärder mot övergödning
Framtill1970-och80-taletblevockså
Östersjönalltmernäringsrik.dettatill-
skrevsökadetillflödenavkväveochfos-
for,främstfrånavloppochavrinningfrån
jordbruksmark. Moderna reningsverk och 

åtgärderpålandhargjortatttillflöde-
na av näringsämnen nu ligger på samma 
nivåsompå1950-talet.Imångahårtbe-
lastade kustområden har detta resulterat 
ipåtagligamiljöförbättringar,ävenom
Östersjönsomhelhetinteharuppvisatde
förväntade förbättringarna. 

Dessa kvitton på framgångsrikt mil-
jövårdsarbete är mycket glädjande. Men 
deharocksåletttillattgamlakonflikter
blossat upp och måste hanteras i förvalt-
ningen av vår natur. Konkurrens mellan 
fiskareochsälharenhistoriasomsträck-
er sig långt tillbaka i tiden. Och om fram-
tida miljöåtgärder leder till att havet ge-
nerellt blir näringsfattigare så förväntas 
produktionenavfiskminska,vilketytter-
ligare kan förstärka en eventuell konkur-
rensomresursermellansälar,fåglaroch
fiskare.

Fångsterna av en del fiskar minskar i Östersjön. Somliga 
skylle r på säl och skarv, medan andra hävdar att dessa inte 
alls påverkar fiskbestånden. Ofta har säl- och skarvdebatten 
varit infekterad och baserad på löst grundade antaganden och 
spekulationer. En vetenskaplig analys visar att säl och skarv 
med största säkerhet minskar många fiskbestånd längs kusten 
och därmed konkurrerar med fisket.

säl, skarv  
och förlorade fångster

Forskningen visar att det svenska kustfisket 
påverkas av fåglars och sälars konsumtion.
FOtO: tONY sveNssON/azOte
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skador på fiskeredskap
För hundra år sedan bedrevs en hård jakt 
förattkraftigtminskamängdensäl,ef-
tersomdeförstördefiskeredskapochan-
sågskonkurreramedfisket.Situationen
ärlikartadidag,medsälarsomorsakar
storaskadorpåredskap,specielltfördet
småskaligafisketiskärgårdarochkust-
nära områden. Det är en av anledning-
arnatillattkustfisketharminskatpå-
tagligtsedan1980-talet.Ävenfågellivet
harförändratsiÖstersjön.Sedanbör-
janav1980-taletharmängdenmellan-
skarv ökat extremt mycket. liksom sälar-
na upplevs de av många som ett hot mot 
fisket.

konkurrenssituation?
För att få klarhet i om säl och skarv verk-
ligen äter så mycket att de konkurrerar 
omfiskresursernamedyrkes-ochfritids-
fisket,gjordejagtillsammansmedelva
andraforskarefrånSverige,danmark,
Estland,rysslandochFinlandenana-
lysavsituationenomkringår2010.För-
sta steget var att ta reda på hur mycket 
fisksomvattenlevandedäggdjurochfåg-
lar åt. sedan fokuserade vi på de arter 
somåtmest,ochberäknadehurmycket
desatteisigavolikafiskarter.Mängden
somdeåtavrespektivefiskartjämförde
vimedyrkes-ochfritidsfisketssamlade
fångster.Omvivetattfisketpåenartär
såintensivtattbeståndetpåverkas,ärdet
rimligt att anta att även djurens konsum-
tionpåverkarfiskbeståndetomdeäter
likamycketsomfisketfångar.dåkonkur-
rerarfisketochdjurenomfisken.

i vår studie såg vi att däggdjur och 
fåglaråtvarderalikamycketfisk.bland

däggdjuren var sälarna de helt domine-
randefiskätarna,därgråsälstodför75
procent av konsumtionen. hos fåglarna 
vardetfemarter(mellanskarv,sillgriss-
la,tordmule,stor-ochsmåskrak)somåt
80procentavdentotalamängdfisksom
fåglarna satte i sig. jämförelsevis fånga-
defisket3-4gångermerfiskänvadsälar
och fåglar åt tillsammans. 

skillnad på kust och utsjö
Merän90procentavfisketsfångsterut-
gjordesavströmming,skarpsillochtorsk.
Fördessafiskartervardenuppfiskade
mängden sju gånger större än den sam-
manlagda mängd som sälar och fåglar åt. 
Fisket på dessa arter är så omfattande att 
tillgången för fåglar och sälar sannolikt 
påverkasnegativt,medanfisketsfångster
är relativt opåverkade av djurens kon-
sumtion. 
Närdetgällerkustlevandefiskarsom

abborre,gädda,sikochhavsöringärför-
hållandena annorlunda. här ligger sälar-
nas och fåglarnas konsumtion på samma 
nivåsomfisketsfångster.Eftersomfisket
påverkardessafiskbeståndblirslutsatsen
att även djurens ätande gör det. vi kon-
kurreraralltsåomdessafiskresurser.

Mellanskarvens aptit
Mellanskarven sätter i sig hela 40 pro-
centavdentotalamängdenfisksomäts
av fåglar. Detta gör den till den fågel som 
ärstörstkonkurrentmedfisket.Attdeni
storutsträckningäterfiskarsomärmin-
dreändesomfångasifisketförändrar
intedetta.Förattdetskafinnasstorafis-
kar måste de överleva som små och en 
abborre som har hunnit bli ca 30 gram 

har relativt goda överlevnadschanser. så 
om en skarv äter till exempel tio abborrar 
om30gramkaneffektenpådetfiskbara
beståndet bli större än om den istället åt 
en abborre på 300 gram. 

framtidens fiskeförvaltning
en slutsats av dessa resultat är att dju-
rensfiskkonsumtionbehöverbeaktasi
förvaltningenavfisket,isynnerhetsom
populationerna av säl och troligen ock-
så mellanskarv kan förväntas fortsätta att 
öka. samtidigt kan fortsatt minskade ut-
släppavnäringsämnentillÖstersjönre-
sulteraienminskadproduktionavfisk,
vilketförstärkerkonkurrensenomfisk-
resurserna. Fisk är ett ypperligt livsmed-
elochfritidsfisketsårligarekreationsvär-
de uppskattas till miljardbelopp. en aktiv 
naturresursförvaltning är alltså inte bara 
ettsärintresseförfisket,utanocksåav
allmän relevans för folkhälsan.
detfinnsingetskältillattförvaltning-

en av havets resurser ska vara annorlun-
da än förvaltningen av djur på land. vi 
har en omfattande jakt på exempelvis älg 
för att de annars skulle orsaka kostsam-
ma skogsskador. på motsvarande sätt kan 
bestånden av sälar och mellanskarv be-
höva minskas påtagligt för att förbättra 
förutsättningarnaförfritidsfiskeochsmå-
skaligtyrkesfiskelängskusten.Z

tExt OcH kONtakt

Sture Hansson 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 
Stockholms universitet 
sture.hansson@su.se 

Mellanskarven står för 40 procent av den totala mängden fisk som äts av fåglar.

Det finns inget skäl till att 
förvaltningen av havets 
resurser ska vara annor-
lunda än förvaltningen av 
djur på land.
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spiNDlaR, 
strandens 
vanligaste 

rovdjur

För oss som gillar att strosa längs Östersjöns stränder 
blir det snart uppenbart att vi inte är ensamma. Runt 
våra fötter syns vanligen en massa spindlar som gör vad 
de kan för att sätta sig i säkerhet. Vad gör de där?  
Jo, de jagar mat som kommer från havet!  
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D
en stora förekomsten av 
spindlar gäller inte minst när 
vivandrarlängsflacka,gräs-
bevuxna stränder där det lig-

ger lite tång uppblåst här och där. runt 
våra fötter syns vanligen en massa spind-
larsomförsökerundflyoss.despring-
er med förvånansvärd hastighet mot när-
maste sten eller grästuva där de hittar 
skydd. De vanligaste kallas vargspind-
lar,ochharsäkertfåttsittnamnavatt
de i likhet med vargar jagar sina byten 
springandes. 

varför på stränder?
Man kan ju fråga sig varför stränder är 
bralivsmiljöerförspindlar,ochdetenk-
la svaret är att områden nära vatten ofta 
har en stor mängd byten i rätt storlek. De 
allraflestaspindlarärrättextremage-
neralister,ochangriperalladjursomäri
lämplig storlek och som inte har ett skyd-
dandepansar,somskalbaggar.PåÖst-
ersjönsstränderfinnsentillsynesänd-
lös sådan resurs i form av fjädermyggor. 
detflestafjädermyggorleversittlarv-

stadieivattenmiljöer,ochÖstersjönhar,
tackvaresinlågasalthalt,enstordiver-
sitet och mängd av fjädermyggor. När de 
kläcks ur sina puppor så kommer vux-
na fjädermyggor i land och landar på alla 
möjliga saker. Det är en liten bråkdel av 
Östersjönsfjädermyggorsomkommer
näraland,mentillräckligtmångaföratt
de ska utgöra en intressant födoresurs för 
spindlar och andra liknande rovdjur. 

Hemlig diet
en egenskap hos spindlar som gör det 
svårt att studera vad de äter är att de 
inte sväljer några fasta delar av sina by-
ten. spindlar sprutar istället in matsmält-
ningsvätska i bytet och suger sedan upp 
innehållet. Konsekvensen blir att det inte 

finnsnågraidentifierbaradelarispind-
lars magar. Man har därför tidigare va-
rit utlämnad till direkta observationer av 
vadspindlarfångar,vilketkanvaraväl-
digttidsödandeattstuderaifält,även
för nätspindlar där man kan se vad som 
hänger i nätet. Dessutom äter spindlar 
intealltdefångar,vilketmedförattob-
servationer av byten i näten ger en skev 
bild av dieten. 

Nya forskningsmetoder 
Numera har vi som forskare andra verk-
tyg att ta till. vi kan exempelvis stude-
ra sammansättningen av stabila isotoper 
i spindelns vävnader eller extrahera DNa 
från byten i spindelmagar. genom dessa 
metoder har vi påvisat både många spin-
delarters beroende av marina resurser 
och den otroliga diversitet av byten som 
spindlar äter.

beroende av havet … 
anledningen till att stabila isotoper är en 
bra metod för att studera spindeldiet på 
stränder är att land- och vattenväxter har 

K Hona av prickvargspindel 
(Pardosa amentata), en vanlig 
art på Östersjöns stränder. 
Notera den grå äggsäcken 
under bakkroppen.

En typisk, flack strand vid 
Östersjön med ilandspolad 
tång. Dessa flacka stränder 

har oftast en rik spindel-
fauna, exempelvis  
prickvargspindel. 
FOtO: steFaN sOllFOrs (t.v.) 

På Östersjöns stränder 
finns en till synes änd-
lös födoresurs i form av 
fjäder myggor.
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väldigt skilda relationer mellan de stabi-
la isotoperna 13c och 12C,därbådegrön-
och brunalger har en något större an-
del 13c jämfört med landväxter. skillna-
derna beror troligen på att alger och väx-
ter i vatten tar upp kol i en annan form 
än koldioxid. De djur som äter växten 
fårenliknandeisotopsammansättning,
och så fortsätter det ända upp till spind-
larna.detvikunnatpåvisaärattdefles-
ta spindlar som lever på stränder har en 
nästanheltmarinkolsignal,ochattde
därmed är mer sammankopplade med fö-
doväven under vattnet än den på land. 
spindlar skiljer sig därmed från rovlevan-
deinsektersomleverpåstränderna,där
dessa istället har en kolsignal som visar 
att de mest ätit sånt som ätit landväxter.

... särskilt på hösten
vargspindlarnas diet varierar dock under 
året. parning och äggläggning sker van-
ligenunderjunimånad,medvissaskill-
naderöverlandet,ochruntmånadsskif-
tet juni-juli kläcks ungarna. Man kan då 
se honor som bär sina ungar på bakkrop-

pen. Om man stör dem kommer ungar-
na att spridas för vinden. vilken roll som 
honanharförungarnaärliteoklart,men
en del tyder på att ungarna får resurser 
från sin mor. När ungarna lämnat dör de 
vuxnaspindlarnarättsnabbt,vilketmed-
för att sensommar och höst domineras av 
juvenilaspindlar.dessaärväldigtsmå,
runtenmillimeter,ochdetärinteförvå-
nande att fjädermyggor kan bli en pas-
sande munsbit. För de vuxna spindlarna 
ger fjädermyggor däremot för lite energi 
för att vara intressanta. Därigenom kom-
merspindlarsdietattvarieraöveråret,
från ett större beroende av fjädermyggor 
och andra marina resurser under sena-
re delen av året till ett större beroende av 
landinsekter,somdeflestaflugorär,un-
der vår och försommar.

viktig roll 
Metoden med stabila isotoper är bra för 
att få en indikation om vilka byten som 
ärviktiga,mengerossingadetaljer.När
vi istället extraherar DNa från fångsten 
i spindelmagarna och jämför detta med 

genetiska databaser får vi en hel artlis-
ta. Det visar sig att enskilda spindlar kan 
haenväldigtvariabeldiet,meddNA
frånupptill18olikaarterimagen!Fjä-
dermyggorärenviktigdelidieten,men
spindelmagar innehåller också DNa från 
enradandramygg-ochflugsorter,små-
fjärilar och en del andra leddjur. spindlar 
är troligtvis den grupp av leddjur som är 
viktigast som rovdjur på insekter och an-
ses därför ha en viktig roll i ekosystemets 
funktion. Denna fördjupade kunskap om 
exaktvaddeäter,ochattmycketavnä-
ringenkommerfrånhavet,hjälpeross
att förstå hur allt hänger ihop – ovan och 
under ytan.Z

tExt OcH kONtakt:

Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik, Stockholms universitet 
peter.hamback@su.se

Fjädermyggor svärmar ofta i stor 
mängd längs Östersjöns stränder, 
och utgör ett lätt byte för många 
spindlar.
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klockan 06:30 
När väckarklockan ringer 
på hotellet i piteå har so-
len precis börjat stiga vid 
horisonten. vädret är klart 
ochvindarnaärmilda,en
förutsättning för att heli-
koptern ska få lyfta. Da-
gensmålärA5,enprick
på kartan som ligger mitt 
ute i Bottenviken i höjd 
med piteå. provtagning-
en ingår i delprogrammet 
Friavattenmassan,ochär
en del av den nationella 
miljöövervakningen. 

klockan 08:00
utrymmet ombord på he-
likoptern är begränsat – 
tre personer och bara den 
mest nödvändiga utrust-
ningen får följa med. pro-
verna som ska tas idag 
ska analyseras för bland 
annat närsalter och orga-
nisktkol,samtdjur-och
växtplankton. informa-
tionen ger en uppfattning 
om hur mycket närings-
ämnensomfinnsivattnet
och används för att bedö-
ma havsområdets status. 
 

klockan 09:00 
Flygturen ut till punkt a5 
beräknas ta cirka 45 mi-
nuter. Bullret är öronbe-
dövande och all kommu-
nikation sker genom hjäl-
marnas inbyggda kommu-
nikationsradio. under he-
likoptern ligger till synes 
oändliga vidder av obru-
ten havsis. undantaget är 
en lång öppen ränna bak-
omisbrytarenAtle,som
banar väg för ett ensamt 
fraktfartyg. 

ROtORblaD OcH packis
- en dag i miljöövervaknin gens tjänst
Den svenska övervakningen 
av havet avstannar aldrig. 
Året om, i sol som i snö-
storm, samlas prover in som 
hjälper oss att avgöra hur 
havet mår. Följ med persona-
len på Umeå marina forsk-
ningscentrum på en isande 
provtagning i Bottenviken i 
mars. 

Under vår, sommar och höst sker 
den mesta vattenprovtagning-
en från fartyg. Under vintern 
krävs dock ofta andra 
alternativ för att ta sig 
ut till mätstationerna. 
Ibland med skoter, 
ibland med kustbe-
vakningens svävare. 
Eller som idag – 
med helikopter.   

Det iskalla vattnet gör att Martina Jeuthes 
fingrar känns som istappar innan hon fyllt 
upp alla provrör.
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ROtORblaD OcH packis
- en dag i miljöövervaknin gens tjänst

MaRiN MiljöövERvakNiNg
Den svenska miljöövervakningen lig-
ger till grund för en stor del av landets 
miljöarbete. Regelbundna mätningar 
och långa tidsserier gör det möjligt att 
studera förändringar och upptäcka stör-
ningar i miljön. Miljöövervakning utförs 
på både nationell och regional nivå. 

I Sverige är det Havs- och vat-
tenmyndigheten samt Naturvårdsver-
ket som ansvarar för den nationella 
marina miljöövervakningen. Den är 
uppdelad i sex olika delprogram:

Fria vattenmassan. Syftet är att med 
hjälp av hydrografiska, kemiska och 
biologiska mätningar påvisa effekter 
av främst övergödning. Även syreför-
hållanden och förekomst av svavel-
väte kartläggs. 

Makrofauna mjukbotten. Tittar efter 
förändringar bland större bottenle-
vande djur. Det ger signaler om lång-
siktiga förändringar uppstått på grund 
av övergödning och syrebrist.

Vegetationsklädda bottnar. Redovi-
sar långsiktiga förändringar av struk-
turen i de vegetationsklädda botten-
samhällena som en effekt av framför 
allt övergödning. Även effekter av 
föroreningar och omvärldsfaktorer 
som exempelvis förändrat klimat och 
salthalt observeras. 

Metaller och organiska miljögifter 
i marin biota. Studerar förändringar 
av halter av metaller och organiska 
miljögifter hos marina växter, djur och 
sediment samt biologiska effekter på 
utvalda organismer i svenska havs-
områden.

Integrerad kustfiskövervakning. 
Syftet är att kartlägga de stationära 
fisksamhällenas sammansättning, 
och att dokumentera tillväxt, hälso-
tillstånd och reproduktionsframgång 
hos abborre och tånglake som indika-
tion på miljögifter.

Säl och havsörn. Redovisar föränd-
ringar av bestånd och hälsotillstånd 
hos toppkonsumenterna säl och 
havsörn som ett mått på långsiktiga 
effekter av miljögifter.

klockan 09:45 
isen känns fast under föt-
terna och när propellerbla-
denstannarinfinnersigen
total tystnad. isborren får 
jobba för att skruva sig ner 
genom den 60 centimeter 
tjockahavsisen,mensnart
är hålet tillräckligt stort 
för att låta vattenprovtag-
ningsutrustningen passera. 
Det första som sänks ner 
i mörkret är en ctD-sond 
sommätertryck,tempera-
tur och salthalt. salthalten 
i Bottenviken är generellt 
låg och man har utifrån ti-
digare mätningar sett att 
densjunker,förmodligen
till följd av ökad tillrinning 
av sötvatten från land. 

klockan 10:30
Medvinschfirasvatten-
hämtaren ner till bestäm-
da djup. prover tas genom 
helavattenpelaren,från
ytvattnet ner till 60 me-
ter. För att få arbeta med 
miljö övervakningen krävs 
det att både personal och 
laboratorium är ackredite-
rade. Det betyder att varje 
ny person först måste ge-
nomgå en utbildning med 
avslutningsprov innan hen 
skickasutifält,ochalla
metoder med tillhörande 
utrustning inspekteras re-
gelbundet av utomstående 
inspektörer.

klockan 12:00 
uppdraget utfört och dags 
för hemfärd. i packningen 
finnsett50-talvattenpro-
ver som ska hem till labo-
ratoriet på forskningscen-
trumet för analys. Där vän-
tar många timmars labb-
arbete,sedanåtskilligada-
gar framför dataskärmen. 
Om några mätvärden ver-
kar konstiga undersöker 
man det kan bero på. Är 
det något avvikande i mil-
jön,ellerharnågotgått
snett under själva prov-
tagningen? När alla frå-
getecken är utredda rap-
porteras data in till data-
värden sMhi. Därefter är 
den insamlade informatio-
nen redo att användas av 
miljöanalytiker och forska-
re för att svara på hur våra 
hav egentligen mår.Z
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För att ta prover ända ner 
till 60 meters djup används 
vinsch. När vattenhämtaren 
kommer upp igen är den 
fylld med nya pusselbitar 
som används för att avgöra 
Bottenvikens status.  

Peter Granlund får 
kämpa för att ta sig 

igenom den kom-
pakta havsisen.

tExt OcH kONtakt:

Markus Nordin, redaktionen
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f
örstkundejosefinintetrosina
ögon. hon visste att de försök 
som hennes kollegor beskrev 
omöjligt kunde ha gått till som de 

presenterades i den vetenskapliga artikeln. 
josefinhadejusjälvvaritpåplatsunder
den period som försöken skulle ha genom-
förts. Det hade däremot inte kollegan. 
ArtikelnvarpubliceradiScience,enav

de högst ansedda vetenskapliga tidskrif-
terna,ochhandladeomvadfiskengör
närdetfinnsbådeplastpartiklarochvan-
lig mat i vattnet. resultaten i artikeln vi-
sade att abborryngel valde plastpartiklar 
framfördennaturligafödan,vilketfick
mycket stor uppmärksamhet både i media 
och bland forskare världen över. proble-
met var att resultaten var fabricerade.

Råddes att inte anmäla
efter att ha diskuterat med sin närmas-
techeftogjosefinkontaktmeddekanen,
alltsåchefen,viddenfakultetsomde

fuskanklagade forskarna lydde under. av 
honomfickhonrådetattlägganerankla-
gelserna och istället prata igenom saken 
med de anklagade författarna.

– Men det fanns så mycket som tydde 
på att allt inte stod rätt till. jag var säker 
på att det var ett fall av forskningsfusk 
somjagbevittnat,ochhadeingenanled-
ning i det läget att diskutera med de fus-
kandeforskarna,sägerjosefin.

Sanning, objektivitet och 
öppenhet är forskningens 
grundpelare. Men när Josefin 
Sundin, forskare vid Uppsala 
universitet, anmälde fus-
kande kollegor så möttes hon 
istället av misstro och stäng-
da dörrar. Trots att den egna 
karriären stod på spel valde 
hon att driva ärendet vidare. 
Och fuskarna fälldes. 

Forskning bygger på att dra lärdom av an-
dras studier. Fabricerade resultat kan leda in 
forskare på helt fel vägar, säger visselblåsare 
Josefin Sundin. Tillsammans med övriga i 
sin forskargrupp anmälde hon sina kollegor 
för forskningsfusk, och möttes till att börja 
med av misstro och stängda dörrar. 

fusk i siktE
– en visselblåsares berättelse

Många har en bild av att forsk-
ningsfusk är fråga om att frisera 
till siffror, inte att fabricera resultat 
från försök som inte ens gjorts.
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tillsammans med sex andra forska-
re bestämde hon sig för att gå vidare och 
göra en formell anmälan.

i och med att ärendet anmäldes blev 
universitetet tvunget att påbörja en un-
dersökning. Det blev början på en lång 
och utdragen process. 

Orolig för konsekvenserna
en inledande utredning genomfördes av 
en grupp bestående av två forskare från 
andra universitet och en jurist från upp-
sala universitet. De kom fram till att fors-
karna helt skulle frias från anklagelserna.

– Det var uppenbart att utredarna inte 
hade gått igenom hela det bevismateri-
al som vi lämnat in. Det underbyggde vår 
känsla av att de inte tog det hela på all-
var,ochattdevilleattviskullelägganer
alltihopsåfortsommöjligt,sägerjosefin.

vid det här laget började hon även 
bli ordentligt orolig för vad konsekven-
serna skulle kunna bli för hennes egen 
del om de anklagade forskarna skulle gå 
fria. hon var inne i en känslig period av 
sinforskningskarriär,ochberoendeav
att bygga upp ett gott anseende i forskar-
världen.

konstaterades forskningsfusk
Ärendet lämnades över till centrala etik-
prövningsnämnden för en grundligare 
undersökning. tvärtemot den inledan-
de utredningen kom man här fram till att 
det fanns goda grunder för anklagelser-
na,ochattresultatensompubliceratsvar
fabricerade. tidskriften science drog till-

baka artikeln. ett och ett halvt år efter att 
allt började fastslog rektorn för uppsala 
universitet att de två forskarna gjort sig 
skyldigatilloredlighet,ochattdethela
var ett fall av forskningsfusk. 

lindrig effekt
Plastpartiklarseffekteriekosystemetär
ettmycketaktuelltämne,ochdetharre-
dan publicerats en mängd vetenskap-
liga artiklar i ämnet. Det kan ha lind-
rateffektenavfusketijustdethärfal-
let,trorjosefin.defabriceraderesultaten
har antagligen inte påverkat vare sig öv-
rig forskning kring mikroplaster eller all-
mänhetens förtroende för forskning i allt 
för stor omfattning.

– Men det är ändå otroligt viktigt att 
forskningsfusk inte slinker igenom. Forsk-
ning bygger på att dra lärdom av andras 
studier. Fabricerade resultat kan leda in 
forskare på helt fel vägar. Konkurrensen 
omforskningsmedelärextremtstor,ochfi-
nansiering av den är typen av verksamhet 
gör ju att annan forskning inte får pengar. 

tidskrifterna granskar
När kan då forskningsfusk upptäckas? 
Forskarna är personligt ansvariga för sin 
verksamhet,ochdetfinnsingenegentlig
kontrollfunktion vid universiteten inna n 
material skickas till tidskrifter för publi-
cering. ett stort ansvar ligger därför på 
de vetenskapliga tidskrifterna. Dessa tid-
skrifter använder sig av så kallad ”peer 
review”,vilketinnebärattdeinskicka-
de artiklarna granskas av andra forska-
re inom samma ämnesområde. Detta ger 
artik eln en kvalitetsstämpel. Olika tid-
skrifterharocksåolikahögtanseende,
och de forskare som lyckas publicera sina 
artiklar i de bästa tidskrifterna får också 
lättarefinansieringförfortsattforskning.

Science,dentidskriftsompublicerade
artikelnomfiskochplastpartiklar,anses
vara en av de allra bästa. trots det ver-
kar granskningsprocessen inte ha fung-
erat.josefinmenarattdetfannsuppen-
bara felaktigheter som borde ha kunnat 
upptäckas i peer-reviewprocessen. Dess-
utom frångick tidskriften sin egen data-
policy,eftersomingetrådatafannstill-
gängligt till artikeln. i tidskriftens gransk-
ningslankartikelnigenom,menfrånfle-
ra håll kom kritiska kommentarer till tid-
skriften från forskare som påtalade felak-
tigheter. Ändå hände det ingenting i det 
skedet från tidskriftens sida. 

– hade tidskriften efterlevt sin egen 
policysåhadealdrigartikelnpublicerats,
sägerjosefin.

tuff process
Förjosefinpersonligenhardetvariten
tuffresa.Ideninledandefasenfickhon
stödfrånsinegenprefekt,menunderut-
redningsprocessen stod hon ganska en-
sam. Kollegor runt omkring henne hade 
problem att hantera situationen. De blev 
chockade,ochhadeväldigtsvårtatttro
att fusket verkligen skett. 

– Många hade nog en bild av att forsk-
ningsfuskvarfrågaomattfriseratillsiff-
ror från genomförda försök. att fabrice-
ra resultat från försök som inte ens gjorts 
verkadeofattbart.ryktenbörjadeflorera
omosssomanmältärendet,ochomatt
det var avundsjuka som låg bakom. Detta 
trots att bevisningen var så tydlig och till-
gängligföralla,sägerhon.
Iefterhandharjosefindockfåttmyck-

et stöd från sin omgivning. hon har även 
fått kontakt med andra forskare med lik-
nande erfarenheter. Många vittnar om 
svårigheter med att bli tagna på allvar 
vidsinaegnauniversitet,ochattdeär
oroliga för hur visselblåsandet ska påver-
ka deras egen karriär. i efterdyningarna 
av Macchiarini-skandalen har regering-
en nu påbörjat en utredning som ska leda 
till förbättringar i rutinerna kring anmä-
lan av forskningsfusk. ett av förslagen är 
att utredningarna inte ska hanteras av 
det drabbade universitetet.

– i vårt fall var det så uppenbart att 
detbegåttsfel,ochvikundebaraintesit-
ta med armarna i kors. Men i många andra 
fallundvikerforskareattanmäla,avräds-
la för att ens egen ställning ska raseras. att 
samhället kan känna tillit till forskningen 
är helt fundamentalt och det bygger på att 
vi har ett bra system för att upptäcka och 
anmälafelaktigheter,sägerhon.Z

tExt OcH kONtakt: 

Kristina Viklund, redaktionen

pEER REviEw
Peer review innebär att utgivare av 
vetenskapliga tidskrifter använder 
oberoende forskare inom samma äm-
nesområde vid andra lärosäten för att 
förhandsgranska, välja ut och sålla bort 
inkomna manuskript. Granskarna ska 
kontrollera om de hittar fel i metoder 
och resonemang, och bedöma om ar-
tikeln håller tillräckligt hög vetenskap-
lig standard för att kunna publiceras. 
Granskarna är oftast anonyma.

Att samhället kan känna 
tillit till forskningen är helt 
fundamentalt.

K Försöksuppställningen var inte alls den 
som beskrevs i artikeln, där man angav att 
försöken gjordes i 30 stycken enlitersakva-
rier. Inte heller antalet fiskar som angavs i 
artikeln stämde med verkligheten. 
FOtO: jOseFiN suNDiN
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ÄTLIG SJÖBORRE, Echinus escu-
lentus, är en rund och rosafärgad 
sjöborre som är vanlig på svenska 
västkusten. Den beskrivs ofta som 
vår största sjöborre, dock i tuff 
konkurrens om förstaplatsen med 
den långtaggade sjöborren. Båda 
sjöborrarna kan bli uppåt 16 cm 
i diameter. Den långtaggade är 
betydligt ljusare och har längre 
taggar. Hybrider mellan dessa två 
arter hittas ibland, och sådana är 
rosa med långa taggar.

SJÖBORRAR TILLHÖR den stora och 
varierande djurgruppen tagghu-
dingar. Andra medlemmar i denna 
grupp är sjöstjärnor, ormstjärnor, 
sjögurkor och liljestjärnor. Av dessa 
verkar liljestjärnorna vara de mest 
ursprungliga. Tagghudingarna 
tillhör samma utvecklingsgren som 
ryggradsdjuren. Det innebär att 
deras, liksom vår, urmun utvecklas 
till anus under larvutvecklingen.

ÄTLIG SJÖBORRE LEVER PÅ hårda 
bottnar i och strax nedanför alg-
bältet. Sluttande bergväggar är 
en favoritmiljö och de sitter ofta 
bland sjöpungar och filtrerande 
havsborstmaskar. Med hjälp av sina 
tänder, som sitter mitt under sjö-
borren, betar de smådjur och alger 
med stor aptit. De filtrerar även 
plankton. Kikar man lite närmre 
bland sjöborrens alla taggar så kan 
man hitta små havsgråsuggor och 
havsborstmaskar. Dessa fripassa-
gerare äter av sjöborrens avföring 

och kan kanske vara till nytta för 
sjöborren genom att hålla den ren 
och fin.

LIKSOM MÅNGA ANDRA ryggrads-
lösa djur i havet så har sjöborrar 
skal och taggar främst för att skyd-
da sig. Taggarna är rörliga och på 
dessa, och på de rörliga slangföt-
terna som sitter mellan taggarna, 
finns det ljuskänsliga celler. Det är 
osäkert hur mycket av omgivning-
en de kan uppfatta, men många 
arter av sjöborrar reagerar i alla fall 
på rörelser och skuggning. Rent 
anatomiskt så saknar de annars 
huvud och hjärna. Andra sätt att 
skydda sig i havet är att gömma sig. 
Den ätliga sjöborren försöker göra 
sig mindre synlig genom att plocka 
på sig bitar av alger, småsten och 
musselskal. Ambitionsnivån är dock 
inte jättehög – det är inte svårt att 
upptäcka dem trots sitt kamou-
flage, men kanske lurar de någon. 
Skalet på sjöborrarna består av 
kalk, och det finns farhågor bland 

forskare att tagghudingar kan på-
verkas negativt av havsförsurning 
genom att deras skal blir skörare. 
Deras larver, som har kalkstrukturer 
och utskott, verkar vara extra käns-
liga mot försurning.

HUR ÄTLIG är ätlig sjöborre? Det 
finns en mängd olika recept på 
ätlig sjöborre och det är äggen 
som används. Man kan bland an-
nat smaksätta majonnäs med råa 
sjöborreägg, eller varför inte lägga 
ett par matskedar av dem i pasta-
såsen? Äggen är gulaktiga i färgen 
av näringsrikt fett och ligger sam-
lade i fickor utmed väggarna inuti 
djuret. Övriga delar av sjöborren 
anses inte ätbar. Sjöborrar är skild-
könade, och det är bara honorna 
som har ägg. Bästa säsongen för att 
äta sjöborre är på våren, eftersom 
de leker på försommaren och då 
släpper sina ägg i vattnet.

art i fokUs

tExt OcH kONtakt: 

Helen Sköld, Havets Hus i Lysekil 
helen.skold@havetshus.se

är ätlig sjöborre ätlig?
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