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Utsjöbankar är grunda områden som ligger långt 
från kusten. I dagligt tal benämns de ofta som 
fiskebankar, vilket ger en fingervisning om deras 

historiska roll som fiskeplatser. Bankarnas avstånd till 
land gör att de tidvis är mycket exponerade för vind och 
vågor, men opåverkade av direkt landavrinning. De blir 
därmed refuger för alger och djur som missgynnas av 
den kustnära övergödningen. Utsjögrunden fungerar 
även som födo- och uppväxtområden för många fiskarter 
och de är viktiga övervintringsområden för havsfåglar. 
Dessa grundområden ute till havs är också föremål för 
kommersiella intressen, såsom fiske, sjöfart och på senare 
tid vindkraft. Bankarnas biologiska värde är väl doku-
menterat, men detaljerad kunskap om deras mångfald 

och ekosystemfunktion saknas. Sådan information är 
viktig att ha när kraftbolagens ansökningar om att bygga 
vindkraftparker ute på grunden ska bedömas.

Inventering botar kunskapsbrist
För att råda bot på kunskapsbristen om utsjöbankarna ini-
tierade Naturvårdsverket 2003 ett inventeringsprogram. 
Ett urval av de nationella bankarna skulle undersökas 
med syfte att ge en översiktlig bild av vilka biologiska 
miljöer och organismer de hyser. Sveriges tre marina 
forskningscentra fick uppdraget, och Göteborgs Marina 
Forskningscentrum har ansvaret för de sex bankarna på 
västkusten.

Men kunskap behövs inte bara för att bedöma stora 
vindsnurrors eventuella påverkan på utsjöbankarnas bot-
tenliv. Undervattensvärlden är till stora delar bristfälligt 
utforskad, och kunskapen om de marina arternas utbred-
ning och förekomst mycket begränsad. ArtDatabanken 
har därför, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket, 
getts möjlighet att medverka i inventeringen på väst-
kusten och göra en mer detaljerad undersökning av 
bankarnas djurliv.

Öar på havsbottnen
I juni var det dags för Fladen och Lilla Middelgrund 
att bli grundligt undersökta. Bankarna, som ligger 17 
respektive 23 km ut från kusten vid Varberg, ingår båda 
i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. De 
har även pekats ut av HELCOM som ”Offshore Baltic 
Sea Protected Areas”. Lilla Middelgrund täcker en 
yta av närmare 18 000 hektar, och är nästan dubbelt så 
stort som Fladen. Båda områdena karakteriseras av stor 
topografisk variation, och består till stora delar av sten 
och stenblock. De grundaste delarna ligger på omkring 
sex meters djup. Vattnet är skiktat, med salt djupvatten, 
saltare än 30 promille, och ett mer utsötat ytvatten.

Både Fladen och Lilla Middelgrund uppvisar en rik 
algflora med vidsträckta tareskogar. En art som är särskilt 
värd att nämna är kalkalgen Phymatolithon calcareum, s.k. 
maerl. Maerl är lösliggande och kan bilda tjocka mattor 
i områden med god vattenomsättning. Utsjöbankarna i 
Kattegatt är de enda områden i Sverige där man funnit 
denna naturtyp.

Fina kräftdjursfynd
Förväntningarna var höga när bottenprovtagningen på 
Fladen inleddes. Här fanns goda förutsättningar att 
göra spännande fynd! Ombord på forskningsfartyget 
R/V Skagerak fanns, förutom besättningen, en skara 

Grunda områden ute till havs, så kallade utsjöbankar, är unika 
miljöer som ofta hyser stora biologiska värden. De är också 
kommersiellt intressanta, inte minst för vindkraftsindustrin. 
Kunskapen om de enskilda bankarnas naturvärden är dock 
mycket bristfällig, och därför har Naturvårdsverket initierat 
ett inventeringsprogram för ett urval av de nationella utsjöban-
karna. I juni i år genomfördes bottenprovtagningar på Fladen 
och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Material från närmare 200 
hugg, skrap och drag togs upp och artbestämdes. Glädjande nog 
uppvisade bankarna en mycket rik bottenfauna, inklusive en lång 
rad sällsynta och rödlistade arter.

Göteborgs Marina Forskningscentrums fartyg R/V Skagerak på väg ut mot ut-
sjöbankarna. I juni i år genomfördes bottenprovtagningar på Fladen och Lilla 
Middelgrund i Kattegatt. Material från närmare 200 hugg, skrap och drag togs 
upp och artbestämdes. 
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marina experter engagerade av ArtDatabanken. När de 
första provpunkterna lokaliserats slängdes redskapen i, 
och snart var experterna fullt sysselsatta med att artbe-
stämma alla de djur som drogs upp. Och Fladen gjorde 
ingen besviken; här återfanns flera sällsynta kräftdjur. 
En liten grävande krabba, Thia scutellata, vars latinska 
namn förmodas anspela på känslorna hos den som finner 
detta djur, gladde alla med sin rosa färg och hjärtformade 
ryggsköld. Glada blev vi också av att hitta krabban Co-
rystes cassivelaunus. Arten har för vana att ligga nedgrävd 
i sandbottnar och dess ekologi är således dåligt känd. 
Båda arterna klassificerades i kategorin Kunskapsbrist 
(DD) i 2005 års rödlista.

En gammal bekant, som återfanns på Stora Mid-
delgrund och nu även på Fladen och Lilla Middelgrund, 
var Musselväktaren Pinnotheres pisum. Krabban lever som 
kommensal inuti storväxta musslor. Kommensalism är en 
form av samlevnad mellan två organismer av olika arter. 
Den ena parten drar fördel av förhållandet medan den 
andra inte påverkas alls. Under de senaste decennierna 
tycks arten ha minskat, framförallt i kustnära områden. 
Det var således mycket glädjande att upptäcka den lille 
väktaren i flertalet av de hästmusslor som togs upp från 
bankarna! Andra kräftdjursfynd som gjordes var de 
rödlistade arterna Inachus dorsettensis, Eurynome aspera, 
Ebalia cranchi och Upogebia stellata.

Många rödlistade arter
Fladen och Lilla Middelgrund uppvisade också en rik 
fauna av tagghudingar. Sjögurkorna Panningia hyndma-
ni och Thyone fusus, som båda klassificerats i kategorin 
Sårbar (vu) i 2005 års rödlista, återfanns i till synes goda 
bestånd. Överlag har små sjögurkearter minskat under 
senare år, sannolikt på grund av ökad sedimentation till 
följd av övergödning och bottentrålning. På bankarna 
hittades även de rödlistade arterna Ocnus lacteus, Echi-
nocyamus pusillus samt Hippasteria phrygiana.

Även av mollusker återfanns en lång rad sällsynta och 
rödlistade arter, exempelvis snäckorna Amauropsis islan-
dica och Colus jeffreysianus. Bland musslorna kan Ensis 
ensis, Moerella pygmaea och Timoclea ovata nämnas. Den 
sistnämnda var mycket vanligt förekommande i proverna, 
och tycks ha goda bestånd ute på bankarna.

Undersökningarna fortsätter
Utforskningen av Fladens och Lilla Middelgrunds bot-
tenfauna genererade mycket värdefull kunskap, både 
för naturvården och för den allmänna artkunskapen. 
Material som inte kunde bestämmas på plats är nu ute 
på remiss hos olika experter, och framåt jul är förhopp-
ningsvis artlistorna kompletta. Allt insamlat material 
ska införlivas med de marina samlingarna vid Göteborgs 
Naturhistoriska Museum, och blir en viktig referens för 
forskning och naturvård i framtiden. Men arbetet med 

att utforska den marina bottenfaunan fortsätter – under 
2006 startar ArtDatabanken en egen inventering längs 
den svenska västkusten. Information om denna kommer 
framöver – håll utkik!

Bankar i Kattegatt under luppen

Thia scutellata är en liten rosafärgad grävande krabba, vars 
ryggsköld är hjärtformad. Krabban tycks föredra grövre 
sandbottnar, med inslag av skalgrus. I svenska vatten är 
arten mycket ovanligt förekommande.

Fo
to

: A
nd

er
s 

S
al

es
jö

Panningia hyndmani är en kort vitaktig sjögurka som i 
svenska vatten är rapporterad från Skagerrak och Kattegatt. 
Den lever på grus- och skalbottnar från 15-30 meters djup. 
Arten har under de senaste decennierna minskat kraftigt.
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I hästmusslor lever ibland den lilla krabban musselväktaren, 
Pinnotheres pisum. Krabban, som hos oss förekommer i Kat-
tegatt och Skagerrak, har minskat under de senaste decen-
nierna, men återfanns på grunda utsjöbankar i Kattegatt.
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