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Krönika signerad Jan Danielson ● Kvicksilver från havet 
Drivande algmassor ● VIRTUE i S:t Petersburg ●  Ny mask i Östersjön
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  notiser

Naturvetenskapens år 2001
I år står naturvetenskapen i centrum vid Göteborgs univer-
sitet. Detta eftersom universitetet innehar Vetenskapsrådets 
budkavle, Naturvetenskap 2001. Budkavlen vandrar mellan 
universiteten, som under ett år får möjlighet göra särskilda 
satsningar för att föra ut naturvetenskapen i samhället och 
att informera allmänheten om vilken forskning som görs.
 Naturvetenskap 2001 har hittills bland annat innehållit 
temakvällar om aktuella ämnen som galna ko-sjukan och 
infertilitet. Föreläsarna väljs så att de har olika bakgrund och 
de talar om ämnet utifrån sitt eget perspektiv. Under hösten 
planeras nya temakvällar. Ämnena är ännu inte bestämda, 
eftersom det är viktigt att de är aktuella.
 Färg ur naturvetenskaplig synvinkel handlade det om en 
hel dag under Vetenskapsfestivalen. Då flyttade forskarna ut 
med föreläsningar och experiment till ett tält i Bältesspän-
narparken vid Avenyn i Göteborg. Besökarna kunde t.ex. göra 
eget smink, testa sitt färgseende och lyssna till föredrag om 
varför himlen är blå.
 I höst planeras en ”vattendag”. Forskningsfartygen 
Skagerak och Arne Tiselius ligger vid Stenpiren och visas 
för allmänheten. Man får lyssna på föredrag om havet och 
dess miljö och går man ombord på Arne Tiselius kan man 
också följa med ut på en timslång expedition i Göteborgs 
hamn.

TEXT Annika Söderpalm, ansvarar för aktiviteterna under 
Naturvetenskapens år 2001   
E-POST annika.soderpalm@science.gu.se

Nytt från SUCOZOMA:
Bättre samarbete mellan forskning 
och avnämare
MISTRA:s kustforskningsprogram SUCOZOMA tar ännu ett 
viktigt steg mot bättre och närmare samarbete med brukare 
av forskningsresultaten. Genom att bilda ett avnämarråd 
hoppas programmet på att få en kontinuerlig dialog med 
intressenterna i kust- och havsfrågor. Avnämarrådet är just 
rådgivande, men kommer att komplettera styrelsen i arbetet 
med att stimulera forskningen till att försöka svara på de 
mest akuta frågorna inom naturresursförvaltning vid kust 
och hav.
 I avnämarrådet finns intresseorganisationer som Svenska 
Båtunionen, Världsnaturfonden och Sportfiskarna, men även 
företrädare för förvaltningen och den politiska nivån genom 
Länsstyrelsen respektive Miljödepartementet. Vid program-
konferensen på Tjärnö spelade avnämarna en mycket viktig roll 
i den livliga debatten kring kust- och fiskeriförvaltning.
– Jag hoppas att de nära kontakterna med dem som har 
ansvaret för lagstiftning, implementering men också med 
dem som driver opinionsbildning genom sina organisationer, 
skall leda till att forskarnas resultat verkligen kommer till 
användning, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson, ord-
förande i SUCOZOMA.

TEXT  Anders Carlberg, programdirektör för SUCOZOMA.
TEL  031-60 50 49
E-POST anders.carlberg@o.lst.se
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OCH NYHETER om SUCOZOMA, 

Bottniska viken 2000
År 2000 slog rekord vad gäller 
mängd nederbörd. Hur detta på-
verkade havsområdet Bottniska 
viken kan man läsa i rapporten 
”Bottniska viken 2000” som 
ges ut av Umeå Marina Forsk-
ningscentrum. I rapporten kan 
man även läsa om den kritiska 
situation som vår vilda laxstam 
befinner sig i. Under rubriken 
”Året som gått” rapporteras 
från alla olika delprogram i den 
nationella miljöövervakningen i 
Bottniska viken.

Universeum invigt!
Så var det då äntligen klart för invigning – Universeum – värl-
dens enda kombinerade akvarieanläggning och science-centre. 
Med Kungen som beskyddare av projektet var det naturligtvis 
Carl XVI Gustaf som den 8 juni 2001 invigde det. 
 Projektet startades i början av 1990-talet av Jan Westin 
och Roger Lindblom, båda informatörer vid Göteborgs 
universitet. Man skissade då på en anläggning för 20–30 
miljoner kr. Dagens Universeum kostar minst 350 milj. kr! 
För att förverkliga det projektet behövdes en mycket stark 
fyrklöver – Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska 
Industri- och Handelskammaren och Göteborgsregionens 
kommunalförbund med kommunerna runt Göteborg.
 Universeum kan bidra till att föra in naturvetenskap 
och teknik i samhället och att stimulera ungdomar till vidare 
studier vid våra universitet och högskolor. Sverige behöver 
fler naturvetare för att inte hamna på efterkälken inom det 
naturvetenskapliga området.
 Eftersom EU-mötena stänger stora delar av Göteborg i 
mitten av juni, tvingas också Universeum, som ligger i anslut-
ning till Liseberg, stänga sina dörrar strax efter invigningen. 
Men man öppnar igen den 18 juni. Inträdet kostar 110 kr 
per person (barn under 5 år gratis). 

MER INFORMATION finns på  http://www.universeum.se/index.

RAPPORTEN KAN BESTÄLLAS FRÅN Umeå Marina Forskningscent-
rum. På vår hemsida, www.umf.umu.se, finns rapporten i 
pdf-format.

Foto Roger Lindblom



11

HavsUtsikt 2/2001

Så når vi miljömålen
Sedan ett par år har vi Sverige haft ett antal miljökvalitetsmål 
som beskriver hur vår natur- och kulturmiljö måste vara för 
att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Det 
övergripande målet är att vi till nästa generation ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Nu 
börjar vägen mot hur vi ska nå dessa miljömål stakas ut. 
Regeringen har i maj lämnat en proposition om delmål och 
åtgärder för att nå dem.
 Havets miljömål har det längsta namnet, ”Hav i balans 
samt levande kust och skärgård”. Där tas allt från biologisk 
mångfald och livskraftiga artbestånd till värnandet av skär-
gårdens värdefulla bebyggelse upp. Rätt så väl preciserade 
delmål föreslår regeringen. Senast 2010 ska oljeutsläppen 
från fartyg vara borta. Samma år ska bifångsterna av ma-
rina däggdjur vara högst 1% av beståndet. Senast 2008 ska 
uttaget av fisk högst motsvara återväxten. Senast 2005 ska 
en strategi finnas för hur skärgårdens kulturarv ska bevaras 
och brukas, osv. För att havets miljömål ska kunna uppfyllas 
måste dessutom miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Giftfri 
miljö” och några till förverkligas. Låt oss hoppas att vi 
klarar det!

SGU fortsätter kartläggningen 
av svenska kontinentalsockeln
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bland annat 
till uppgift att undersöka den svenska kontinentalsockeln. 
Syftet är att kartlägga utbredningen och olika typer av yt-
sediment, klarlägga de olika geologiska lagrens mäktigheter 
och bedriva miljöundersökningar. Under en följd av år har 
dessa undersökningar utförts i området runt norra Gotland, 
söder om Skåne, Öresund, Kattegatt och Skagerrak samt i 
Stockholms skärgård.
 Under våren 2001 har kompletterande undersökningar 
bedrivits från SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor 
i Göteborgsområdet och sydöstra Skagerrak. Vidare har 
berggrunden på Svartgrund söder om Kåseberga studerats 
närmare. Under juni kommer Bråviken med omgivningar att 
kartläggas. Under senare delen av sommaren ska Mälaren 
undersökas. Kartläggningen kommer att ge en bra bild av 
Mälarens bottensediment. Av speciellt intresse är miljöbe-
lastningen i de yngsta sedimenten. 

TEXT Fredrik Klingberg, SGU, Göteborg.
E-POST fredrik.klingberg@sgu.se

Lars Afzelius död
Den 7 juni dog Lars Afzelius 
efter en längre tids sjukdom. 
Man kan nog utan överdrift 
säga att Lars, eller Lasse, som 
han vanligtvis kallades, haft ett 
finger med vid utbildningen av 
de allra flesta av dagens marin-
biologer. I början av 1960-talet omvandlade han det gamla 
pensionatet på Tjärnö till en enkel men gemytlig fältstation 
för marinbiologisk utbildning. Han fortsatte detta arbete med 
oförminskad glöd ända till sin död och idag är Tjärnö en av 
Europas största och modernaste marina fältstationer med 
en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. 
 När Lasse för några år sedan drog sig tillbaka från 
stationens direkta ledning tog en rad unga, engagerade 
forskare sig an uppgiften att föra arbetet vidare. De har 
förvaltat sitt arv väl och Lasses anda kommer för många 
år framåt att vara påtaglig vid Tjärnö. 
Roger Lindblom

Foto: Roger Lindblom

DE SOM PRENUMERERAR på Havsmiljön får även ”Syrebrist  i 
havet” med posten. Andra som önskar någon av publikationer-
na, vilka sänds utan kostnad, kan ta kontakt med Roger 
Lindblom, TEL 031/773 47 24, FAX 031/773 48 39.
E-POST roger.lindblom@science.gu.se 

Havsmiljön 2001
Vad hände i Skagerrak, Kat-
tegatt och Öresund förra året? 
Det kan du läsa om i Havsmiljön 
2001, en årsbok om havet. I 
en rad olika artiklar beskrivs 
miljöförhållanden och åtgärder 
för att förbättra miljön. Här kan 
man bl.a. läsa om algblomningar, 
utredning om det småskaliga 
kustfisket, EU:s fiskeripolitik, 
vad visade kontrollprogrammet 
för Öresundsförbindelsen, marin 
biodiversitet, den oberäkneliga 
sillen mm. mm.

Syrebrist i havet, dess orsaker och effekter
Precis till midsommar kommer 
Havsmiljöns temanummer om 
syrebristen i havet. Det är en 
sammanställning av forsskarrap-
porter från ett seminarium och 
workshop på Kristineberg i 
november 1999. Den inledande 
artikeln har titeln  ”Syrebrist 
i havet – ett komplicerat pro-
blem”. Och att det är komplicerat 
visar sig när man läser de olika 
artiklarna. Vad beror syrebristen 
på? Är den en följd av mänsklig 
aktivitet eller skulle vi ha syrebrist i havet även utan några 
som helst utsläpp av gödande ämnen? Vilka förslag har myn-
digheterna för att minska näringstillförseln? Vilka åtgärder 
kan man vidta mot övergödning?
 




