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Det är mycket på gång när det gäller havsmiljön. Utredningar 
och aktionsplaner byter av varandra, och miljömål och 
hantering av miljöhot står högt på den politiska agendan. 
På redaktionen försöker vi att hänga med i svängarna, och 
hålla dig som läsare informerad om läget. På vår notissida 
kan du läsa om arbetet med havsmiljön på nationell och 
internationell nivå. Där finns även en annonsering av en 
konferens om vatten som ska hållas i maj på SLU. De flesta 
verkar vara överens om att vi måste ta krafttag för att få 
en havsmiljö som kan uppnå de miljömål som regeringen 
ställt upp. 

De största problemen i svensk havsmiljö, övergödning och 
miljögifter, är ju inga nya problem, utan har funnits med i 
vårt miljöarbete länge. Inom vissa områden kan vi se positiva 
resultat av miljöarbetet, medan det inom andra områden 
fortfarande finns många frågor kvar att besvara.

Men hur går det egentligen till när miljögifterna hamnar 
i den fisk som vi äter? Och är det kväve eller fosfor som 
orsakar de rikliga algblomningarna på sommaren? Och är 
skarven verkligen en onaturlig gäst i vår fauna som bara 
orsakar problem? Det är bara att börja läsa detta nummer 
av HavsUtsikt, så får du snart svar på dina frågor!

Frågor och svar
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KRÖNIKA 

Är en ö med bro en riktig ö? Jag tycker inte det. Med en bro går några av en ös viktigaste egenskaper 

– kringflutenheten och avgränsningen – förlorade. Därför uteslöt jag öar med bro i boken ”Sveriges 

öar”. Men brofrågan är inte enkel, och för oss havs- och ö-intresserade tål den att diskuteras. Som 

symboler är broar vackra: de förenar människor. Även i verkligheten kan de vara vackra, men långtifrån alltid. 

De kan också vara fula och stå för oönskad exploatering, som de ”kyligt och brutalt gevärsgrå” broarna i Joyce 

Carol Oates roman ”Fallen”. 

Vetenskapligt finns förvånande lite skrivet 

om broars effekt på öar. Ofta har det varit 

mycket debatt före brobyggen, men efteråt har 

inga utvärderingar gjorts. Antagligen är broar 

bra för bekvämlighet, ekonomi och befolknings-

utveckling; i alla fall har geografen Stephen 

Royle konstaterat att irländska småöar som 

fått bro inte avfolkats på samma sätt som öar 

utan bro. Men så tillkommer då påverkan på 

mjukare värden som livsstil och ö-känsla. Hur 

förändras sådant?

 För att komplicera bilden ytterligare finns 

olika sorters broar och olika sorters öar. Många 

större svenska öar förlorade sin ö-status när 

de fick stora fasta broar: Hisingen, Tjörn, Öland. En del mindre öar har lyckats behålla sin ö-status genom att 

ha bro endast under en del av året, som Tranholmen (Danderyd) som har pontonbro vintertid. Andra har bara 

gångbroar. Vidare finns fler varianter, som Strömsö (Lidingö) med ett slags teleskopbro som de fyra invånarna 

själva kan skjuta ut vid behov. Sedan trycker de på en knapp så att bron drar sig tillbaka och Strömsö blir 

en riktig ö igen. Ramsvikslandet på västkusten (Sotenäs) är ett annat gränsfall. Sedan Sotenkanalen byggdes 

1931-35 är Ramsvikslandet helt kringflutet, men numera finns en klaffbro. För det mesta kan man promenera 

till Ramsvikslandet, men inte när bron står öppen. Är Ramsvikslandet en ö eller inte?

 Öarna i Göteborgs norra skärgård är definitivt riktiga öar. Öborna röstade 2001 nej till broförbindelse med 

Hisingen, med 67 procents majoritet. Ett tydligt nej till bro alltså, precis som på Fårö 1996. Ändå lyckades 

politiker och myndigheter driva igenom en ny folkomröstning i Öckerö kommun 2005, i samma fråga. Den här 

gången var det mer tryck på öborna. Skulle de åter försöka hindra utveckling och framåtskridande genom att 

sätta sig på tvären? Insåg de inte hur löjliga de var? När resultatet stod klart - samma som 2001 - var vi många 

som gladdes åt att ö-livsstilen vunnit över bekvämlighet och ekonomi. Där fick dom, fastlandsborna som utmålade 

öborna som inskränkta nejsägare! Inskränkta? Så fräckt! Som om man skulle bli inskränkt av - HavsUtsikt! 

 

Bro eller inte bro

Anders Källgård är läkare, författare 
och nesofil (ö-älskare), aktuell med bo-
ken ”Sveriges öar” som recenserades 
i HavsUtsikt 3/2005: ”Låt mig säga 
det med en gång - det är en fantastisk 
bok!” skrev Roger Lindblom. Mer om 
Anders Källgård och hans böcker finns 
att läsa på www.insula.se. 

Foto: Julius Källgård

Illustration: Johnny GR Ahlborg

– det är frågan
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En del av förklaringen är att skarven uppfattas 
som en konkurrent till människan. Den be-
skylls ofta på ett överdrivet sätt för att allvar-

ligt skada fiskbestånd och orsaka ekologiska föränd-
ringar. Skarvens levnadssätt, där bland annat vegetatio-
nen på häckningsplatserna förändras, väcker också ofta 
anstöt. Ytterligare en nackdel för skarven är dess svar-
ta färg. I folktron har svarta fåglar ofta sammankopp-
lats med onda krafter.

En lyckad återetablering
Skarven har funnits under lång tid i Östersjöområdet. Det 
finns många benfynd från utgrävningar där de äldsta är 

En vanlig fråga när skarven kommer på tal är varför de blivit så 
många. Ökningen uppfattas ofta som onormal och många anser 
att den bör begränsas. Skarvens ökning är förvisso kraftig, men 
jämfört med många andra fåglar som också ökat kraftigt i antal, 
exempelvis havsörn, trana och sångsvan, uppfattas skarvens 
utbredning ofta som något negativt. Varför är det så?

mer än 9 000 år gamla. De tidigaste beläggen för häck-
ande skarvar i Sverige är från mitten av 1800-talet. Det 
var små och spridda bestånd och av äldre dokumenta-
tion framgår att hatet och förföljelsen var så pass stort att 
skarvarna till sist försvann. Samma öde mötte många av 
Europas skarvar. För femtio år sedan fanns endast några 
få tusen par kvar i Holland och i Danmark.

Tack vare medvetna skyddsinsatser kunde den ne-
gativa trenden vändas och sakta men säkert påbörjades 
en återhämtning av bestånden. Till Sverige återkom den 
i slutet av 1940-talet med första etablering på Svartö i 
södra Kalmarsund. 1979 fördes skarven upp på EU:s 
fågeldirektiv vilket gav den ett starkt skydd. Att be-
ståndsökningen har gått så snabbt kräver dock ytterligare 
förklaringar. En orsak är att skarven häckar vid lägre ålder 
och producerar fler ungar jämfört med andra havsfåglar. 
En annan är att övergödningen i våra vatten har lett till 
förändringar i fiskbestånden. Övergödda system gynnar 
till exempel många stimlevande arter som är särskilt lätta 
att fånga för skarvarna.

Ett säkrat bestånd
Idag är skarvbestånden säkrade från naturvårdsyn-
punkt. I Europa finns nu mer än 200 000 par och troli-
gen är skarvarna fler och geografiskt mer spridda än nå-
gon gång tidigare i historien. Det saknas exakta uppgif-
ter över skarvbeståndets storlek i Sverige men sannolikt 
uppgår det till mellan 35 000 och 40 000 par. Beståndet 
som helhet har ökat under senare år men i de områden 
där skarvarna funnits längst, det vill säga kustområdena i 

Skarven 
–fåglarnas SVARTA får?
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TEXT OCH FOTO Henri Engström, Institutionen för ekologi och evo-
lution, Uppsala universitet och Sveriges Ornitologiska Förening
TEL 018-471 64 89
E-POST henri.engstrom@ebc.uu.se

sydöstra Sverige, sker inte längre någon beståndstillväxt. 
Förutsättningarna för en ytterligare ökning bedöms som 
små, men lokalt kan en viss ökning ske.

En källa till konflikter
De största skarvkonflikterna uppstår vid det småskaliga 
yrkesfisket i landets södra delar. Skarvarna söker föda i 
fiskeredskapen vilket leder till skador och förlust av fisk. 
Bitskador på fisk är sannolikt det största skarvproble-
met för yrkesfiskarna idag. Studier pekar på att särskilt 
drabbade kan få upp till 10 procent av den totala fång-
sten skadad. En följd av skarvens fiske i redskapen är 
att många av dem drunknar. Beräkningar visar att detta 
enbart i svenska vatten drabbar omkring 10 000 skar-
var årligen. Det innebär ett merarbete för yrkesfiskarna, 
men är också ett etiskt problem. En annan diskussion 
handlar om skarvens eventuella effekter på fiskbestån-
den. Det påstås ofta att stora skarvkoloniers konsum-
tion av fisk kan leda till en decimering av fiskbeståndet. 
Frågan är delvis svårstuderad men den forskning som 
hittills utförts ger inget stöd för teorin. Ytterligare en 
fråga är om skarvens jakt kan orsaka beteendeföränd-
ring hos fisken som gör den mer svårfångad. Denna frå-
ga är dock ostuderad.

Utsedd till syndabock
Konflikterna mellan yrkesfisket och skarvarna är kom-
plexa och svårlösta eftersom skarvarna endast är en del 
av de problem som yrkesfisket står inför idag. Skarvarna 
riskerar att få skulden också för problem som de rimligen 
inte kan vara del av. Precis som för många andra män-
niska-djur-konflikter finns en psykologisk dimension, då 
många yrkesfiskare upplever sin verksamhet som margi-
naliserad av samhället och inte ser någon möjlighet att 
själva kunna påverka den. Konflikterna är som störst på 
platser där fåglarna är nyetablerade, men dämpas vanli-
gen med tiden. För att motverka problemen är det vik-
tigt att lösningar tas fram i de fall där betydande ska-

dor har uppkommit. Fiskets organisationer har här ett 
ansvar och det bör ligga på dem att utveckla skarvsäkra 
redskap som både kan minska skadorna och motverka 
problemet med att skarvar drunknar i redskapen.

Jakt ingen lösning
Från flera håll har röster höjts om att reglera skarvbe-
stånden. Det står samtidigt klart att problemen inte kan 
lösas genom en storskalig minskning. Danska studier vi-
sar att upp emot två tredjedelar av hela det europeiska 
beståndet skulle behöva skjutas bort för att uppnå en 
drastisk minskning i de mest konfliktfyllda områdena. 
En så pass kraftig avskjutning skulle vara svår att orga-
nisera och inte heller vara förenlig med nuvarande EU-
lagstiftning och internationella konventioner.

Det skydd skarven idag åtnjuter enligt EU:s fågel-
direktiv omöjliggör allmän jakt. Skyddsjakt är dock 
tillåtet i Sverige med syfte att minska skadorna. Utvär-
dering av effekterna saknas idag. Det är dock troligt att 
skyddsjakten framför allt är av psykologisk betydelse och 
innebär en viss möjlighet att bryta känslan av vanmakt. 
Den skyddsjakt som hittills bedrivits i Sverige har varit 
dåligt organiserad och utan tydliga mål. Vid jakt eller 
annan störning i kolonier finns också en betydande risk 
att fåglarna flyttar till en annan plats men fortsätter fiska 
vid samma ställe som tidigare. En stor del av skarvarna 
häckar idag dessutom inom fågelskyddade områden 
vilket omöjliggör all form av jakt.

Den expansion som skarvbestånden genomgått i 
Europa under senare år har medfört många konflikter. 
Men vi bör ändå kunna glädjas åt att en art som länge 
varit försvunnen på grund av mänsklig förföljelse, nu har 
återkommit och blivit en självklar och karaktäristisk syn 
i många av våra sjöar och kustområden.
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Foto: Åsa Forss

Algodling i tropikernaAlgodling i tropikerna
– ett hållbart vattenbruk?

V id första anblicken ser det ut som vilken tropisk 
kust som helst - vita sandstränder, vajande pal-
mer, fiskebåtar långt ute till havs och människor 

i rörelse. Men under lågvattenperioderna visar sig något 
mindre väntat ute på havsbottnen; rad på rad av störar 
och linor med fastknutna grönröda algruskor. Detta är 
en typisk algodling på Zanzibar, en liten ögrupp fem mil 
utanför Tanzanias kust. Lokalbefolkningen i kustbyar-
na odlar här rödalger av arterna Eucheuma denticulatum 
och Kappaphycus alvarezii. Algerna skördas, torkas och 
exporteras sedan till industrier i bland annat Danmark 
och USA, där man utvinner ämnet karragenan. Det är 
en polysackarid, en sockerart, som används som kon-
sistensgivare i smink (då kallad E471) och i olika livs-
medel som glass och hamburgerkött.

Alger som mat – inget nytt
Rödalger har varit ett naturligt inslag i kosten sedan tu-
sentals år tillbaka, framförallt i Asien, men även på Is-
land. Man upptäckte tidigt att det gick att koka alger för 
att göra gelé och kräm. Det är dessa geléartade ämnen, 
som karragenan, man idag utvinner industriellt. Mark-
naden för karragenan ökade i takt med livsmedelstek-

nologins framväxt efter andra världskriget i och med 
att man upptäckte nya alger och användningsområden. 
Som svar på den ökande efterfrågan började man ut-
veckla tekniker för att odla alger på Filippinerna under 
slutet av 1960-talet. Idag sker algodling över hela värl-
den, och på Zanzibar introducerades odling i kommer-
siell skala under tidigt 1990-tal genom en kombination 
av ekonomiska och akademiska intressen.

Svaret på hållbar akvakultur?
Många av de dominerande typerna av vattenbruk i tropi-
kerna producerar dyra lyxprodukter, som jätteräkor, äm-
nade för konsumtion i västvärlden. Sådan odling förbru-
kar i själva verket mer fisk i form av foder än vad som 
i slutändan utvinns, och bidrar också ofta till övergöd-
ning. Mangroveskogar, som är viktiga yngelområden för 
fisk och skaldjur, skövlas för att ge plats för nya odlingar. 
Oftast tjänar ett fåtal odlare stora summor på kort tid, 
medan lokalbefolkningen blir de stora förlorarna, med 
minskade fiskeinkomster och förstörda marker.

Därför efterfrågar många idag mer hållbara typer av 
vattenbruk, både ur en ekologisk och socio-ekonomisk 
synvinkel. Även om definitionen på ”hållbar akvakultur” 
är luddig, utmålas algodling ofta som en av de mest 
hållbara typerna, eftersom inga gödningsmedel och be-
kämpningsmedel används, och lokalbefolkningen erhåller 
en alternativ inkomstkälla. Samtidigt som denna bild 
sprids och mer än gärna förstärks av de internationella 
storföretag som köper upp algerna från odlarna, ökar 
frågorna kring den egentliga hållbarheten vid storskalig 
och okontrollerad odling.

Odling av akvatiska djur och växter, så kallat vattenbruk, lyfts 
ofta fram som en lösning på det ökande behovet av billig mat, 
speciellt i tropiska utvecklingsländer. Just odling av alger ut-
målas ofta som en av de mest hållbara typerna av vattenbruk, 
men resultat från nya forskningsstudier ifrågasätter nu delar av 
denna bild. När det kommer till kritan – hur hållbar är algodling 
egentligen?

– ett hållbart vattenbruk?
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Ekologiska effekter...
Algerna odlas i monokulturer (man odlar bara en art), 
i kustområden där sandbottnarna normalt täcks av sjö-
gräsängar. Experiment på Zanzibar visar nu att sjögräset 
under en algodling minskar i täthet eller helt försvinner, 
troligtvis på grund av att de skuggas av algerna. Efter-
som sjögräsängar är viktiga fiskmiljöer verkar detta även 
kunna påverka fisksamhällen, och eventuellt i slutändan 
även det kustnära fisket, även om de odlade algerna till 
viss del verkar kunna locka till sig en del fiskarter.

En annan miljöfara verkar vara ofrivillig spriding 
av alger utanför odlingar. På Hawaii har K. alvarezii 
från testodlingar spridit sig till korallrev som har blivit 
helt övervuxna, vilket i slutändan skulle kunna påverka 
ekonomiska intressen som fiske och dykturism.

...och tvivelaktiga rättviseaspekter
Socio-ekonomiskt bidrar visserligen algodlingen till pro-
ducentländernas och algodlarnas inkomster, men ibland 
är gränsen mellan alternativa inkomstmöjligheter och 
rent utnyttjande av fattiga länders arbetskraft hårfin. 
När algodling infördes på Zanzibar blev det i huvudsak 
ett arbete för kvinnor. Under de första åren ledde det-
ta till en höjning av levnadsstandarden i byarna.  Dess-
värre höll inte framgången i sig, då marknaden på slu-
tet av 1990-talet mättades på E. denticulatum och pri-
serna mer än halverades. Trots en viss återhämtning, har 
den svaga dollarkursen gjort att odlarnas köpkraft inte 
förbättrats. Efterfrågan på K. alvarezii är fortsatt hög, 
men problem med låg tillväxt, eventuellt beroende på 
ökande havsvattentemperatur, begränsar idag möjlighe-
ten att odla den med vinst.

En zanzibarisk algodlare tjänar motsvarande ca 0,1 
amerikanska dollar per kilo torkad E. denticulatum, och 
det dubbla för K. alvarezii. Torkade alger väger bara 
en tiondel av de färska. På grund av det hårda arbete 
det innebär att producera tillräckligt med alger för att 
försörja sig, har nu många algodling som bisyssla eller 
har övergivit aktiviteten helt. Algodlingen har således 
blivit en sysselsättning för dem som har få andra för-
sörjningsmöjligheter.

TEXT Johan Eklöf, Systemekologiska institutionen, Stockholms 
universitet och Åsa Forss, COMREC, Institutionen för Livsvetenska-
per, Södertörns Högskola
TEL 08-16 44 84, 08-608 48 92
E-POST johane@ecology.su.se, asa.forss@sh.se

FAKTA OM ALGODLING
Den globala världsproduktionen av karragenofyter, 
alger med karragenan, var under 2002 ca 140 000 ton 
torrvikt. Merparten av algerna odlas i tropiska och 
subtropiska utvecklingsländer, medan kemikalierna 
som utvinns framförallt används i den rikare delen 
av västvärlden.

Namnet karragenan kommer från orten Car-
ragheen på Irland. Karragenan utvanns först ur 
karragentång Chondrus crispus, även kallad Irish 
Moss.

Framtidens algodling
Algodling har i andra delar av världen, som på Filippi-
nerna, utvecklats till en storindustri som konkurrerar på 
den globala marknaden. Detta i kombination med en 
ökad efterfrågan på karragenan bör betyda att det finns 
potential att utveckla algodlingen även på andra plat-
ser, som i Östafrika.

Alternativa odlingsmetoder, med burar och flottar, 
minskar troligtvis miljöpåverkan och integrerade landba-
serade tankodlingar, där algerna odlas tillsammans med 
fisk eller musslor, skulle kunna öka den totala vinsten och 
samtidigt minska mängden utsläpp från fiskodlingar.

En rad andra tropiska algarter används som direkt 
föda, vilket skulle kunna vara ett alternativ även i Öst-
afrika och andra regioner. Produktion, försäljning och 
konsumtion sker då på samma geografiska plats, vilket 
gör att de ekonomiska vinsterna stannar inom landet.

Rödalgen Eucheuma denticulatum är en av de två algerna som 
odlas på Zanzibar.

Fo
to

: J
oh

an
 E

kl
öf

Algodling i en sjögräsäng av arten Enhalus acoroides.
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D
en blomning vi iakttar sommartid i Östersjön 
orsakas främst av kolonibildande fotosynte-
tiserande cyanobakterier. Dessa organismer  
kallas ibland för blågröna alger. I likhet med 

alger behöver även cyanobakterier näringsämnen för att 
tillväxa. De gynnas av höga fosforhalter.  Det som gör 
cyanobakterierna speciella är att de kan fixera kvävgas 
som finns löst i vattnet. Det innebär att de kan göra stora 
mängder kväve biologiskt tillgängligt i vattnet. Detta ger 
dessa bakterier en konkurrensfördel gentemot växtplank-
ton när kvävehalterna i vattnet är låga. De kvävefixerande 
cyanobakterierna tillför Östersjön 200 000–400 000 ton 
kväve per år, vilket är ungefär lika mycket kväve som vi 
människor tillför genom utsläpp.

Ineffektiv utfällningsmiljö
Kraftig blomning sommartid i Östersjön förutsätter 
således höga halter av löst fosfor i vattnet för att cya-
nobakterierna skall kunna växa till i stora mängder. I 
havsvattnet finns 300 000–700 000 ton fosfor lagrat. 
Varifrån kommer då denna fosfor? 

Årligen tillförs 34 500 ton fosfor via naturliga och 
mänskliga källor. I många sammanhang lyfts problemen 
med de mänskliga utsläppen fram, och stora resurser 
satsas på att minska våra fosforutsläpp. Men det pri-
mära problemet är att Östersjöns vatten har svårt att 
bli kvitt redan befintligt fosfor p.g.a. att förhållandevis 
små mängder begravs permanent i bottnarna. Detta gör 
att den stora mängden fosfor i vattnet minskar mycket 
långsamt även om den externa tillförseln stryps. 

En nyckel till problemet är mekanismerna som styr 
utfällningen av fosfor till sedimenten. En effektiv utfäll-
ning leder till att stora mängder fosfor lämnar vattnet. 
Men Egentliga Östersjön har visat sig vara en ineffektiv 
utfällningsmiljö. Två kemiska mekanismer är centrala, 
nämligen uppbindning av fosfor med järn och utfällning i 
form av mineralet apatit.  I motsats till i sötvatten räcker 
järntillgången i Östersjön dock inte till för att binda upp 
vattenmassans lösta fosfor. Vad gäller mineralet apatit 
finns det t. o. m. skäl att ifrågasätta om utfällningen över 
huvud taget förekommer i Egentliga Östersjön. 

Kväve styr
En annan orsak till blomning av cyanobakterier om 
sommaren i Egentliga Östersjön är frisättning av 
fosfor från sedimenten, och särskilt kopplingen till 
kväve. Frisättningen av fosfor ökar nämligen med ökad 
utbredning av syrefria bottnar. De alger som blommar 
och sedimenterar om våren saknar förmåga att fixera 
kvävgas, och är därför helt beroende av det kväve som 
finns tillgängligt i vattnet. Höga kvävehalter om våren 
ger kraftig vårblomning av alger. Kraftiga vårblomning 
leder på sikt till vidare utbredning av syrefria bottnar, 

Föregående sommars blomning av cyanobakterier i Östersjön var 
mycket besvärande. Mer än hälften av Egentliga Östersjöns yta 
täcktes tidvis av en gulfärgad sörja. Frågan är vilka åtgärder som 
bör vidtas för att undvika  kraftig blomning. Östersjöns ekosystem 
är komplext, och trots att alltför god tillgång på fosfor är den 
direkta orsaken till blomningen av cyanobakterier, har kväve en 
nyckelroll i dramat. 

Fosforproblemet 
– en kvävefråga

Under de senaste åren har Egentliga Östersjön besvärats av blomningar av cyano-
bakterier. Frågan är vad orsaken är, och vad som kan göras för att förhindra dessa 
kraftiga blomningar. Bilden är tagen från satellit i juli 2005.
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vilket i sin tur leder till frisättning av fosfor, som i sin tur 
ger ökad sommarblomning av cyanobakterier.  Kraftig 
sommarblomning av cyanobakterier ”laddar upp” Öster-
sjöns vatten med kväve, som delvis kan utnyttjas av vårens 
algblomning året därpå. Den onda cirkeln är sluten, och 
det som först tycktes vara ett fosforproblem är i själva 
verket ett resultat av för hög kvävebelastning.

Miljöarbete kräver kunskap
Framgångsrikt miljöarbete kräver god kunskap om hur 
naturen fungerar. Annars är risken överhängande att 
vidtagna åtgärder blir otillräckliga, missriktade eller 
t. o. m. förvärrar situationen. Minskningen av kväve- och 
fosforbelastningen på Östersjön måste gå hand i hand. 
Hur och i vilken omfattning detta bör ske måste grun-
das på faktisk kunskap om hur näringsämnena regleras 
och balanseras. Tillförlitlig kunskap om mekanismer 

och processer för hur kväve och fosfor omsätts är helt 
nödvändig för att åtgärdsarbetet skall bli framgångsrikt, 
och obehagliga massförekomster av cyanobakterier som-
martid i Östersjön åter ska bli sällsynta. 

� -
rier om sommaren, även om den direkta orsaken till de kraftiga sommarblomningarna är höga fosforhalter (P). Förklaringen är 
att algerna som blommat om våren sedimenterar ner till bottnarna, och där orsakar ökad frisättning av fosfor från botten- 
se�
havsvatten.

FOSFOR I NATUREN
Grundämnet fosfor är helt nödvändigt för alla former 
av liv. Ämnet har sitt ursprung i vittrad jordskorpa. 
Fosfor förekommer löst (i jonform) och bundet till 
olika former av partiklar (oorganiskt och organiskt 
material  inklusive organismer) i vatten, samt inlagrat 
i bottensediment. Vid nedbrytning frisätts bundet 
fosfor och blir lätt tillgängligt för växter och djur, 
en process som är särskilt omfattande när syrebrist 
råder. Olika biologiska och kemiska processer återför 
löst fosfor till bunden/partikulär form.

TEXT Sven Blomqvist och Anneli Gunnars, Systemekologiska 
institutionen, Stockholms universitet
TEL 08-16 42 60 eller 090-786 79 76
E-POST sven.blomqvist@system.ecology.su.seIl
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Vårblomning
av växtplankton

Sommarblomning
av cyanobakterier

När tillgången 
på kväve avtar 
dör algerna och  
faller till botten

N P

Syrefria bottnar

Frisättning av fosfor 
från bottensediment
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Djurplankton är de minsta djuren i den marina 
näringsväven, och livnär sig till stor del på växt-
plankton. Djurplankton utgör också en viktig 

del av födan för många fiskar, och kan därmed fungera 
som transportörer av miljögifter från växtplankton till 
fisk. Flera tidigare studier har visat att miljögifter, som 
PCB, till och med anrikas i djurplankton. Detta innebär 
att en mycket stor mängd PCB tas upp av den fisk som 
äter djurplankton. 

Gifter söker sig till fett
Tidigare har man trott att djurplanktonen i första hand 
får i sig miljögifterna via födan. Våra och andras studier 
visar nu att upptag direkt från vattnet via andningen kan 
vara en ännu viktigare upptagsmekanism. 

Detta så kallade passiva upptag drivs av systemets 
strävan att uppnå jämvikt. Alla ämnen runtomkring oss 
strävar efter att uppnå jämvikt mellan olika media som 
luft, vatten, växter, jord, organismer och liknande. För 
PCB i havet innebär det att fördela sig mellan vatten och 
djurplankton på det energimässigt mest fördelaktiga sät-
tet. Eftersom organiska miljögifter är mycket fettlösliga, 
”trivs” de betydligt bättre i djurplanktons fett än i vatten. 
Upptaget via andningen leder därför till att djurplankton 
innehåller tio- till hundratusen gånger högre koncentra-
tion av PCB än vattnet.

Upptag direkt från vattnet
Vi har närmare undersökt djurplanktons upptag av PCB, 
för att ta reda på om det i huvudsak är upptag via födan 
eller direkt från vattnet via andning som styr PCB-halten 
i djurplanktonkroppens fettdepå. För att studera detta 

har vi vid olika tillfällen provtagit djurplankton av olika 
storlekar och sedan mätt PCB-halterna i dessa organismer. 
Vi fann inte något stöd för att djurplankton anrikar PCB 
från födan. PCB-halten i djurplankton verkar istället be-
stämmas av utbytet med omgivande vatten och därmed 
av PCB-koncentrationen i detta vatten. Eftersom många 
organiska miljögifter har liknande egenskaper är det 
troligt att detsamma gäller för en stor grupp ämnen. 

Om djurplankton inte anrikar organiska miljögifter 
från födan spelar det ingen roll vad de äter för hur mycket 
miljögift som till slut hamnar i fisk. Det är därmed, utifrån 
perspektivet miljögifters transport i näringsväven, också 
ointressant hur mycket PCB som finns i växtplankton och 
annat som djurplankton äter. 

Komplext upptag i fisk
Upptag av PCB och andra organiska miljögifter i fisk är 
betydligt mer komplext än i djurplankton. Framförallt 
är ju fisk mycket större. Det finns tidigare forskning 
som visar att fisk anrikar organiska miljögifter från sin 
föda. Maten uppehåller sig längre i tarmkanalen på 
fisk, och miljögifter i tarmen har därmed längre tid på 
sig att röra sig från tarmen in i fiskens muskelmassa. Å 
andra sidan gör fiskens storlek att det tar längre tid för 
miljögifterna att transporteras ut till hela fisken. Även 
fisk andas stora mängder vatten genom sina gälar och 
kan, liksom djurplankton, därmed både ta upp och göra 
sig av med miljögifter den vägen. 

Vad som ytterligare komplicerar bilden är att fisk 
till viss del kan bryta ned en del organiska miljögifter, 
vilket inte djurplankton verkar kunna göra i någon större 
utsträckning.

Mycket forskning har ägnats åt att försöka förstå hur miljögif-
ter som PCB tas upp i marina näringsvävar; från växtplankton 
till djurplankton till fisk, och i slutänden också till människa. I 
Östersjön är detta idag en aktuell fråga, då bland annat ström-
mingen innehåller så höga halter av dioxiner att den inte får 
säljas som människoföda till andra EU-länder. God kunskap 
om hur dessa ämnen tas upp i plankton från vatten och till sist 
hamnar i fisk kan framförallt underlätta vid riskbedömningar 
av nya ämnen. 

Hur hamnar 
miljögifterna i fisken?
Hur hamnar 
miljögifterna i fisken?

Foto: Martin Almqvist/Naturbild
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Djurplankton, som denna hoppkräfta, är föda för många 
fiskar, och fungerar därför som viktiga transportörer av mil-
jögifter från växtplankton till fisk. 

ORGANISKA MILJÖGIFTER
Organiska miljögifter, som DDT, PCB, dioxiner 
och bromerade flamskyddsmedel, finns i stort sett 
överallt omkring (och i!) oss idag. Eftersom dessa 
ämnen generellt är mycket stabila, kan de spridas 
långa sträckor med luft och vatten utan att brytas 
ned. De förekommer därför i områden mycket långt 
bort från sina huvudsakliga spridningskällor, och kan 
ge skadeverkningar i ekosystemet under mycket lång 
tid. Ett exempel på det är att olika bekämpningsme-
del, som tidigare flitigt användes inom jordbruket 
i Sydostasien, idag kan påvisas i fågel och fisk i 
Arktis. Många av de organiska miljögifterna är 
så långlivade att de finns kvar trots att utsläppen 
skedde för flera decennier sedan. 

Dessa ämnens stabilitet, toxicitet och fettlöslig-
het gör dem farliga för både miljö och människor, 
eftersom de ansamlas i organismers fettvävnader och 
där kan nå höga toxiska koncentrationer. Samma 
egenskaper är dock orsaken till att flera av dessa 
ämnen har använts i stora mängder som exempelvis 
bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och stabilisa-
torer i elektriska produkter. 

Analys av organiska miljögifter i vatten och 
organismer är en mycket dyr och tidskrävande 
procedur, bl.a. för att de förekommer i väldigt 
låga halter. Vattenkoncentrationen av olika PCB:er 
i Östersjön är ungefär en miljontedels mikrogram 
per liter havsvatten. 

Förenklad riskbedömning
Det är viktigt att ha en god uppfattning om vad som 
finns i miljön omkring oss och i det vi stoppar i oss. 
Ett ämnes kemiska struktur styr dess egenskaper och 
hur det uppträder i miljön. Därför kan kunskapen om 
välkända miljögifter som PCB bidra till förståelsen om 
hur nya kemikalier kommer att bete sig när de släpps 
ut i miljön. 

Vid riskbedömning av kemikalier kan man modellera 
flödet av ämnet i den marina näringsväven, för att få en 
bild av hur mycket som tas upp av växter, djur och män-
niska, och hur mycket som stannar kvar i vattnet. I sådana 
modelleringar görs antaganden om vilken väg miljögiftet 
tar för att nå exempelvis fisk, hur mycket gift som finns 
i olika organismer samt vilken tidsskala det handlar om 
för miljögiftet att ta sig från vattnet in i fisken. 

För PCB:er och organiska miljögifter med liknande 
struktur kan en sådan riskbedömning nu förenklas 
avsevärt, då en hyfsad uppskattning av halten i djur-
plankton kan göras utifrån vattenkoncentrationen av 
samma ämne.  

TEXT Anna Sobek, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 
Stockholms universitet
E-POST anna.sobek@fal.admin.ch
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Bekämpningsmedel, som tidigare flitigt användes inom jordbruket i Sydostasien, kan idag påvisas i fågel och fisk i Arktis. För 
a� -
expedition till Arktis (bilden till vänster) och dels i Gullmarsfjorden på Västkusten. 
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D en marina fröväxten ålgräs, Zostera marina, är idag 
en mycket viktig art i kustnära områden i Sverige 
och på hela den norra delen av halvklotet. Ålgräs 

bildar stora sjögräsängar som fungerar som hem och skydd 
för många olika alger, smådjur och fiskyngel. 

Ängar på tillbakagång
Om man sätter på sig cyklop och simfenor och ger sig ut 
och spanar, så kan man hitta ålgräsängar på många håll 
längs våra kuster. De finns både i riktigt grunda områden 
och ner till fem-sex meter eller ibland ännu djupare. Förr 
växte ålgräset djupare ner, men dessa undervattensängar 
är nu på tillbakagång. En förklaring kan vara att vattnet 
har blivit grumligare på grund av övergödning och tillväxt 
av plankton. Ålgräset behöver fånga solljus för att kunna 

växa och överleva, precis som alla andra växtplankton, 
alger och landväxter. 

Solljuset ger den energi som krävs för att samla in 
kol och bygga ihop det till stora kolhydratmolekyler som 
behövs till cellernas alla byggstenar. Kolet måste vara i 
form av koldioxid för att växterna ska kunna ta till vara 
det. På land finns det gott om koldioxid i luften som lätt 
kommer in i växternas blad, och vidare in till cellernas 
kloroplaster. Problemet för havsväxter är att det nästan 
inte finns någon koldioxid i havsvatten. Däremot finns 
det gott om bikarbonat. 

Finurligt kolupptag
Det har visat sig att algerna i havet är mycket uppfin-
ningsrika. Genom att sänka pH vid cellmembranet 
omvandlas bikarbonat av sig själv till koldioxid. På så 
sätt kan kol tas tillvara ur havet. Förmågan att ta upp 
bikarbonat behövdes inte för växter på land, så därför har 
landväxterna med tiden förlorat denna förmåga. 

Vår forskning har gått ut på att ta reda på mer om 
hur fotosyntesen är kopplad till kolupptaget hos stora 
havslevande alger och hos fröväxten ålgräs. Ålgräset har, 
trots sin historia som landlevande växt, åter utvecklat 
förmågan att ta tillvara på bikarbonat, på ett liknande 
sätt som alger gör. 

För mycket länge sedan uppstod en sorts bakterieliknande orga-
nismer i havet. De hade förmågan att fånga solljus, och kunde 
använda sig av den energin för att växa och leva. Ur dessa har 
sedan flercelliga alger uppstått och så småningom uppkom också 
växter som lyckades kolonisera land. Men historien tar inte slut 
där. Några av de landlevande fröväxterna vandrade tillbaka till 
havet. De kallas marina angiospermer och är blommande fröväxter 
som lever under havsytan.

Ålgräset är en ma� -
rat tillbaks till havet. Den har återutvecklat havsväxters finurliga sätt att ta upp koldioxid från ett koldioxidfattigt havsvatten.

Foto: Biogeo & Forststyrelsen, Finland

HavsväxtersHavsväxters

finurliga kolupptagfinurliga kolupptag
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Hos ålgräs tas bikarbonatet upp vid cellmembranen 
som är i kontakt med havsvattnet. Detta sker troligen 
genom s.k. protonpumpar. Antingen pumpas bikarbo-
natet aktivt in i cellen eller så omvandlas det redan vid 
protonpumparna till koldioxid genom den sura miljön 
som bildas där. Sedan kan koldioxiden förflyttas vidare 
genom cellen till kloroplasterna genom den skillnad i 
koncentrationsgradient som uppstår. 

Vår forskning visar att det dröjer några minuter 
innan kloroplasterna kommer igång ordentligt med 
fotosyntesen då man tillför ljus till ålgräs som hållits i 
mörker. Det beror på att det tar en stund för ålgräset att 
få igång det nödvändiga kolupptaget.

Energikrävande process
Protonpumparna drivs med energimolekyler. Dessa 
molekyler skapas både i kloroplaster och i mitokondrier. 
För att ta reda på varifrån de kommer gjorde vi ett expe-
riment där vi stoppade mitokondriernas arbete med att 

PROTONPUMPAR GÖR SKILLNAD
Protonpumpar är en särskild sorts proteiner som 
kan flytta protoner igenom cellens olika membran. 
När de elektriskt laddade protonerna flyttas bildas 
en skillnad i både pH och laddning som kan utnyttjas 
i olika sammanhang. Exempelvis orsakar ett lågt 
pH en jämviktsreaktion som omvandlar bikarbonat 
(HCO3

-) till koldioxid (CO2).

göra energimolekyler. Då tog ålgräsets celler upp mycket 
mindre bikarbonat, och fotosyntesen blev mycket lägre. 
Genom att tillsätta koldioxid kunde fotosyntesen komma 
igång igen. Förmågan att omvandla bikarbonat till kol-
dioxid hade alltså förlorats då mitokondrierna sattes ur 
spel. Dessutom visade experimentet tydligt att när det 
finns tillräckligt med ljus så är det förmågan att ta upp 
kol som begränsar fotosyntesen hos ålgräset.

Spännande spekulationer
Resultaten leder till en del spännande frågor och speku-
lationer. Nu när människan tillför allt mer koldioxid till 
atmosfären, så kommer troligen också allt mer koldioxid 
att lösas i havet. Eftersom koldioxid dessutom sänker pH 
i vattnet, leder det till att en större del av bikarbonaten 
omvandlas till koldioxid. Vad kommer det att få för ef-
fekt för ålgräsets del?

Kommer mer koldioxid att mest gynna plankton 
som växer i vattnet ovanför sjögräsängarna? Alltså släppa 
igenom ännu mindre ljus till ålgräset. Eller kommer ål-
gräset att behöva mindre ljus för kolupptaget och istället 
få mer energi över för tillväxt? Det ger i så fall allt fler 
av de vackra sjögräsängarna och allt djupare ner. Vilket 
det blir får framtiden utvisa!

KLOROPLASTER FÅNGAR LJUSET
I växtceller finns kloroplaster där fotosyntesen sker. 
Den till synes enkla formeln:
solenergi + vatten (H2O) + koldioxid (CO2) => 
=>  kolhydrater (CH2O) + syrgas (O2) 
är uppdelad i två steg.

I det första steget fångas solenergi som används 
till att dra loss elektroner från vattenmolekyler. Då 
klyvs vattnet och bildar syreatomer och väteprotoner. 
Elektroner och protoner leds vidare i en serie reak-
tioner som i slutänden resulterar i kemiskt bunden 
energi i form av energimolekyler. Syreatomerna 
är en biprodukt som inte används mer i detta sam-
manhang. De slår ihop sig två och två, försvinner 
ut och bildar den syrgas som finns i luften som vi 
andas varje dag.

I det andra steget används energimolekylerna till 
att bygga ihop koldioxid till stora kolhydratmolekyler 
i en serie reaktioner som kallas Calvin-cykeln. Dessa 
kolhydrater utgör basen i växternas byggstenar och 
fungerar också som energikälla i mitokondrien. Om 
inte kloroplasterna får tillräckligt med koldioxid 
stannar hela fotosyntesen upp.

TEXT Herman Carr, Botaniska institutionen, 
Stockholms universitet
TEL 08-16 38 46
E-POST herman.carr@botan.su.se

Vid Kristinebergs Marina Forskningsstation finns utrustning för att mäta foto-
syntes, och i omgivningarna finns även fina ålgräsängar. 
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nMITOKONDRIER - CELLERNAS KRAFTSTATIONER 
Mitokondrier finns i alla celler hos både växter och 
djur. Där omvandlas redan bunden energi till de 
mycket användbara energimolekyler som används 
som energikälla i de flesta processer i cellen. Män-
niskor och djur har bara mitokondrier och måste äta 
mat för att få bränsle till mitokondrierna. Hos växter 
däremot pågår ett samspel mellan kloroplasterna, där 
fotosyntesen sker och kolhydraterna tillverkas, och 
mitokondrierna, där den lagrade energin i kolhydra-
terna åter kan omvandlas till energimolekyler.
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Tre rapporter blir en
I mer än ett decennium har man kunnat läsa om miljötillstån-
det i våra omgivande hav i tre rapporter; Bottniska viken, 
Östersjörapporten, som behandlar Egentliga Östersjön och 
Havsmiljön, som behandlar Västerhavet. Nu ska tre rapporter 
bli en nationell rapport, samtidigt som de regionala rappor-
terna Bottniska viken och Östersjörapporten läggs ner. 

En redaktionskommitté har bildats, bestående av repre-
sentanter för Naturvårdsverket samt informatörer och miljö-
samordnare vid de tre marina centra. Den första nationella 
rapporten beräknas komma ut år 2007, så planeringsarbetet 
är redan i full gång. 

Forskningsfartyg på besök
Den 27 februari lade R/V Maria S. Merian till vid Stadsgår-
den i Stockholm. Hon är ett nytt tyskt forskningsfartyg från 
Baltic Sea Research Institute i Warnemünde. 

Hennes första expedition startade den 16 februari i 
Rostock och gick via Stockholm, där flera svenska forskare 
anslöt, till Bottniska viken för provtagning och för att testa 
isgående. Därefter stod Helsingfors på tur dit man anlände 
den 16 mars. 

Maria S. Merian är 95 m lång och 19 m bred och är ett 
mycket modernt havsforskningsfartyg byggt för expeditioner 
både på Atlanten och i Nord- och Östersjön.

Sverige - Aktionsplan för havsmiljön 
Under lång tid har många insatser gjorts för att förbättra 
miljötillståndet i våra hav. Trots alla insatser fortsätter 
algblomningarna, utsläppen av gifter och det ohållbara 
fisket. 

Regeringen har nyligen gett Naturvårdsverket i uppdrag 
att föreslå hur det svenska havsmiljöarbetet ska få vind i 
seglen. Förslagen på åtgärder håller just nu på att tas fram 
i samråd med 14 andra myndigheter. Arbetet kommer att 
utmynna i en Aktionsplan för havsmiljön. Huvudsyftena är 
att få fram fler förslag på konkreta åtgärder för havsmiljön, 
samt att föreslå hur svenska myndigheter på ett effektivare 
sätt ska kunna samverka för en bättre havsmiljö. 

Aktionsplanen är en del av regeringens nya Nationella 
strategi för havsmiljön och ska komplettera det arbete som 
redan pågår inom t.ex. miljömålsuppföljning, Vattendirektivs-
arbete och liknande. Tidsplanen är mycket snäv. Redan den 
1 maj 2006 ska Aktionsplanen presenteras för regeringen.

Östersjön – Baltic Sea Action Plan
HELCOM är den organisation där alla Östersjöländerna 
sedan trettio år gemensamt arbetar för att skydda och 
förbättra hela Östersjöns havsmiljö. En plan med ett nytt 
angreppssätt – Baltic Sea Action Plan – har just antagits 
av kommissionen. 

Planen ska baseras på tydliga mål om god ekologisk 
status utifrån allas våra gemensamma önskemål om ett friskt 
hav; exempelvis klart vatten, inga obehagliga algblomningar 

notiser
Flora- och faunavård 2006: 
Konferens om naturvård i vatten 
Årets konferens handlar om den biologiska mångfalden och 
naturvården i våra vatten; Vad vill vi uppnå i våra hav, sjöar 
och vattendrag? Räcker de nationella miljökvalitetsmålen som 
målbilder för att klara den biologiska mångfalden? Och – vad 
är det vi vill ha? Vilket tillstånd i vattnet eftersträvar vi? 

Deltar gör bl.a miljöministern, generaldirektörerna 
vid Naturvårdsverket och Fiskeriverket samt  ordförande i 
Sveriges Yrkesfiskares Förening. 

Konferensen äger rum vid SLU i Uppsala den 12 maj. 
Läs mer på www-conference.slu.se/flofa. Anmälan görs via 
konferensens hemsida.

och en naturlig utbredning av djur och växter. Dessa mål 
måste i praktiken också balanseras mot vad som är politiskt 
möjligt; d.v.s. vad vi kan acceptera för förändringar för att 
åstadkomma ett sådant hav. 

Fokus ligger på åtgärder för att minska övergödningen, 
hejda spridningen av miljöfarliga ämnen, åstadkomma säkra 
sjötransporter och bevara skyddsvärda områden.

Planen presenterades och diskuterades och fick ett över-
väldigande stöd vid en konferens i mars. Där deltog närmare 
200 ledande representanter för ländernas forskarsamhällen, 
näringsliv, regeringar och miljöorganisationer. Även EU stöder 
planen och ser den som ett viktigt pilotprojekt inom sin Marina 
Strategi. Ett konkret förslag på åtgärder och tidplan ska vara 
färdigt i slutet av 2007. Läs mer på www.helcom.fi.

Internationellt - GIWA
FN:s miljöprogram UNEP arbetar sedan 1999 med en syste-
matisk utvärdering av miljötillståndet och miljöproblemen 
i alla världens vattenområden och vad dessa har för socio-
ekonomiska effekter. Denna Global International Waters 
Assessment har nyligen utvärderat Östersjön och konstaterar 
att övergödning och överfiske är de största problemen i om-
rådet. De går kort och kärnfullt igenom orsakerna till dessa 
problem, och ger förslag på konkreta åtgärder. 

Läsningen ger nyttiga insikter och perspektiv. Öster-
sjöländerna framstår sannerligen inte i någon särskilt god 
dager. Läs mer på http://www.giwa.net

HAVSMILJÖN PÅ AGENDAN
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Stort marint inslag i Svenska artprojektet
Den marina verksamheten växer sig allt starkare inom 
Svenska artprojektet. Nyligen påbörjade Matthias Obst, 
från Aarhus universitet, sin postdoc i systematik vid Kris-
tinebergs Marina Forskningsstation. Tjänsten finansieras 
till större delen av Kungliga Vetenskapsakademien men får 
substantiellt stöd från Svenska artprojektet. Matthias ska 
utforska den svenska mossdjursfaunan och värvar i dagarna 
tillsammans med Per Sundberg vid Zoologiska institutionen, 
Göteborgs universitet, en doktorand som ska arbeta med 
mossdjurstaxonomi. Doktoranden finansieras inom ramen 
för Svenska artprojektets forskarskola i taxonomi på dåligt 
kända organismgrupper.

Under våren tillsätts också doktorander i taxonomi på 
skalbärande havsborstmaskar (Polychaeta, Aphroditiformia) 
och bukhårsdjur (Gastrotricha) inom ramen för forskarskolan. 
De doktorander som sedan tidigare finansieras av Svenska 
artprojektet kommer också att kunna delta i forskarskolans 
aktiviteter. Doktoranderna kommer att mötas dels på en årlig 
träff, dels på forskarutbildningskurser i samarbete med olika 
forskningsinstitutioner i landet. Kurserna står även öppna för 
andra doktorander inom taxonomi/systematik från i första 
hand Sverige och övriga nordiska länder. Aktiviteterna ko-
ordineras av Per Sundberg med stöd av en styrgrupp.

Även bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna står på tur att begåvas med marina inslag. Just nu 
pågår arbetet med den första marina volymen, som behand-
lar tagghudingar och svalgsträngsdjur, för högtryck. Andra 

volymer där arbete pågår är Kräftdjur, Broskfiskar och 
Havsborstmaskar.

Vi har tidigare rapporterat i HavsUtsikt om invente-
ringen av grunda utsjöbankar, där ArtDatabanken deltog. 
Nu är det dags för oss att gå till sjöss under egen flagg! Vi 
har en diger och spännande uppgift framför oss – under de 
kommande tre åren ska Svenska artprojektet genom en stor-
skalig inventering försöka kartlägga den marina mångfalden 
längs svenska västkusten. Resultaten från inventeringarna 
blir viktiga pusselbitar i vår taxonomiska forskning och de 
marina delarna av Nationalnyckeln, men utgör samtidigt 
en ovärderlig referens för arbetet med att dokumentera och 
bevara den marina mångfalden. I år kommer vi huvudsakligen 
att koncentrera undersökningarna till de djupare delarna 
av Skagerrak. 

Provtagningen, som görs från fartyget Arne Tiselius, är 
upplagt enligt ett glest stationssystem där samma områden 
besöks under för- respektive sensommar men med något skif-
tande stationer. Ombord på båten kommer vi att ha ett gäng 
rutinerade experter, som tillsammans täcker upp de flesta 
marina organismgrupper. Därtill kommer ett antal experter 
att sitta i land och undersöka och bearbeta det insamlade 
materialet. Vi räknar med många nya och spännande fynd 
av plattmaskar, mossdjur och andra ryggradslösa kräk! 
Intresset för inventeringen har glädjande nog varit mycket 
stort, och det är – bokstavligt talat – många som vill vara 
med på båten. För mer information, kontakta Anna Karlsson, 
ArtDatabanken (anna.karlsson@artdata.slu.se).

ARTDATABANKEN INFORMERAR

Bokrecension: Förändringar under ytan 
– Sveriges havsmiljö granskad på djupet
I Naturvårdsverkets serie ”Monitor” har nu turen återigen 
kommit till havsmiljön. Det var knappt tjugo år sedan en 
liknande sammanställning gjordes, och nu liksom då har 
sammanställningen gjorts av Clas Bernes med stöd av en re-

ferensgrupp vid Naturvårdsverket. 
De första kapitlen ger en grund-

läggande beskrivning av de svenska 
havsområdena, och vilka likheter och 
skillnader som finns mellan dessa. 
Resterande del av boken ägnas mil-
jöhoten, och hur miljötillståndet är 
idag. Mot slutet av boken diskuteras 
åtgärder, och de stora miljöhoten 
rangordnas gentemot varandra. 
Denna rangordning kan naturligtvis 

diskuteras, men ger läsaren underlag för funderingar kring 
vår havsmiljö och hur vi på bästa sätt ska förbättra den. 

”Förändringar under ytan” ger en mycket god översikt 
över våra havsområden och vilka hot och miljöstörningar 
dessa är utsatta för. Boken borde vara värdefull för såväl 
miljötjänstemän som studerande på gymnasienivå och uppåt.
Trots att en stor mängd data sammanställts är informatio-
nen till stora delar aktuell. Clas Bernes har klarat att ge en 
överskådlig bild även inom områden där meningarna går 
isär bland forskare och miljöövervakare. 

Boken kostar 265 kronor och kan beställas från Natur-
vårdsverkets miljöbokhandel. Den finns både på svenska 
och engelska.

Ostindiefararen  i Sydafrika
Medan man i Kapstaden bara betraktade Ostindiefararen som 
ett i raden av besökande fartyg har Port Elizabeth verkligen 
tagit fartyget till sitt hjärta. Trots att staden har närmare 
2 miljoner invånare verkar alla ha hört talas om ”the Swedish 
Ship”. Den adressen räcker när man beställer en taxi! 

De första två dagarna man visade fartyget för allmänheten 
kom över 6 000 personer. Intresset för vad som lever på de 
små akrylplastskivor som är fastsatta under vattnet i fören 

på fartyget är nästan 
generande stort. För 
just nu finns inte så 
mycket intressant att 
visa genom mikrosko-
pet. I Sydatlantens 
ytvatten finns ytterst 
lite näringsämnen och 
följaktligen mycket 
litet plankton, vilket 
är havstulplanernas 
föda. Vattnet är kris-
tallklart och siktdjupet 
34 meter. De flesta 
havstulpanerna svälter 
helt enkelt ihjäl under 
överfarten! Men nu 
börjar sydafrikanska 

havstulpaner så sakta ersätta de brasilianska. I slutet av 
mars kastar Ostindiefararen loss och styr kosan mot Fre-
emantle i Australien.
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FOKUS 

Skarven var i början av förra seklet för-
svunnen som häckfågel hos oss men har 
nu gjort comeback med stor kraft. Skarven 
tillhör ordningen pelikanfåglar, och det 
finns ca 30 olika arter i världen. Den mest 
spridda är storskarven, Phalacrocorax carbo. 
En underart till den, mellanskarven, Pha-
lacrocorax carbo sinensis, är den som häckar 
hos oss. Den återfinns längs hela vår kust 
och i många sjöar. Mellanskarven är en 
flyttfågel och brukar tillbringa vintern i 
Mellaneuropa och längs Medelhavets 
kuster. Ett ökande antal skarvar väljer 
dock numera att övervintra.

Skarven är stor, upp till en meter hög, 
med 160 cm mellan vingspetsarna och 
med en vikt på två till tre kilo. Den är 
lätt att känna igen med sitt lite reptillika 
utseende, med långsmal kropp, hals och 
huvud. Fjäderdräkten hos gamla fåglar är 
glänsande svart, och under häckningstiden 
anläggs vita fjädrar på huvud och lårsidor. 
Ungfåglarna däremot är bruna med en 
varierande mängd vitt på bröst och mage. 
Skarvens fjäderdräkt är endast delvis vat-
tentät, och därför ser man dem ofta sitta 
med utspärrade vingar på skär och andra 
öppna platser för att lufttorka fjädrarna 
mellan sina dyk.

Skarven lever nästan uteslutande av 
fisk. Födan varierar stort, eftersom den 
fångar den fisk som för tillfället är vanli-
gast förekommande. Ofta består bytet av 
mört, abborre och tånglake. En skarv äter 
upp till ett halvt kilo fisk varje dag. De 

kan flyga upp till 30 km för att komma 
till sina fiskeställen som finns på grunda 
vatten, sällan djupare än 20 meter. De är 
ytterst skickliga dykare och fångar sitt 
byte med näbben. De flesta fiskar sväljer 
de nere i vattnet, men större fiskar måste 
ibland tas upp till ytan för att ätas. Ett 
äldre namn på skarven är ”ålakråka”, men 
ål är ett sällsynt byte. Snarare har ålens 
betydelse som föda överskattats, och det 
beror just på att större, svårhanterade 
byten som ålen, tas med upp till ytan där 
de konsumeras.

Skarven häckar i kolonier som kan 
bestå av flera tusen par. Paren håller ihop 
under en säsong, och båda föräldrarna 
hjälps åt att föda upp ungarna. Boet pla-
ceras i en grenklyka eller direkt på marken. 
Näringsämnena i fåglarnas spillning gör 
att växtligheten förändras vid kolonierna. 
Många träd dör, medan näringsälskande 
växter tar över. Man kan se hela öar med 

kala, skelettliknande träd. Mer än hälf-
ten av kolonierna återfinns dock på skär 
som är trädlösa från början. Kolonierna 
erbjuder ett bra skydd mot predatorer 
som mink och trut. Därför ser man ibland 
andra fågelarter, som sillgrissla, häcka i 
skarvkolonier. 

Häckningen sker mellan april och 
juni. Äggen ruvas i ungefär en månad, 
och när ungarna är kläckta stannar de i 
boet i ytterligare nästan två månader och 
matas av föräldrarna. En till tre ungar per 
bo blir flygga, och de blir könsmogna vid 
2–3 års ålder.

Skarven blir vanligtvis inte äldre än tio 
år. De har få fiender förutom människan, 
men på senare år har man sett havsörnar 
som börjat specialisera sig på skarv som 
bytesdjur. Detta har på en del platser fått 
till följd att hela kolonier har flyttat.

Skarven 
– en udda 
kustprofil

Ulrika Brenner/Redaktionen
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