
HavsUtsikt 2/2000

1

HavsUtsikt 2/2000
OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER

Smälter Nordpolens is?

H
av

sU
ts

ik
t 

ge
s 

ut
 a

v 
G

öt
eb

or
gs

 u
ni

ve
rs

it
et

, 
Id

ee
lla

 F
ör

en
in

ge
n 

V
äs

te
rh

av
et

 o
ch

 S
ve

ri
ge

s 
tr

e 
m

ar
in

a 
fo

rs
kn

in
gs

ce
nt

ra

Krönika signerad Viveca Lärn  Invaderande dinoflagellat  Östersjöns doldis
Planera för konflikter i kustzonen   Marina virus i fokus.
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Forskning är ofta internationell till sin karaktär, och
detta gäller i högsta grad även den marina forskningen.
I detta nummer av HavsUtsikt får vi bl.a. tillfälle att
titta närmare på Nordpolens isar, och de områden vid
Nordpolen som består av  öppet vatten.

Vi får också stifta bekantskap med organismer som
de flesta av oss inte hade en aning om fanns i havs-
vattnet. I varje liter havsvatten finns exempelvis 10
miljarder virus. Men ta det lugnt -  de infekterar i första
hand växt- och bakterieplankton, och är en naturlig del
av det spännande ekosystemet i havet.

Trevlig läsning!

Redaktionen
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Havet tryter aldrig
KRÖNIKA �

I augusti åkte jag på sälsafari. Vetgiriga turister frågade marinbiologen om allt från
bristen på torsk till förekomsten av tång, medan vi närmade oss skären med
knubbsälar som var särskilt roliga för människor, eftersom de just börjat para sig.

Bara en gång blev guiden trött, nämligen när en badgäst med plåster på fötterna
frågade vad havstulpaner är till för. Sådana dumma frågor måste man vara människa
för att ställa.

Det hugger och drar. För mig och mina böcker är havet den enda självklara
inspirationskällan. Havet tryter aldrig. Uppväxten betyder förstås mycket. Seglingarna
med mina farbröder med räkhåven över axeln för strandhugg. Livet i spannen.
Krabbornas sidlunk. Vitlingfiske i solnedgången vid Vinga till Englandsbåtarnas
tutande. Det spännande innanmätet. Vad har de ätit? Inget annat element kan mäta
sig med vatten för den som är uppvuxen med det och i det.

Djupet under ytan. Jag lever på fantasin. Den är mitt yrke men också min drivkraft.
Men i den första fasen vill jag lära mig fakta. Och jag har tur. Min granne husbehovs-
fiskaren har lärt mig skilja havskräfthonor från hanar. Jag har en vän som doktorerat
på stensnultror och har huset fullt av akvarier. Han har till och med lärt mig att
uppskatta maneter. Jag känner draggmästaren på Kristinebergs Marina Forsknings-
station. Att få följa med honom på makrillfiske i hans vackra träbåt innebär kunskap
och kultur.

Ibland läser jag register som poesi: Långnosad sjöhäst och långfenad tonfisk.
Leopardfläckig smörbult och spetsstjärtat långebarn. Dessutom bor jag i ett gammalt
fiskarhus vid Gullmarn, Sveriges enda riktiga fjord med hög salthalt och en riktig tröskel
på fyrtio meters djup. Där simmar inte minst den ljuvliga gullmarsräkan. I Havets Hus
i Lysekil mediterar jag genom att hänga över räcket och studera knaggrockorna. Jag
vandrar i det fridlysta klippreservatet Stånge Huvud, där den röda graniten är som
grannast och där algerna skapat  spännande ränder ovanför vattenbrynet.

I den andra fasen hittar jag på. I båten i den klara höstluften betraktar jag
Västerhavets mörka glitter, men jag anar också ryggfenan på en skimrande marulk som
sveper förbi och nosar på dragglinan. Längst ner i djupet har en eremitkräfta bestämt
sig för att byta till en större bostad. En kammussla går i väg för kvällsvard. En
målmedveten sjöstjärna sprutar gift i en mussla. Åter vid datorn blir det ännu vildare.
För fantasin finns liksom för havet ingen begränsning.

Av Viveca Lärn, författare.
Aktuell med sin senaste bok
”Hummerfesten”.
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Dinoflagellaten Prorocentrum minimum är en för Östersjön
främmande art som nu har spridit sig i stora delar av detta
havsområde. Den kan orsaka giftiga algblomningar, och
verkar kunna bli en dominerande art i vattnet under sommar
och höst.

Dinoflagellat sprider sig
i Östersjön

Foto: Kenneth Bengtsson/Naturbild

P rorocentrum minimum är en liten dino-
flagellat, en alg som lever i det fria vattnet.
Naturligt  finns den i betydligt saltare vatten än

vad vi har i Östersjön. Men laboratorieförsök visar att den
har en förmåga att anpassa sig till lägre salthalter, och har
möjlighet att finnas och tillväxa i de flesta delarna av
Östersjön.

Snabb invandring
Av någon okänd anledning har Prorocentrum minimum
tagit sig in i Östersjön i början av 80-talet. År 1981 fann
man den i Kattegatt, Öresund och Bälthaven efter att
något år tidigare för första gången ha observerat den i stora
mängder i Skagerrak. Sedan 1981 har det gått att följa
Prorocentrum minimums invasion av Östersjön år från år.
I augusti 1982 återfanns den  utanför Bornholm, 1984
söder om Öland och väster om Gotland, 1989 norr om
Gotland. År 1989 hade den nått Asköområdet i de norra
delarna av Egentliga Östersjön, och 1993 konstaterades

den för första gången i de västra delarna av Finska viken.
År 1997 hade den nått de centrala delarna av Finska
viken, och 1999 observerades den även i Rigabukten. Det
verkar sannolikt att den kommer att sprida sig till även de
nordligaste delarna av Östersjön, åtminstone till Botten-
havet.

Denna oansenliga alg verkar ha förmåga att bilda blom-
ningar i havet under sensommaren/hösten. Den har ännu
inte visat sig giftig i Östersjön, men i andra delar av
världen ger den giftiga algblomningar. Bilden är tagen i
elektronmikroskop med 10 400 gångers förstoring.
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Kan vara giftig
Vad spelar då denna ”invasion” för roll? Ja, Prorocentrum
minimum, som andra så kallade ”blombildande arter”,
verkar ha förmåga att dominera växtplanktonsamhället i
vattnet under vissa tider på året. I vissa områden i Egent-
liga Östersjön, där den för 20 år sedan inte fanns alls, kan
den idag  utgöra 80-90 %, i vikt räknat, av växplankton-
livet i havet under sommar/höstblomningen.

På så sätt förändrar den helt växtplanktonsamhället
under denna period. Om blomningarna fortsätter skulle
den exempelvis kunna tänkas slå ut naturligt förekom-
mande arter, och påverka artsammansättningen längre
upp i näringskedjan. Dessutom kan blomningar av
Prorocentrum minimum vara giftiga under vissa förhållan-
den. Hittills har dock inte blomningar av arten varit giftiga
i Östersjön. Det är ännu inte känt vilka faktorer i havs-
miljön som stimulerar förekomsten av denna dinoflagellat.

I vissa områden i Egentliga Östersjön
kan Prorocentrum minimum idag ut-
göra upp emot 90 % av växtplankton-
livet i havet under sin blomning. För 20
år sedan fanns den inte alls i dessa
områden.

Foto: Susanna Hajdu

Prorocentrum minimum upptäcktes för första gången i Östersjön 1981.
Sedan dess har den snabbt spridit sig i större delen av Östersjön. Den verkar
ha förmåga att dominera växtplanktonsamhället i vattnet under vissa delar
av året.
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FRÄMMANDE ARTER I HAVET
Spridningen av främmande arter till våra havsområden
är ett alltmer uppmärksammat problem. Spridningen
sker ofta med barlastvatten i lastfartyg. Barlast-
vattnet, ofta med sitt ursprung i främmande havs-
områden, töms rakt ut i hamnbassängen.

Undersökningar av barlastvatten visar att det
mycket riktigt innehåller stora mängder främmande
organismer. En del av dessa verkar kunna överleva
och tillväxa i Östersjövatten.

Hittills har man i Östersjön funnit tre främmande
algarter. Inom andra djur- och växtgrupper finns
exempel på liknande invasioner. Mer information och
artlistor hittar man på http://www.ku.lt/nemo/
mainnemo.htm och i  Naturvårdsverkets rapport 4351
”Främmande arter i marin miljö”.

TEXT Kristina Wiklund, informatör vid UMF och Susanna
Hajdu, växtplanktonansvarig vid Inst. för Systemekologi,
Stockholms universitet.
TEL 018-673185 (Susanna Hajdu)
E-POST hajdus@system.ecology.su.se
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Det verkar inte som om Nordpolens is håller på att smälta. Nya data visar på
att istäcket över Arktis varit tämligen oförändrat under 1900-talet. Att det
finns öppet vatten är helt naturligt, och är en förutsättning för de djur som
lever i området.

Foto: Stefan Lundgren/Naturbild

Smälter Nordpolens is?

A llt började med att en passagerare på en
rysk isbrytare vid Nordpolen fann ett min-
dre område med öppet vatten. Detta följdes upp

av en artikel i New York Times ”The North Pole is
melting”, och sen spred sig nyheten snabbt över världen.
Nyheten slogs upp stort även i Sverige med artiklar som
”Nordpolen smälter bort” [DN, 2000].

Till nyheten om det smältande istäcket fogades sedan
andra katastrofteorier, t.ex. att när istäcket smälter kom-
mer även Golfströmmen att påverkas och kanske t.o.m
helt stanna.

Isen varierar
Som Arktisforskare och oceanograf förvånas man över hur
massmedia glupskt svalde alla katastrofscenarier utan att
ha någon större faktabas att luta sig emot. Att man kan
finna öppet vatten vid Nordpolen är snarare regel än
undantag! Den Arktiska isen uppvisar ofta stora sprickor
och områden med öppet vatten, något som områdets
urbefolkning, inuiterna, känt till och utnyttjat sedan år-
hundraden tillbaka för jakt på de djur, som samlas vid
dessa områden.

Även isens tjocklek varierar. Medeltjockleken ligger
på ca 3 meter, men det finns is som är från1 cm till hela 15
meter tjock! Jag har själv nyligen analyserat data om
istjocklek från sex ubåtsexpeditioner under 1990-talet
och fann inga tecken på några förändringar av istjockleken
i centrala Arktis.

Oförändrad temperatur och istjocklek
Det finns nu starka bevis för att temperaturen över Arktis
inte ökat under 1900-talet. Den varmaste perioden i
Arktis infann sig troligen under 1930-talet med generellt

Många tidningar runt om i världen har det senaste året
publicerat alarmerande rapporter om att det Arktiska istäcket
håller på att smälta bort. Men är det verkligen så? En djupare
dykning i gamla och nya data pekar snarare på ett under
1900-talet tämligen oförändrat havssystem.

Smälter Nordpolens is?
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mycket höga lufttemperaturer, väl över dagens nivåer.
Sedan dess har temperaturen sjunkit.

Forskarna är inte överens om huruvida isens tjocklek
minskat eller inte.  Amerikanska forskare jämförde istjock-
lek under två olika perioder av 1900-talet, och drog utifrån
detta slutsatsen att istjockleken har minskat. Vidare på-
stod man att isen fortsatt att minska under 1990-talet. En
noggrannare analys av dessa, och fler data, ger dock en
annan bild av läget. Genom att bland annat plocka in fler
år i analysen kan man visa att isens medeltjocklek legat på
en konstant nivå under 1990-talet.

Satellitdata visar att isens utbredning minskade under
perioden 1978-1996. Under senare delen av denna tids-
period (1990-1996) verkar dock istäcket ha brett ut sig
igen. Även i detta fall är det svårt att påvisa effekter av en
större klimatförändring.

Globala modeller kan vara fel
Intresset för Arktis, dess istäcke och klimat är idag mycket
stort. Ökade halter av koldioxid i atmosfären förutspås ge
en generell temperaturökning. Eftersom man räknar med
att denna temperaturökning borde bli som störst kring
Nordpolen är området mycket lämpligt för att undersöka
och verifiera en eventuell global uppvärmning och dess
effekt på det globala klimatet och polernas istäcken.

Avsaknaden av en reell temperaturökning över Arktis
visar dock att det finns stora osäkerheter och fel i de globala

Hydrografiska mätningar i Arktis.
Återkommande mätningar gör det
möjligt att upptäcka bl.a. variatio-
ner i det inflödande varma vattnet
från Norra Atlanten.

TEXT Peter Winsor, doktorand i oceanografi, Göteborgs
universitet. Forskar om klimat och Arktis.
TEL 031-773 2869
E-POST pewi@oce.gu.se

Foto: Göran Ljungek

modeller som anger en ökande växthuseffekt och ett
varmare globalt klimat. Många viktiga processer som styr
värmeutbytet mellan hav, is och atmosfär saknas idag i
dessa modeller. Pågående Arktisforskning  fokuserar på
andra parametrar, såsom värmeinnehåll i det inflödande
varma och salta vattnet från norra Atlanten. En del fors-
kare försöker förstå värmetransporten i atmosfären till
Arktis och dess inverkan på istäckets fördelning och tjock-
lek. Här kan man se att återkopplingen mellan hav, is och
atmosfär har en stabiliserande effekt på istäckets tjocklek.

Ny expedition på gång
Sommaren 2001 åker ett stort antal svenska forskare upp
till Arktis och Nordpolen med isbrytaren Oden, för att
samla mer kunskap och få en bättre bild av förhållandena
i detta komplexa havssystem. Vi kommer säkert att finna
både öppet vatten och is av varierande tjocklek och ut-
bredning. Vi kommer också att ha många tillfällen att
diskutera de rådande globala klimatmodellernas styrkor
och brister. 
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Foto: Inge LennmarkAv alla Atlantens brunalgsarter är det endast två
som förekommer i Östersjön, sågtång och blåstång.
Dessa två har en förmåga att tåla låga salthalter.
Bilden visar sågtång med blåstång i bakgrunden från
södra Östersjön.

I tidvattenzonen längs Atlantens klippkuster växer ett flertal
stora brunalgsarter. Där, på gränsen mellan land och hav, är
livsbetingelserna ofta extrema. Sommarens hetta och torka
växlar med vinterns frost och hällande regn samt bränningar
och vågor vid hårt väder. Detta ställer stora krav på algerna,
och de är alla väl anpassade till att klara stora svängningar i
temperatur och salthalt. De sitter hårt fästade vid underlaget
och kan ersätta förlorad biomassa med en snabb tillväxt. Tack
vare förmågan att tolerera låg salthalt har två av dessa
brunalgsarter, blåstång och sågtång, förmått kolonisera
Östersjöns bräckta vatten.

B låstång, Fucus vesiculosus, är en välkänd
art vars biologi är beskriven i ett stort antal
vetenskapliga arbeten. Den finns i hela Öster-

sjön, utom i Bottenviken och de innersta delarna av Finska
viken. Den är lättåtkomlig då den växer grunt på många
ställen, även i skyddade vikar.

De många arbetena, både vetenskapliga och mer
populära, kan ge uppfattningen att blåstång är den helt
dominerande arten i större delen av Östersjön. Ny forsk-
ning visar emellertid att detta är fel. I stora delar av södra
och centrala Östersjön växer blåstång i ett relativt smalt
bälte närmast ytan, medan den närbesläktade arten såg-
tång, Fucus serratus, dominerar från 2 till ca 10 meters
djup, där rödalgerna tar vid.

Nytt laboratorium vidgar vyerna
En viktig orsak till att sågtången är så styvmoderligt be-
handlad  är antagligen att alla de stora marina fält-
stationerna i Östersjön ligger utanför artens utbrednings-
område.  I och med tillkomsten av Kalmarsundslaboratoriet
i Kalmar har möjligheten till forskning i centrala Östersjön
öppnats, och ny kunskap kan förändra uppfattningar
baserade på studier i ett begränsat område. Ett sådant
exempel är tångbältenas biologi som på ett tämligen dra-
matiskt sätt skiljer sig mellan skärgårdarna i norr och övriga
delar av  Egentliga Östersjön.

Problem vid låg salthalt
Längs Sveriges södra och sydöstra kuster dominerar såg-
tången den fleråriga vegetationen på hårda bottnar, sär-
skilt längs kusterna i Skåne och östra Öland, men även i
Blekinges ytterskärgård. I mer skyddade lägen i vikar är
den däremot sällsynt. På kalkklippan utanför sydöstra
Öland finner man ett stort område, ca 60 km2 med nästan
hundraprocentig täckning av enbart sågtång. I Kalmar-
sund och norröver, upp till södra Östergötland, är arten
mer sporadiskt förekommande, men kan lokalt vara gan-
ska vanlig, särskilt i ytterskärgårdarna. Den nordligaste
lokalen hittills där vi funnit sågtång ligger i Gryts skärgård.

Den viktigaste faktorn som storskaligt och geografiskt
begränsar sågtångens utbredning är förmodligen låg salt-
halt i vattnet, och därmed försämrad befruktning av tång-
äggen. Antalet groddplantor är väsentligen färre i de norra
populationerna jämfört med de södra. I laboratorieförsök
har vi kunnat konstatera att befruktningsgraden faller
kraftigt från cirka 85 procent vid 8 promilles salthalt till
cirka 5 procent vid 6 promilles salthalt, d.v.s. inom ungefär
samma salthaltsintervall inom vilket arten återfinns i Öst-
ersjön.

Konkurrens mellan alger
Förutom salthalten och graden av vågpåverkan är också
biologiska faktorer betydelsefulla för tångvegetationen,

 - Östersjöns doldis

Sågtången
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främst då konkurrens mellan olika algarter och betning av
ryggradslösa djur. Groddplantor av sågtång återfinns ofta
under vuxna blåstångsplantor medan groddplantor av
blåstång sällan eller aldrig hittas inom en sågtångsplantas
svepområde. Effekten är tydligast i vågexponerade områ-
den men kan också iakttas längs livligt trafikerade farleder
t.ex. i Karlskronas örlogshamn. Vår tolkning är att abiotiska
faktorer såsom sedimentation och låg salthalt utesluter
sågtång från de skyddade vikarna och ger blåstången en
möjlighet att breda ut sig där, medan sågtången överallt
där den har goda livsbetingelser förhindrar blåstången att
föröka sig genom att svepa över underlaget med sin läder-
artade sega bål.

Även betning är troligen en viktig strukturerande
faktor i södra och centrala Östersjöns tångbälten som
gynnar sågtången på blåstångens bekostnad. Överallt där
de två arterna växer tillsammans och blir angripna av
betare, främst då av tånglusen, Idotea baltica, blir
blåstången till en början mer angripen än sågtången. Först
när bara rester återstår av blåstången övergår djuren till att
äta sågtång.

Äldre undersökningar saknas
Antalet observationer och undersökningar från äldre tider
i södra Östersjön är mycket få och ofta mer kvalitativa än
kvantitativa. Därför är det är svårt att uttala sig om föränd-
ringar i utbredningsmönstret under de senaste 100 åren,
men det tycks som om sågtången, precis som blåstången
i Skåne och Blekinge, har minskat i vertikal utbredning
med ett antal meter p.g.a. ökad grumling av vattnet. När
det gäller den geografiska utbredningen är det en del som
talar för att arten faktiskt har brett ut sig norrut, då
salthalten har ökat under större delen av seklet. Nils
Svedelius fann år 1900 bara en lösliggande planta i Mister-
hult i norra Småland medan arten är tämligen allmän i
detta område idag.

Tydlig tillbakagång de senaste åren
Under den tid som regelbundna provtagningar gjorts i
sydöstra Sverige, från 1982 till nutid, måste vi dock tyvärr
konstatera att en kraftig tillbakagång av både blåstång och
sågtång har skett lokalt under de senaste 10 åren, både
geografiskt och vertikalt. I vissa områden är tången opå-
verkad, men på de flesta platser är trenden negativ. De
omedelbara faktorerna kan vara betning, sedimentation
eller överväxning av fintrådiga alger, men i bakgrunden
finns som alltid övergödningen som den egentliga orsa-
ken. Ett tydligt exempel är östra Öland som för 20 år
sedan helt dominerades av såg- och blåstång från ytan
ned till 10-12 m djup. Idag återstår bara ett restbestånd
längst i söder, i övrigt utgörs vegetationen på alla hårda
ytor av fintrådiga alger, till stort förfång för turistindustri,
rörligt friluftsliv och fiske.

En liknelse med landmiljön skulle kunna vara att
större delen av södra Sveriges skogar ersattes med ens-
artade fält av älggräs och nässlor. Det brådskar därför med
åtgärder som på ett avgörande sätt kan sänka närsalt-
belastningen i södra och centrala Östersjön för att på kort
sikt rädda den tångvegetation som finns kvar och på lite
längre sikt göra det möjligt att återställa det som förlorats.

Atlantkustens tångarter lever under extrema förhållanden. De måste utstå
hårda stormar, tidvattnets växlingar samt de stora temperaturskillnaderna
mellan vinter och sommar. Foto: Roine Magnusson/Naturbild

FAKTA OM SÅGTÅNG
Sågtången är en stor, upp till en meter, flerårig
brunalg. Bålen är platt, mer läderartad jämfört med
blåstången och med taggig, sågad kant. Häftplattan,
som algen sitter fast på berg och stenar med, är
kraftig. Det krävs oftast kniv för att lossa den från
underlaget. Sågtången saknar blåsor som kan hålla
den upprätt i vattnet, och den får därför problem i
skyddade lägen där den täcks av sediment, fastsit-
tande djur och fintrådiga alger. Längs Atlantkusten
växer den i den nedersta tidvattenzonen, och begrän-
sas nedåt av olika tarearter och uppåt av blåstången.
Den är därför känsligare för frost och uttorkning än
blåstången, som är anpassad till ett grundare liv. I
Östersjön återfinns sågtången längs sydkusten upp
till Gryts skärgård. Där växer den under blåstångs-
bältet på mellan 2-10 meters djup.

TEXT Torleif Malm, dr, forskare vid avdelningen för marin
vetenskap, Kalmar högskola
TEL 070-398 93 66
E-POST torleif.malm@ng.hik.se
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Planera för konflikter
Kan fiskare bli något annat
än relikter eller pittoreska
utställningsobjekt som tillåts ex-
istera för lokalfärgens skull?
Vem skall bestämma över hur
kustresurserna ska skötas för att
inte utarmas? Vad kan vi lära
från andra håll? Den underlig-
gande frågan är naturligtvis om
och hur naturresurser längs kus-
ten skall exploateras. När sam-
hället i övrigt bygger på expan-
sion och ständig tillväxt, hur skall
då de som lever av naturliga re-
surser kunna hävda sig, när de
omgärdas av allt strängare reg-
ler?

T rots att den huvudsakliga sysselsättningen
längs kusten finns i landbundna yrken, gan
ska likt resten av landet,

intar fisket en viktig plats i dis-
kussionen här. Fisken är ju kus-
tens unika naturresurs, och
mycket av diskussionen om för-
valtning och regleringar rör den.
Den övergripande bilden, som
grundas på statistik, visar att ett
fåtal utsjöfiskare tar upp enorma fångster av närmast
värdelös fisk. Ett större antal lokala fiskare tar upp små
fångster av betydligt värdefullare arter.

Bevarande attityd hos kustfiskare
En fråga som diskuteras rör konflikter mellan kustfisket
och samhället i övrigt. En stor del av konflikterna har sin
brytpunkt i olika gruppers världssyn, och fördjupas av att
nya grupper vill komma till tals i frågor som är centrala för
kustfisket. Baserat på bl.a. intervjuer tycker vi oss se att
kustfiskare står för en mer bevarande attityd, medan
utsjöfiskarna har en mer exploaterande syn på resursen.
Även kustfiskare och naturvårdande grupper präglas av
olika värderingar. Miljövänner  uppfattar inte sällan kust-
fiskare som exploatörer i känsliga områden.

Det pågår en diskussion om huruvida fiskeförvaltning
alltför mycket har handlat om beståndsuppskattningar,

fångststatistik, teknisk reglering, övervakning och kon-
trollverksamhet.  Som eventuella lösningar har man disku-

terat utifrån kommande idéer
av så extremt olika karaktär
som individuellt överförbara
kvoter och total uteslutning
från områden genom marina
reservat. Det finns en hel del
lokal erfarenhet däremellan
som man kan bygga på, i form

av lokala förvaltningssätt och regelsystem.

”Ett fåtal utsjöfiskare tar upp enorma
fångster av närmast värdelös fisk.
Ett större antal lokala fiskare tar upp
små fångster av betydligt värdeful-
lare arter.”

Foto: Kate Kärrberg/Naturbild

Innehållet i denna artikel bygger på en skrift som ges
ut vid institutionen för humanekologi vid Göteborgs
universitet inom SUCOZOMA-projektet. Skriften kan
beställas från andrea.morf@he.gu.se.

TEXT Anders Ellegård, Karl Bruckmeier, Andrea Morf, Laura
Píriz och Anette Ungfors
E-POST andrea.morf@he.gu.se
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notiser
Bottniska viken 1999
År 1999 blev det hittills bästa för Öst-
ersjöns havsörnar sedan årliga invente-
ringar startade 1964. Detta står att
läsa i rapporten ”Bottniska viken 1999”
som ges ut av Umeå Marina Forsk-
ningscentrum.

I rapporten kan man även läsa om
ökningar av kadmiumhalten i ström-
ming och abborre från Bottniska viken.
Blyhalten, däremot, minskar i dessa fiskar. Rapporten kan
beställas från Umeå Marina Forskningscentrum.  På vår
hemsida, www.umu.se/umf, finns rapporten i pdf-format.

Nya webbsidor om Kvarkenområdet
Nu finns miljötillståndet i Kvarkenområdet beskrivet på
Internet. Sidorna har utvecklats som en del av Kvarkenrådets
miljösamarbete. Området som ingår på den svenska sidan
sträcker sig från Byskeälven i norr till Lögdeälven i söder. På
den finska sidan avgränsas området i norr av Lestijoki å, och
i söder av Lappfjärds å. Adressen till dessa sidor är:
www.vyh.fi/sve/tillst/vfm/kvarken/index.htm

Östersjö´99
Hur påverkas Östersjön av växthus-
effekten? Varför är strömmingen så
mager? Är allt OK med sälarna nu när
antalet ökar? Varför ökar kadmium
så kraftigt i havets djur?

Det är några av de angelägna frå-
gor som diskuteras i rapporten Öster-
sjö ́ 99. Tillsammans med många an-
dra intressanta uppgifter och aktuella
data från miljöövervakningen i Egentliga Östersjön gör det
rapporten väl värd att läsa för alla som har intresse för
miljötillståndet i detta havsområde.

Rapporten kan beställas från Stockholms Marina Forsk-
ningscentrum. Artiklarna finns också som pdf-filer på vår
hemsida, www.smf.su.se.

en utställning om livet under ytan i Östersjön

Östersjöns okända värld

på

Aquaria Vattenmuseum
i Stockholm

i samarbete med

Stockholms Marina Forskningscentrum

20 okt - 19 nov

tis - sön 10.00-16.30

måndagar stängt (dock ej 30/10)

För skolklasser och övriga
intresserade som missade sommarens

succé, här kommer en andra chans att se
den populära utställningen om livet i Östersjön!

Möjlighet till guidade visningar finns

För mer information: 08-660 49 40

Vikten av naturliga träffpunkter och kontaktnät betonas i alla
möjliga sammanhang. Hindren kan annars te sig oöverstig-
liga när någon har en fråga eller idé. Ett litet steg åt rätt håll
har tagits av Projekt Skärgådskontakt, där Stockholms
Marina Forskningscentrum varit delaktiga.

Syftet är att etablera nätverk och utveckla samarbetet
mellan småföretagare i Stockholms skärgård och universi-
tetsfolk som arbetar med skärgårdsfrågor. Tre temakvällar
om aktuella frågor har hittills ordnats i skärgården, och
förhoppningen är att dessa första kontakter ska utvecklas till
något mer varaktigt.

Havsmiljön, maj 2000
Kontaktgrupp Havs årliga skrift om miljön i havet längs
västkusten har varit färdig sedan en tid tillbaka. Som vanligt
finns en resumé över året som gått.

En artikel beskriver var man kan
finna bilder på västerhavets plankton på
Internet. Ett ramprogram har fastställts
för att undersöka varför kusttorsken
nästan försvunnit från Bohuskusten. Är
fintrådiga alger ett problem? frågar en
författare. Elkablars påverkan på mil-
jön beskrivs i en annan artikel. Vi tar
också upp hur reningsverkens avlopps-

vatten, som innehåller östrogena ämnen, hotar fiskens fort-
plantning.

Rapporten kan beställas från Göteborgs universitets
marina forskningscentrum.
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AVSÄNDARE

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30  GÖTEBORG

FOKUS � Marina virus
- gentransportörer i livets utveckling?

I varje liter havsvatten svävar 10 miljarder
partiklar bestående av en kärna av arvs-
massa och ett proteinhölje. Dessa partiklar
finns i gränslandet mellan  levande och dött
material. De är de mest förekommande och
samtidigt de minsta biologiskt aktiva partik-
larna i havet. Vi kallar dem virus.

Virus kan inte föröka sig själva. Denna
egenskap som är själva definitionen på liv.
De är parasiter,  helt beroende av en värd-
organism och dess energi och näring. De är
så små att man inte ser dem ens i vanliga
ljusmikroskop, utan det krävs elektronmi-
kroskop med 40 000 gångers förstoring.

Alla organismgrupper i havet kan bli
infekterade av virus. Man kan hitta virus-
angripna celler i djurplankton, alger och säl.
Det vanligaste är dock att virus i havsvatten
har små, fritt svävande växt- eller bakterie-
plankton som värdar. Skälet till det är helt
enkelt att koncentrationen av växt- och
bakterieplankton i vattnet är så hög.

Virus är sinnrika och närmast brutala i

sin strävan att föröka sin lilla arvsmassa.
Efter att ha bundit till cellytan pressar
viruset in arvsmassan i värdcellen. Väl
inne i cellen startar ett välorganiserat pro-
gram av processer.  Bl.a. kan viruset ta
över cellens maskineri för syntes av cell-
arvsmassa och cellprotein. Viruset har
också enzymer som bryter ner cellens arvs-
massa och protein till byggstenar som se-
dan används till virusets egna arvsmassa
och proteinhölje. Arvsmassan packas i
det växande höljet av proteiner, och de
färdiga viruspartiklarna samlas i cellen.
När viruset förökat sig inne i cellen produ-
cerar det enzymer som får värdcellens
vägg att spricka. Till sist lämnar virus-
partiklarna den helt utsugna värdcellen.

De kanske mest  finurliga typerna av
marina virus har ytterligare en strategi att
ta till som liknar bl.a. HIV-viruset som
orsakar AIDS.  Dessa marina virus kan
göra ett  val mellan direkt förökning eller
att sammansmälta med värdcellens arvs-

massa. Virusets arvsmassa förökas då samti-
digt som cellen förökar sin arvsmassa, och
detta kan fortgå i många generationer. Inte
förrän viruset upplever att cellen drabbas
av svält eller annan misär utlöser den
produktionsmaskineriet för nya virus partik-
lar, och lämnar värdcellen.

Den typ av virus som kan sammansmälta
med värdcellens arvsmassa kan överföra ge-
netisk  information från en värdcell till en
annan. Detta innebär att gener kan överfö-
ras mellan celler inom en art, och kanske i
visa fall mellan arter och t.o.m. släkten. Dessa
virus kan på så sätt ha en betydande roll i
evolutionen.  Forskning återstår dock innan
vi bättre förstår vilken betydelse mångfal-
den av virus haft för livets utveckling.

TEXT Johan Wikner, docent i mikrobiologi,
Umeå Marina Forskningscentrum
TEL 090-786 7980
E-POST johan.wikner@micro.umu.se
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