
1

HavsUtsikt 3/2004

HavsUtsikt 3/2004

H
av

sU
ts

ik
t 

ge
s 

ut
 a

v 
G

öt
eb

or
gs

 u
ni

ve
rs

it
et

, 
Id

ee
ll

a 
F

ör
en

in
ge

n 
V

äs
te

rh
av

et
 o

ch
 S

ve
ri

ge
s 

tr
e 

m
ar

in
a 

fo
rs

kn
in

gs
ce

nt
ra

OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER

Nya arter - på gott och ont ● ● ● ● ●  Östersjön av igår spår om morgondagen
Viktigt samspel forskare - användare ●●●●● Mästerkocken och havets julbord
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Näringslivet
På omslaget till alla nummer av HavsUtsikt fram till och med
1999 står det att tidningen skall spegla såväl havsforskning
som marin utvecklingsverksamhet. Det senare ändrades se-
dan till havets resurser. Vi får dock tillstå att vi varit dåliga
på att skriva artiklar om de som får sin utkomst av havets
resurser. Det kan handla om sjöfart, fiske, skeppsbyggnad,
dykeri, turism mm. Som ni förmodligen märkte i förra numret
har vi utökat antalet sidor i HavsUtsikt från 12 till 16, vilket
ger oss möjlighet att ta med ytterligare några artiklar och
härigenom skildra fler områden. Det är med glädje som vi i
detta nummer kan presentera en av dessa näringar som är
beroende av att vi har ett friskt hav omkring oss, nämligen
restaurangnäringen. Svenska restauranger har ett interna-
tionellt rykte om sig att servera delikata fiskrätter med
självfallet goda råvaror.

För att bättre uppfylla löftet att HavsUtsikt också skall
innefatta artiklar om havets resurser och dess utnyttjande har
vi i redaktionen ambitionen att då och då försöka ha med en
artikel från näringslivet. Tipsa oss gärna.

God läsning och glöm inte att pröva Leif Mannerströms
recept på citronsill!

 Redaktionen

OMSLAGSBILD
För att skydda det från svenskarna erövrade området i floden
Nevas delta anlade Peter den store år 1703 Sankt Peters och
Sankt Pauls fästning. Nu används fästningen för betydligt
fredligare ändamål, t.ex. för att mitt i staden Sankt Petersburg
ta sig ett dopp. Foto: Roger Lindblom
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De tre marina centra vid universiteten i Göteborg (GMF), Stockholm (SMF) och Umeå (UMF)
har efter ca 15 års verksamhet på regeringens uppdrag utvärderats av Vetenskapsrådet.Vi
väntar nu med spänning på den nya förordning med ändrat uppdrag, ny finansieringsform och ny budget

(massor av friska pengar), som regeringen kommer att lägga fram för riksdagen. Utvärderingen utfördes med en
nordiskt sammansatt expertgrupp under senvåren 2004. De marina centra levererade in beskrivningar av sin
verksamhet och utvärderingen avslutades med att experterna gjorde en rundresa mellan de tre centra.  Utvärderarna
konstaterade att den gällande förordningen är löst formulerad. Detta har också visat sig i hur den har tolkats vid
de olika universiteten. UMF har satsat mycket på miljöundersökningar medan GMF och SMF har satsat mer på stöd
till forskningen. Vid GMF och SMF har miljöundersökningsuppdragen i huvudsak gått till olika institutioner och
forskare vid universiteten. Utifrån utvärderargruppens egen tolkning av förordningen kritiserades GMF och SMF
för detta.

Utvärderingen utmynnade i ett antal rekommedationer. Man föreslog att centra i framtiden endast ska bedriva
marin forskning som är direkt kopplad till det marina miljötillståndet och den marina miljöövervakningen. Centra
ska vidare utföra miljöövervakning på uppdrag av framför allt statliga myndigheter. Information ska fortsatt vara
en viktig del av uppdraget och centra ska fortsätta att tillhandahålla basutrustning såsom fartyg, båtar och
fältstationer för den marina forskningen och miljöövervakningen. Utvärderarna önskar även en mer samordnad
verksamhet. Remissvar från universitet, marina centra och myndigheter har varit övervägande positiva till
utvärderingen.  Vissa har dock påpekat att utvärderarna inte förmått bedöma den, som vi tycker, mycket positiva
inverkan på den marina verksamheten vid universiteten som centra haft.

Utvärderingen och inkomna remissvar var huvudpunkt vid ett gemensamt möte som de marina centra hade i
Göteborg i mitten av oktober. Trots våra olika arbetsformer var vi rörande eniga om vikten av en utökad satsning
på marina centra!

Helt i linje med utredarnas önskemål tog de marina centra förra året på sig ansvaret att för Naturvårdsverkets
räkning utföra inventering av  miljön på svenska utsjöbankar. Undersökningarna ska pågå 2004 och 2005. Forskare
vid Göteborgs universitet har under GMF:s ledning i år kartlagt miljön på Röde Bank och Stora Middelgrund i
Kattegatt och Persgrunden i Skagerrak. Forskare från Artdatabanken kunde följa med på GMF:s fartyg Skagerak
för att samla in prover till sin inventering. Resultaten från GMF:s och de andra centras undersökningar ska så
småningom användas i samband med tillståndsprövningar för vindkraftverk till sjöss.

När jag lyfter blicken mot en geografiskt vidare HavsUtsikt ser jag speciellt två aktuella ting. Det ena är Göteborgs
universitets projekt under Ostindiefararen Götheborgs resa till Kina, se HavsUtsikt 2/2003. Det verkar nu som om
resan blir av med start hösten 2005. Planeringen av vårt deltagande har kommit in i en intensiv fas. Den del av projektet,
som jag ansvarar för sträcker sig från tolkning av satellitbilder i relation till förhållanden i havets ytskikt  till forskning
kring de kemisk-fysikaliska mekanismer som styr planktonproduktionen.

En andra högst aktuell sak vid universiteten är ansökningar till olika forskningsråd under begreppet ”excellenta
forskarmiljöer” och liknande. Själv är jag med i en excellent grupp forskare som studerar kustvatten och fjordar ur
perspektivet naturliga variationer och effekter av mänsklig påverkan. Vi samarbetar med forskare i Chile där fjordar
i Patagonien får exemplifiera ostörda områden. Dessa områden är emellertid utsatta för ett växande tryck från den
expanderande fiskodlingsindustrin i Chile.  Här kommer vi att kunna bidra till att expansionen sker på ett hållbart
sätt. Samarbetet med Chile ligger helt i linje med Göteborgs universitets prioriteringar. I våras besökte en delegation
från Göteborgs universitet, med rektor i spetsen, ”vårt” universitet i Concepcion. Vårt väl utvecklade samarbete med
Chile manifesterades nyligen av att Chiles nytillträdde Sverigeambassadör besökte oss för att förhöra sig om vårt
samarbete. Han visade stort intresse och lovade oss allt stöd!

Johan Rodhe, professor
i oceanografi vid
Göteborgs universitet.
Han är föreståndare
för Göteborgs universi-
tets marina forsknings-
centrum.

Vad händer med de
marina centra?
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Varför blir inte vattnet bättre
i Finska viken?

M ånga marina djur- och växtarter i Finska vi-
ken lever i absoluta gränsen för sin utbred-
ning, vilket medför att de är utsatta för en

konstant stress och gör dem extra känsliga för ytterligare
negativ påverkan. Genom att Östersjön har ett begränsat
utbyte av vatten med Kattegatt och Skagerrak sköljs göd-
ningsämnen och gifter från land inte bort på samma sätt
som i ett öppet hav utan stannar kvar längre tid i utsläpps-
områdena. Här kan de göra skada i en redan känslig miljö.
Därför är det särskilt viktigt att man kostnadseffektivt
begränsar utsläppen i områden som Finska viken.

Övergödning kan skapa syrebrist vid botten
Ett stort problem i Östersjön är övergödning (eutrofiering).
Den uppstår när för mycket näringsämnen från t.ex. jord-
bruk, dåligt fungerande reningsverk och från atmosfären
tillförs vattnet. Övergödning orsakar ofta våldsamma
algblomningar, som ibland också är giftiga. När de döda
algerna faller ner på botten, äts de upp och bryts ned av
bakterier och bottenlevande djur. Till detta behövs syrgas.
Om vattenutbytet är dåligt tar syret slut. Den fisk som
kan flyr, medan andra mindre rörliga djur, som lever i och
ovanpå sedimentet, dör. Fiskyngel, vilka ofta befinner sig

eller söker skydd nära botten, dör också eller drivs upp i
vattenmassan där de blir ett lättare byte för rovfiskar.

Utsläppen minskade med Perestrojka
När ”Perestrojka” startade i det forna Sovjetunionen
(1990–1991) kollapsade jordbruket nästan helt. Detta är
en av huvudorsakerna till att de totala utsläppen av nä-
ringsämnen till Östersjön minskade under 1990-talet. På
många platser har man också förbättrat reningen av indu-
stri- och hushållsvatten samt återskapat kustnära våt-
marker, som ”filtrerar” bort näringsrikt vatten från jord-
bruket innan det når havet

Minskade utsläpp men ingen
miljöförbättring
Trots att man minskat utsläppen betydligt under senare
år har inte övergödningsproblemen i Finska viken mins-
kat nämnvärt. Forskarna misstänker att detta kan bero på
att det byggts upp ett ”förråd” av näringsämnen i bott-
narna – ämnen som sedan frigörs när bottenslammet virv-
lar upp (resuspenderar) genom stormar, trålning eller
muddring. Så småningom borde dessa näringsämnen
”tvättas ur” och koncentrationen efter hand avta. Besluts-

Östersjöns största övergödnings-
problem finns i Finska viken.
Runt kusten bedrivs ett inten-
sivt jordbruk och här ligger
flera större städer (bl.a. Tal-
linn, Helsingfors och Sankt
Petersburg). Med sina ca fem
miljoner invånare är Sankt
Petersburg den största staden
vid Östersjön. Floden Neva, som
rinner genom Sankt Peters-
burg, är utan jämförelse den
flod som tillför Östersjön mest
vatten.

Floden Neva flyter genom Sankt Petersburg, som med sina
5 miljoner invånare är Östersjöområdets största stad.

- ny forskning kan ge svaren

Foto: Roger Lindblom
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TEXT Anders Tengberg och Per Hall är forskare vid Inst. för
kemi, Marin kemi, Göteborgs universitet
TEL 031-772 27 76 och 031-772 36 23
E-POST anderste@chem.gu.se och perhall@chem.gu.se
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fattare tänker emellertid ofta kortsiktigt. Eftersom de mins-
kade utsläppen av näringsämnen från land inte gett de
omedelbara förbättringar man hoppats på är motivationen
låg att lägga ekonomiska resurser på ytterligare rening.

Elva forskningsinstitutioner – ett projekt
Sedan 2002 samordnar Göteborgs universitet ett omfat-
tande forskningsprojekt där ryska, svenska, finska, danska
och holländska forskare deltar.

Det är angeläget att ryska institut deltar eftersom
deras forskare förutom vetenskaplig kompetens också har
god lokal och politisk kännedom, vilket är inte minst bety-
delsefullt för att vi skall nå framgång med projektet. En
viktig del i projektet är nämligen att få till stånd ett utbyte
av kunskaper med beslutsfattare och allmänhet i området
runt Finska viken. I projektet deltar bl.a. den finska rege-

ringens rådgivare i marina miljöfrågor samt lokala poli-
tiska rådgivare från Sankt Petersburg.

Projektet syftar till att med en unik metodik och tek-
nik undersöka vilken roll sedimenten spelar för över-
gödningen i Finska viken. I projektet kombineras lång-
tidsmätningar vid botten under tidsperioder av 8–10 må-
nader med fyra stycken tvåveckors expeditioner. Vid lång-
tidsmätningarna registreras strömhastighet och -riktning,
syrgashalt (genom optisk mätning), temperatur, salthalt
och hur mycket uppslammat material som finns i vattnet.

Världsunik teknik – optisk syrgasmätning
Att mäta syrgas optiskt är en metod som revolutionerat
möjligheterna att förstå syredynamiken i hav och sjöar.
Tekniken ger tillförlitliga värden även under flera års mät-
ningar. Mätningar görs bl.a. med en s.k. Planoptod, det
enda instrumentet i världen idag som helt utan kontakt

Ombordtagning av ”Göteborg Minilander” efter utfört
mätuppdrag med Planoptod på botten av Finska viken. I
förgrunden syns en större version av en landare. Landama
har utvecklats och byggts vid Göteborgs universitet och
Chalmers tekniska högskola. De kan självständigt utföra
mätningar ner till 6 000 m djup.

till ytan klarar att ”ta bilder” av syreförhållandena vid och
i havsbotten. I projektet används också s.k. landare för att
mäta hur uppslamning av sedimentet kan frigöra närings-
ämnen och påverka förbrukning av syre och nedbrytning
av organiskt material.

Landarmätningar
Inom projektet används tre landare (en rysk och två
svenska) som programmerats att göra experiment och
mätningar direkt vid eller i botten. Samtidigt utförs mer
”klassiska” sediment- och vattenundersökningar ombord
på forskningsfartygen. Alla data matas in i en ekologisk
modell över det undersökta området. Förhoppningen är
att modellen skall ge svar på frågan om det är sedimenten
som är orsaken till att den marina miljön i Finska viken
inte har blivit bättre, trots minskade utsläpp av närings-
ämnen från land.

Mängden syre i vattnet varierar kraftigt och kan ändras
snabbt. Det är därför viktigt att mäta kontinuerligt. Annars
missar man variationerna. Diagrammet visar variationen i
syremättnad (den mängd syrgas i procent av den mängd
syre som vatten maximalt kan hålla vid den rådande
temperaturen och salthalten) ovanför botten på en station
inne i Finska viken.

Exempel på syrehalternas fördelning vid gränsytan mellan
sediment och vatten i Finska viken (september 2004).
Bilden är tagen med en Planoptod. Med sådan utrustning
kan man studera syrgasdistributionen med upp till
0,05 mm upplösning i x- och y-led.
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Den onde,
den gode,
den fule
– effekter av främmande arter i havsmiljön

den miljön. En art som introducerats tidigare kan också
plötsligt påverka ekosystemet på ett nytt sätt om förut-
sättningarna i miljön förändras.

En del arter kan ha mycket stor påverkan på sin nya
miljö, och det finns flera dokumenterade ”katastrofer” med
främmande arter. Att avlägsna en främmande art som
etablerat sig är i princip omöjligt. Man bör därför begränsa
införsel av nya arter, speciellt om man vet att de orsakar
problem på andra håll i världen.

Om en art kommer till ett nytt område, och predatorer
eller betare på den arten saknas, så kan de växa till och bli
väldigt många.  För att förhindra detta kan man ibland
plantera in t.ex. en specifik betare från ursprungsområdet
(biologisk bekämpning). Men det kan naturligtvis vara
riskabelt att bekämpa främmande arter genom att ta in
fler nya arter. Risken finns att de äter något annat istället
och ställer till med ännu mer skada.

I många fall är kunskapen om introducerade arters
effekter på miljön bristfällig. De flesta introducerade arter
antas inte ha någon större effekt på sin omgivning, vilket
förstås kan bero på att man inte känner till vilken effekt
de har. I vissa fall är effekten inte heller omedelbar, vilket
också försvårar bedömningen.

TEXT Malin Werner, Marin ekologi, Göteborgs universitet och
Elena Gorokhova, Systemekologi, Stockholms universitet,
båda i forskningsprogrammet AquAliens
TEL Malin: 031-773 27 04
E-POST malin.werner@marbot.gu.se

När människan flyttar arter från deras ursprungliga levnads-
område till områden som de ej kunnat ta sig till själva kallar
vi dem för ”främmande arter”. Man kan fråga sig om de nya
arterna är bra eller dåliga? Svaret är inte helt enkelt, efter-
som en art kan vara positiv ur vissa synvinklar och negativ ur
andra. Havsmiljön är komplicerad, och effekterna visar sig
inte heller alltid på en gång.

Skönhet ligger i betraktarens öga, sägs det. Om effekter av att plantera in främmande arter är positiva,
negativa eller neutrala är ofta beroende på vem man frågar. Bilden visar en Svartmunnad smörbult, Neogobius
melanostomus, som ursprungligen finns i bland annat Kaspiska havet och Svarta havet. Den har kommit in i
Östersjön, och har på vissa ställen visat sig konkurrera med Östersjöarterna. Samtidigt är den en matresurs för
oss människor.

Man vet inte alltid om en art kommer att vara
positiv eller negativ när den kommer till ett
nytt ekosystem. Det beror bl.a. på vilka arter

som redan finns där och hur de fysiska förhållandena är i

Foto: Magnus Appelberg
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VATTENRENARE OCH PÅVÄXT
Vandringsmusslan, Dreissena polymorpha, är en liten
hatad mussla, som kostar miljarder i upprensnings-
kostnader i Nordamerika. Musslorna sätter sig
nämligen med förkärlek där vatten strömmar och
kan bli så många att de helt blockerar t.ex. vatten-
intag till fabriker och kraftverk, som då måste
rensas. Eftersom de är mycket effektiva filtrerare
kan de också konkurrera med andra filtrerande
arter om föda, men de har också en uppklarnade
effekt på grumligt vatten, vilket uppskattas på sina
håll. Vandringsmusslan kom till Sverige på 1920-
talet och har sedan dess spridit sig vidare i Östersjön.

DELIKATESS OCH PESTSPRIDARE
Signalkräftan, Pacifastacus leniusculus, som avsikt-
ligt introducerades i Sverige för att rädda kräftfisket,
kan bära på kräftpesten utan att drabbas så hårt av
den själv. Flodkräftan (Astacus astacus) däremot, som
är ursprunglig i landet, dör i stor utsträckning av
pesten. De som inte dör kan dock konkurreras ut av
signalkräftorna. Det betyder att överallt där signal-
kräftor med pest planteras in, kommer flodkräftan
att minska i antal och försvinna med tiden. Eftersom
nästan alla signalkräftor är bärare av kräftpest, så
är det viktigt att inte plantera ut dem utan tillstånd.
Signalkräftan planterades in i Sverige under 1960-
talet, och kommer ursprungligen från Nordamerika.

SKYDD OCH TRASSEL
Brunalgen Sargassosnärja, Sargassum muticum, kan
skapa skydd för små räkor och fiskar, som vill ha
vegetation att gömma sig i. Men algen kan också fylla
hela vikar, så att vattenflödet minskar och arter som
vill ha öppen sand får mindre yta att leva på. Den kan
också trassla in sig i båtpropellrar och fiskeredskap
eller fylla en trevlig badvik med slingrande alger.
Sargassosnärjan har kommit hit från Japan, vid
import av ostron till Europa.

MAT OCH MOS
Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, som kommit till
Östersjön på 1990-talet fungerar som föda åt ström-
ming, men konkurrerar också med andra fiskyngel
om föda. Loppan fastnar även i fiskeredskap, ibland
i så stora mängder att redskapen blir obrukbara. De
ser ut som snö eller äppelmos på näten och då simmar
inte fiskarna in i dem. Detta kan ge kännbara ekono-
miska förluster för nätfiskare.

Foto: Martin Issaeus

Foto: Jan Karlsson

Foto: Inge Lennmark

Foto: Inge Lennmark
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På sydsidan av Göta älv, i Klippans kulturreservat, ligger
Sjömagasinet, ett genuint minnesmärke från den epok då Ost-
indiska kompaniet verkade i Göteborg. Byggnaden uppfördes
1775 som ett mellanlager för de varor (främst te, kryddor,
porslin och silke) som fraktades iland från de längre ut mot
havet förtöjda segelfartygen, nyss hemkomna från Kina. Va-
rorna fördes sedan in till staden, där de auktionerades ut. Verk-
samheten skapade förmögenheter hos män som William Chal-
mers och Niklas Sahlgren, namn som lever kvar i Chalmers
tekniska högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjö-
magasinet användes sedan av lotsarna ända fram till 1981.
Efter en omfattande renovering öppnades det 1984 som res-
taurang i regi av Göteborgs kommun. Tio år senare övertogs
det av Leif Mannerström och idag är Sjömagasinet en av Sve-
riges mest respekterade fiskrestauranger

äga en genuin fisk- och skaldjursrestaurang, precis i
vattenbrynet, i en historisk och kulturell miljö.

Jag sitter framför Leif och berättar om vår ambition
med HavsUtsikt; att ge människor med intresse för hav
och kust insikt i miljöproblematiken, den aktuella forsk-
ningens framsteg och frågeställningar men också att visa
på de näringar som baserar sin verksamhet på havets re-
surser ur olika aspekter.

Vi pratar om restauranger i allmänhet och fisk-
restauranger i synnerhet. Leif berättar att skandinaviska
kockar har ett grundmurat rykte i Europa, ja i hela världen,
för att behandla den ömtåliga råvaran fisk på ett sådant sätt
att den rätt som så småningom serveras håller mycket hög
kvalité. Få länder kan tävla med städer som t.ex. Göte-
borg, Stockholm och Oslo när det gäller fiskrätter.

Leif Mannerström har ett långt förflutet som kock med
anknytning till havet. Han har kryssat jorden runt på
Svenska Amerikalinjens ärevördiga fartyg och var också
kock på den i Göteborg legendariska restaurangen Hen-
riksberg. Under 1970-talet startade han tillsammans med
kollegan Crister Svantesson restaurangen Johanna, som
kom att revolutionera den svenska gastronomin. Man-
nerström har mottagit ett stort antal utmärkelser för sin
matlagningskonst, bl.a. har han utsetts till Kockarnas Kock
två gånger, senast år 2003.

När Mannerström 1994 fick erbjudandet att ta över
Sjömagasinet gick en länge närd önskan i uppfyllelse: att

Leif Mannerström tog över Sjömagasinet 1994 – idag en
av landets mest respekterade fiskrestauranger.

Ett julbord vid kusten

Foto: Reklambyrån Trafalgar

Foto: Thomas Yeh
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Men hur är det med kvalitén på råvarorna, frågar jag? Har
det skett någon förändring under din tid som krögare?

- Nej, egentligen inte, svarar Leif. Det har alltid fun-
nits råvaror av hög kvalité. Men vad man skulle kunna
säga är att leverantörerna blivit alltmer medvetna om vad
vi som krögare vill ha. De har, precis som vi, utbildat sig
inom sitt yrke och lärt av hur man i andra länder behand-
lar havets resurser.

När man idag läser menyerna hos många restauranger
hittar man fiskarter som man aldrig har hört talas om eller
sett på matsedeln tidigare. Några exempel är havsmus
och pärlfisk. Hur ser det ut hos dig?

- Jag köper inte in arter som inte finns i våra vatten.
När jag kommer till ett annat land vill jag kunna äta lan-
dets specialiteter. Och jag tror att våra gäster vill äta svenskt
när de besöker oss.

När den här tidningen kommer ut är vi mitt uppe i
julbordens tid. Din restaurang har naturligtvis också jul-
bord. Skiljer det sig från de traditionella julborden?

- Ja, framför allt på att andelen rätter som kommer
från havet är så stor. Av de 50–60 rätter som julbordet
omfattar bygger närmare 75 % på fisk och resterande
25 % på kött. Vi har t.ex. 16 olika sillinläggningar. Till
detta kommer olika former av lax, ål, strömming, m.m. Alla
inläggningar gör vi själva efter egna recept. Inget köps
färdigt. Vi väljer också själva ut laxarna och skickar till
rökning.

Nu börjar det vattnas i munnen på mig och jag frågar:
Hur skall man egentligen ”angripa” ett julbord?

- Man bör äta från julbordet i den ordning vi har ställt
upp rätterna - från fisk till kött. Avsluta gärna med kaffe
och lite godis. Blanda inte ihop alltför många rätter på
tallriken utan gå flera gånger istället. Vi har också lagat
rätterna så att man kan ta små bitar. Tag lite av allt, var
inte rädd att prova för dig nya rätter.

En mästerkock som Leif måste ju ha smakat sig ige-
nom tusentals julbord. Så jag frågar honom: Vilken är din
favorit på julbordet?

- Sillinläggningarna, svarar Leif utan någon som helst
tvekan. Och så förstås en riktig god, stor, tjock skiva jul-
skinka!

Så jag ber Leif om ett recept på en av hans favorit-
inläggningar. Ett recept som jag kan ge till alla HavsUtsikts
läsare. Detta är ju nästan som att be en trollkarl avslöja ett
av sina favoritnummer. Men Leif säger genast ja, han går
ut i köket och efter en kvart kommer han tillbaka med ett
recept som är anpassat till familjejulbordet. Så håll till
godo kära läsare, här får ni ett recept på inläggning av
citronsill direkt från en av Sveriges mest berömda kockar!

TEXT Roger Lindblom, informatör vid Göteborgs universitets
marina forskningscentrum
TEL 031-773 47 24
E-POST roger.lindblom@science.gu.se

CITRONSILL
- EN MYCKET MAGER RÄTT MED FRISK SMAK

Blanda alla ingredienser till ättikslagen.
Flå och putsa sillen.
Lägg den i lagen.
Låt stå i kylskåp över natten. Rör om ett par
gånger så att lagen kommer åt överallt.

250 G FÄRSK SILLFILÉ

ÄTTIKSLAG:
5 DL VATTEN

1 NYPA SALT

1 NYPA STRÖSOCKER

SAFTEN AV ½ CITRON

2 MSK ÄTTIKA 12 %
MARINAD:
1 DL OLIVOLJA

SAFTEN AV ½ CITRON

1 KRM SALT

REJÄLT MED NYMALEN PEPPAR

3 MSK STRÖSOCKER

1 KNIPPA DILL, FINSKUREN

1 FINHACKAD RÖDLÖK

Foto: Thomas Yeh

Ta upp och torka av sillen. Blanda alla ingre-
dienser till marinaden. Vänd försiktigt ner sil-
len och rör om så att lagen kommer åt över-
allt. Låt gärna sillen stå och dra i kylskåp yt-
terligare ett dygn.
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Östersjön igår
ÖSTERSJÖNS KLIMAT, IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 2

– ett pussel att lägga

År 1658 gick Karl X Gustav med sin här över Stora och Lilla Bält.
Detta havsområde var alltså uppenbarligen istäckt det året.

Östersjön är ett av världens mest utforskade hav och ändå vet
vi alldeles för lite. Hur fungerar klimatsystemen och hur på-
verkas vårt innanhav? Kanske finns svaret i det förflutna. För
att förstå vad som sker idag måste vi ta reda på vad som hände
igår. Först då blir det möjligt att säga något om framtiden.
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Storlek på Östersjöns istäcke sedan 1700-talet. Den årliga
variationen är stor, men illustrerad som 30-årsmedel-
värden, röd kurva, minskar den betydligt. Det gröna
strecket visar isens medelutbredning för hela perioden och
cirkeln markerar en brytpunkt då klimatet förändrades.

Stora och dramatiska förändringar har skett under
  Östersjöns historia. Under de senaste 20 000 åren
 har Östersjön varit både Baltiska Issjön med

strömmande sött smältvatten från inlandsisen och Litto-
rinahavet med inflöden av salt havsvatten. Kunskapen

om detta grundar sig på studier av strandlinjer och sedi-
ment. Här finns inga moderna klimatarkiv att tillgå, inga
mätningar av temperatur, tryck, fuktighet och vindstyrka
eller för den delen ögonvittnesskildringar.

Med tanke på den dramatiska förhistorien ligger det
nära till hands att tro att klimatförändringarna under his-
torisk tid varit ganska ringa. Är det så? Har vi några be-
lägg för det? Och varför är det så viktigt att veta hur kli-
matet varierat under, säg, de senaste tusen åren?

En missbrukad kurva
För några år sedan lanserade amerikanen Michael Mann
sin tes om globala temperaturvariationer under det se-
naste millenniet. Med hjälp av indirekta iakttagelser från
äldre tid och mätserier från 1850 och framåt, visade han
att variationerna var små tills för hundra år sedan då kur-
van steg brant. Många har använt hans kurva som argu-
ment för teorin att ökad mängd växthusgaser har påver-
kat klimatet under 1900-talet. Andra har med viss rätt
ifrågasatt både Manns metod och resultat.

Manns slutsats bygger på en skev fördelning av data.
Visserligen tätnar informationsmängden när vi får tillgång
till instrumentella data. Men det finns brister i tillförlit-
ligheten. Uppgifter om temperaturer i havet är få.
Mätningarna har gjorts på land och inte sällan i områden
med stark befolkningstillväxt. Ofta har man bytt instru-
ment och plats.

Från större delen av perioden har vi bara glesa, indi-
rekta iakttagelser av trädens årsringar,  av sediment och
borrkärnor, observationer som översätts till temperatur.
Dessa omtolkningar rymmer stora mått av osäkerhet. En-
bart marktemperaturen räcker heller inte till för att karak-
terisera något så komplext som klimatet. Våra studier av
Östersjön visar att man måste ta hänsyn till den totala
värmebalansen. För hela jordens värmeinnehåll blir kan-
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ske en sådan analys tillförlitlig först när vi kan kombinera
instrumentella och globala satellitdata. Här finns mycket
att göra för den framtida forskningen.

Klimatarkiven måste kompletteras
Manns tusenårskurva bör inte tas för given. Slutsatsen att
1900-talet är unikt kan vara förhastad. Tänk om avvikelsen
bara är uttryck för längre och bättre mätserier, eller utgör en
normalvariation som blir synlig först när man i detalj stu-
derar längre tidsförlopp. Hur såg det ut på 1930-talet…
tidigt 1700-tal… medeltiden…?

Om något pekar Manns arbete på behovet av fördju-
pade studier. Befintliga klimatarkiv måste också komplet-
teras med nya. Låt mig ta ett exempel: En av de intressan-
taste långa klimatserierna visar hur Östersjön fryst till år
för år från tidigt 1700-tal till våra dagar. Staplarna i figuren
på sidan 10 visar storleken på istäcket varje år. Den största
klimatförändringen under perioden inträffar i slutet av
1800-talet. Brytpunkten markerar slutet på den så kallade
lilla istiden och inledningen av dagens mildare period. Vad
som orsakade klimatomslaget är ovisst. Men våra studier
visar att många lågtryck vandrade in över Östersjön under
det här skedet.

Vår kunskap om isutbredningen baserar sig på olika
typer av information. I modern tid levererar väderstationer,
isbrytare, kustbevakning och satelliter data. Tidigare ob-
servationer bygger på tidningsuppgifter, fyrskeppsjournaler,
loggböcker, reseskildringar och liknande. Men sådana upp-
gifter är ovanliga före år 1720. Därför måste vi ta till andra
metoder.

Tåget över Stora Bält
Vår forskargrupp analyserade sambandet mellan vindar
och is. Med hjälp av rekonstruerade atmosfärtryck kunde
vi sluta oss till hur vindarna blåst och isen brett ut sig. Som

vanligt rör det sig om en kombination av mätdata och
indirekta metoder. Från tiden före 1720 finns för norra
Europa bara ett fåtal indirekta mätserier. Ojämnt förde-
lad information av skiftande kvalitet är ett problem. Trots
det tror vi att vår modell kan säga något om hur klimatet
varierat i Östersjön.

Och vi har fått hjälp från oväntat håll, nämligen av
den gamle svenska monarken Karl X Gustav som med
sin krigshär gick över isen i Lilla och Stora Bält år 1658.
Våra modellberäkningar, som redovisas i figuren, anger
också att det var kallt det året. En dokumenterad histo-
risk händelse stöder således våra beräkningar och visar

TEXT Anders Omstedt, professor, Institutionerna för geo-
vetenskaper, oceanografi, Göteborgs universitet
TEL 031-773 28 81
E-POST Anders.Omstedt@gvc.gu.se

Klimatmodellens beräkningar av istäckets storlek under
1650-talet. Modellen anger att det var mycket is år
1658, vilket överensstämmer med det historiska faktum
att Karl X Gustav då gick med sin arme över Lilla och
Stora Bält.

vad de historiska arkiven kan betyda för klimat-
forskningen.

Att lägga pussel
Svenska forskare har nu bildat ett nätverk i syfte att kart-
lägga Sveriges klimat de senaste tvåtusen åren. I höst
träffas vi för tredje gången, bland annat för att diskutera
värdet av historiska urkunder som källa till kunskap om
klimatet. Sverige har unika dokument som i det här avse-
endet ligger orörda. Tillsammans kan humanister och na-
turvetare pussla ihop en bild av förflutna hav och forna
tiders klimat.
Sökes: unga forskare med tålamod och fantasi.
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Forskningen och dess
användare
– en svår relation

Foto: Roger Lindblom

I SUCOZOMA-programmet har forskningens användbarhet
stått i fokus. Därför blev överföringen av forskningsresulta-
ten till brukarna en viktig del i projektet. Förväntningarna
var stora på programledning, projektledare och forskar-
studenter. Skulle de på ett begripligt sätt kunna berätta om
sina planer, nå ut med sina forskningsresultat och stå i konti-
nuerlig kontakt med användarna?

För SUCOZOMA stod naturbruket i centrum. Vik-
tiga avnämare fanns inom friluftsliv, yrkesfiske, vat-
tenbruk, liksom inom kommunal och regional för-

valtning. Den första utmaningen blev att hitta dessa kon-
takter.

Delaktighet i policyfrågor
En självklar målgrupp var politiker och de myndigheter
som arbetade med policyfrågor. Där gällde det att få för-
ståelse för kustens komplexitet och det tryck den utsattes
för från olika verksamheter.

SUCOZOMA arbetade med kunskapsöverföring på olika
sätt. Målet var att projektets forskare skulle ges möjlighet
att bidra med sin syn vid utarbetandet av de politiska
riktlinjerna för kust och hav. De deltog därför aktivt i
Miljövårdsberedningens och länsstyrelsernas arbete med
Miljö- och hushållningsprogram för skärgården i slutet av
1990-talet. Programmet hade även kontakt med EU-
demonstrationsprojekt för integrerad kustzonsförvaltning
(ICZM).

Senare lämnade forskarna viktiga bidrag till den s.k.
Kustfiskeutredningen, havsmiljökommissionen och de
utredningar som gjordes inför ramdirektivet för vatten.
SUCOZOMA-forskarnas kunskaper var även efterfrågade
på lokal och regional nivå och de deltog i utarbetandet av
kustplaner och regionala utvecklingsprogram för fisket.

Konkreta bidrag från forskningen
Det finns många exempel på rent praktiska projekt där
SUCOZOMA lämnade viktiga bidrag. Så kunde t.ex. havs-
öringen få ett bättre skydd vid Gotland och fångstred-
skap utvecklas så att fångsten och redskapen skyddas
mot åverkan från sälar.

Konkreta bidrag kunde också lämnas inom vatten-
förvaltningen. Bl.a. användes forskningsresultaten för att
finjustera driften i Himmerfjärdens reningsverk. Kommu-
ner och andra myndigheter fick också upp ögonen för
musselodlingens möjligheter att reducera närsaltöver-
skottet i kustvattnet.

Projektet har inneburit täta kontakter med myndig-
heter på central, regional och lokal nivå. Dessutom har
SUCOZOMA haft nära samarbete med organisationer som
Sportfiskarna, Sveriges Fiskares Riksförbund och
fiskevattenägarna. Flera av dessa grupper har dessutom
suttit med i SUCOZOMAs styrelse och i den rådgivande
intressentgruppen.
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TEXT  Anders Carlberg, programchef för SUCOZOMA
juni 1998–april 2004.
TEL 031-12 45 99

Foto: Roger Lindblom Foto: Roger Lindblom

Foto: Roger LindblomSmåbåtshamn på Stora Kornö.

I SUCOZOMA-projektet har man tagit
fram sälsäkra redskap.

Musselodling kan minska mängden
näringsämnen i kustvattnet.

Kunskapsöverföring komplicerat
Som framgått ovan har SUCOZOMA-forskarna inte endast
riktat sig till sina vetenskapliga kollegor. Intresset att sprida
kunskaper till de grupper som har konkret nytta av forsk-
ningsresultaten har varit stort. Kontakterna har varit många
men vad som faktiskt åstadkommits i praktiska resultat
genom forskningen bör utredas närmare.

Vilka de långsiktiga effekterna blir av denna samver-
kan kan ännu inte avgöras. Under den tid som program-
met pågick har man inte uppmärksammat någon påtaglig
förbättring av havsmiljön, enligt de utvärderingar som görs
inom ramen för Miljömålen. I flera fisken har man dock
gått över till mer selektiva redskap, dvs. fångstredskap
som bättre skiljer ut de arter man önskar fånga och skonar
övriga. Däremot har man fortfarande inte uppnått den
ekonomiska uthållighet inom fiskenäringen, som också varit
ett av programmets mål.

Utvärdera formerna för samverkan
En viktig erfarenhet är att samverkan mellan brukare och
forskare kräver uthållighet och resurser för att det skall ge
resultat. I många företag och organisationer, särskilt inom
naturbruket, har man små möjligheter att avsätta särskilda

resurser för att arbeta med långsiktiga frågor, trots att man
är medveten om att dessa frågor är både intressanta och
utvecklande för den egna organisationen.

Därför måste det till andra mekanismer för att un-
derlätta kunskapsöverföringen. Forskningsfinansiärerna
måste erbjuda metoder för kunskapsöverföring. Att låta
de enskilda programmen själva finna ut samverkans-
metoder är inte effektivt. Forskarna är som regel inte hel-
ler utbildade i kommunikation.

SUCOZOMA-programmet visar att det är viktigt att ha
med representanter för avnämarna i programmen. En för-
utsättning för en god kunskapsöverföring är vidare att det
hos dessa representanter finns ett starkt personligt in-
tresse för forskningsresultat och dess praktiska använd-
ning.

Det finns säkert fler vägar för att öka beredskapen
och förmågan att lyckas i den stora utmaningen att över-
föra kvalificerad forskning till praktisk och tillämpad kun-
skap. Det viktiga budskapet är att det fortfarande saknas
en ”karta” för hur detta arbete skall bedrivas.

SUCOZOMA är en förkortning för Sustainable Coastal
Zone Management. Det avslutades 2004.  Mer infor-
mation finns på hemsidan www.sucozoma.tmbl.gu.se
samt www.mistra.org



14

HavsUtsikt 3/2004

  notiser
Guide till Havets HusHavsmiljön 2004

Vad hände i Västerhavet
under 2003? Åtminstone
några av svaren finner ni
här. I artikeln ”Året som
gått” rapporterar SMHI
om vad som karakterise-
rat havsmiljön under året.
I ännu en rapport från
SMHI beskrivs bl.a. den
kraftiga vårblomningen av
plankton. Vad händer med
ålen? Är den på väg att
utrotas. Och hur ser fram-
tiden ut för torskfisket?
Artiklar från Fiskeriverket tar upp dessa frågor. Vad betyder
den nya fiskepolitiken för västkusten fiske? frågar sig Läns-
styrelsen i Västra Götaland. Finns det en framtid för våra
stora rovfiskar som pigghaj och rockor undrar man på
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. De viktiga
utsjöbankarnas roll för sjöfåglarnas övervintring tas upp i en
artikel från Sveriges Ornitologiska Förening. Göteborgs uni-
versitet bidrar med att bl.a. presentera tre nykomlingar i
västkustens flora, spekulerar över Västerhavets klimat nu och
i framtiden och frågar sig om alger känner lukt?

Rapporten kan beställas från Göteborgs marina forsk-
ningscentrum, Roger Lindblom, Box 460, 405 30  Göteborg,
tel. 031-773 47 24, e-post roger.lindblom@science.gu.se.
Observera att många som prenumererar på HavsUtsikt också
är prenumeranter på Havsmiljön och därför inte behöver
beställa denna separat.

Bland stormar och skorvar
Hur ser en ishavsgråsugga egentligen ut? Vad händer med
vattnet när det stormar i Östersjön? Vad innehåller en kallsup?
Dessa och en mängd andra frågor fick skolbarn i Västerbotten
svar på under en dag i oktober. Umeå Marina Forskningscen-
trum visade och berättade, och alltihop var en del av Umeå
universitets arrangemang ”Upptäcksfärden”.

Arrangemanget riktade sig till skolklasser i årskurser
från förskolan till sexan. Kanske inspirerades en och annan
blivande marinbiolog?

Hemsida om Östersjön
Är du intresserad av Östersjön? Söker du fakta om vårt
speciella innanhav? Då ska du ta dig en titt på www.smf.su.se
Där hittar du Stockholms Marina Forskningscentrums
hemsida. Förutom information för forskare och fakta om
organisationen så finns där mängder med fakta om Östersjön.
Du kan läsa om miljötillståndet och miljöövervakningen, se
vilken forskning som pågår, ladda hem artiklar och mycket,
mycket mer.

Havets Hus i Lysekil som var
det första havsakvariet i lan-
det (invigdes 1993) har gett
ut en guide till akvariet. Den
kan också användas om man,
utan att vara besökare, vill
veta mer om västkustens mil-
jöer och vilka vanliga arter
som befolkar dem. Här be-
skrivs t.ex. både klippstrand-
ens, sandstrandens och ålgräsängens förhållanden och invå-
nare. Häftet är på 22 sidor, kostar 30:- och kan beställas från
Havets Hus, 453 80 Lysekil, tel. 0523-196 70,
e-post havetshus@lysekil.se.

Lärobok i räddningsdykning
Årets ”måste” för alla som dy-
ker i sitt arbete, vare sig du är
nybörjare eller mer van dykare
och vill fräscha upp kunska-
perna! Det är bara att gratulera
Dan Hedberg (redaktör) och
Räddningsverket till boken
Räddningsdykning (ISBN 91-
7253-229-7). Boken tar bl.a.
upp frågor om säkerhet, utrust-
ning, stress, dykmedicin och fy-
sik, dyksignaler och sökmetodik.

Rekommenderas till alla som dyker yrkesmässigt.
Pris: 120 kr exkl moms. Kan beställas från Räddningsverkets
hemsida www.srv.se (Publikationsservice).

Foto: Kristina Wiklund/UMF
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Marina centra har utvärderats
Efter 15 års verksamhet har de marina centra i Umeå,
Stockholm och Göteborg utvärderats. Det blev Vetenskaps-
rådet (VR) som fick uppdraget av regeringen.

Uppdraget genomfördes under våren 2004 av en expert-
panel bestående av fyra nordiska experter på marin forskning
och miljöövervakning. En informatör från VR bevakade
informationsaspekterna. Den 1 juli 2004 lämnade VR över sin
rapport till Utbildningsdepartementet.

Utredningen visar att de marina centra haft mycket stor
betydelse för forskning, miljöövervakning och information
kring marina frågor i Sverige. Man hävdade i rapporten att
miljöprofilen bör stärkas, men att det samtidigt är viktigt att
marina centra behåller sitt stöd till grundforskning, exempel-
vis genom att tillhandahålla fartygstid. Informations-
verksamheten vid de tre marina centra fick överlag mycket
positiva omdömen. Tidningen HavsUtsikt framhölls särskilt
som ett viktigt resultat av samarbete mellan centra.

Vetenskapsrådets rapport har gått ut på remiss till en rad
olika berörda myndigheter och lärosäten. Utbildnings-
departementet kommer nu att arbeta vidare med ärendet
utifrån det underlag man fått in. Vad det blir i slutändan, i form
av förändringar i förordningen, förändrade anslag o. dyl., är
för tidigt att säga.

Utvärderingen i sin helhet, samt vissa remissvar, finns
tillgängliga under adressen http://www.umf.umu.se/aktuellt/
utvardering.html

Fiskar och fiske i Sverige

(KSLA), tel. 08-54 54 77 00, e-post akademien@ksla.se och
kostar 75:-. Den kan också laddas ner utan kostnad från
hemsidan www.ksla.se

Rättelser och tillägg till HavsUtsikt
nr 2, år 2004.

Artikeln ”Svenska artprojektet – går till sjöss”: Illus-
trationen av kristallmaskarna är gjord av Dimitry
Ivanov.

Artikeln ”Marina fröbankar – en livförsäkring på
botten”: Projektet har utförts i samarbete med Melissa
McQuoid, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs
universitet.

Marinbiologi för lärare
Under sommaren 2005 ger Nationellt Resurscentrum för
biologi och bioteknik en fördjupningskurs i marinbiologi för
lärare. Kursen är på 3 poäng, och innefattar både teori och
praktik. Den praktiska delen (en vecka) genomförs på Uppsala
universitets fältstation, Klubban, i Fiskebäckskil. För mer
information, se www.bioresurs.uu.se/marin_biologi.cfm.

Skydd av havsområden gagnar fisken

bestånden och känsliga havsmiljöer. Internationellt är det
däremot en mer beprövad skyddsform.

Artikeln om skydd av havsområden står att läsa i rappor-
ten ”Bottniska viken 2003” som ges ut av Umeå Marina
Forskningscentrum. ”Bottniska viken 2003” är en årsrap-
port från den nationella marina miljöövervakningen i Bottniska
viken.

I rapporten presenteras en bild av miljötillståndet i
Bottniska viken, med flera allvarliga inslag. Fångsterna av de
flesta fiskarter minskar. Storleken på könskörtlar hos ab-
borre verkar minska, och dioxinhalterna i fet fisk är höga,
speciellt i Bottenhavet. Även om gråsälarna ökar i antal lider
fortfarande en relativt hög andel av sälarna av tarmsår, vilket
troligtvis är tecken på miljögiftsbelastning.

Rapporten ”Bottniska viken 2003” finns att beställa
från Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn, 910 20
Hörnefors. Den finns även i pdf-format under adressen:
http://www.umf.umu.se/miljoovervakning/bottniskaviken03.htm

Att inrätta marina områden
med permanent fiskeförbud
har mottagits med stor skep-
ticism bland yrkesfiskare, som
är oroliga att en stängning av
fiskeområden ska leda till
minskad totalfångst. Allt fler
undersökningar tyder dock på
att fiskefria områden till och
med kan ge positiva effekter
för yrkesfisket.

Varken i Sverige eller
Finland finns idag några havs-
områden med permanent för-
bud mot allt fiske, och som
avsatts i syfte att skydda fisk-

Vill ni snabbt lära er massor om
det svenska fisket, våra vanli-
gaste matfiskar, miljöproblem,
den speciella Östersjöproblema-
tiken, fiskeriforskning mm. Då
rekommenderas den här publi-
kationen (32 sidor i A4-format).
I korta, populärt skrivna artikar
tar man upp mängder av intres-
santa fakta med fiske och fiskar
som gemensam utgångspunkt.
Den kan beställas från Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien
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Rovvattenloppan
– en hotfull främling

TEXT Marc Andersen och Elena Gorokhova, Institu-
tionen för systemekologi, Stockholms universitet
TEL 08-16 20 82, 08-16 42 56
E-POST marc@ecology.su.se,
elenag@system.ecology.su.se

Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, här-
stammar från Svartahavsområdet. Den kom
till Östersjön i början av 90-talet, med
största sannolikhet via barlastvatten. Den
hittades för första gången 1992 i Finska vi-
ken och Rigabukten och återfinns sedan
1999 i större delen av Östersjöområdet, från
Bottenviken i norr till Gdanskbukten i sö-
der. Effekterna av invasionen kan bli många,
men exakt hur Östersjöns ekosystem kom-
mer att påverkas är ännu oklart.

Cercopagis är ett litet kräftdjur med en
kroppslängd på endast 1–2 mm. Den lever
fritt i vattnet i salthalter upp till 15 ‰. Den
trivs bäst i temperaturer över 15° C och fö-
rekommer nästan uteslutande på sensom-
maren, från juli till september. Den högsta
tätheten som hittills registrerats i Östersjön
är ca 2 000 individer/kubikmeter vatten.

Karaktäristiskt är den långa svansen
som är 5–7 gånger längre än själva krop-
pen. Svansen slutar i en krok med tre piggar,
som gör att djuren lätt fastnar i varandra
och i t.ex. fisknät utan att kunna ta sig loss.
När den förekommer i stora mängder kan
den täppa till fisknät och ställa till stora pro-
blem. Detta har redan lett till stora ekono-
miska förluster för fiskare i Finska viken.
Dessutom har de klagat över allergiska re-
aktioner när de har rensat sina nät från rov-
vattenloppan.

Cercopagis är ett glupskt rovdjur som
lever av andra djurplankton, t.ex. hopp-
kräftor och hinnkräftor, som den fångar och
håller fast med ett par långa, specialiserade
ben. Bytet slits i stycken och de mjuka de-
larna äts medan resten kastas bort. Vi vet
ännu inte i detalj vad och hur mycket dessa

nykomlingar stoppar i sig.  Tidigare studier
har visat att en invasion kan påverka de in-
hemska djurplanktonsamhällena kraftigt.
Mängden djurplankton kan minska mar-
kant och artsammansättningen förändras.
Vissa arter kan t.o.m. helt komma att för-
svinna. I Rigabukten har man iakttagit en
dramatisk tillbakagång av hinnkräftan
Bosmina coregoni maritima efter rovvatten-
loppans ankomst. Eftersom djurplankton
betar på växtplankton kan en nedgång i
mängden djurplankton medföra ökande
koncentrationer av växtplankton och där-
med ökande problem med övergödning.

Också fiskbestånden kan påverkas av
en invasion. Eftersom många fiskarter, t.ex.
strömming och skarpsill, lever av djurplank-
ton blir rovvattenloppan en konkurrent om
födan. Å andra sidan kan den själv bli mat
åt dessa fiskarter och utgör då ett mellanled
mellan fiskarna och deras vanliga föda. Om
den även äter små djurplankton som inte är
föda för fiskarna utgör den samtidigt en ny
länk i födokedjan.

Cercopagis växlar mellan sexuell och
asexuell fortplantning. Vid sexuell fortplant-
ning produceras 1–2 viloägg som sjunker ner
till botten där de övervintrar. Viloägg är van-
ligtvis mycket tåliga och det är sannolikt
dessa som överlever och sprids med exem-
pelvis ballastvatten eller fiskeutrustning till
nya områden.

Rovvattenloppan trivs även i sötvatten
och har förts från Östersjön vidare till Stora
sjöarna i Nordamerika, där den har etablerat
sig och fortsätter sin invasion av en ny kon-
tinent. Det är därför en stor risk att också
insjöar i Skandinavien blir invaderade – om
det inte redan har skett. För att undvika yt-
terligare spridning är det mycket viktigt att
man inte använder samma fiskeredskap i
Östersjön som i insjöar. Man ska inte heller
använda samma redskap i olika sjöar.

Foto: Soili Saesmaa, Fotokomposition: Eija Rantajärvi/Havsforskningsinstitutet


