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Krönika Katarina Veem . Svensk mini-ocean i väst 
Havslekande harr .  Vad är marinarkeologi?.  Liv i döda bottnar 

Syrebrist
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nuförtiden kan det tyckas som om man pratar problem så 
fort man pratar om havsmiljön. Är det inte överfiske så 
är det övergödning eller miljögifter. och dessa frågor är 
oerhört viktiga, havsmiljön brottas verkligen med stora 
problem som måste lösas. i Havsutsikt försöker vi belysa 
problemen ur olika synvinklar, och låter insatta och intres-
santa personer komma till tals. men ibland måste man också 
få luta sig tillbaks och bara njuta av det vackra, mystiska 
havet. förhoppningsvis får Du som Havsutsiktläsare lite 
av båda delarna.

i det här numret får Du följa med till västerhavet, 
sveriges egen mini-ocean. Du får även inblick i marinar-
keologins värld, och får träffa den världsunika, havslekande 
harren. och så får Du senaste nytt vad gäller problemen i 
havsmiljön, förstås. att hitta sätt att få tillbaka syre till 
Östersjöns bottnar är något som många forskare brottas 
med. småskaligt kan många konkreta åtgärder mycket väl 
fungera, men när det kommer till att behandla egentliga 
Östersjön är det betydligt svårare. forskning kring miljö-
problemen går vidare, och vi stjäl åt oss tillfällen att njuta 
av havet. Bara så vi minns vad vi kämpar för!

Bara problem?

smf, stockholms marina
forskningscentrum
stockholms universitet
106 91  stockholm
tel: 08-16 17 42
fax: 08-16 16 20
e-post: ulrika@smf.su.se
internet: www.smf.su.se

UtGiVare 
sveriges tre marina 
forskningscentrum vid 
universiteten i göteborg, 
stockholm och umeå.

utkommer med tre nummer per år. upplaga  8000 ex.

OmSLaGSbiLd syrebrist i Östersjön 

foto: magnus melin/Johnér 

GrafiSK fOrm grön idé aB

LayOUt OcH OriGinaL 

kristina viklund

iSSn 1104-0513

trycK grafiska Punkten, växjö

gmf, göteborgs universitets
marina forskningscentrum
fakultetskansliet för naturvetenskap
göteborgs universitet
Box 460, 405 30  göteborg
tel: 031-786 4912 fax: 031-786 4839
e-post: krister.svahn@science.gu.se
internet: www.gmf.gu.se

redaKtiOn
ulrika Brenner   
krister svahn 
annika tidlund 
kristina viklund 

adreSSer
umf, umeå marina 
forskningscentrum
umeå universitet
910 20 Hörnefors
tel: 090-786 79 73
fax: 090-786 79 95
e-post: kristina.viklund@umf.umu.se
internet: www.umf.umu.se

HavsUtsikt är en tidskrift om svensk havsforskning och havsresurser

prenUmeratiOn/adreSSändrinG
för en kostnadsfri prenumeration, kontakta 
närmaste marina forskningscentrum, eller gör en 
anmälan på webportalen www.havet.nu.  
för adressändring, kontakta något av de tre marina centra.

redaktionen
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KröniKa 

Rädda torskfisket!

mina vänner som är forskare har väckt en oro i mig – jag är rädd att det inte kommer 

finnas fisk kvar till mina barnbarn. Å andra sidan säger mina vänner som är fiskare att 

larmen är överdrivna. Hur ska man veta vad som är rätt? 

sedan 1990-talet har det östra beståndet legat under den definierade kritiska gränsen , 160 000 

ton, och var 2007 drygt 80 000 ton. internationella Havsforskningsrådet, ices, rekommenderade 

därför ett totalt torskfiskestopp på det östra beståndet och en halvering av 2007 års kvot (drygt 

35 000 ton) i västra beståndet. resultat: ministrarna beslutade tillåta att drygt 40 000 ton torsk 

togs upp i östra beståndet – och drygt 20 000 ton i västra beståndet. 

forskning handlar om att dra slutsatser av empiriskt insamlad, verifierbar kunskap – kunskap 

som politiker behöver för att fatta kloka beslut. Ändå fattar ministrarna år ut och år in beslut om 

kvoter som är mycket högre än vad forskarna anser skäliga för att garantera avvärjandet av en 

kollaps! Därmed kan det, ur forskarnas perspektiv, i årtionden pågå ett helt lagligt överfiske. 

Yrkesfiskarna säger å sin sida att ”det är fullt med fisk i havet” och anser att rådgivningen 

är osaklig. Politikerna skyller i från sig och pekar gärna finger åt andra länder. käbblet är i full 

gång, alla skyller på alla. Debatten är het och energikrävande och leder sällan till ökad förståelse 

för de olika perspektiven. och överfisket fortsätter.

vem har mest att förlora? vem har mest att vinna? medborgarna i Östersjöländerna utser sina 

ministrar genom demokratiska val, och dessa ministrar har naturligtvis ett intresse av att bibehålla 

sin makt. fiskarna står sig själv närmast. Deras historia, tradition, värv, investeringar och möjlig-

het till försörjning riskerar att begränsas och utsätts för kritik. för mig förefaller det självklart att 

forskarna är mer objektiva, neutrala och sakliga än både fiskare och politiker. 

fisken är ett offer för allmänningens förbannelse. fisket ses som en näring som har rätt att 

utvinna en gratisresurs. Politikerna låter utvinningen pågå utan att lyssna till de forskare och myn-

digheter de själva finansierar och tillsätter. De som påverkar och har synpunkter på förvaltningen 

av havets resurser är inte främst de rättmätiga ägarna – du, jag och kommande generationer 

– utan yrkesfiskarna själva. 

nu måste vi medborgare och konsumenter aktivt ta del och kräva förändring. förvaltningen 

måste styras av långsiktighet. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden vägas in. fisket bör 

vara ett privilegium, inte en rättighet. förvaltningen måste ta hänsyn till komplexa relationer 

mellan arter, klimat, salthalt och näringsämnen, där tonvikten ligger på ekosystemens välmående 

i stället för på fiskeindustrins krav på kortsiktigt uttag av resurserna. 

att skapa en hållbar exploatering kommer vara en viktig uppgift i detta årtionde. en fram-

gångsrik förvaltning kräver att avvägningar görs för att värna det gemensamma intresset och 

bryta allmänningens förbannelse. Låt oss rädda 

torskfisket i Östersjön - tillsammans!

katarina veem är vd för 
stiftelsen Baltic 2020, som 
arbetar med miljöåtgär-
der i Östersjön. stiftelsen 
grundades efter en donation 
på en halv miljard kronor 
från finansmannen Björn 
carlsson. katarina veem 
arbetade tidigare som chef 
för världsnaturfondens pro-
gram Hav och kust . 
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Syrebristen i Egentliga Östersjön har de senaste 
åren varit den värsta som registrerats. Över hälften 
av bottenytan och allt vatten djupare än 80 meter 

saknar helt bottendjur och fisk. Delvis är syrebristen en 
följd av havsområdets naturliga förutsättningar, men 
problemen har snabbats upp och förvärrats av över-
gödningen.

Olyckligtvis orsakar syrebristen i sin tur förändringar 
i näringsämnenas kretslopp. Med ökande syrebrist åter-
förs fosfor ur sedimenten till vattenmassan, vilket bidrar 
till ökade blomningar av kvävefixerande cyanobakterier. 
Även sedimentens förmåga att omvandla kväve till kväv-
gas påverkas. Fortsatt syrebrist i Östersjön förstärker alltså 
övergödningens negativa effekter i en ond cirkel.

radikala simuleringar
Anledningen till att Egentliga Östersjön drabbas så hårt 
av syrebrist är att vattenmassan är permanent skiktad. Det 
utsötade ytvattnet blandas inte med det salta djupvatten 
som mycket sällan lyckas ta sig in genom de danska 
sunden. Ofta framkastas därför, halvt på skämt, förslagen 
att antingen göra sunden mycket större eller stänga dem 
helt som en radikal lösning på problemet. 

Nu har man gjort ordentliga datasimuleringar över vad 
sådana drastiska åtgärder egentligen skulle få för effekt 
på syresituationen under de närmaste hundra åren. Om 
man dubblerar djupet i Öresund så förbättras syresitua-
tionen först. Men eftersom salthalten i bottenvattnet 
ökar så förstärks skiktningen och efter ungefär femtio 
år är syrebristen tillbaka, värre än någonsin. Om man 
istället stänger till sunden så blir ytvattnet ganska snart 
betydligt sötare, men det salta djupvattnet blir kvar och 
syrebristen förvärras dramatiskt. Först efter mer än trettio 
år skulle situationen bli bättre. Men då skulle Egentliga 
Östersjön vara söt som nuvarande Bottenhavet med allt 
vad det skulle innebära för växt- och djurlivet…

Tekniska lösningar som påverkar salthalten bör nog 
undvikas. De strider mot EUs habitatdirektiv och är 
troligen varken politiskt eller juridiskt acceptabla. 

Syresättning och omblandning
Ett annat förslag som undersökts närmare är aktiv syre-
sättning av djupvattnet. Det krävs dock enorma mängder 
syrgas för att motverka syrebrist i Östersjön. Minst två 
miljoner ton syrgas måste tillföras varje år. Det motsvarar 
tjugo tusen järnvägsvagnar med flytande syre. Om syre-
sättningen av någon orsak skulle utebli en period, skulle 
problemen med stor sannolikhet återkomma. Dessutom 
visar erfarenheter från sjöar att konstgjord syresättning 
påverkar näringsämnenas cirkulation på ett annat sätt än 
vad naturlig syresättning av bottenvattnet gör.

Mer lovande verkar idén med att röra om vattnet 
runt salthaltsskiktningen. Om man på något sätt skulle 
kunna blanda om vattnet mellan 50 och 125 meters djup 
förbättras syrekoncentrationen i djupvattnet utan att 
förändra salthalten vid ytan. Detta är den enda tekniska 
lösningen som inte kan uteslutas, men även här stöter 
man på stora praktiska, juridiska och etiska problem. 

fäll fosfor som i reningsverk
Flera förslag börjar i andra änden av syrebristproble-
met. Då vill man snabba på minskningen av mängden 
näringsämnen i havet för att på så sätt bryta den onda 
cirkeln. 

I avloppsreningsverk används aluminium och andra 
kemikalier standardmässigt för att fälla ut växtnärings-
ämnet fosfor från vattnet. Istället hamnar det i fast form 
i sedimenten och är inte längre åtkomligt för växter. 
Metoden har också använts i övergödda sjöar. Skulle 
det kunna fungera även i Östersjön? 

Svaret är att vi inte vet. Det salta vattnet påverkar 
den kemiska bindningen och vad som händer över tid 
är oklart. Dessutom kan möjligen kisel, ett annat viktigt 
näringsämne, påverkas på ett oönskat sätt. Mer forskning 
behövs och metoderna behöver prövas både i laboratoriet 
och i storskaliga försök. Ett varningens finger dock; har 
man väl tillsatt en kemikalie så kan den inte tas bort - det 

Stora delar av Östersjöns djupvatten lider av syrebrist. Problemet 
beror i grunden på övergödningen av våra vatten, men det kommer 
att ta lång tid innan åtgärder för att minska näringstillförseln 
får märkbara effekter. Därför har många funderat över om det 
inte finns några snabbare sätt att åtgärda syrebristen. Ett forsk-
ningsprojekt har tittat närmare på saken.

Syrebrist 
i Östersjön

– vad kan vi göra?
foto: martin almqvist/Johnér

Kan konstgjord syresättning vara ett sätt att lösa östersjöns problem med syre-
brist? Knappast, med tanke på de tjugo tusen järnvägsvagnar med flytande syre 
som skulle behövas – årligen.
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spelar ingen roll om man fått en önskvärd respons eller 
inte. Dessutom strider troligen tillsättning av kemikalier i 
havet mot den internationella konvention som förbjuder 
dumpning av avfall och annat material för att förhindra 
havsföroreningar. 

modifiera ekosystemet
Andra idéer handlar om att med mänsklig hjälp försöka 
återställa eller förbättra ekosystemets egna förmågor. 
Exempelvis har förhållandet mellan de olika nivåerna 
i Östersjöns näringskedja förändrats kraftigt sedan 
40-talet, huvudsakligen beroende på mänsklig påverkan. 
Mängden rovfisk och djurplankton har minskat kraftigt 
i förhållande till både planktonätande fisk och växt-
plankton. Det är en oönskad utveckling som dessutom 
förstärker övergödningens effekter.

Kanske kan man återfå det gamla jämviktsläget ge-
nom att aktivt gå in och modifiera samhällena. Mindre 
försök med utplantering av rovfisken gös och utfiskning 
av planktonätande skarpsill planeras för att undersöka 
om effekterna blir de önskade. Musselodlingar används 
också som levande näringsuppsamlare och partikelfilter. 

StifteLSen baLtic Sea 2020 
finansmannen Björn carlson grundade denna stif-
telse som har som mål att stimulera åtgärder som 
förbättrar Östersjöns miljö. Projekten får gärna vara 
djärva och nydanande. De skall leda till konkreta 
resultat, påverka politiker och institutioner och 
förbättra miljötillståndet i Östersjön. 

Hypoxiaprojektet, vars resultat redovisas i denna 
artikel, är ett av flera projekt. Det har involverat ca 
60 forskare från tio olika länder under 2007. mer 
information finns på http://www.balticsea2020.se

Då tillför man bristvaran boplatser och låter musslorna 
samla in näring i form av plankton. Musslorna, och 
därmed näringen, lyfts sedan upp på land. 

Kustzonen som filter
Tidigare forskning har visat hur viktig kustzonen och dess 
förmåga att fungera som ett biologiskt filter är. Normalt 
är kusten det område där näringsämnena förbrukas innan 
de når öppet vatten, och omvänt - där näring från havet 
inte når ända till kusten. Den kustnära övergödningen 
har bidragit till att stora skärgårdsområden drabbats av 
syrebrist och därmed förlorat mycket av sin förmåga 
att använda näringsämnena till något bra. Riktigt hur 
man ska bära sig åt för att på bästa sätt återställa denna 
förmåga vet man inte än. Fler studier behövs. 

det finns inga genvägar 
Experternas slutsatser är att det tyvärr inte finns några 
enkla lösningar. De flesta tekniska lösningar är vid när-
mare eftertanke inte realistiska att genomföra i så stor 
skala. Det blir orimligt dyrt och för med sig för många 
oönskade konsekvenser. 

En hel del av de föreslagna åtgärderna kan säkert 
användas i kustzonen och på andra särskilt utsatta 
platser. Men samstämmiga studier visar att det krävs 
att tillgången på näringsämnen samtidigt minskar för 
att åtgärderna ska fungera bra. 

En kraftfull minskning av näringstillförseln till 
Östersjön måste således få högsta prioritet. Länderna 
runt Östersjön bör gå längre än vad Helcom föreslagit i 
aktionsplanen, Baltic Sea Action Plan. Helst bör insat-
serna fördubblas! Annars kommer syrebristproblemet 
att kvarstå under överskådlig tid. 

Det långsamma, stundtals tröstlösa arbetet med att 
minska alla utsläppskällor går alltså inte att komma 
undan. Det finns tyvärr inga genvägar.

text Daniel conley och Lovisa Zillén, geologiska institutionen, 
Lunds universitet
tel 046-222 0449, 046-222 7805
e-post daniel.conley@geol.lu.se, lovisa.zillen@geol.lu.se

över hälften av egentliga östersjöns bottnar är syrefria 
(svart) eller har mycket låga syrehalter (rött).

Ålar försöker att fly undan syrebrist vid den danska kusten.
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illustration: smHi, oceanografiska enheten
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västerhavet
norska rännan, som skär in i Västerhavet från 

Nordsjön och Atlanten, är på sitt djupaste 
ställe över 700 meter djup. På land motsvarar 

det två Eiffeltorn staplade på varandra – och nära 100 
meter till. 

Skagerrakdjupet är bara en av Västerhavets ytterlig-
heter. Havsmiljön går från bräckt i söder till oceaniskt 
i norr, från sött vid ytan till salt på djupet, från öppet 
hav i Skagerrak till Öresunds trånga passage, från hård 
sten till väldiga lerbottnar. Det rika växt- och djurlivet 
står i skarp kontrast mot Östersjöns relativa artfat-
tigdom. I Västerhavet lever ett 80-tal marina fiskarter, 
i Bottenhavet bara ett 15-tal. I våra västra vatten finns 
också ungefär 100 arter av brunalger, medan vi utanför 
östkusten hittar ett 20-tal. 

öresund porten mot östersjön
Västerhavet är egentligen inget eget hav, utan ett sam-
lingsnamn för tre olika havsområden: Öresund, Kattegatt 
och Skagerrak. Börjar vi i söder och i Öresund hittar vi 
ett trångt skärgårdshav, korsat av en bro, av färjor och av 
en livlig fartygstrafik. Just fartygstrafiken medförde att 
trålfisket förbjöds i Öresund redan 1932. Det har gjort 
att sundet idag har ett ganska välmående fiskbestånd, 
inte minst har den hotade torsken en fristad här.  

Tvärs över sundet löper en tröskel med ett vattendjup 
om bara åtta meter. Tröskeln försvårar utbytet av vatten 
mellan Västerhavet och Östersjön: det krävs ihållande 
och stark blåst för att nytt, salttyngt vatten ska orka 
”rinna över” tröskeln.   

marelden lyser i sommarnatten
Vid Öresunds norra mynning tar Kattegatt vid. Här 
består botten till stora delar av lera och sand och vattnet 
är saltare, om än fortfarande påverkat av Östersjöns 
brackvatten. Kattegatts bottenfauna och djurliv är 
mycket rikt – och bjuder på några udda naturfenomen. 
Här finns till exempel växtplankton som har förmågan 
att sända ut ljusblixtar! När dessa dinoflagellater samlas 
i tillräckligt stora hopar skapas så kallad mareld, som 
sena augustinätter lyser upp båtarnas kölvattnet på ett 
nästan magiskt sätt. Mareldsflagellaten kan pumpa upp 
sig med vatten, och på så sätt påverka sin egen flytkraft. 
Det är mot slutet av blomningen som de flyter upp mot 
ytan och ger ifrån sig kortvariga, blå ljusblixtar. 

Ju längre norrut vi kommer, ju fler växter och djur 
hittar vi. I Västerhavet samsas tusentals arter som hopp-
kräftor, hinnkräftor och pilmaskar; knöltång, blåstång 
och sågtång; rödalger, blåalger och grönalger; blåmusslor, 
havstulpaner och knivmusslor; havskräftor, krabbor och 
hummer; knorrhanar, marulkar och – förstås – maneter. 
Röda och blå, med stingsliga nässeltrådar, är maneterna 
en lika stor plåga för västkustens badsugna som algerna 
är för östkustens.  

svensk ocean
      i miniformat

västerhavet

Som en vik i Atlanten och med ett rikt växt- 
och djurliv är Västerhavet Sveriges egen 
ocean.  Men vad är det som lyser i vattnet? 
Ett gäng dinoflagellater – eller har aliens 
landat  i havsdjupen?

VÅra HaVSOmrÅden deL 3
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Karga klippor och djupa fjordar
Drar du en linje från Skagens norra udde i Danmark till 
Pater Noster-skären norr om Marstrand har du ritat grän-
sen mellan Kattegatt och Skagerrak. Gränsen är kanske 
tydligast från land, där Kattegatts svenska sida domineras 
av slättlandskust och strandängar medan Skagerraks 
kust präglas av berg, nakna klippor och skärgård. Bland 
Västerhavets många öar hör Tjörn, Orust, Kosteröarna, 
Väderöarna och Kärringön till de mest kända. 

Ett särskilt fenomen i Västerhavet är fjordarna. I 
Bohuslän finns Idefjorden, Gullmarsfjorden (eller Gull-
marn) och fjordarna kring Orust, varav Idefjorden och 
Gullmarn är äkta fjordar – alltså havsvikar som är djupa 
längst in och grunda vid mynningen. Grunda trösklar vid 
ingångarna gör att vattnet från Skagerrak inte kan flöda 
fritt in och ut, vilket leder till dålig vattenomsättning 
i fjordarnas djupare delar. Ändå är fjordarnas mycket 
speciella miljöer rika på både växter och djur.

aliens har landat 
Vill man hård-dra det kan man säga att Skagerrak är 
Sveriges enda ”riktiga” hav. Med sin oceaniska salthalt, 
som är mer än dubbelt så hög mot Östersjön, är Skager-
rak vårt artrikaste havsområde. En av Västerhavets mest 
unika platser är Kosterhavet utanför Strömstad. Här finns 
korallrev och ungefär 6 000 djurarter, varav 200 unika 
för Sverige, och planer finns på att göra området kring 
Kosteröarna till Sveriges första marina nationalpark. 

Ryktet verkar ha spridit sig, för på senare år har flera 
arter påträffats i Skagerrak som inte alls hör hemma här. 
Bland dessa så kallade aqua-aliens hittar vi japanska 
ostron, brunalger från Saragassohavet, och den amerikan-
ska, självlysande (!) lilla kammaneten Mnemiopsis, som 
forskarna tror har ”tjuvåkt” till svenska vatten i fartygens 
barlasttankar. Mnemiopsis är ett effektivt rovdjur som 
gärna äter fiskrom och fiskyngel, och skulle den etablera 
sig i Västerhavet befarar forskarna att det kan hota våra 
inhemska arter. 

Ett allt effektivare yrkesfiske har också, tillsam-
mans med miljögifter och övergödning, hårt beskattat 
Västerhavets en gång så rika fiskevatten. På 1930-talet 
fiskades enorma mängder tonfisk i Västerhavet, ända 
nere i Öresund. I dag är tonfisken borta. Ålen tros ha 
minskat med 80 till 95 procent, torskynglen verkar ha 
försvunnit. Hur Västerhavets ekosystem ska skyddas och 
torsken räddas från kollaps hör till 2000-talets största 
miljöpolitiska utmaningar. 

inget tidvatten 
Det finns en sak till som gör Västerhavet unikt globalt sett: 
avsaknaden av tidvatten. Medan det på engelska stränder 
kan skilja fem-sex meter mellan hög- och lågvatten är det 
västsvenska tidvattnet bara några decimeter och knappt 
märkbart med blotta ögat. Orsaken är att ”

tidvattensvågen från Atlanten vrids runt i Norska rännan, 
och sedan krockar med sig självt och dör ut innan den 
når Skagerrak. Med detta sagt orsakar tidvattnet ändå 
kraftiga strömmar i trånga sund, där Malö strömmar vid 
Orust är ett känt exempel. 

Och om Västerhavet är en mini-ocean är det verkligen 
med betoning på mini. Öresunds, Kattegatts och Ska-
gerraks totala yta är omkring 70 000 kvadratkilometer. 
Det motsvarar en femtedel av Östersjön – eller om du 
vill inte ens en tusendel av Atlanten. 

det finns flera arter av trollhummer i Västerhavet. egentli-
gen har den också ett missvisande namn; den är inte en hum-
mer utan ett kräftdjur inom gruppen anomurer. trollhum-
mern kan självstympa sig, för att kunna fly medan rovdjuret 
börjar äta på kroppsdelen – och sedan ersätta den förlorade 
kroppsdelen med en ny under skalömsningen.

Ålgräsängarna på svenska västkusten är mycket viktiga för 
produktionen av både växter och djur, men sedan början av 
1980-talet har sjögräsens utbredning minskat i Sverige och 
världen. Världsnaturfonden har därför deklarerat ålgräsäng-
arna som internationellt skyddsvärda. bilden tagen utanför 
Skaftö.

krister svahn/redaktionen

foto: kentaroo tryman

foto: kentaroo tryman
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överblick. Det gäller att få överblick, och att 
memorera hur platsen ser ut innan man startar 
utgrävningen. När man väl har kommit på 

plats, ställt sig på knä, sett till att verktygen finns på 
en armlängds avstånd och börjat jobba med slamsugen 
blir ofta vattnet så grumligt och sikten så dålig att man 
måste lita till sitt minne för att hitta runt på fyndplatsen. 
Att arbeta som arkeolog under vattnet har sin tjusning, 
men också sina svårigheter. När tiden är ute, och man 
försiktigt lämnar fyndplatsen och vänder siktet mot ytan 
så är det för att lämna över till nästa dykare i arbetsla-
get. Marinarkeologi ställer stora krav på tålamod och 
samarbetsförmåga.

Som plockepinn
Det ytliga sedimentet på en fyndplats under vatten kan 
vara mycket hårt packat. Sand och lera är ofta blandat 
med krossat virke och fyndmaterial. Vid första påseende 
tycks sedimentet vara ogenomträngligt. Det räcker 
dock med att några enstaka pinnar eller plankor flyttas 
för att hela fyndmiljön skall bli lös och fyndmaterialet 
tillgängligt. Svårigheten ligger i att välja rätt första 
steg, som på det bästa sättet ökar tillgängligheten till 
det underliggande fyndmaterialet utan att det förstörs. 
Ibland kan flera hundra år av stabilisering och sättningar 
i botten, på några få timmar sättas ur balans på grund av 
ett misstag. Värdefull arkeologisk information riskerar 
då att förstöras. 

Att gräva fram fyndmaterial är som att spela plocke-
pinn. Föremålen skall vara väl frilagda, men samtidigt får 
inte under- och bredvidliggande fyndmaterial rubbas. För 
att få en bild av helheten bör hela området motsvarande 
den grävande dykarens arbetsradie friläggas innan fynden 
plockas ur sina ursprungliga lägen. 

Arkeologi i havet
en rad olika moment utförs vid undersökningsarbetet under vatten: friläggning, inmätning, provtagningar, fotografering, video-
filmning. marinarkeologi är ett detektivarbete som kräver tålamod, konsekvens och samarbete.

Långsamt och försiktigt friläggs flera hundra år gammalt fynd-
material, och en bild av hur människor levt tidigare växer fram. 
Det är precis som att spela plockepinn. Föremålen ska friläggas, 
utan att kringliggande material ruckas på. Att vara marinarkeolog 
kräver stort tålamod och samarbetsförmåga.
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text och foto Lars einarsson, kalmar läns museum
tel 0480-45 13 50
e-post lars.einarsson@kalmarlansmuseum.se

Våldsamt verktyg
Slamsugen är marinarkeologens viktigaste redskap. 
Den är egentligen ett våldsamt verktyg, som kräver stor 
försiktighet och noggrannhet vid hanteringen. Man 
får aldrig arbeta med munstycket i direkt kontakt med 
fyndmaterialet. Istället skall sedimentet försiktigt föras 
med handen eller ett skärverktyg från utgrävningsom-
rådet mot slamsugens munstycke så att man hela tiden 
har kontroll över vad som sker. Naturligtvis bärgas inga 
föremål i sugen, utan den är endast till för att frilägga 
föremål och konstruktioner. Sugslangens övre ände är 
kopplad till ett såll på ytan. Genom det finmaskiga sållet 
passerar vatten, slam och lera. Om oturen är framme, 
och ett fyndföremål slunkit in i slamsugens munstycke, 
kan ändå föremålet tillvaratas i sållet. 

Välbevarat i vatten
Arkeologiska undersökningar under vatten har många 
fördelar mot sådana utförda på land. Under vattenytan 
kan man träffa på helt andra typer av källmaterial än vad 
man vanligen finner på landbacken. Dessutom klarar sig 
material ofta betydligt bättre under vattnet än i jorden. 
Undervattensarkeologin fungerar därför ofta som ett vär-
defullt komplement till den traditionella arkeologin.

Precis som på land ger marinarkeologiska fynd in-
formation om hur människor levde. Fröer, insekter och 
pollen kan ge en detaljerad bild av hur livsvillkoren såg 
ut för människor under en viss tid i en specifik miljö. 
Djurben som hittas ger inte bara information om vad 
människorna ätit. De kan också berätta om djuren varit 
sällskapsdjur eller om de använts vid exempelvis jakt 
eller rituella ceremonier. 

Kvarlevor av människor kan berätta om hur och varför 
människan dog. Sjukdomar som syfilis och tuberkulos 
lämnar till exempel tydliga spår i skelettet. Man kan 
också studera vilken typ av livsmedel som dominerat 
kosten. Från skelettet kan även prover för DNA-analyser 
tas. Dessa kan berätta om till exempel släktförhållanden 
mellan olika individer. 

Viktiga dateringar
För att kunna tolka all den information som grävs fram 
på botten, behöver fyndmaterialet dateras. Ett av de vik-
tigaste sätten är att använda sig av s.k. dendrokronologisk 
analys. Den innebär att man bestämmer ett träföremåls 
ålder genom att räkna och granska årsringarna. Ett trä-
slags årsringar är som en människas fingeravtryck. De 
ser ut på ett alldeles bestämt sätt för varje typ av träslag 
och den plats där det vuxit. På så sätt kan man bestämma 
när och var virket i ett skepp avverkats, och därmed den 
ungefärliga tidpunkten för när skeppet byggts.  

Den allmänt kända 14C-metoden är också ett sätt att 
avgöra ett föremåls ålder. Varje levande organism tar upp 
radioaktivt kol (14C) under sin levnad. När organismen 

dör börjar det radioaktiva kolet avta. Genom att vi 
känner till halveringstiden för 14C kan man bestämma 
när organismen dog. 14C-metoden fungerar allra bästa 
på material som är väldigt gammalt. På material från 
1500-talet och framåt är dendrokronologi en mer till-
förlitlig dateringsmetod. 

Lite av en dröm för en marinarkeolog är att kunna 
göra en post terminus quem-datering. Den innebär att man 
hittar någon typ av fynd som ger en äldsta-datering. Hittar 
man ett mynt med ett präglat årtal på ett ställe i vraket 
där det måste ha legat vid den tid då skeppet seglade, 
då vet man att skeppet inte kan ha förlist före årtalet 
på myntet. Hittar man flera mynt med ett gemensamt 
yngsta årtal, kan man räkna med att skeppet inte bör ha 
förlist så långt efter det år som står präglat på mynten. 
Genom idogt marinarkeologiskt detektivarbete växer 
en bild fram av hur människor levde. En bild som varit 
gömd i havets djup i århundraden eller ännu längre.

Slamsugen är i grunden ett rätt brutalt arbetsredskap. det 
gäller att aldrig jobba med munstycket i direktkontakt med 
det arkeologiska fyndmaterialet. 

att bLi marinarKeOLOG
marinarkeologi är den del av arkeologiämnet som 
studerar människans relation till kust, hav och sjö. 
arkeologi kan man läsa på många universitet och hög-
skolor, men i sverige är det bara södertörns högskola 
som ger fördjupningskurser i marinarkeologi.

många ägnar sig åt marinarkeologi på hobbynivå, 
och vrakdykning är en populär sysselsättningen bland 
sportdykare. kontakta närmaste sportdykarklubb om 
du är intresserad.

sverige har ett rikt kulturarv under ytan, och 
få länder kan tävla om så välbevarade lämningar. 
Även mängden imponerar eftersom de svenska far-
vattnen genom århundradena varit bland de mest 
trafikerade. 
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Harren i norra Europa har två ursprung. Popula-
tionen i Sverige, Norge, Danmark, Polen och 
Tyskland har ett gemensamt ursprung, medan 

harr från Finland, Ryssland och Estland har ett annat 
ursprung. Skillnaden är mycket tydlig, och det finns 
nästan inget överlapp alls.

invandring från två håll
Förklaringen till uppdelningen i de två bestånden finns 
i tiden efter förra istiden. När isen började smälta, för 
ungefär 10 000 år sedan, kunde harrar åter invandra till 
områden som tidigare legat under is. Troligen skedde en 
invandring från söder, som gav upphov till den svensk-
norska stammen, och en invandring från öster, som gav 
upphov till den finsk-ryska stammen. Invandringen 
skedde under en period på ungefär 800 år då vattnet 

var bräckt, precis som idag. Detta stadium i Östersjöns 
utveckling kallar man Yoldiahavet. Efter denna period 
ledde landhöjningen till att havsförbindelsen bröts, och 
området blev en sjö, Ancylussjön.

fortfarande skilda åt
Men hur ser då harrpopulationen ut idag, nästan 10 000 
år senare? Det märkliga är att de två stammarna fort-
farande är mer eller mindre helt skilda från varandra. 
En genetisk undersökning av harrar i Kvarkenområdet 
visar att harrarna i finländska vattendrag och i havsom-
rådet mellan Sverige och Finland härstammar från den 
finsk-ryska stammen. Några mil uppströms i de svenska 
vattendragen är harrarna uteslutande från den svensk-
norska stammen.

mynningarna en mötesplats
I mynningsområdena till älvarna möter de svensk-norska 
harrarna de finsk-ryska, och populationerna blandas. Det 
kanske inte är så konstigt, någonstans borde ju de två 
stammarna mötas. Det intressanta är att området med 
den mixade populationen är så begränsad. Varför har inte 
de finsk-ryska harrarna tagit sig upp i de svenska älvarna, 
trots att vandringsvägarna varit öppna i åtminstone 6 000 
år? Och varför har inte de svensk-norska harrarna spridit 
sig över till den finska sidan av Kvarken, och vidare upp 
i de finska vattendragen? Detta är ett mysterium, och 
ingen har idag svaren på frågorna.

Den havslevande harren är en fisk som det saknas så mycket 
kunskap om att den nästan utrotats utan att man ens övervakat 
bestånden. DNA-analys av harrarna i Kvarkenområdet visar att 
två skilda populationer vandrade in i området efter istiden, och 
att uppdelningen i dessa två populationer fortfarande består, 
nästan 10 000 år senare. Märkligt nog har de svensk-norska 
harrarna inte blandat sig med de finsk-ryska, utom i ett litet, 
begränsat område. Detta trots att vandringsvägarna varit öppna 
i åtminstone 6 000 år. Idag finns det ingen som kan förklara 
detta mysterium.

i Kvarken

Harren i norra Kvarken består av två skilda populationer; en med svensk-norskt ursprung och en med finsk-ryskt ursprung. i ett litet område runt 
Holmöarna verkar populationerna ha blandats, men annars har uppdelningen bestått i närmare 10 000 år.

Världsunik, havslekande

HARR

foto: Peter sjödin
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text anders alanärä, sveriges lantbruksuniversitet (sLu)
tel 090-786 8449
e-post anders.alanara@vfm.slu.se
mer information www.harrleken.nu

Havsliv eller havslek?
Det är sedan länge känt att det finns harr som lever i 
havet, men man har aldrig vetat om harrarna fortplantar 
sig i havet, eller om de leker i älvar och åar, för att sedan 
vandra ut i kustområdena. I Kvarken-området är havs-
leken nu påvisad. Även om man inte funnit några stora 
mängder yngel i havet räcker det med att man funnit 
några få yngel runt Holmöarna för att den havslekande 
harrens existens är bevisad. Harren i Kvarkenområdet 
verkar kunna ha fyra olika strategier för sitt liv och sin 
fortplantning; den kan leva hela sitt liv i havet, den kan 
leka i rinnande vatten för att sedan leva i havet, den kan 
leva hela sitt liv i rinnande vatten eller den kan leva i sjöar 
och leka i rinnande vatten. Detta gör dessa harrbestånd 
unikt mångsidiga. Norra Kvarken är det enda område i 
världen där man har konstaterat att harren fortplantar 
sig i havsmiljö.

Viktigt kunskap
Situationen för den havslekande harren i Bottniska 
viken är mycket kritisk. Den har minskat i både antal 
och utbredning, och populationen klassas som kritiskt 
hotad. Att något måste göras råder det ingen tvekan 
om, om vi i framtiden vill få tillbaks den goda tillgång 
vi hade så sent som på 1990-talet.

En åtgärd som ofta diskuteras då det gäller att res-
taurera fiskbestånd är att odla upp och sätta ut yngel. 
Även när det gäller harren diskuteras detta, men för 
att utsättningar ska få avsedd effekt krävs stor kunskap 

dna ViSar SLäKtSKap
genom att studera växt- och djurpopulationers Dna-
sammansättning kan viktiga upplysningar om släkt-
skap mellan olika bestånd fås. man har exempelvis 
kunnat visa att torsk från Östersjön är helt skild från 
västkusttorsk, och att smaltång, som tidigare ansågs 
vara en liten variant av blåstång, istället är en egen 
art, unik för Östersjön.

i analysen av harr har mitokondrie-Dna använts. 
Detta Dna nedärvs bara via honorna, och kan alltså 
inte ”förorenas” av Dna från hanar härstammande 
från andra områden. På så sätt kan detta Dna lagra 
släktskap årtusenden bakåt i tiden, och slutsatser kan 
dras om den invandring som skedde för 10 000 år 
sedan. På harrarna från Holmön har man jämfört 
Dna mellan yngel och vuxen fisk, och har på så 
sätt kunnat säkerställa att den vuxna fisken varit i 
området just för att fortplanta sig.

nu är det bevisat att harren leker i havet, åtminstone vid Holmöarna i Kvarken-
området. dna-analyser av yngel och vuxna harrar visar ett nära släktskap, och 
att ynglen faktiskt är kläckta i havet.

om hur de olika populationerna skiljer sig åt. Det kan 
till exempel tänkas att den finsk-ryska populationen är 
den enda som kan leka i Bottniska vikens vatten. En 
utsättning av svensk-norsk harr i potentiella lekområ-
den vid kusten skulle isåfall vara dömd att misslyckas. 
Dessutom är det naturligtvis viktigt att inte ytterligare 
förstöra de genetiskt unika populationer av havslekande 
harr som finns i Kvarkenområdet genom att sätta ut fel 
fisk i fel vatten.

Harren i nordeuropa vandrade in både från söder och från 
öster efter förra istiden. de två varianterna har inte blandats 
nämnvärt. Svarta prickar visar förekomst av den svensk-
norska varianten, och de vita prickarna visar den finsk-ryska 
varianten.
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Östersjöns döda bottnar

a rkéer och bakterier, de vanligast förekommande 
mikroorganismerna i havet, kan vara miljontals 
till antalet i ett gram bottensediment. De har 

levt flera miljarder år här på jorden och har under den 
tiden hunnit utveckla högst komplexa livsmekanismer. 
De har anpassat sig till alla olika sorters miljöer, även 
till Östersjöns döda bottnar.

Arkéer och bakterier är nödvändiga för flera olika 
processer inom ekosystemet, såsom närsaltskretslop-
pen, nedbrytning och omvandling av organiskt mate-
rial, globala klimatprocesser och för nedbrytning av 
föroreningar. Därför har mikroorganismerna en oersättlig 
funktion i det marina ekosystemet.

övergödningen boven i dramat
Orsaken till de ödelagda havsbottnarna i Östersjön är 
framförallt effekter av övergödningen. Övergödning or-
sakas av att industri, transport, hushåll, jord- och skogs-
bruk släpper ut för höga halter av näringsämnena kväve 
och fosfor. Ökad tillgång till näring gör att mikroalger 
tillväxer i rasande fart, vilket ökar den totala biomassan 
i havet. När överskottet ska brytas ner av andra organ-
ismer, framförallt bakterier, så förbrukas syre. Resulta-
tet blir att syrehalten sjunker både i vattnet och i bot-
tensedimentet. Större växter och djur dör när syrehalten 
blivit för låg och då tar de bakterier som klarar att leva 
i syrefria miljöer över ekosystemet.

När sedimenten blivit syrefria börjar dessutom bundet 
fosfor att frigöras till vattnet. Det är en kemisk process 
där fosfat, som i syrerik miljö är bundet till järn, frisätts. 
Denna process bidrar ytterligare till höjda fosforhalter i 
vattnet. Höga halter av löst fosfat gynnar blomning av 
cyanobakterier. De kan ta upp kväve från luften och får 
därför en fördel framför andra mikroalger om det finns 
ett överskott av fosfor i vattnet.

En ökad mängd biomassa försämrar också ljusets 
förmåga att tränga ner i vattnet, vilket har förödande 
konsekvenser för allt ljusberoende liv i Östersjön. Men 
inte för allt liv. För bakterierna i sedimenten blir biomas-
san i stället ett tillskott som kolkälla, när mikroalgerna 
har dött och sjunkit till botten.

Tar man upp en skopa död botten från Östersjön så svider det 
snabbt till i näsan av en stank som liknar ruttna ägg. Man kan inte 
se tillstymmelse till liv i den svarta massan, förutom möjligtvis 
några obebodda musselskal. De för ögat livlösa sedimenten är 
syrefria och är anledningen till begreppet döda havsbottnar, men 
faktum är att det myllrar av liv i dem, mikrobiellt liv.

med hjälp av molekylära tekniker för att analysera dna går det 
att undersöka vilka bakteriearter som finns i ett sedimentprov. 
i analysen ovan är liknande bandmönster ett tecken på att 
bakterierna är av liknande art.
dna utvinns direkt från sedimenten med molekylära extraktions-
metoder. Sedan kan man kopiera upp önskade dna-sekvenser i 
stora mängder. Kopieringsprocessen kallas polymeras kedjereak-
tion, pcr, och har revolutionerat mikrobiologisk forskning. nu 
är det möjligt att studera de tidigare osynliga mikroorganismerna 
och deras okända genetiska beståndsdelar.

foto: sara sjöling

en vit filt av bakterien beggiatoa täcker botten. beggiatoa används ibland som indikator på att ett område är förorenat.

foto: magnus melin/Johnér

fulla med livfulla med liv
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östersjöns mikroorganismer under luppen
Det finns relativt få studier av mikroorganismer som lever 
på Östersjöns bottnar. I tidigare studier har man använt 
traditionella odlingssmetoder men endast lyckats odla 
ca en procent av alla bakterier som beräknas existera. 
Arkéer är ännu svårare att odla. De senaste åren har dock 
den mikrobiologiska forskningen genomgått en mindre 
revolution. Under 1980-talet gjorde de nya molekylära 
metoderna, där man analyserar nukleinsyror som rna 
och dna, sitt intåg. Vi börjar nu få insikter i det enorma 
mikrouniversum som döljer sig för våra ögon.

I Östersjöns syrefria bottnar frodas tusentals arter 
av bakterier, bland annat sulfatreducerande bakterier 
tillsammans med metanproducerande arkéer. Dessa två 
grupper påskyndar de sista och kritiska stegen av ned-
brytningen av organiskt kol i näringskedjan. Om man gör 
ett dyk ner till bottnen så kan man se något som liknar 
vita mattor som fläckvis täcker de svarta sedimenten. 
Dessa vita mattor är kolonier av bakterien Beggiatoa 
som växer ovanpå sulfid- och vätesulfatrika sediment. 
Förekomsten av Beggiatoa brukar användas som indikator 
på miljöförorenade områden. Den här typen av bakterier 
har en speciell livsstil och lever på gränsen mellan det 
syrerikare vattnet och det syrefria sedimentet. De kan 
producera kolhydrater från koldioxid och vatten genom 
att utvinna energi från den oorganiska föreningen sulfid 
som finns i sedimenten. De behöver alltså inte solenergi 
eftersom de utnyttjar kemisk energi istället.

en unik bakteriesammansättning
Studier som vi har gjort visar att de döda bottnarna i 
Östersjön har en annan komposition av bakterier och 
arkéer än de bottnar som är mer opåverkade. Tillgån-
gen till olika miljöfaktorer, såsom syre, organiskt kol, 
kväve och mineraler bestämmer artsammansättnin-
gen i sedimenten. Med andra ord – mänsklig aktivitet 
genom utsläpp påverkar med största sannolikhet bak-
teriesammansättningen på Östersjöns bottnar. Sam-
mansättningen är dessutom unik och antalet bakterier 
är nästintill oräkneligt. Sediment innehåller grupper av 
bakterier som inte liknar de som studerats tidigare och 
det är därför viktigt att kartlägga de funktioner de ut-
för i ekosystemet.

Det är en hisnande insikt för en mikrobiolog och 
många visioner om framtida upptäckter och nya forsk-
ningsprojekt pockar på. Kanske vi en dag kommer att 
upptäcka de viktigaste länkarna mellan mångfalden av 
mikroflora och alla små bottendjur i Östersjön? Kanske 
vi i framtiden kommer att förstå hur mångfalden av 
dessa organismer påverkar ekosystemen i havsbottnarna? 
Kunskap om vad som reglerar bakteriemångfalden i 
Östersjön kan ge oss insikt om vilka faktorer och ekolo-
giska komponenter som krävs för att Östersjöns döda 
havsbottnar ska återfå sitt djurliv.

Varför bLir bOttnarna SVarta OcH iLLaLUKtande?
första steget i denna process sker när bakterier reducerar löst sulfat 
och ger upphov till vätesulfid, även kallat svavelväte. sulfatreducerande 
bakterier använder sulfaten som elektronacceptor i samband med oxi-
dation av organiskt material (se nästa faktaruta). Det organiska mate-
rialet utnyttjas sedan som kol- eller energikälla. i nästa steg reagerar 
vätesulfid med tvåvärt järn som finns löst i det syrefria sedimentet och 
genererar järnmonosulfider.

Den svarta färgen på sedimenten orsakas av utfällning av den ke-
miska föreningen pyrit. Pyrit bildas när järnmonosulfiderna reagerar 
ytterligare en gång med vätesulfid eller med svavelmolekyler som finns 
i sedimenten i form av polysulfid. Lukten av ruttna ägg kommer sig av 
att vätesulfid är en mycket illaluktande gas.

VertiKaL indeLninG aV baKteriearter
i en studie vi gjort av sedimentprofiler från asköområdet i trosa skär-
gård visade det sig att olika grupper av bakterier fördelade sig olika 
beroende på vilka elektronacceptorer som finns tillgängliga för att få 
energi. elektronacceptorer är molekyler som tar emot elektroner när 
cellen oxiderar organiskt material för att utvinna energi.

med hjälp av en redoxmeter, en sorts mätelektrod, kan man upp-
skatta vilken energimängd som finns tillgänglig i sedimenten. Därmed 
kan man få en aning om vilka molekyler och metaboliska processer som 
är möjliga att utföra för mikroorganismerna. andra viktiga miljövari-
abler som styrde förekomsten av olika grupper av bakterier var halter 
av organiskt kol och kväve.

Längst till vänster syns ett 
provtagningsrör med svart 
och syrefritt sediment som 
hämtades utanför ett ren-
ingsverk i Himmerfjärden. 
de rör som innehåller bruna 
sediment kommer från syre-
rikare bottnar i asköområ-
det. andra röret från höger 
med gråsvart sediment 
hämtades ca 10 kilometer 
från reningsverket i Him-
merfjärden. alla dessa sedi-
ment innehåller tusentals 
olika mikroorganismer.

text sara sjöling, södertörns högskola och
anna edlund, university of california san Diego
tel 08-608 47 67
e-post sara.sjoling@sh.se, aedlund@ucsd.edu

foto: anna edlund
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notiser
tack roger!
roger Lindblom, som 
varit informatör vid gö-
teborgs universitets ma-
rina forskningscentrum 
sedan starten, har gått 
i pension. Han har hela 
sitt yrkesverksamma 
liv arbetat för havet 
och havsmiljön och var 
bland annat med om att 
starta denna tidning. 
under de år som gått 
har vi som varit rogers 
kollegor haft stor glädje av ett samarbete som präglats av 
kreativitet, öppenhet och en mycket trevlig stämning. med 
sin breda kunskap och erfarenhet har roger varit ovärderlig 
för oss i vårt arbete. tack!

Välkommen Krister!
rogers Lindbloms ersät-
tare blir krister svahn, 
som är journalist och 
kommer från dagstid-
ningsvärlden. Han bor i 
fiskeläget Bua norr om 
varberg, där han gör 
ö-exkursioner i den hal-
ländska skärgården med 
sin Helle-snipa och käm-
par för att lära sig vända 
halvslaget rätt. krister 
är redan i full gång 
med våra gemensamma 

informationsprojekt. vi hälsar krister välkommen i gänget, 
och hoppas att han kommer att trivas med vårt samarbete. 
 
kristina, annika, ulrika, informatörer vid umf och smf

naturvårdsverket satsar på vatten
naturvårdsverket har fördelat drygt 1,3 miljarder till läns-
styrelserna för naturvård och vattenförvaltning. i år satsar 
naturvårdsverket extra på naturvård i vatten; våtmarker, 
åar, älvar, sjöar, skärgårdar och hav. enligt Björn risinger, 
chef för naturresursavdelningen på naturvårdsverket behövs 
det mer kunskap om naturvärden i vattenmiljöer. förhopp-
ningsvis kommer pengarna att leda till att länsstyrelserna 
får fram underlag för att bilda fler naturreservat i hav, sjöar 
och vattendrag.

marinekolog får forskarpris
i år delade göteborgs universitet och naturvetenskapliga 
fakulteten för första gången ut forskarpriset the faculty of 
science resarch award. Priset, som består av ett forskar-
bidrag på 250 000 kronor, vill uppmärksamma forskare 
inom fakulteten som förnyat och utvecklat sin forskning. 
Den historiske förste pristagaren blev 43-årige Henrik Pavia 
från göteborg och Biskopsgården, vars arbete inom marin 
kemisk ekologi uppmärksammas världen över. ”Det känns 
naturligtvis jättebra, det vimlar inte precis av forskarkol-
legor från förorterna”, säger pristagaren. Henrik Pavia är 
en av den marina kemiska ekologins ledande forskare. Han 
studerar huvudsakligen hur marina organismer använder 
kemiskt försvar mot påväxt och angrepp – en forskning som 
citeras i de stora vetenskapliga tidskrifterna och som lett till 
samarbeten med forskare i europa, australien och usa.

miljömedvetet båtliv
omkring två miljoner svensk-
ar är ute i fritidsbåt varje år. 
De rankar naturupplevelser 
mycket högt och och har na-
turligtvis ett starkt intresse 
av att hålla den eftertraktade 
miljön i gott skick. men det 
är inte alltid så lätt.

nu har hela 19 myndigheter, organisationer, och för-
eningar tagit ett nationellt samlat grepp för ett effektivt, 
långsiktigt miljöarbete. Det nybildade Båtmiljörådet har 
antagit ett program som omfattar 12 punkter för att minska 
miljöpåverkan från landets fritidsbåtar.

nytt nummer av Havsmiljön
Det senaste numret av Havsmil-
jön, som kom vid årsskiftet, riktar 
fokus mot västerhavets hotade 
ålgräs, mot uppmärksammade 
pilotprojekt för att utveckla en 
lokal samförvaltning av fisket och 
mot det kritiserade ”bulefisket” 
i Öresund, där torsken ringas in 
med hjälp av ekolod. Havsmiljön, 
som beskriver miljötillstånden 
i kattegatt, skagerrak och 
Öresund, ges ut i samarbete mel-
lan göteborgs universitet, smHi, fiskeriverket, länsstyrelser 
och vattenvårdsförbund och kan beställas via krister.svahn@
science.gu.se. 

fisk-fusk ska stoppas
sverige har fått kritik från eu-
kommissionen för sitt sätt att 
sköta fiskerikontrollen. Det är inte 
bara sverige som fått kritik, utan 
kritiken gäller hela gemenskapens 
fiskerikontroll och hela den gemen-
samma fiskeripolitiken. Det sägs 
bland annat att man inte lyckats 
åstadkomma hållbara fiskbestånd, 
utan större delen av bestånden 
är överfiskade. man har också 
misslyckats med att göra något 
åt överkapaciteten i fiskeflottan. kommissionen och de sex 
största fiskenationerna har också fått omfattande kritik för 
sitt genomförande av gemenskapens fiskerikontroll.

fiskeriverket har nu upprättat en nationell handlingsplan 
för fiskerikontrollen. Detta innebär en mängd åtgärder för 
att säkerställa att fiskerikontrollen utförs på ett för alla 
parter acceptabelt sätt och att antalet överträdelser gentemot 
regelverket minskar.
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artdatabanKen infOrmerar

Hur mår Sveriges kuster och hav?
att bevara biologisk mångfald och miljöer med höga naturvär-
den är en central del av naturvårdsarbetet, såväl i sverige som 
inom eu. genom art- och habitatdirektivet har eu-länderna 
kommit överens om att bevara arter och naturtyper som i ett 
europeiskt perspektiv är skyddsvärda. alla eu-länder ska 
var sjätte år rapportera till eu-kommissionen om bevaran-
destatusen för dessa arter och naturtyper. under 2007 har 
den första rapporteringen genomförts, och för sveriges del 
omfattar det ca 150 arter och 88 naturtyper. artDatabanken 
har haft en viktig roll i arbetet med rapporteringen, genom 
att ta fram underlag och bedöma bevarandestatusen för 
dessa arter och naturtyper. 

rapporteringen är standardiserad inom eu, och utformad 
för att möjliggöra bedömningar av arters och naturtypers 
förekomst, utbredning, kvalitet och 
framtidsutsikter. rapportering sker 
på biogeografisk nivå och är upp-
delad i en baltisk (Östersjö-) och en 
atlantisk region för marina habitat. i 
huvudsak har utvärderingsunderlaget 
kommit från nationella och regionala 
inventeringar, miljöövervakning och 
expertbedömningar av olika slag. när det gäller hav och 
kust är underlaget ofta bristfälligt, och trots en del goda 
uppskattningar när det gäller utbredning och förekomst så 
behövs det betydligt mer art- och naturtypsinformation inför 
kommande rapportering 2013.

Den generella bilden av sveriges kust- och havsområden 
är relativt mörk, men där finns också ljusglimtar. om man 
ser till naturtyperna så bedöms den geografiska utbredningen 
och förekomsten som god sett utifrån de nationella förut-
sättningarna. endast strandängar, glasörtsstränder och till 
viss grad laguner bedöms ha för liten areal. för strandängar 
och glasörtsstränder beror det här främst på en kraftig 
fragmentering till följd av en förändrad markanvändning. 

när det gäller kvalitet och utsikter inför framtiden bedöms 
dock de flesta naturtyper i havsmiljön ha en otillfredsstäl-
lande bevarandestatus. undantagna från detta är havsklippor 
samt rullstensåsöar, skär och sandstränder i Östersjön, som 
bedöms ha en gynnsam bevarandestatus. 

när det gäller arter så bedöms situationen för sälar 
(med undantag av gråsäl i Östersjöregionen) och tumlare 
som dålig. Populationerna minskar eller ligger på en låg 
nivå, tillståndet för deras livsmiljö är otillfredsställande och 
dessutom bedöms framtidsutsikterna överlag som mörka. 
utbredningsområden för gråsäl och tumlare samt knubbsäl 
på västkusten är tillfredsställande i sin sträckning, medan de 
för vikare och knubbsäl i Östersjön är ogynnsamma. orsaker 
till den besvärliga situationen för marina däggdjur är främst 

bifångst vid fiske samt miljögifter. 
generellt är många av de ma-

rina och kustnära naturtyperna runt 
sverige i stort behov av åtgärder 
för att inte ytterligare försämras. 
utav de många miljöproblemen som 
rör havsmiljön så bör åtgärder först 
och främst inriktas på att minska 

övergödning och giftutsläpp, att exploatering av kustmiljön 
sker mer varsamt, att områdesskydd av olika slag fortsätter 
att utökas och att klimatfrågan tas på största allvar. Därtill 
kommer fiskeriproblematiken som har stor inverkan på många 
viktiga arter och dess livsmiljöer. Här krävs, vid sidan av olika 
typer av fiskereglering, en fortsatt utveckling av selektiva 
redskap som inte heller förstör bottnar. vidare har nationella 
åtgärdsprogram liksom internationella samarbeten inom t ex 
havskonventionerna en avgörande betydelse för att förbättra 
tillståndet i den svenska kust- och havsmiljön. 

rapporten hittas på http://cdr.eionet.europa.eu/se/
art17. för mer information, kontakta martin gullström, 
martin.gullstrom@artdata.slu.se

Sven Lovén ger namn åt ny marin organisation
Den 1 januari bildades sven Lovén centrum för marina veten-
skaper vid göteborgs universitet. organisationen sammanför 
tjärnö marinbiologiska laboratorium utanför strömstad 
(grundat 1963), kristinebergs marina forskningsstation i 
fiskebäckskil (grundat 1877) och forskningsfartyget ska-

gerack i en ny enhet. syftet är 
att erbjuda svenska och interna-
tionella forskare en komplett och 
lättillgänglig infrastruktur.  

Årsbudgeten ligger på 40 
miljoner kronor och totalt sys-
selsätter sven Lovén-centret ett 
fyrtiotal personer. styrelseordfö-
rande och vetenskaplig ledare är 
katarina abrahamsson, marin/
analytisk kemist utbildad vid 
göteborgs universitet. 

sitt namn har organisationen 
lånat från zoologen, musikern och vetenskapsmannen sven 
Lovén, som på 1830-talet blev något av en pionjär med sina 
marina expeditioner längs västkusten. 

fiskefria områden utpekade
fiskeriverket har definierat sex havs- och kustområden som 
ska göras fiskefria. De fiskefria områdena införs 2010. 
syftet är bland annat att reda ut hur fiskefria områden kan 
användas för fiskevårdande ändamål.  man kommer även att 
undersöka om fiskefria områden kan minska risken för kol-
laps och bidra till bestånd med varierad storlek och naturlig 
genetisk sammansättning. 

i Östersjön har man pekat ut två fiskbestånd som behöver 
skydd. Det ena är torsken från det östra beståndet, hem-
mahörande i södra Östersjön. Det andra området har fokus 
på strömmingen i Bottenhavet. Där vill man skydda den 
kustlekande strömmingen vid födosöksområdena i utsjön. 
Det tredje området är ett kustområde i stockholms skärgård, 
där man vill skydda abborre, gädda och gös.

  i västerhavet har man valt ut ett havsområde med tillhö-
rande bestånd, i södra kattegatt. Här är torskbeståndet utom 
biologiskt säkra gränser. Även två kustområden i västerhavet 
föreslås som fiskefria. Det ena är en del av Havsstensfjorden 
i Bohuslän, där piggvar, torsk och rödspotta ska skyddas. Det 
andra är de konstgjorda reven utanför göteborg, inriktat på 
bestånden av hummer och bottenfisk.



avsändare

Stockholms Marina Forskningscentrum
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

fOKUS 

kristina viklund/redaktionen

Harren är en laxfisk, vilket innebär att den 
har den karaktäristiska fettfenan bakom 
ryggfenan. Fettfenan är egentligen inte 
en vanlig fena, utan ett hudveck utan 
fenstrålar. 

Harren heter Thymallus thymallus på 
latin. Namnet syftar på fiskens timjan-
liknande doft. Harren är ett åtråvärt byte 
för sportfiskare, men om man fångat en 
harr måste den ätas direkt – den speciella 
smaken försvinner redan efter några tim-
mar efter att den fångats. Harren lever 
på djurplankton, insektslarver, insekter, 
fiskyngel och mindre fisk. 

Egentligen är harren en sötvatten-
fisk, men den finns också i Bottenviken 
och Bottenhavet. Den finns över hela 
norra halvklotet. I Sverige har den hu-
vudsakligen en nordlig utbredning. Den 
harr som finns i sjöar och vattendrag är 
väldokumenterad. Hur den havslevande 
harrens liv ser ut vet man väldigt lite om, 
och ännu mindre vet man om den harr 
som leker i havet.

Harren som lever i sötvatten har ett 
komplicerat vandringsbeteende. Under 

sommarperioden är den stationär, och up-
pehåller sig på platser där den har tillgång 
till botten med stenar och block. Under 
hösten vandrar harren till övervintrings-
platser med finare bottensubstrat och lug-
nare vattenströmmar, som ofta är belägna 
flera kilometer från sommarståndplatsen. 
Vårens vandring till lekplatserna påbörjas 
redan under islossningen. Att leken sker 
på våren skiljer harren från de flesta andra 
svenska laxfiskar, vilka leker på hösten.  
Under leken får hanen  den karakteristiska, 
vackra, rödvioletta ryggfenan. 

Leken sker på grunt vatten, gärna så 
grunt att ryggfenan sticker upp ovanför 
vattenytan. Under lekakten pressar honan 
sin bakdel mot gruset, och äggen hamnar 
på så sätt flera centimeter nere i grusbäd-
den. Hanen håller sig i området under 
en längre tid, och samma hane kan leka 
med flera honor inom samma område. 
Harrhanarna är aggressiva, och försvarar 
sina territorier, både mot andra harrar 
och andra fiskar. 

Efter ungefär fyra veckor kläcks äg-
gen. Ynglena stannar kvar i grusbädden 

i flera dagar efter kläckningen. När de 
väl kommer upp ur grusbädden gör de 
det i solnedgången, för att få skydd mot 
rovfiskar av nattens mörker. De stannar 
kvar i området ända till hösten. Då är 
det dags att hitta ett lämpligt område 
att tillbringa vintern på innan de grunda 
områdena fryser till. 

Harren växer snabbt, speciellt i unga 
år. Ett harryngel som är en månad gam-
malt är ungefär tre centimeter långt. När 
de vandrar till nya områden på hösten kan 
de vara uppemot tio centimeter långa.Vid 
två års ålder blir hanarna könsmogna. För 
honorna tar det lite längre, tre till fem år. 
Vid det laget är harren ungefär trettio 
centimeter lång. Harren väger sällan mer 
än två kilo, även om maxvikten tycks kunna 
vara tre till fyra kilo. När det är dags för 
lek vandrar harren tillbaks till det område 
där den en gång kläcktes.

Normalt blir harren ungefär femton år 
gammal, men man har påträffat harrar som 
varit ända upp till tjugo år gamla. 

Den timjandoftande harren

foto: Peter sjödin


