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I detta nummer av HavsUtsikt får ni ta del av en 
fantastisk blandning av forskningsartiklar. Korallrev 
på västkusten, sälar i Östersjön, Ostindiefararen på 
Atlanten, ozon i Arktis och algblomning i Indien. Det 
visar vilken otrolig bredd vi har på vår havsforskning 
i Sverige. Men den är inte bara bred, vår forskning 
går även på djupet.

Grundforskning är rent vetenskapligt sökande 
efter ny kunskap som inte är avsedd att lösa prak-
tiska problem, till exempel när man försöker ta reda 
på vem som äter vem på havets botten. Tillämpad 
forskning, eller målforskning, är inriktad på lösning 
av speciella problem, till exempel forskningen för 
att ta fram miljövänliga båtbottenfärger. Dessutom 
finns uppdragsforskning som utförs på uppdrag av en 
organisation utanför universiteten i ett annat syfte 
än vetenskapligt, till exempel hjälpa ett reningsverk 
att förfina sin teknik.

 Det är många som ropar efter mer tillämpad 
forskning för att lösa dagens miljöproblem. Då är 
det viktigt att komma ihåg att grundforskningen är 
grunden för all kunskap. Utan den står sig miljö-
arbetet slätt.

Trevlig läsning, både på bredden och djupet!
Redaktionen

Utkommer med tre nummer per år. Upplaga ca 8 000 ex.

OMSLAGSBILD Rosa och vita färgvarianter av 
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lingua. Foto: Tomas Lundälv
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KRÖNIKA 

Klimatfrågan kräver
internationella insatser

S veriges nye miljöminister, Andreas Carlgren, har deklarerat att han tänker prioritera problemen 

kring den globala uppvärmningen – ett oerhört stort problemkomplex som berör atmosfären 

och kontinenterna men i högsta grad även haven. Det är ju knappast en nyhet att drygt 70 

procent av jordytan täcks av hav. Mindre känt är att havens medeldjup är ca 3 700 meter. 

Djupt bottenvatten bildas endast på ett fåtal ställen och Atlanten spelar en helt avgörande roll i 

detta sammanhang. I norr är det särskilt i Grönlands- och Islandshaven samt i Labradorhavet på ömse 

sidor om Sydgrönland som tungt, saltrikt och kallt vatten sjunker ned mot djuphavet. I söder är det 

under isen i Weddellhavet vid Antarktis, som ännu tyngre vatten bildas. Skulle djupvattenbildningen 

brytas finns det risk för uppdelning av haven i en övre del på ett fåtal hundra meter och ett djuphav 

därunder. Utbytet mellan de två delarna bryts inte helt men begränsas kraftigt. Vi har redan sett 

att bildningen av bottenvatten i norr har minskat.  Vattenvolymen i Golfströmmens fortsättning över 

Atlanten, den så kallade Transatlantiska strömmen, är mindre än tidigare, men den är något varmare. 

Än så länge har vi dock i stort samma värmetransport som tidigare mot nordöstra Atlanten.

Situationen kan förvärras genom ett kraftigt ökat sötvattentillflöde mot Polarhavet i norr. Faktiskt 

utförde naturen ett storskaligt experiment för ca 9 000 år sedan, under den så kallade yngre Dryas-

perioden, då en stor sjö på Nordamerikanska kontinenten plötsligt tömdes genom S:t Lawrenceflodens 

dalgång mot Nordatlanten. Detta skapade ett sött ytvattenskikt som hindrade djupvattenbildningen 

och därmed avsevärt bromsade avsmältningen av inlandsisen.

Processer som denna innebär stora anpassningsproblem för havens växt- och djurvärld. Får man 

ett ytligt grundhav ovanpå ett djuphav uppstår ytterligare stressmoment genom att grundhavet med 

sin begränsade volym relativt snabbt kan bli mättat på koldioxid och därigenom blir surare, får lägre 

pH, vilket ger problem för de organismer som bygger upp skal eller skelett av kalciumkarbonat. 

Havens totala koldioxidupptag minskar genom det minskade utbytet mellan grund- och djuphav.

Att förstå alla komplicerade processer som en global uppvärmning åstadkommer innebär ett 

gigantiskt vetenskapligt arbete som kräver samarbete mellan atmosfärsforskare och havsforskare. 

Arbetet måste gå snabbt eftersom vi redan nu kan se en rad följder av uppvärmningen. Samarbetet 

måste vara vetenskapligt brett och internationellt eftersom ingen enskild nation har resurser att 

klara av komplexiteten och kostnaderna.

Jag hoppas att miljöministern har god insikt om havens roll för klimatutvecklingen och kan 

hjälpa till att stimulera forskningen både nationellt och internationellt. Vi har inte råd att endast se 

på våra närmaste havsområden – vi måste även blicka ut över världshaven!

Jarl-Ove Strömberg är profes-
sor emeritus i marinbiologi vid 
Vetenskapsakademien med pla-
cering vid Kristinebergs marina 
forskningsstation i Fiskebäcks-
kil. Han har deltagit mycket 
i internationell havsforskning 
både ombord på fartyg och i 
arbete i olika samarbetsor-
gan som Intergovernmental 
Oceanographic Commission och 
särskilt i det rent vetenskapligt 
uppbyggda Scientific Committee 
on Oceanic Research.
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K allvattenkoraller finns i hela Nordatlanten. Man 
hittar dem ofta djupt, på kanten av kontinental-
sockeln och längs de djupa rännor som skär in i 

sockeln. De är beroende av en fullt marin miljö med hög 
salthalt och låga vattentemperaturer året runt. Även en 
god strömsättning är viktig. Det finns ett hundratal olika 
arter av kallvattenkoraller men stommen i reven utgörs 
alltid av ögonkorallen. Korallerna är av central betydel-
se för den biologiska mångfalden i nordliga hav, samti-
digt som det finns oroande tecken på att djupa korall-
ekosystem i hela Nordatlanten håller på att förstöras i 
en förfärande takt, främst som en följd av det moder-
na fiskets utveckling.

Svåra att studera
Revbildande kallvattenkoraller i svenska vatten beskrevs 
i litteraturen första gången på 1920-talet. Upptäckten 
gjordes av dåvarande chefen för Naturhistoriska muséet 
i Göteborg, professor L. Jägerskiöld. Vid en kartläggning 
av det marina livet utefter Bohusläns kust hittades le-
vande rev av ögonkorallen på tre platser i Kosterrännan. 

Jägerskiöld beskrev också enstaka fynd av hornkoraller 
från områden längre ut i Skagerrak.

Märkligt nog har korallerna i Skagerrak rönt litet in-
tresse från marinbiologer fram till helt nyligen. Visser-
ligen har biologer ofta organiserat provtagningsexpedi-
tioner till de kända korallområdena i Kosterrännan, då 
dessa erbjuder goda möjligheter att påträffa en lång rad 
sällsynta arter. Men speciella studier rörande koraller-
nas utbredning och biologi har dock lyst med sin från-
varo. En förklaring kan vara att de är svåra att stude-
ra med traditionella provtagningsmetoder som botten-
skrapor. Korallerna är också svåra att hålla levande i ak-
varier då de har höga krav på sin livsmiljö.

Ny utrustning avslöjar svenska rev
Sedan slutet av 1990-talet har vi vid Tjärnölaboratoriet 
satsat på att bygga upp kunskap och utveckla sådan ut-
rustning som krävs för studier och bilddokumentation 
av känsliga ekosystem på stora djup i havet. Tjärnö Cen-
trum för Undervattensdokumentation har etablerats för 
denna typ av verksamhet, och för närvarande dispone-
rar vi tre fjärrstyrda undervattensfarkoster och ett min-
dre specialfartyg.

Vår första uppgift bestod i att undersöka tillståndet 
för de korallrev som Jägerskiöld en gång hittade. Det var 
en mycket spännande upplevelse när levande vita kor-
allkolonier första gången uppenbarade sig i videomoni-
torn på vårt undersökningsfartyg hösten 1998. Det vi-
sade sig dock snart att två av Jägerskiölds tre rev nu var 

När man hör ordet korallrev går tankarna ofta till tropiska 
miljöer med varma vatten. Det är ingenting vi förknippar med 
våra kalla hav i Sverige. Men faktum är att vi har korallrev i 
våra vatten. De är dock inte så lätta att upptäcka. Inte förrän på 
senare tid, med avancerad utrustning, har man börjat kartlägga 
deras liv och utbredning.

En mindre kungsfisk, Sebastes viviparus, nedanför en koloni av ögonkorall. På bilden syns också sjöpungar och svampen Mycale lingua.

Korallrev utforskas
 – i sista minuten

Korallrev utforskas
– i sista minuten
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TEXT OCH FOTO Tomas Lundälv, Tjärnö Centrum för Undervattens-
dokumentation, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, Göteborgs 
universitet
TEL 0526-686 67
E-POST tomas.lundalv@tmbl.gu.se

döda. Det enda kvarvarande, i Kosterrännans norra del, 
var i dåligt skick. Huvuddelen av revet var dött, och vi 
hittade endast två mindre områden med levande kor-
all. Vidare undersökningar visade att skadorna på reven 
sannolikt orsakats av trålning. Tydliga spår efter trål-
bord som krossat korallerna gick rakt igenom korallfäl-
ten. Observationer visar att Jägerskiölds två sydliga rev 
har dött ut någon gång under de senaste 20 åren. Som 
perspektiv kan nämnas att korallerna har vuxit i Kos-
terrännan under ca 8 OOO – 9 000 år. Vi vet nu också 
att koraller har vuxit på ytterligare tre platser i Koster-
rännan. Det är dock inte känt när de dog.

Sedan år 2001 har trålskyddszoner införts runt de 
tre största kända korallförekomsterna, varav två döda, 
samt runt ytterligare tre skyddsvärda områden, genom 
en överenskommelse med yrkesfiskarna i området.

Norska rev i blickfånget
År 2002 fick vi ett uppdrag från norska myndigheter 
att göra en kartläggning av djupområden i norska vat-
ten gränsande till Kosterfjorden, Hvaler och Yttre Oslo-
fjorden, som underlag för en planerad marin national-
park. Efter tre års arbete har vi nu kartlagt 17 levande 
rev av ögonkorall och ungefär lika många döda. I delar 
av området finns dessutom täta bestånd av hornkoral-
ler bestående av sjöris och risgrynskorall. Där lever ock-
så bestånd av medusahuvuden, ett slags storvuxna orm-
stjärnor med mångförgrenade armar. Det största revet 
ligger nära svenska gränsen, innanför Tisleröarna. Tis-
lerrevet är ca 1 200 meter långt och 200 meter brett, 
och sträcker sig i djupled från 70 till 160 meter. Det är 
ett av de största reven som hittills upptäckts inomskärs, 
och också ett av de grundaste. Flertalet av de norska re-
ven  har omfattande skador från trålfiske, men två av de 
största reven är nu skyddade. Arbete pågår för att infö-
ra trålskyddszoner runt alla levande rev.

Nya områden undersöks
Under de senaste åren har också kartläggning av korall-
förekomster i öppna Skagerrak påbörjats. Speciell upp-
märksamhet har ägnats ett område väster om Väderö-
arna kallat Bratten. Det är ett område med mycket in-
tressant bottentopografi som genomkorsas av flera mil 
långa och ca 100 m djupa raviner. Där finns också en 
mängd stora djupa hålor i bottnen som bildats genom 
utströmning av gas. I Brattenområdet har vi funnit syn-
nerligen rika förekomster av hornkoraller som sjöris och 
risgrynskorall men också den vita hornkorallen, samt en 
för Sverige helt ny art, Anthothela grandiflora. Även täta 
bestånd av medusahuvuden och en rad andra sällsynta 

Tre individer av medusahuvud, Gorgonocephalus caputmedusae, i anslutning till 
en liten koloni av risgrynskorall. På berget syns flera arter av svampdjur, rörbyg-
gande borstmaskar, armfotingar och räkor.

Karta som visar 
den kända utbred-
ningen av levande 
och döda rev av 
ögonkorall i Koster/
Hvaler-området i 
nordöstra Skager-
rak. Markeringarna 
avser komplex av 
rev, som ibland 
innehåller ett större 
antal enskilda rev.

arter har påträffats. Bratten är också ett område som ut-
nyttjas intensivt för fiske, och omfattande spår och ska-
dor från detta har dokumenterats. Möjligheter till skydd 
av delar av området är under utredning.

För Tjärnölaboratoriet har upptäckten av de många 
korallreven i närområdet inneburit att laboratoriet hål-
ler på att utvecklas till ett centrum för korallforskning i 
Europa. Inget annat laboratorium kan erbjuda tillgång 
till varierade korallmiljöer på måttliga djup i skyddade 
lägen året runt på mindre än en timmes avstånd. Vi del-
tar nu i flera stora EU-projekt som syftar till att ytterligare 
fördjupa kunskaperna om korallekosystemens funktion 
och betydelse för den biologiska mångfalden.

Levande
Döda

Tjärnö

Oslofjorden

Hvaler

NORGE

SVERIGE

Koster

Väderöarna

Strömstad
Kosterfjorden
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Du känner säkert till att ditt fingeravtryck, ditt an-
siktes form eller mönstret på din näthinna kan 
användas för att med stor säkerhet identifiera 

just dig. I alla pass som utfärdats i Sverige på senare tid 
finns ett litet chip som innehåller information om bä-
rarens ansikte och fingeravtryck. I jakten på terrormiss-
tänkta eller andra kriminella används övervakningska-
meror kopplade till biometriska databaser för att spåra 
och kartlägga misstänktas rörelser i stadsmiljön. Meto-
den används i stor skala exempelvis i Londons tunnelba-
nesystem. Men du kände förmodligen inte till att sam-
ma metoder använts i mer än 10 år för att studera grå-
sälarnas liv i Östersjön?

Unik pälsteckning
Metoden är egentligen väldigt enkel. Sälarna fotografe-
ras i vattnet kring sälskären. Pälsens teckning är unik för 
varje säl, så när man fotograferar sälarna vid fler tillfäl-
len kan man med säkerhet säga om samma säl fotogra-
ferats tidigare, eller om man fotograferat nya sälar. Ge-
nom en enkel ekvation kan man sedan räkna ut exem-
pelvis hur stor sälpopulationen är, och dessutom få in-
tressanta uppgifter om hur sälarnas rörelsemönster ser 
ut. Under åren har alla sällokaler fotograferats vid ett 

flertal tillfällen. Vid mer än 600 tillfällen fotografera-
des sälar som fotograferats tidigare.

Metoden fungerar bäst då sälarna fotograferas i pro-
fil, och det kräver ibland en del krumbukter från med-
hjälparen som fått uppdraget att hålla sälarna nyfikna. 
Ett litet område på sälen, mellan ögat, öronöppning-
en och vattenlinjen, används för identifiering. Informa-
tionen om pälsmönstret i detta parti lagras i en databas 
med information om när, var och från vilken sida sä-
len fotograferades.

Fotograferingen har pågått sedan 1994, och databasen 
omfattar flera tusen individer. Exakt hur många individer 
den innehåller är omöjligt att säga, eftersom pälsmönst-
ret är olika mellan sälens högra och vänstra sida, Tyvärr 
är det inte alltid möjligt att koppla ihop bilder på sam-
ma djur tagna från olika sidor. För att kunna göra detta 
krävs att sälen vrider på huvudet när den fotograferas. 
Detta händer ibland, men långt ifrån alltid. 

Fotografering avslöjar rörelsemönster...
För att studera sälarnas rörelsemönster har man tidiga-
re märkt sälar med satellitsändare. Sådana studier har 
visat att sälar kan förflytta sig både fort och långt, men 
att många djur trots allt rör sig över relativt små områ-
den. Men eftersom satellitsändare är en kostsam metod 
är endast ett litet antal djur studerade på detta sätt. Att 
förse ett djur med sändare är också ett stort ingrepp som 
riskerar att påverka djurets beteende. Den första tiden 
efter ingreppet är då inte nödvändigtvis representativ för 
djurets normala beteende. Genom att istället jobba med 
fotoidentifikation undviker man dessa problem. 

Fotoidentifikationen visar att sälarna är trogna sina 

Hur många gråsälar finns det egentligen i Östersjön... och hur rör de sig? ID-fotografering av sälarna kan ge svar.

ID-kort på sälar...

Genom att fotografera sälar vid upprepade tillfällen kan man 
få fram en stor mängd information om hur dessa djur lever och 
hur många de är. Tekniken är faktiskt densamma som den som 
används i jakten på terrorister. Alltihop bygger på att varje individ 
är unik. I fallet med sälarna är det pälsens teckning på huvudet 
som utgör ”fingeravtrycket”.

Foto: Torkel Lundberg
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hemområden. Hela 78 procent av de sälar som fotogra-
ferats flera gånger uppehöll sig i samma område där de 
fotograferats tidigare. De sälar som flyttat på sig åter-
fanns oftast inte speciellt långt från den plats där de fo-
tograferats första gången. Inga sälar som fotograferats 
i det nordligaste området, Bottenviken, fotograferades 
på nytt i det sydligaste området i Estland. Även mellan 
olika år verkar sälarna vara trogna sina områden. Detta 
stöder hypotesen att Östersjöns gråsälar är uppdelade i 
olika grupper, med inget eller endast litet utbyte mel-
lan grupperna. Om sälarna är mer trogna en viss regi-
on än vad man tidigare trott, innebär det att de regio-
nala sälpopulationerna blir mer sårbara. Ett exempel på 
detta från våra sälräkningar är att även en måttlig av-
skjutning vid ett tillhåll fått stora effekter på den loka-
len. Detta förhållande bör man ta hänsyn till vid för-
valtning av säbestånden.

...och hur många sälar det finns
Men nyttan av att använda fotoidentifikation stannar 
inte vid att följa sälarnas rörelsemönster, utan databasen 
har även använts för att beräkna populationens storlek. 
Sommaren 2000 uppskattades beståndet av gråsäl i 
hela Östersjön på detta vis till knappt 16 000 djur. En 
uppräkning med beståndets ökningstakt, som kan utläsas 
ur inventeringsdata, ger en populationsstorlek av ca 
24 000 gråsälar sommaren 2006. Beräkningarna visar 
att det totala antalet gråsälar, trots många spekulationer 
om motsatsen, fortfarande är långt ifrån de 80 000-
100 000 djur som beräknats ha levt i Östersjön under 
början av 1900-talet. 

Säl fotograferad år 1998, 1999, 2000 och 2002 vid Syd-
ostbrotten, norra Kvarken. Bildanalys av pälsens mönster i 
området mellan ögat, öronöppningen och vattenlinjen visar 
att det är samma säl som fotograferats vid alla fyra tillfällen.

Det krävs en hel del umbäranden och krumbukter hos både fotograf och med-
hjälpare för att lyckas fotografera sälarna i profil. 

TEXT Olle Karlsson, Enheten för miljögiftsforskning, Naturhisto-
riska Riksmuséet
TELEFON 08-519 551 82
E-POST olle.karlsson@nrm.se
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P rojektets idé grundar sig på att Carl von Linné 
sände ut flera av sina lärjungar i världen ombord 
på Svenska Ostindiska Compagniets fartyg för 

att samla in främmande djur och växter. Underteckna-
de fick chansen att år 2005 vara två av lärjungarna och 
segla från Cádiz i Spanien till Recife i Brasilien. I Lin-
nés anda har vi studerat havet och naturen längs Ost-
indiefararens rutt.

Forskarnas fångster äts upp
Den biologiska provtagningsutrustningen består av 
planktonhåvar och fiskelinor. Planktonhåven släpas efter 
båten och silar vattnet från djurplankton som är större 
än 0,5 mm. Fiskelinorna fästs vid aktern och släpas ef-
ter båten tills det blir napp. Ett litet vävnadsprov tas från 
varje fisk, resten äter besättningen upp till middag!

Ombord finns ett mikroskop med kamera för att stu-
dera och fotografera organismerna som samlas in. Det 
är en utmaning att på ett gungande skepp försöka foto-
grafera ett simmande plankton som glider fram och till-
baka under mikroskopet. Alla planktonprover konserve-
ras och sparas för vidare analys i Sverige. Gensekvenser 
från både fiskar och plankton skall bidra till en stor da-
tabas, där man kan jämföra olika organismers genupp-
sättningar och på så sätt bland annat artbestämma dem. 
Genom att samla in djur från de okända vatten där Göt-
heborg seglar får man dessutom en bättre uppfattning 
om olika arters utbredning. 
 
Avancerad utrustning i primitivt lab
Medan biologerna håvar och fiskar med enkla redskap 
krävs en betydligt mer avancerad utrustning för ocea-
nografiska mätningar. Ett exempel är ”ferryboxen” som 
kontinuerligt mäter temperatur, salthalt och klorofyll i 
ytvattnet. Ett annat är CTD-sonden, av besättningen döpt 
till ”Neptuntelefonen”, som sänks ned i vattnet från far-
tygets akter. Den mäter hur temperatur, salthalt, kloro-
fyll, grumlighet och syrgas varierar med djupet. När far-
tyget rör sig långsamt kan vi mäta ända ned till 800 me-
ters djup. Vanligen seglar Götheborg så fort att vi inte 
kan mäta djupare än 300 meter.

Oceanograferna vill koppla utbredningen av växt-
plankton längs fartygets rutt till vattnets rörelser och 
egenskaper i ytskiktet. För att samla in växtplankton fil-
trerar vi havsvatten och mäter mängden klorofyll. Det 
vattnet används också för närsaltsanalys. Laboratori-
et vi använder finns i tvättstugan längst ner i skeppet. 
I 40-gradig värme trängs vi och filtreringsutrustning-
en med kyl, frys, ”ferrybox”, flytande kväve och besätt-
ningens tvätt.

Forskning på fartygets villkor
Att forska på en ostindiefarare är mycket annorlunda 
jämfört med på de forskningsfartyg som vi är vana vid, 
där allt är underordnat forskning. Här är det istället en 
mustaschprydd kapten med jättelik örntatuering på brös-
tet som bestämmer. Hans viktigaste mål är att segla sku-
tan så bra som möjligt för att nå hamnen i tid. Men be-
sättningen är hjälpsam och det går bra att anpassa fors-
karen till fartyget och fartyget till forskaren. 

Eftersom fartyget inte stannar för vår provtagning, 
som forskningsfartyg självklart gör, börjar vi varje mor-
gon med att kontrollera om farten är tillräckligt låg för 

ETT ANNORLUNDA FORSKNINGSFARTYG:

Ostindiefararen Götheborg III
Om man provtar från ett handgjort ekdäck, under vindfyllda segel 
och gassande sol, får det verkligen kallas forskning? På Ostin-
diefararen Götheborg har denna arbetsmiljö varit verklighet för 
oceanografer och biologer under fartygets resa från Göteborg till 
Kanton i Kina. De har ingått i projektet ”I Linnés kölvatten”.

Artikelförfattarna och kaptenen Gunnar Silferberg kämpar med att få upp den 
vetenskapliga utrustningen ombord på Ostindiefararen Götheborg.
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provtagning. Dessutom måste vi undvika att ta våra pro-
ver när avloppstankarna länsas eller soporna från köket 
kastas i havet. 

Men varför forskar vi på Ostindiefararen, där begräns-
ningarna ibland verkar vara fler än möjligheterna? För-
utom den fantastiska miljö som man får vistas i är det en 
utmaning att klara av det. Stora områden av världshaven 
är ännu outforskade och Ostindiefararen passerar över 
vatten som inte trafikeras eller undersöks särskilt ofta. 
Den relativt låga hastigheten gör att det finns möjlighet 
till forskning trots att hon inte är byggd för det.

Intressanta forskningsresultat 
Nu när resan är avslutad och vi har sammanfattat det vi 
har åstadkommit med hjälp från alla forskare som har 
varit med, känner vi oss nöjda med resultaten. Vi har 
gjort ca 15 håvningar och tagit ungefär 10 fiskprover, 
150 CTD-sondprofiler, mer än 200 plankton- och nä-
ringsämnesprover och uppåt 220 dagar av kontinuerli-
ga ytvattenprover. Det tunga arbetet med att analysera 
och sammanställa alla data har nu påbörjats.

Det var spännande att se en CTD-sondprofil tagen i 
Atlanten, väst om Afrika, som avslöjade ett skikt med 
något sötare ytvatten. Det orsakas troligtvis av en stor 
mängd nederbörd i området och stor tillförsel av söt-
vatten från västafrikanska floder. Badtemperaturen här 
var över 27 °C men djupare än 100 meter vill man helst 
inte dyka, för där minskar temperaturen till 10 °C. Skikt-
ningen mellan varmt och kallt vatten utgör en gynnsam 
miljö för växtplankton, vilket visade sig i en hög koncen-
tration av klorofyll på omkring 50 meters djup.

Trots att det öppna havet kan upplevas som en jät-
teöken gömmer sig en fascinerande artrikedom under 
ytan. I våra planktondrag hittade vi bland annat hopp-
kräftor, maneter, yngel av en sorts hajar som kallas havs-
änglar, vingsnäckor och fiskägg.

Stort intresse för naturvetenskap
Genom att arbeta med provtagning och analys på Göt-
heborg III blir vår naturvetenskapliga forskning tillgäng-
lig för allmänheten. Nyfikenheten och intresset för na-

TEXT Selma Pacariz, Institutionen för geovetenskaper, oceano-
grafi och Jenny Krönström, Zoologiska institutionen, Göteborgs 
universitet
TEL 031-773 28 77, 031-773 36 79
E-POST selma.pacariz@gvc.gu.se, jenny.kronstrom@zool.gu.se

I ett av våra första håvdrag fångade vi ett ålyngel som kläckts på sydligare 
breddgrader i Sargassohavet och nu var på väg till någon vik i Skandinavien eller 
Sydeuropa för att utvecklas till en vuxen ål.

Fiskägg Maneter Kräftdjur Havsängel Foto: Jenny Krönström

turvetenskap hos besättningen och från allmänheten vid 
alla hamnuppehåll var stor och vi har fått många intres-
santa frågor om djur och natur. Flera tycks ha uppfatt-
ningen att forskaren är allvetande och därmed har frå-
gorna ibland varit mycket tvärvetenskapliga.

Det är spännande att forska på ett segelfartyg. Man 
upplever på nära håll hur naturen vi studerar styr Ostin-
diefararen Götheborg. Vi ser att det börjar mörkna vid 
horisonten, vinden kommer snart att blåsa upp. Forska-
ren blir en vanlig seglarelev… Vi hinner knappt bärga 
alla segel innan vinden försöker blåsa bort oss och regnet 
spola av oss från det fina handgjorda ekdäcket.

Fo
to

: J
en

ny
 K

rö
ns

tr
öm



HavsUtsikt 3/2006

10

O zonlagret skyddar oss på jorden från solens skad-
liga UV-strålning. De ämnen som bryter ned 
ozon, och dessutom bidrar till växthuseffekten, 

är mest kända från mänsklig, industriell verksamhet. 
Freoner är ett exempel.

Det finns dock en avsevärd naturlig produktion av 
halokarboner. Både tång och växtplankton av olika slag 
producerar dessa ämnen. Dessa algers produktion, upp-
skattat från tempererade och tropiska hav, är i samma 
storleksordning som den sammantagna industriella pro-
duktionen. För vissa klorerade ämnen kan den naturliga 
produktionen rent av överstiga den industriella.

Vad händer i Arktis?
Frågan är hur förhållandena är i Arktis. Där finns små 
organismer inte bara i havsvattnet utan även i is och snö. 
Under senare år har man diskuterat hur mycket halokar-
boner som produceras i dessa tre olika miljöer. 

Detta är särskilt intressant eftersom klimatet i Arktis 
förändras. De klimatmodeller man använder idag för-
utspår att klimatförändringen ska gå snabbare i Ark-
tis än på resten av vår planet. I många nya vetenskapli-

Varje vår, när solen går upp i Arktis, minskar halterna av ozon 
i atmosfären dramatiskt. När alla alger börjar fotosyntetisera 
bildas, bland mycket annat, så kallade halokarboner. Dessa flyktiga 
ämnen bidrar via en kedja av reaktioner till att det skyddande 
ozonlagret i jordens atmosfär bryts ned.

ga artiklar påpekas också att den snö- och istäckta ytan 
minskar i snabb takt. 

Utbytet av kemiska föreningar mellan hav, luft, is 
och snö är viktiga för atmosfärskemin och drivs av fy-
siska, fotokemiska och biologiska processer. Det leder 
till en rad frågor om hur atmosfären i Arktis kommer 
att förändras när klimatet och fördelningen av snö, is 
och hav ändras.

Genom två expeditioner till Arktis organiserade av 
Svenska Polarforskningssekretariatet har vi fått en unik 
möjlighet att ta reda på svaret.

Islevande organismer bäst i klassen
När vi jämförde produktionen av halokarboner i is, snö 
och havsvatten visade det sig att produktionen i gam-
mal is var högst.

När havsvatten fryser tränger saltet ut från iskris-
tallerna, och det bildas ett mycket salt vatten som där-
för inte fryser till. Denna saltlake samlas i kanaler inuti 
isen. Ju äldre isen är, desto saltare blir laken. 

För många organismer är denna saltlake en bra livs-
miljö. I iskanalerna finns mängder med mikroskopiska 
plankton som kiselalger och cyanobakterier, eller blå-
gröna alger som de ofta kallas, samt små kräftdjur och 
havsborstmaskar. Vi undersökte om dessa organismer 
producerade halokarboner och studerade saltlaken från 
is av olika ålder. 

Anledningen till att isens produktion av halokarbo-
ner var så hög är att artrikedomen i saltlaken är så stor, 

FORSKNING I ARKTIS:

Alger bryter ner ozon
Sjöfartsverkets isbrytare Oden i den arktiska isen en gråmulen dag, under en av sina många expeditioner. Denna gång studerades bland annat den 
naturliga produktionen av ozonnedbrytande ämnen i Arktis.

Foto: Katarina Abrahamsson
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rentav större än i havsvattnet. Av speciellt intresse var 
också att om det fanns cyanobakterier i proven så var 
produktionen av halokarboner hög. Det är ett av de för-
sta bevisen för att inte bara alger utan även cyanobak-
terier, som ju inte längre räknas till algerna, kan produ-
cera halokarboner. 

Även organismer i snötäcket, om än få, och i smält-
pölar ovanpå isen, uppvisade en förvånansvärt stor för-
måga till produktion av halokarboner. Även i dessa mil-
jöer var förekomsten av cyanobakterier relativt stor.

Våra resultat visar att snö och is i Arktis bidrar till en 
stor del av förekomsten av organiska klor-, brom- och 
jodföreningar i atmosfären, vilka deltar i den katalytis-
ka nedbrytningen av ozon. Man har tidigare spekulerat 
i att enbart kemiska reaktioner bidrar med ozonnedbry-
tande substanser, vilket vi nu kan ifrågasätta.

Arktis bidrag svårt att beräkna
När man vill beräkna hur mycket organismerna i havs-
vatten, snö och is i Arktis bidrar till halten av halokar-
boner i atmosfären finns det ett antal osäkta faktorer. För 
det första så producerar inte organismerna dessa ämnen 
hela dygnet. För det andra är det svårt att uppskatta hur 
mycket snö det ligger på isen samt hur tjock isen är. För 
det tredje får man lita till satellitbilder för att uppskatta 
hur mycket is och öppna havsytor det finns. 

Produktionen av halokarboner kan dessutom variera 
väldigt mycket mellan tillsynes likvärdiga områden vilket 
vi fick erfara när vi mätte produktionen från två smält-
pölar bredvid varandra. I den ena pölen var produktions-

FAKTA HALOKARBONER 
Halokarboner kallas en grupp halogenerade organiska 
föreningar, det vill säga kolföreningar där klor, brom 
eller jod ingår. Exempel på halokarboner är freon, 
kloroform, trikloretylen, perkloretylen, metyljodid, 
metylbromid och bromoform. De tillverkas i industriella 
processer och många av de klorerade halokarbonerna 
används som lösningsmedel. 

Dessa halokarboner bidrar till bildningen av brom- 
och kloroxider som i sin tur katalyserar nedbrytningen 
av ozon i atmosfären. De bidrar också till växthusef-
fekten genom att absorbera infraröd strålning.

Under senare år har vi visat att det också finns en 
naturlig produktion av halokarboner. Dessa växthus-
gaser bildas via fotosyntes och respiration hos både 
stora och små alger. 

Under fotosyntesen bildas syreradikaler som kan 
skada DNA och bryta ner membran och cellväggar hos 
algerna. Effektiva enzymsystem har därför utvecklats 
till skydd. Några av dessa enzym är så kallade halo-
peroxidaser som reducerar väteperoxid till vatten på 
samma gång som de oxiderar kloridjoner till hypoklorit. 
Hypoklorit är mycket reaktivt och attackerar organiskt 
material i algerna och i havsvattnet och bildar en mängd 
halogenerade organiska föreningar. Bromoform är en 
av de vanligaste.

TEXT Katarina Abrahamsson, Institutionen för kemi och bioteknik, 
Chalmers tekniska högskola
TELEFON 031-772 27 80
E-POST katarina.abrahamsson@chalmers.se

hastigheten tio gånger högre än i den andra. 
Vi har försökt uppskatta hur mycket bromoform, en 

av de vanligaste naturligt producerade halokarbonerna, 
som produceras i dessa olika miljöer i Arktis. Det vi-
sar sig att havsvattnet i området bidrar med 1,6 kiloton 
och snön med blygsamma, men ändå häpnadsväckan-
de, 0,2 kiloton, det vill säga drygt 10 procent. När det 
gäller isens bidrag, som ju är stort, så går det ännu inte 
att uppskatta hur mycket av de halokarboner som pro-
duceras där som verkligen når atmosfären. Först måste 
man ta reda på hur stora flödena är mellan is och snö-
täcke och mellan is och havsvatten. Den undersökning-
en återstår ännu att göra.

Kiselalgerna Navicula och Fossula är exempel på växtplank-
ton som lever i isen.
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Att skillnaden i produktion av halokarboner kan vara stor stötte vi på när vi 
mätte i dessa två smältpölar bredvid varandra. I pölen till höger var produktions-
hastigheten tio gånger högre än i den andra.
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I kustnära vatten runt hela jorden spelar mikroalger 
en mycket viktig roll. De är primärproducenter, och 
utgör på så sätt grunden i den marina näringsked-

jan. Tidvis existerar de i stora antal, vilket man brukar 
kalla algblomning. Frågan är vad som egentligen star-
tar dessa algblomningar, och om dessa processer fung-
erar på liknande sätt i tropikerna som i våra tempere-
rade havsområden. 

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av 
livscykeln. Övergången till vilostadiet sker ofta i sam-
band med sämre levnadsvillkor för algerna. Algerna kaps-
lar då in sig och sjunker till botten. Där kan de över-
leva i decennier. Uppslammade vilsporer kan många år 
senare återvända till vattnet och börja tillväxa. För att 
vilsporen ska kunna återgå till sitt frilevande stadium 
och föröka sig, krävs det att sporen får tillgång till ljus 

och näringsämnen. Detta sker ofta under stormar eller 
då vattnet av någon annan anledning rörs om. Vid In-
diens sydvästra kust är det framförallt monsunen som 
under sommarmånaderna orsakar kraftig omrörning av 
vattnet. Kan dessa vilsporer ha någon betydelse för vatt-
nets algsammansättning, och vilken roll kan de tänkas 
ha vid en algblomning?

Vilsporer – en del av livsstrategin
För algen måste kostnaden för att bilda vilsporer upp-
vägas av fördelarna. I svenska vatten är det en fördelak-
tig strategi att bilda vilsporer, eftersom  vi har utprägla-
de säsongsvariationer och perioder under året med kärvt 
klimat. I tropikerna, där förhållandena är mer jämna un-
der året, är vilsporer inte lika vanliga. Det finns kanske 
1 000 vilceller i ett gram tropiskt sediment, jämfört med 
över 100 000 i en västsvensk fjord. De tropiska förhål-
landena främjar en hög artdiversitet och blomningar av 
endast en art är ganska ovanliga. I svenska vatten däre-
mot, kan enstaka opportunisktiska arter tidvis domine-
ra algsamhället.

Annorlunda roll i tropikerna
För att ta reda på vilsporernas roll i tropiska vatten gjor-
des försök tillsammans med indiska forskare på Colle-

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av livscykeln. 
Dessa vilsporer har inte tidigare tillmätts någon större ekologisk 
betydelse, men det har nu visat sig att de till och med kan sätta 
igång algblomningar. Vilsporerna finns både i tempererade vat-
ten, som våra svenska, och i tropikerna. Det verkar dock som 
om de har en lite annan roll i tropikerna än vad de har i våra 
havsområden.

Foto: Åsa Lindskog

Algblomning i tropikerna
– vilsporer en viktig faktor

I tropikerna, där klimatförhållandena är mer jämna under året, verkar vilsporer ha en något annorlunda roll jämfört med i våra svenska vatten. De 
tropiska förhållandena främjar en hög artdiversitet och blomningar av endast en art är ganska ovanliga. Bilden är tagen i den sydvästindiska staden 
Mangalore, där studier gjorts på vilsporers roll vid algblomningar.
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ge of Fisheries i den sydvästindiska staden Mangalore. 
I stora kar jämfördes algernas tillväxt och artsamman-
sättning i vatten med och utan sediment innehållande 
vilsporer. Förekomst av vilsporer ledde till att fler algar-
ter återfanns i vattnet under en längre tid. I vatten utan 
sediment var artantalet högt i början av experimentet, 
men minskade drastiskt efter några dagar. 

Det verkar som om vilsporerna kan ha en något an-
norlunda roll i tropikerna jämfört med våra svenska vat-
ten. De verkar bidra till ökad artdiversitet, något som 
inte påvisats i våra vatten, där enstaka arter helt kan 
komma att dominera planktonsamhället. I både  tropis-

Många mikroalger har ett vilostadium som en del av livscy-
keln. Dessa vilsporer har visat sig ha en viktig roll för när 
algblomningar sätter igång och hur artsammansättningen i 
en algblomning ser ut. Bilden visar en vilspor från en alg av 
släktet Chaetoceros, som är vanlig både i våra tempererade 
havsområden och i tropikerna.

Coscinodiscus concinnus är en relativt vanlig art i de kustnära 
vattnen utanför sydvästra Indien.

EXPERIMENT MED ALGER OCH SEDIMENT
Vi ville undersöka vilsporernas roll när algblomnin-
gen tar  fart, och om artsammansättningen påverkas 
av vilsporer.

Cylindriska kar, så kallade mesokosmer, användes. 
Havsvatten utan levande organismer hälldes i alla 
karen. Plankton från vattenmassan, sediment från 
översta lagret av havsbotten, och en mix av både 
plankton och sediment tillsattes i olika kar. Varannan 
till var tredje dag togs prover från karen, och algerna 
räknades och artbestämdes. 

I de kar där både plankton och sediment tillförts ökade 
cellantalet (antalet plankton) i början av experimentet, 
precis som i de kar som enbart tillförts plankton. I 
kar med både plankton och sediment höll det stora 
cellantalet i sig även mot slutet av experimentet, 
medan cellantalet minskade snabbt i kar med enbart 
plankton. Karen med enbart sediment innehöll till en 
början färre antal arter jämfört med de kar där vi 
hade satt till plankton. De kar som innehöll sediment 
innehöll fler arter mot slutet av experimenttiden än 
kar utan sediment. Kar där enbart plankton i vatten 
tillsatts hade fler arter i början på experimentet, 
men dominerades av endast några få arter i slutet 
av experimentet.

Genom detta relativt enkla experiment kunde vi 
visa att vilsporerna i tropikerna både har betydelse för 
att sätta igång algblomning, och för hur algblomningen 
sen kommer att vara sammansatt av olika arter.

TEXT Karolina Härnström och Anna Godhe, Institutionen för 
marin ekologi, Göteborgs universitet
TELEFON 031-773 2629, 031-773 2709
E-POST karolina.harnstrom@marbot.gu.se, 
anna.godhe@marbot.gu.se

ka och tempererade vatten verkar vilsporer kunna ini-
tiera algblomningar förutsatt att de virvlas upp och ex-
poneras för en gynnsam miljö. Allt tyder på att vilspo-
rerna har en betydligt viktigare roll än vad man tidiga-
re känt till. Kanske är de så betydelsefulla att man bor-
de kvantifiera dessa sporer i sedimentet då man stude-
rar algblomningar i haven.
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notiser

Karga miljöer i Bottniska viken kartlagda
I och med att vindkraft bör-
jat diskuteras har grunda 
områden ute till sjöss bli-
vit intressanta. Kunskapen 
kring dessa områden har 
tidigare varit mycket dålig, 
så nu har Naturvårdsverket 
låtit genomföra karteringar 
i områdena. Vad som hit-
tats i Bottniska viken är 
naturligt karga miljöer med 
låg salthalt och kärva vin-
terförhållanden, områden 
som är unika i ett världs-
perspektiv.

Detta står att läsa i 
Bottniska viken 2005, den årliga miljötillståndsbeskrivningen 
för detta havsområde. I rapporten finns också årets resul-
tat vad gäller miljötillståndet, där det största orosmolnet 
fortfarande är organiska miljögifter. Effekterna av dessa 
miljögifter ses i flera av de undersökta variablerna.

Rapporten finns att beställa från: Umeå Marina Forsk-
ningscentrum, Norrbyn, 910 20 Hörnefors eller via e-post: 
info@umf.umu.se Hela rapporten finns också på internet: 
www.umf.umu.se/miljoovervakning/bottniskaviken05.htm

Havsmiljön på regeringens agenda
Den förra regeringen beslutade i juli 2006 att tillsätta en 
utredning om kunskap för bevarande och hållbart nyttjande 
av havsmiljön. Till särskild utredare utsågs Göran Enander, 
generaldirektör för Skogsstyrelsen och ordförande i forsk-
ningsrådet FORMAS. Uppdraget ska slutredovisas till reger-
ingen i december 2007, men redan i december 2006 ska 
frågan om de tre marina centrumens framtida organisation 
redovisas.

Därför bjöd utredningen in till en hearing i oktober 
2006, där marina centrum samt representanter för inblan-
dade myndigheter och lärosäten fick möjlighet att säga sitt 
i frågan. Många idéer om vilken roll de marina centrumen 
skulle kunna ha i hanteringen av havsmiljöfrågor fördes fram. 
Dessutom diskuterades förutsättningarna för att inrätta ett 
Havsmiljöinstitut.

Ny Östersjöbok från HELCOM
HELCOM har gett ut en ny bok, The Baltic Sea – Discovering 
the sea of life. Författare är Helena Telkänranta. I boken får 
vi följa ett svanpar som besöker alla länder i Östersjöregionen. 
Alla olika kusttyper beskrivs tillsammans med mängder av 
vackra foton för att man ska få en känsla för vilket rikt hav vi 
lever vid. Boken är skriven på en lättförståelig engelska och 
kostar 25 Euro. Den kan beställas från: www.helcom.fi

Recension: Otto Pettersson
– Oceanografen, kemisten, uppfinnaren

Artur Svansson har kommit 
ut med den andra boken om 
en av svensk havsforsknings 
mest betydelsefulla personer 
– Otto Pettersson. Den första 
boken, vilken skrevs tillsam-
mans med Elisabeth Craw-
ford som avled 2004, utkom 
2003 och hade titeln ”Neptun 
och Mammon”. Den beskrev 
svensk havsforsknings fram-
växt framför allt utifrån 
brevväxlingen mellan Otto 
Pettersson och kollegan och 

industrimannen Gustaf Ekman. I den nya boken skildras Otto 
Petterssons liv ingående. Från hans barndom, professuren i 
kemi vid Stockholms Högskola, hans alltmer ökande intresse 
för oceanografi och dess kopplingar till biologin, liksom hans 
strävanden att stärka och effektivisera marin forskning både 
i Sverige och internationellt genom att skapa organisationer 
som Svenska Hydrografiska Kommission (senare Svenska 
Hydrografisk-Biologiska Kommissionen) och Internationella 
Havsforskningsrådet (ICES).

Boken ger en mycket detaljerad bild av Otto Pettersson, 
både som forskare, organisatör, familjefar och vän. Man kan 
inte låta bli att förundras över hur långt före sin tid han 
var. Tag bara hans så kallade skontrål som exempel. Redan 

för hundra år sedan fanns farhågor att vissa fiskbestånd 
höll på att fiskas ut. En skontrål skulle just skona de yngre 
och mindre fiskarna från att fångas och dö. Det skulle dock 
dröja till slutet av 1900-talet innan en modern variant av 
den ursprungliga skontrålen infördes i fisket.

Pettersson hade också teorier om orsakerna till västkus-
tens sillperioder, han upptäckte de interna tidvattenvågorna 
och ägnade en hel del tankemöda åt drivkrafterna bakom 
Golfströmmen. Många av han slutsatser gäller än i dag men 
ibland ansågs hans teorier alltför vidlyftiga. Men som han 
själv försvarar sig: ”Det behövs en viss grad av okunnighet 
för att vara radikal, även inom vetenskapen”.

Boken är sprängfylld av uppgifter. Den blir stundtals lite 
tung att läsa på grund av alla avbrotten i texten för referen-
ser till olika brev och artiklar. Uppgifter som naturligtvis är 
viktiga för dem som vill söka sig till källorna.

För alla som har intresse för den marina forskningen ger 
boken en fullödig bild av hur dagens forskning vuxit fram. 
Få har bidragit till så mycket beständigt som Otto Petters-
son. Man kan utan svårighet spåra ursprunget till Havsfiske-
laboratoriet, Oceanografiska avdelningen vid Göteborgs 
universitet, SMHI:s oceanografiska enhet, Bornöstationen 
och ICES till Otto Petterssons verksamhet. Boken är högin-
tressant för alla som är intresserade av havsforskningens 
historia. Inte minst rekommenderar jag dagens unga fors-
kare att läsa boken.

Boken är utgiven på Tre Böckers Förlag, www.trebocker.
se. Inbunden, 376 sidor. ISBN 91 7029 604 9. Pris på nätet: 
ca 180 kr inklusive frakt.
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Ny webbplats, bok och film om Östersjön
Under Tema Östersjön har 
Forskning.se producerat en 
interaktiv webbplats om 
miljön i Östersjön. Där finns 
även en simulator där du själv 
kan experimentera, och flera 
videoklipp där forskare berät-
tar. Besök den på adressen: 
www.forskning.se

Under samma tema har 
forskningsrådet Formas gett ut en bok om Östersjön i serien 
Formas Fokuserar. Där ger olika forskare sin syn på miljö-
problematiken i vårt innanhav. Boken, Östersjön – hot och 
hopp, kostar 51 kr och kan beställas från: www.formas.se

I temat ingår också en kortfilm om Östersjön producerad 
av Vetenskapsrådet. Se den på: www.forskning.se

Baltic Sea Science Congress
Den 19-23 mars 2007 är det dags för den fjärde upplagan 
av Baltic Sea Science Congress. Denna gång är det Rostocks 
universitet i Tyskland som är värd. Kongressen hölls första 
gången i Stockholm 2001 och ordnas nu vartannat år av 
marina biologer, geologer och oceanografer gemmensamt.  
Den samlar de flesta av de idag verksamma forskarna runt 
Östersjön, men även forskare från andra länder. För anmälan: 
www.bssc2007.org

I juni gick Svenska artprojektet till sjöss på allvar! Under 
två veckor tuffade F/F Arne Tiselius runt ute på den sven-
ska delen av Skagerrak, och insamlingar gjordes från norra 
Bohuslän ner till i höjd med Skagen. Som djupast nådde vi 
ner till 530 meter!

Norra och södra Skagerrak domineras av stora slätter 
som lutar svagt västerut. Här bedrivs ett intensivt trålfiske. 
I de centrala delarna finns däremot ett starkt kuperat om-
råde, som sträcker sig sydväst ner från Kosterområdet via 
Väderöarna ut i centrala Kattegatt. På grund av topografin 
har bottentrålningen inte varit lika omfattande här, vilket 
också avspeglas i faunan. Här påträffades rikliga bestånd 
av meterhöga större piprensare, Funiculina quadrangularis. 
Ett flertal piprensare hade också en hyresgäst: den numera 
sällsynta ormstjärnan, Asteronyx loveni. Båda arterna är 
rödlistade. 

På stenar tagna från 507 meters djup påträffades flera 
intressanta arter, bland annat den sällsynta långhalsen Or-
natoscalpellum stroemii. Arten är från svenska vatten endast 

ARTDATABANKEN INFORMERAR
tidigare rapporterad från ögonkorallrevet i Säckenområdet 
i norra Bohuslän. En annan art som hittills bara påträffats 
i Säckenområdet är räkan Dichelopandalus bonnieri, vilken vi 
nu fann på 180 meters djup på en lokal i södra Skagerrak. 
Provtagningarna i Skagerrak bekräftar att många arter som 
under senare år näst intill försvunnit från svenska vatten, 
fortfarande återfinns i små svårtillgängliga områden som 
inte trålats. Det är viktigt att dessa områden kartläggs och 
skyddas – i många fall kan de utgöra de sista refugerna för 
arter som vi riskerar att mista. 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att sammanställa 
all information från sommarens expedition. Inhemska och 
utländska experter hjälper oss att få allt material artbestämt, 
på Göteborgs Naturhistoriska museum arbetar man med att 
lägga om allt insamlat material för långtidsförvaring och på 
ArtDatabanken håller vi på att bygga en artportal för marina 
evertebrater. Här ska alla fynddata från våra inventeringar 
läggas in och göras fritt tillgängliga. Vi rapporterar natur-
ligtvis fortlöpande i HavsUtsikt – håll utkik!

Möte om utformning av miljöövervakning
Den 27 oktober samlades miljöövervakningsfolk till möte i 
Umeå. Mötet var en del i ett projekt som syftar till dimen-
sionering och utformning av ett samordnat miljöövervaknings-
program för kustvatten inom Bottenvikens vattendistrikt.

Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten ställer 
nya och hårdare krav på denna miljöövervakning. Omfatt-
ningen måste öka och det blir ännu viktigare än förr att 
fokusera mätningarna på rätt saker och rätt mätfrekvens. 
Kraftfulla statistiska metoder kommer att få ökad betydelse 
vid både planering och utvärdering av kommande kustmil-
jöövervakning.

Dessa och andra frågor diskuterades på mötet, som 
samlade personer från länsstyrelserna i Väster- och Norrbot-
ten samt utförare av miljöövervakning från Umeå Marina 
Forskningscentrum, Umeå universitet och Naturhistoriska 
Riksmuseet. I diskussionerna deltog också experter från 
Danmark, Finland och svenska västkusten som arbetar med 
motsvarande frågor i sina havsområden. 

Minskat torskfiske i Östersjön
Kvoterna för torskfisket i Östersjön sänks och antalet stopp-
dagar för torskfisket ökar. En kraftsamling för att komma 
till rätta med det illegala fisket fick ett brett stöd av alla 
medlemsländer. Under rådsmötet i Luxemburg har EU:s jord-
bruksministrar beslutat att kvoterna för torskfisket i Östersjön 
sänks under 2007. I det östra beståndet blir minskningen 10 
procent. Kvoten är dock villkorad med att ministrarna beslutar 
om en återhämtningsplan under 2007. I annat fall reduceras 
kvoten ytterligare. Den totala minskningen blir då 15 procent. 
Antalet stoppdagar för torskfisket ökar med 10 procent. För 
att underlätta förutsättningarna för det småskaliga fisket så 
är det så kallade sommarstoppet förkortat och dagarna är 
mer utspridda över året än tidigare. Detta ger fiskarna en 
bättre möjlighet till kontinuerlig verksamhet.

Men många är kritiska till att EU:s fiskeriministrar 
beslutat om en kvot för torskfisket i Östersjön som ligger 
högt över det Internationella Havsforskningsrådets (ICES) 
rekommendationer. För 2005 rekommenderade ICES nollkvot, 
politkerna beslöt om 42 000 ton. För 2006 var forskarnas 
råd 14 900 ton under förutsättning att en återhämtningsplan 
fanns och genomfördes. Beslutet blev 49 200 ton. För 2007 
rekommenderade forskarna åter nollkvot. 

Sveriges grundläggande inställning har varit att följa 
ICES rekommendationer om att ingen fångst tas från det östra 
torskbeståndet, enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson. Han 
säger sig trots allt vara glad över att Sverige nu fått igenom den 
största minskning av torskfisket på de senaste fem åren.
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FOKUS 

Anthothela grandiflora (till höger) tillhör 
gruppen hornkoraller. Den saknar svenskt 
namn och observerades för första gången i 
svenska vatten år 2005. Kolonierna är blekro-
sa, saknar stam och växer på klippväggar.

Svenska koraller
Koraller finns över hela världen. I våra nord-
liga hav kallas de kallvattenkoraller. Utanför 
svenska västkusten finns flera arter men bara 
en, ögonkorallen, som är revbyggande.

Ögonkorall (ovan), Lophelia pertusa, till-
hör gruppen stenkoraller och bygger ett 
hårt skelett av kalciumkarbonat. Den van-
ligaste färgen är vit, men även orange, rosa 
och gula kolonier förekommer. De enskilda 
djuren, polyperna, är mellan 3 och 15 mm i 
diameter med 32-36 genomskinliga tentak-
ler. På tentaklerna kan man se vita prickar 
som består av nässelceller. Dessa används 
för att förlama och fånga byten, vanligen 
små kräftdjur. Kolonierna växer i buskform. 
Grenar kan växa samman, men även rör och 
skal av andra arter kan byggas in i skelet-
tet. Rev av ögonkorall kan bli mycket sto-
ra. Det största kända revet, Röstrevet syd-
väst om Lofoten i Norge, upptäcktes 2002 
och är ca 40 km långt och 2-3 km brett och 
täcker en yta av ca 100 km2.

Risgrynskorallen (ovan), Primnoa resedae-
formis, är en hornkorall med ett mjukt och 
böjligt skelett av hornämnet gorgonin med 
inbäddade skelettnålar av kalciumcarbonat. 
Hornkoraller har få nässelceller och födan 
består av små organiska partiklar. Kolonier 
av risgrynskorallen kan bli upp till en me-
ter stora och ser ut som kraftigt förgrena-
de buskar. Den växer vanligen på klippväg-
gar. Namnet kommer av de klockformade 
tättsittande polyperna som ser ut som ris-
gryn när de är hopdragna. Färgen är ljus 
eller mörk orange. Arten finns vanligen på 
100-1 000 m djup. I Trondheimsfjorden har 
man funnit den på 32 m djup.

Sjöris (nedan), Paramuricea placomus, är en 
annan hornkorall vars kolonier blir cirka en 
meter stora. Kolonierna är solfjäderforma-
de med grenarna i ett plan och med en kort 
stam. Färgen är gul-orange. Polyperna är 
ca 3 mm stora och sitter mycket tätt. Ar-
ten trivs i områden med starka strömmar 
och kolonierna vrider sig vinkelrätt mot 
strömmen för att maximera näringsuppta-
get. Vanligen hittar man sjöris på 150-1 600 
m djup. I Trondheimsfjorden har man hit-
tat den på 18 m djup.

Vit hornkorall (ej på bild), Swiftia pallida, 
påträffas på djup mellan 18-400 m i om-
råden med relativt starka strömmar. Kolo-
nierna bildar små glest förgrenade buskar 
på 20 cm och är vita till färgen. Polyper-
na sitter glest.

Den röda hornkorallen (ej på bild), 
Swiftia rosea, är mycket lik den vita horn-
korallen men har rött skelett och vita po-
lyper som sitter tätt.

TEXT OCH FOTO Tomas Lundälv, Tjärnö Centrum för 
Undervattensdokumentation, Tjärnö Marinbiolo-
giska Laboratorium, Göteborgs universitet
TEL 0526-686 67
E-POST tomas.lundalv@tmbl.gu.se


