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OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER

Krönika signerad Erik Bonsdorff  ●  Att leva i en giftsoppa  ●  Ökat vattenbruk ger mindre 
fisk  ●  Algerna frodas i isen  ●

  Unikt samarbete om fisket  ●  Hajar mer än bara Hajen
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Bästa/e läsare!
Ett år av det nya seklet har nu gått sedan HavsUtsikt 
bytte ”kostym”. Det har inneburit en hel del extra 
arbete för oss i redaktionen, som varit vana vid 
den gamla layouten. Men vi har under året ganska 
väl lärt oss vad det nya utseendet kräver. Många 
läsare har hört av sig och berömt både författarna 
till de olika artiklarna, bildmaterialet och tidningen 
i största allmänhet.
 Tack alla läsare för år 2000! Vi kommer att 
göra allt vi kan för att göra HavsUtsikt minst lika 
spännande 2001! Hör gärna av er med synpunkter 
på och önskemål om artiklar.
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Titta på Ideella Föreningen Västerhavets nya 
hemsida www.vasterhavet.tmbl.gu.se. Där kan ni 
beställa böcker, bli medlemmar och lära er mer om 
havet. Följ även SUCOZOMA- och MASTEC-pro-
grammen via hemsidan.

MISTRA satsar på kustforskning
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) har 
beslutat om att fortsätta satsningen på miljöforsk-
ningen inom SUCOZOMA-programmet. Under perioden 
2001–2003 skall SUCOZOMA bedriva forskning kring 
hållbar förvaltning av kustresurser. 
 I det tvärvetenskapliga programmet ingår bl.a. 
forskare från Göteborgs universitet, Stockholms uni-
versitet och Fiskeriverket. I fokus står bl.a. forskning 
kring integration mellan olika myndigheter, konflikter 
mellan rekreation och andra användningsområden, vär-
dering av akvatiska resurser, biologiska förutsättningar 
för lokal och regional förvaltning av fiskresurser och 
kontroll av näringsämnen i kustzonen. Samverkan med 
brukare av forskningsresultat är högt prioriterat. 
 Programplanen för SUCOZOMA fas II ligger på 
hemsidan. www.sucozoma.tmbl.gu.se.   

  notiser

Ny bok om: gråsälars liv
Nils, Sälma och Hilma, allihop grå-
sälar i avelshägnet i Forsmark, är 
huvudpersoner i den nya boken ”Säl-
liv”. Författare är Anna Roos, biolog 
vid miljögiftsgruppen på Naturhis-
toriska Riksmuseet i Stockholm. 
Hon är ansvarig för avelshägnet för 
gråsäl i Forsmark, och har därigenom 
mångårig erfarenhet av att studera 
gråsälar på närmare håll.
 På ett mycket trevligt och lätt-
fattligt sätt väver Anna Roos ihop 
berättelsen om Nils och de andra 
gråsälarna i Forsmark med fakta kring gråsälarnas 
biologi, historia och relationer till människan. Visste 
ni exempelvis att marinen under andra världskriget an-
vände sig av tränade gråsälar för att söka upp fientliga 
ubåtar? Eller att man genom att fotografera huvudet 

på vilda gråsälar kan räkna ut hur 
många gråsälar det finns i Östersjön? 
Detta och mycket mer får vi lära oss 
”av bara farten” när vi följer gråsä-
larna i Forsmark under året. Boken 
är fylld av vackra fotografier, de flesta 
tagna av författaren själv.
 Boken ”Sälliv” är en barn- och 
ungdomsbok, men kan precis lika 
gärna avnjutas av vuxna. Här har vi 
helt enkelt den perfekta julklappen 
eller födelsedagspresenten för natur-
intresserade stora och små.

 Under hösten erhöll boken Världsnaturfondens 
utmärkelse ”Årets Pandabok för barn och ungdom”. 
Den är utgiven på Bonnier Carlsens förlag, och kostar 
i handeln ca 210 kronor.  KW

VIRTUE update
VIRTUEs skolprojekt har nu varit i gång ungefär ett år. 
I projektet studerar eleverna vad som växer på plattor 
(CD-skivor), som man låtit ligga ute i vattnet under 
några veckor. I vårt nätverk har vi med elever från för-
skolan till gymnasiets sista klasser, från grundsärskolan 
och från vuxenundervisningen. Lärare inom biologi, 
kemi, matematik, geografi, engelska, bild, drama, 
datakunskap m.fl. arbetar enskilt eller i team. Flera 
skolor har använt VIRTUE inom ITiS-projektet. Sko-
lorna arbetar i såväl salt- som sötvatten och använder 
sig av den utrustning som normalt finns på skolorna. 
CD-skivor fås kostnadsfritt från adressen nedan.
 Elever och lärare inom eller mellan de deltagande 
länderna kommunicerar genom e-postlistor och video-
konferenser.
 Ta gärna en titt på vad några av skolorna presterat. 
Här är web-adresserna till VIRTUE-sidorna hos två 
svenska och två norska skolor.
http://www.ostrabo.uddevalla.se/bib/virtue/
http://www.skara.se/katedralskolan/virtue/index.html
http://nml.uib.no/virtue/newsletter/00_10/news/Lin-
das/index.php
http://nml.uib.no/ringshaug/index.php
Under 2001 kommer också skolor i Lettland och Italien 
att ansluta sig till projektet.
 Vill du ha mer information om projektet vänder du 
dig till Roger Lindblom, Göteborgs marina forsknings-
centrum, tel 031/773 47 24, 
e-post: roger.lindblom@science.gu.se   

Naturvetenskap 2001
År 2001 är utnämnt till Naturvetenskapens år vid 
Göteborgs universitet. En rad aktiviteter på temat 
naturvetenskap anordnas under året. Mer information 
fås av projektledaren är Annika Söderpalm. 
e-post: annika.soderpalm@science.gu.se






