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KRÖNIKA �

Låt laxen växa
och vandra hem

Hans Lundqvist är professor vid
institutionen för Vattenbruk vid
Sveriges Lantbruksuniversitet. Han
fokuserar sin forskning på bl.a.
vandringsfisk som lax och öring,  och
värnar om deras välbefinnande i
laxens landskap.

Före andra världskriget fångades lax i älvar och vid kusten. Efter kriget ändrades fisket så att laxen

fångades i havet under sin tillväxt. Havsfiskets laxflytnät och långrev tog den svenska laxen i Östersjön

under vinterperioden. Östersjöbeståndet av lax hålls uppe via årliga utsättningar av miljontals odlade

laxungar till älvar och kustmiljöer, eftersom många naturligt laxproducerande vattendrag förstörts av skogs- och

vattenkraftsindustrin under de senaste 150 åren. 2001 var endast en av tio simmande laxar i Östersjön av vilt

ursprung, främst på grund av rovfiske i havet under 1980-talet. Idag beräknas 5 av tio laxar vara vilda. Odlingarna

förser framför allt havsfisket med laxfångster, och få laxar får vandra till hemälven. Odlad lax har inte heller någon

hemvist i utbyggda vattendrag. Det stora uttag av lax som tillåtits i Östersjön hotar de vilda laxstammarna,

eftersom havsfisket inte kan riktas mot enbart odlad lax. Situationen för vildlaxen ser bekymmersam ut.

Havsfisket leder till att vi ser få och små vilda lekvandrare återkomma till älvarna.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Baltiska fiskerikommissionen har inom Östersjöområdet

enats om åtgärder för att rädda de vilda stammarna. Laxaktionsplanen (1997) har lett till att skyddet för vild

lekvandrande lax ökat. Laxfisket har omfördelats från ett, i princip, rent havsfiske till att omkring 50 procent av

Sveriges andel av östersjöländers totala uttag görs i Östersjön. Resten fångas längs kust och i älv på svenska och

finska sidan i Bottniska viken, där de stora laxförande vattendragen finns.Laxaktionsplanen är en bra början, men

man måste gå ett steg längre för att säkra de vilda laxstammarnas framtid. Fisket måste omfördelas från havet

till älvar och kust ännu mer. Då skulle fisket med högre precision kunna riktas mot hemvandrande odlad lax i ett

tidsmässigt reglerat kustfiske, eftersom vildlaxen lekvandrar till kusten och till älven före den odlade laxen.

Nya problem hotar vildlaxen! Kopplingen mellan vildlaxens situation och dioxinfrågan är både intressant och

tragisk. Laxfisk från Östersjön innehåller höga halter av miljögiftet dioxin, så höga att den inte får säljas som

människoföda inom EU. Sverige och Finland har utverkat en dispens, som innebär att vi får äta denna fisk, men

inte exportera den till andra länder. En beklämmande framtida situation! De kostråd som Livsmedelsverket har

utarbetat ska hindra oss att äta fisken alltför ofta. Det här är ett märkligt sätt att komma undan grundproblemet

med höga gifthalter! Är det så här vi vill ha det?

Paradoxalt nog kan denna fråga innebära en lösing på överfisket av Östersjölax. Ett totalstopp på laxfiske i

havet kan vara precis vad den vilda Östersjölaxen behöver för att de spillror av stammarna som ännu finns kvar

skulle kunna få återkomma till sina hemälvar för lek. I Danmark, som inte har dispens, har man under år 2004

blivit tvungna att stänga delar av havsfisket efter lax, eftersom gifthalterna överskred EU’s gränsvärde. Då det

visade sig att endast den stora, äldre laxen innehöll för höga miljögiftshalter kunde endast den mindre laxen säljas

som människoföda. Stor lax, med stort avelsvärde och stor produktionsförmåga, säljs nu som minkfoder för 60

öre kilot!

Här måste Sverige vara tydliga om laxen som resurs och våra naturliga älvar ska kunna utvecklas hållbart

i en framtid. Vi vill ha ett fiske efter lax i älvar och i kustområden och en laxresurs som kan bevaras långsiktigt.

Vi vill också äta denna lax så ofta vi vill, utan att riskera att få i oss stora doser av miljögifter. Sverige och EU

måste ta tag i denna fråga utifrån ett helhetsperspektiv och arbeta för att åtgärda miljögiftsproblemet i Östersjöns

ekosystem. Idag, med EUs och Sveriges olika syn på miljögifter och fiskproblematiken i Östersjön undrar jag: Vet

man egentligen  vad man gör?
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Oljeutsläpp är ett av de allvarligare hoten mot det
marina livet i Östersjön. Samtidigt utgör
sjöfarten en av hörnpelarna i regionens ekonomi,

och utgör idag 15% av den totala sjöfarten i världen.
Dessutom ökar den oavbrutet. Oljetransporterna
uppskattas exempelvis öka från 22 miljoner ton olja
årligen under 1995 till 90 miljoner ton under 2005
enbart i Finska viken.

Olyckor och avsiktliga utsläpp
Oljeutsläppen i Östersjön sker antingen på grund av
olyckor eller avsiktligt från fartyg. De avsiktliga utsläppen

är naturligtvis olagliga, men dessvärre registrerar
bevakningsmyndigheterna runt Östersjön omkring 500
sådana utsläpp årligen. Dessa utsläpp kommer oftast
från maskinutrymmen i fartygets botten, där olja och
vatten samlas upp. Eftersom det kostar pengar att lämna
detta oljespill i hamnar med mottagningsanläggning
väljer somliga redare att istället släppa ut oljespillet
olagligt i havet.

Utsläppen som sker vid olyckor kan vara stora, efter-
som det ofta är just olja som är fartygens last. I Östersjön
kan lastfartyg ha flera tusen ton olja som bränsle i tank-
arna. Därför kan olyckor som kollisioner och grund-
stötningar  innebära att stora mängder olja kommer ut.

Hoburgs bank i riskzonen
De flesta utsläpp sker längs med de mest trafikerade
rutterna som passerar Öresund, danska Bälten och södra
Gotland på väg in till Finska viken och Rigabukten.
Exempelvis passerar cirka 50 000 fartyg årligen söder om
Gotland, och passerar då några av de känsligaste och
viktigaste övervintringsområdena för alfåglar i hela
Östersjön; Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

Oljeutsläpp är ett av de allvarligare hoten mot det marina livet i
Östersjön. Stora utsläpp sker vid olyckor, men bevaknings-
myndigheterna registrerar även cirka 500 avsiktliga utsläpp
varje år. Sjöfåglar tillhör den mest drabbade gruppen av djur,
eftersom det räcker med små mängder olja för att fåglarnas
fjäderdräkt ska förlora sin vattenavvisande förmåga. Östersjön
har internationellt klassats som ett särskilt känsligt område,
vilket innebär att lagstiftningen kring oljeutsläpp skärpts.

Fåglar tillhör den mest drabbade gruppen djur vid oljeutsläpp. Det behövs bara en liten mängd olja för att fjäderdräkten ska förlora sin
vattenavvisande förmåga, så att fågeln snabbt kyls ner och dör. Minst 100 000 sjöfåglar dör varje år i Östersjön på grund av oljeutsläpp.

Foto: Stefan Rosengren/Naturbild

Olja
skadar
Östersjön
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TEXT Soheil Haghbayan, Världsnaturfonden WWF
TEL 08-624 74 15
E-POST soheil.haghbayan@wwf.se

Större risk med enkelskroviga fartyg
En tredjedel av alla oljetransporter i Östersjön sker med
enkelskroviga fartyg. Risken för oljeutsläpp vid
kollisioner, grundstötningar och andra olyckor är mycket
större med enkelskroviga fartyg jämfört med dubbel-
skroviga. Det är inte så konstigt eftersom det inre skrovet
hos dubbelskroviga fartyg hindrar oljeutsläpp vid en
skada. Därför är det viktigt att enkelskroviga fartyg och
andra undermåliga fartyg fasas ut så snabbt som möjligt.

Sjöfåglar extra utsatta
Oljeutsläppens kortvariga effekter drabbar organismerna
på vattenytan och i kustlinjen, fåglar och marina däggdjur.
Stora utsläpp innebär långvariga skador på hela eko-
systemet, och det kan ta åtskilliga år innan arter som
skadats av oljan kan återhämta sig.

Sjöfåglarna är en av de mer utsatta grupperna som
drabbas hårt av oljeutsläpp. Detta beror inte bara på att
de råkar befinna sig där utsläppen sker utan också på att
de faktiskt dras till områden där utsläpp har inträffat.
Oljan är lättare än vatten vilket gör att den flyter på
havsytan och dämpar vågorna så att det ser lugnare ut.
Det lockar fåglarna att lägga sig på vattnet just där oljan
finns.

Det behövs bara små mängder olja för att fåglar ska
ta allvarlig skada. Det kan räcka med en fläck stor som en
enkrona för att fjäderdräkten ska förlora sin vatten-
avvisande förmåga, och fågeln kylas ned och dö. Det är
svårt att exakt säga hur många fåglar som dör p.g.a.
oljeutsläpp, men uppskattningsvis handlar det vissa år
om runt 100 000 bara vid Hoburgs bank.

Inte tillräckligt skydd
Drygt 90% av  fåglarna i Östersjön övervintrar inom
mindre än 5% av Östersjöns yta. Detta gör att vissa
områden, som t.ex. Hoburgs bank, är känsligare än
andra. Hoburgs bank ingår i EUs nätverk Natura 2000,
vilket innebär att Sverige har ett särskilt ansvar att
skydda den biologiska mångfalden i området. Men så
länge fartygen tillåts passera området är det omöjligt för
Sverige att ge området tillräckligt skydd.

ÖSTERSJÖN KLASSAT SOM SÄRSKILT KÄNSLIGT

Ett av de största och viktigaste organen som
bestämmer lagarna för sjöfart är FNs sjöfarts-
organisation, International Maritime Organisation
(IMO). En av IMOs viktigaste konventioner heter
Internationell konvention om förhindrande av
havsförorening från fartyg (MARPOL 73/78). Denna
konvention fastställer bland annat utsläpps-regler
för fartyg t.ex. oljeutsläpp.

Östersjön klassades som "special area" under
MARPOL redan i början av 80-talet vilket gav Östersjön
högre skydd och innebar att oljeutsläpp förbjöds i
hela området. I april förra året togs ännu ett steg i
riktning mot att höja säkerheten för Östersjön när
IMO godkände Östersjöländernas (utom Ryssland)
ansökan om att klassa Östersjön som särskilt känsligt
havsområde, s.k. PSSA. Beslutet var ett princip-beslut,
vilket innebar att de ansökande länderna uppmanades
av IMO att inom två år lämna in konkreta förslag
knutna till klassningen för att ansökan skulle bli
slutgiltig.

Cirka 50 000 fartyg passerar varje år förbi Hoburgs bank. En tredjedel av
fartygstransporterna sker med enkelskroviga fartyg, vilket innebär större risker
för oljeutsläpp vid en skrovskada.

Östersjön särskilt känsligt
Det finns några faktorer som gör Östersjön särskilt
känsligt för oljeutsläpp och andra föroreningar. Dels är
det artfattigt, dels är vattenomsättningen låg. Temp-
eraturen i vattnet är relativt låg, vilket innebär att ned-
brytning av exempelvis olja sker långsamt.

Östersjöns avrinningsområde är till ytan cirka tre
gånger större än själva havsområdet och befolkas av mer
än 80 miljoner människor. Det innebär att Östersjön
också får ta emot föroreningar från land, t.ex. från jord-
och skogbruk, avloppsrening, industriutsläpp mm.
Östersjön är numera klassat som ett särskilt känsligt
havsområde, vilket tyder på att man även internationellt
insett vikten av att skydda vårt innanhav mot olja och
andra föroreningar.
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V i inbillar oss gärna att de traditionella
forskardisciplinerna sitter inne med svaren.
Och här finns ett hav av information. Men om

vi på allvar vill begripa klimatsystemen med sina komplexa
flöden av luft, vatten och kemiska ämnen måste många
forskare från många olika discipliner arbeta tillsammans.

Inga enkla samband
Prognoser bör tas med en nypa salt och helst förses med
bäst-före-datum. Modellfelen växer dessutom med
prognosens längd. Exempelvis kan man inte förutspå
väder mer än upp till en till två veckor. För meteorologerna
handlar det om ett matematiskt initialproblem – en
fråga om att grundligt känna det tillstånd som modellerna
startar sina beräkningar från. Klimatforskarna däremot
har en benägenhet att bortse från startillståndet och

betrakta prognoser som enbart ett randvärdesproblem.
Alltså att förändringarna i de yttre förutsättningarna är
det som huvudsakligen påverkar deras kalkyler. Några
exempel är förändringar i solstrålning, men även vulkan-
utbrott och ökad mängd växthusgaser betraktas ofta som
randvillkor.

Men klimatprognoser är både ett initial- och ett
randvärdesproblem. Framtidssimuleringar är menings-
lösa om vi inte tar hänsyn till både förutsättningarna och
förändringarna. Land och hav undergår en ständig
förändring. Växthusgaser och vulkanutbrott påverkar
jorden. Här finns inga enkla samband. Biosfärs-
dynamiken utgör ett komplext ickelinjärt system som vi
bara börjat nosa på med våra matematiska modeller.

Linjära funktioner och raka svar
Larmrapporterna om lufttemperatur och vattenstånd
avlöser varandra; "Om hundra år är Sverige fyra grader
varmare", "Göteborg förvandlas till Nordens Venedig",
"Skåne drabbas av torka och Norrland dränks i regn".

Vad kan vi säga om framtiden? Forskarna arbetar
gärna med olika typer av scenarion eller snarare ett slags
känslighetsstudier som varierar en eller ett par faktorer i

Östersjön imorgon
ett hav av information

ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3ÖSTERSJÖNS KLIMAT IDAG – IGÅR – IMORGON, DEL 3

Att uttala sig om Östersjöns framtid är svårt. Ännu vet vi för lite
om de processer som driver klimatet. Vi har precis bara börjat
förstå det intrikata samspelet mellan geosfären, biosfären och
människans aktiviteter. Jorden är ingen maskin som enkelt kan
beskrivas i datorer och manualer.

Östersjön sedd från Christiansö, våren 2004. Framtiden har alltid fascinerat människan. Konstnärer, författare, forskare och
visionärer anar kanske något bortom horisonten. Det mesta är gissningar. Vi är fångade i nuet. Men tiden kommer emot oss med
sin inbjudan till närvaro. Fo
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taget. Men ett scenario är inte en prognos. Modellerna
förmår inte realistisk beskriva varifrån det blåser och hur
mycket det regnar. Det hindrar inte mindre nogräknade
prognosmakare att okritiskt addera den egna klimat-
modellens trend till dagens faktiska observationer. Linjära
funktioner och raka svar med andra ord, men inte har det
med vetenskap att göra.

Sanningen är att vi vet väldigt lite om framtiden.
Klimatprognoser är fortfarande de kvalificerade giss-
ningarnas konst.

En (o)tänkbar kurva
Ännu ett problem med klimatprognoserna är att de
redovisar beräkningar som tidigare inte uppmätts.
Modellerna är anpassade med hjälp av data från dagens
klimat men beskriver förändringar som ej har observerats.
I vår forskargrupp har vi arbetat med modeller av
Östersjön och kunnat visa hur vattenstånd, salthalt,
temperatur och is varierar under givna betingelser. Vi
har tillgång till direkta observationer och kan därför
utveckla realistiska modeller.

De senaste hundra åren har sötvattentillflödet rört
sig kring ett medelvärde av 16 000 m3/sek och salthalterna
i centrala Östersjöns yt- och djupvatten varierat mellan
6 och 13 promille. Vad händer om sötvattentillflödet
ökar? Av kurvan i figuren framgår att en tredubbling
förvandlar Östersjön till ett sötvattenhav. Kan vi lita på
det och hur ska vi kunna veta?

Beräkningarna visar att Östersjön är känslig för
variationer i sötvattentillförseln. Men det är högst
orealistiskt att tänka sig en ökning med flera hundra
procent. Våra kalkyler tyder på att Östersjön även i
framtiden kommer att vara ett bräckt hav. Samtidigt kan
vi vara övertygade om att våra resultat diskuteras och
ifrågasätts när ny kunskap kommer i dagen.

Östersjön imorgon, en prognos
Vad händer med Östersjön imorgon?  Det enda vi kan
vara säkra på är att framtiden har en och annan
överraskning i beredskap. Finns det ett svar på frågan?
Om vi vill kunna säga något om de kommande hundra
åren bör vi anlägga ett historiskt perspektiv. En tidsskala
på tvåhundra år bakåt illustrerar genast osäkerheten. I
prognosen nedan baseras siffrorna på 1800-talets och
1900-talets trender.

År 2100 kommer Stockholms medeltemperatur att
ha ändrats med -0,1 till +0,7 ºC. Östersjöns vattenstånd
ligger 0,3 till 8,5 cm över dagens medelvärden och den
maximala isutbredningen har minskat med 5 till 20 %.
Sötvattentillflödet kommer inte att ändras nämnvärt
och därmed inte heller Östersjöns salthalt.

Inget särskilt spektakulärt som synes. Är det en
rimlig prognos? Den bygger på antagandet att klimatet
om hundra år liknar dagens och följer trenden i

observerade serier. Dramatiska förändringar av havets
cirkulation, särskilt av Golfströmmen, har inte tagits
med. Inte heller ovanliga effekter av solstrålning,
växthusgaser eller vulkanutbrott, sådant som drastiskt
kan förändra prognosens förutsättningar men som vi
idag inte vet mycket om. Prognoser är som sagt färskvara,
när vi vet mer gör vi nya och bättre förutsägelser.

Östersjön - ett vakande öga
Prognoser i all ära, men för att förstå vad som väntar om
hörnet krävs god kunskap om dagens klimat. Genom att
följa vattenståndets variationer lär vi oss mycket om
havet och atmosfärens storskaliga cirkulation. Med hjälp
av salthalten kan vi läsa av hur vattenbalansen med
nederbörd och flodtillrinning förändras över hela
Östersjön och dess avrinningsområde.

Temperatur och isutbredning ger oss en uppfattning
om värmebalansen och snabba indikationer på onormala
förändringar. Östersjön håller helt enkelt ett vakande
öga på Norra Europas klimat.

Att mäta vattenstånd, salthalt, temperatur och
isutbredning är kanske vår viktigaste uppgift idag.
Samtidigt behövs fördjupad forskning för att geologiskt
och historiskt kartlägga klimatet, spåra orsakerna till
förändring, utveckla bättre modeller och förstå följderna
för det biologiska livet.

Ju mer vi vet om Östersjön igår och idag, desto mer
kan vi säga om Östersjön imorgon. Det gäller att lägga
ett pussel, lösa en gåta och lära känna ett hav.

En modellberäkning över hur salthalten i centrala Östersjön
kan variera med variationer i sötvattentillförseln från älvar
och nederbörd. Det röda fältet representerar verkliga värden
de senaste hundra åren och utanför detta fält antyder vår
modell hur salthalten varierar om sötvattentillförseln blir stor
respektive liten.
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Inom detta fält har centrala Östersjön
befunnit sig under de senaste 100 åren
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TEXT Anders Omstedt, Institutionen för geovetenskaper,
oceanografi, Göteborgs universitet
TEL 031- 773 28 81
E-POST anders.omstedt@gvc.gu.se
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Solen sjunker allt djupare mot horisonten.
Ljusstrålarna slirar mot vägens dagsmejade is
och bländar. Bäst att ta det lugnt! Nyss såg jag

svarta plastsäckar, fastknutna på störarna längs vägkantens
snövallar. Ett informellt meddelande att det finns ren i
närheten.

Det blir allt kallare. Från ganska behagliga minus
åtta i Luleå, där jag startade, visar bilens utetermometer
nu minus 17 grader. Och kallare skall det bli! Man har
utlovat temperaturer ned mot minus 30 i det här området.

Nu har jag bara några kilometer kvar. Fortfarande är
det ganska ljust i sydväst. Luften är gnistrande klar och
tallskogen avtecknar sig som en knivskarp, svart silhuett
mot den svagt brandgula himlen.

Utbildade naturguider
Lennart och Victoria tar emot mig i Nattbergsstugan.
De träffades för några år sedan under en utbildning till
naturguider på folkhögskolan i Övertorneå, gifte sig och
driver nu företaget ”På Land och Vatten” med natur-
upplevelser som tema. Victoria är den femtonde genera-
tionen i Vistträsk. Att hon lyckats spåra släkten så långt
tillbaka beror på att Gustav Vasa tog ut skatt för gäddfisket
i de norrländska sjöarna, eller träsken som man säger här.
För att kunna beskatta folket behövde man veta vilka
som bodde i byarna. Det blev grunden till vår
folkbokföring. Lennart är från Lycksele,  jobbade en tid
på Posten i Örebro, men längtan till vildmarken blev till
sist för stor och guideutbildningen gav honom möjlighet
till försörjning här. De driver också en fiskodling, som
producerar regnbåge, öring och röding för utsättning i
olika fiskevatten.

- Var det inte vågat att starta ett upplevelseföretag
här? undrar jag.

- Jo, medger Victoria. Vi ligger mitt emellan kust och
fjäll. Det är ju till dessa områden turisterna främst söker
sig. Men vi vill visa hur mycket det finns att upptäcka i
det norrländska skogslandet. Här kan man fiska, uppleva
orrspel och gå på bäversafari. Här finns lämningar från
det gamla skogsbruket med tjärdalar och kolbottnar.

Ensam på isen
Medan vi småpratat har det blivit mörkt ute. Dags att
lämna stugvärmen och ta itu med lakfisket! Victoria och
jag tar bilen till Abborrträsket, Lennart tar skotern, som
sedan skall föra oss ut till fiskeplatsen. Vid sjön kliver jag
upp på skotern, kryper ihop bakom Lennart för att i
möjligaste mån undvika vinddraget och så bär det iväg ut
på isen. Abborrträsket är en relativt liten sjö, ca 40
hektar, vilket motsvarar omkring 80 fotbollsplaner. Det
tar därför inte många minuter innan vi är vid andra sidan.
Jag kliver av och Lennart vänder för att hämta Victoria,
som fortfarande står vid bilen. Det är en underlig känsla
att stå här ute på isen, ensam. Enda sällskapet är en
fastfrusen isborr! En knappt urskiljningsbar, eggtunn
månskära visar att månfasen just har vänt från nedan till
ny. Ovanför mitt huvud strålar Vintergatans alla stjärnor,
något som man som stadsbo sällan kan njuta av. Snön
reflekterar stjärnljuset och håller kolmörkret borta.

Jag börjar spekulera över kvällens fiske. Vilka "för"
och "mot" finns det? Till det positiva hör att det
fortfarande är lektid och att det inte är något starkt
månljus. Men det negativa är att lektiden närmar sig sitt
slut, att det trots allt är ganska mycket ljus från stjärnorna
och att det är högtryck. Liksom ålen vill ha sitt ålamörker
vill laken ha lakamörker. Ett lågtryck och igenmulen
himmel är optimalt har jag hört från andra lakfiskare. En
snabb sammanräkning ger två "för" och tre "mot". Ett
inte helt gynnsamt utgångsläge.

När vinternatten är som mörkast, när temperaturen är som lägst,
då firar laken sitt årliga bröllop! Följ med på fiske efter lake i
Norrbottens inland. Jag sitter i bilen och är på väg mot mitt första
lakfiske. Det börjar skymma. Om ungefär en timma bör jag vara
framme hos mitt värdpar, Lennart och Victoria Kärrman i
Vistträsk, tre mil utanför Älvsbyn. De skall vara mina fiskeguider
i kväll.

Lakfiske
– mörkt, kallt, spännande!

Att borra ett antal pimpelhål till lakfisket i den metertjocka
isen kräver en motordriven isborr.

UDDA FISKAR OCH FISKEMETODER, DEL UDDA FISKAR OCH FISKEMETODER, DEL UDDA FISKAR OCH FISKEMETODER, DEL UDDA FISKAR OCH FISKEMETODER, DEL UDDA FISKAR OCH FISKEMETODER, DEL 11111
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Nu ser jag en stålkastare långt borta, på väg mot mig, och
snart hör jag också det karakteristiska skoterljudet. Skönt
att få sällskap igen!

Laken lockas vid botten
Lennart har förberett fisket genom att borra upp hål i
isen på några olika platser. På så sätt kan vi fiska på olika
djup med varierande bottenmaterial. Isen är omkring en
meter tjock och det är precis att den motordrivna isborren
räcker till. Laken föredrar grunda bottnar med sand eller
lera för sin lek. Strax intill där vi står rinner en bäck ut
under istäcket och tillför sjön kallt, syrerikt vatten. Här
finns också en stor sandrevel. Ett bra ställe för lake alltså.

Laken är en bottenfisk med god syn och bra luktsinne.
Man fiskar med betet alldeles vid eller på botten. Med ett
silverfärgat blänke påkallar man lakens uppmärksamhet
både ljudmässigt och ljusmässigt genom att höja och
sänka pimpelspöt upprepade gånger och låta blänket
stöta i botten. Krokarna är nu agnade med sellak, en
dvärgform av sik.

I alla fall ett napp
Dags är att börja fiska! Lennart, Victoria och jag sänker
förväntansfullt ner revarna genom hålen. Försiktigt. Nu
slaknar reven och blänket ligger på botten, några kraftiga
ryck med pimpeln, blänket åker upp en bit och singlar
ner lite vid sidan av hålet. Med små knyckar förs blänket
in mot centrum igen. Det virvlar säkert upp lite
bottenmaterial och laken bör också höra ljudet när
blänket skrapar i botten och känna lukten av betet. Vi
väntar… nya ryck med pimpelspöt… väntan…Så håller
det på i någon timma. Plötsligt ropar Lennart…Napp! Han börjar snabbt ta upp reven! Men halvvägs upp

lossnar fisken och försvinner ner i det kalla, svarta vattnet
igen. Nappet ger förnyat hopp för oss andra. Det finns
i alla fall fisk här!

Men inget mer händer. Kylan kryper sakta genom
plagg för plagg in mot kroppen. Vi gör ett sista försök på
en plats med mer lera och sten på botten. Efter en knapp
timma tvingas vi konstatera att vi kommer att bli utan
fångst ikväll. Temperaturen har nu krupit under 25
minusgrader och en svag bris gör sitt till för att föra
kalluften närmare inpå kroppen. Det börjar bli riktigt
kallt. Vi beslutar oss för att ge upp!

På andra sidan sjön ser jag nu en öppen eld. Lennart
har åkt i förväg och tänt en brasa åt oss vid ett vindskydd.
Ännu en skotertur och vi kan värma oss vid den öppna
elden. Ljuvligt!!!  Nu smakar det bra med varmt kaffe,
nykokt över den öppna elden, falukorv i tjocka skivor,
som grillas alltefter vi äter och så smörgåsar. En perfekt
avslutning på en, trots utebliven fiskelycka, fantastisk
kväll. Minnet från fisketuren räcker betydligt längre än
vad fiskköttet skulle gjort!

Redaktionen/ Roger Lindblom

En perfekt avslutning på en, trots utebliven fiskelycka,
fantastisk kväll. På bilden Lennart Kärrman (till höger) och
artikelförfattaren.
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ATT KLUBBA  LAKE
I artikeln fiskas laken på vanligt ”pimpel-vis”. Ett
äldre sätt att fiska lake är att klubba den.  Detta görs
främst på hösten då isen blivit tjock nog att bära
fiskaren och är genomskinlig. Fisket går till som så
att man sakta och försiktigt smyger fram på isen
över grunt vatten och håller nogrann utkik efter fisk
som som står och vilar under isen. Då man kommit
helt nära fisken slår man till med en klubba rakt över
den. Står fisken tillräckligt nära isen bedövas den av
trycket från slaget och flyter upp på sida mot isen.
Det gäller då att snabbt hugga hål i isen och bärga
fisken.Illustration av Christina Jonsson, Fingerprint
Illustrationer, efter original ur Olaus Magnus
"Historia om de Nordiska folken".
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De senaste somrarna har vi kunnat läsa om omfattande fågeldöd
runt våra kuster. Många är rapporterna från forskare, skär-
gårdsbor och båtfolk om de spöklikt tysta kustområdena och de
grymma scenerna som utspelar sig på skären. Men vad vet vi idag
om fågeldöden? Hur utbredd är den? Vad är orsaken? Vad görs
för att få svar på alla frågor?

Det började för fem år sedan. Då slogs det larm från
Blekinge om en onormal dödlighet bland sjöfåglar i
skärgården. Och så har det fortsatt. I första hand är det
gråtrut och havstrut som drabbas, men även andra arter
förekommer. De kuststräckor som är hårdast drabbade
är Blekinge, Sörmland och Gävlebukten, men även
insjöar som Mälaren är utsatta.

Normal eller onormal?
En ökad fågeldöd under sommaren är inget ovanligt,
tvärtom.  Den normala dödligheten för vitfågel sommar-
tid omfattar framförallt ungar och endast några få procent
vuxna. Lokala utbrott av normal hög dödlighet kan
också ske när sjukdomsframkallande bakterier växer till
i varmt näringsrikt vatten.

Den onormala dödligheten omfattar i första hand
vuxna individer. Sättet de dör på är också högst onormalt.
Det har rapporterats om hur fåglarna raglar fram och
drabbas av kramper. De blir förlamade och dör sedan en
mycket plågsam död, långsamt, på grund av svält.

Orsakerna inte klarlagda
Vad som orsakar fågeldöden är ännu så länge inte
klarlagt. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har
obducerat många fåglar. De flesta av dem har inte dött
av någon infektion, virus eller av parasitangrepp. Fåglarna
har inte heller onormalt höga halter av tungmetaller i sig.
På ett antal sjuka fåglar från Blekingekusten har man
påvisat botulism, ett nervgift från en bakterie. Men på
grund av svåra analyser och för lite undersökningsmaterial
så vet man inte hur stor del av dödligheten som beror på
detta.

Man misstänker nu någon störning i ekosystemet.
B-vitaminbrist av samma typ som man sett hos vild lax
har diskuterats som möjlig förklaring. sva har tillsammans
med forskare vid Stockholms universitet gjort en
omfattande insamling av provmaterial från både sjuka
och friska gråtrutar under 2004. Dessa vill man nu
analysera B-vitaminnivåerna i.

Uppdrag till myndigheter
SVA ochNaturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen
att göra en sammanställning av kunskapsläget om fågel-
döden. De ska också precisera vilka åtgärder som måste
vidtas för att utreda orsakerna. Uppdraget ska redovisas
i januari 2006, men redan i vår ska uppgiftsfördelning,
resursbehov och förslag på finansieringskällor redovisas.

Redaktionen/ Ulrika Brenner

Okänt hotOkänt hot

mot våra fåglarmot våra fåglar

Foto: Kate Kärrberg/Naturbild
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HUNDRA ÅR AV MARIN MÅNGFALD
På Göteborgs Naturhistoriska museum (GNM) visas i höst en
spännande utställning om Västerhavets marina mångfald.
Utställningen, som produceras i samarbete med ArtData-
banken, behandlar bland annat marina inven-
teringar förr och nu. Behovet av grundläggande
kunskap om marina arters förekomst och utbred-
ning framstår allt tydligare för dagens natur-
vårdare, men vi behöver också förstå hur ett
opåverkat hav ser ut och fungerar. Det är därför
viktigt att använda de historiska referenser som
finns.

På senare tid har det inventeringsprojekt
längs svenska väst-kusten som leddes av GNMs
forne museichef  Jägerskiöld rönt nyväckt intresse.
Under åren 1921-1938 samlades ett omfattande
material av de flesta makroskopiska bottenlevande
djurarter in från sammanlagt 440 lokaler, från
Svinesund i norr till Kullaberg i söder. Att inventeringen
gjordes innan storskalig bottentrålning, övergödning och
klimatförändring på allvar förändrade havsmiljön gör det
insamlade materialet till en mycket viktig referensbank. Vi
vet redan nu att faunan genomgått stora förändringar sedan
Jägerskiölds tid. Många bottenlevande arter har under de
senaste decennierna minskat eller rentav försvunnit från
våra vatten. Dessa förändringar är särskilt påtagliga i
kustnära miljöer. I många fall finns arterna kvar i mindre,

fragmenterade områden, exempelvis platser som på grund av
sin svårtillgänglighet förskonats från trålning, eller ström-
spolade miljöer längre ut från kusten som ännu är relativt

opåverkade av övergödningen.
För att bedöma aktuell status och hotbild

för de marina evertebraterna behövs nya
inventeringar. Under 2004 och 2005 undersöks
fem utsjöbankar i Skagerrak och Kattegatt av
Göteborgs Marina Forskningscentrum (GMF)
och ArtDatabanken på uppdrag av Natur-
vårdsverket. Det insamlade materialet tas om
hand av GNM. ArtDatabanken planerar även
utökade inventeringar av Västerhavet, med
start 2006.

Utställningen ger besökaren möjlighet att
lära känna Västerhavets förunderliga djur,
uppleva arbetet kring marina undersökningar

förr och nu, samt dyka ner med en fjärrstyrd miniubåt till
Kosterfjordens botten. Med Anders Salesjös vackra fotografier
kommer vi djuren ytterligare in på livet, och får se dem i sin
rätta miljö. Det världsunika folkbildningsprojektet Svenska
artprojektet presenteras i text och bild, med fantastiska
akvareller gjorda av konstnären Helena Samuelsson för det
kommande bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och
fauna. Utställningen öppnar 1 oktober 2005 och pågår till
mars 2006.

ARTDATABANKEN  INFORMERAR

IDEELLA FÖRENINGEN VÄSTERHAVET LÄGGS NED
Ideella Föreningen Västerhavet läggs nu ner, efter 20 års
verksamhet. Föreningen har fungerat som stöd för myn-
digheter, kommuner, företag och forskare som vill utveckla
sina havsanknutna verksamheter. Den har framgångsrikt
drivit flera utvecklingsprojekt som lett till självständiga
verksamheter inom den marina sektorn.

OM BOTTENVIKEN I SVENSK-FINSK RAPPORT
Nu finns Bottenvikens karaktärsdrag, miljötillstånd och
belastning samlat i ett handlingsprogram för Bottenviken –
ur ett svenskt-finskt perspektiv! I rapporten granskas  miljö-
övervakningen i havet och de krav som ställs av ramdirektivet
för vatten. Förslag ges på hur miljöövervakningen kan
utvecklas och samordnas för att ge en bättre helhetsbild av
miljötillståndet i Bottenviken.
Rapporten är utarbetad av läns-
styrelserna i Norrbotten och Väster-
botten tillsammans med de tre
motsvarande miljöcentralerna i
Finland. Handlingsprogrammet är
en del av ett EU-finansierat projekt,
Bottenviken Life, som pågått 2001-
2004. I projektet har finska och
svenska miljömyndigheter sam-
arbetat tillsammans med kust-
kommuner och industrier.

Projektet har också utarbetat
en Internetbaserad miljödatabas,
ett informationsutbytessystem för metallindustrier om bästa
tillgänglig teknik (BAT) och en vattenkvalitets- och
eutrofieringsmodell för utvalda kustområden. Projektet är
avslutat, men databasen kommer att uppdateras årligen och
samarbetet fortsätter kring gemensamma frågor som t.ex.
vattendirektivet.

Mer om projektet finns på www.ymparisto.fi/perameri.
Rapporten kan beställas från länsstyrelsen i Norrbottens län,
Malin Kronholm, 971 86  LULEÅ, tel. 0920-961 94 eller e-
post malin.kronholm@bd.lst.se. Den går också att ladda
hem som pdf-fil på www.bd.lst.se (rapporter och utredningar).

VATTENMYNDIGHETERNA INRÄTTADE
Vattenmyndigheterna i Sverige är nu inrättade, och landet är
indelat i fem vattendistrikt. Distrikten är avrinningsområdena
till Bottenviken, Bottenhavet, norra Östersjön, södra Östersjön
och Västerhavet. Vattenmyndigheterna kommer att ligga vid
länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland,
Kalmar och Västra Götaland. Uppgiften för vattenmyndig-
heterna blir att samordna vattenmiljöarbetet i linje med
EU:s ramdirektiv för vatten. Inledningsvis innefattas alla
sötvatten och kustvatten. Så småningom förväntas även
utsjöområdena inbegripas i vattenmyndigheternas ansvars-
områden.

Vattenmyndigheternas första uppgift blir att kartlägga
och klassificera alla vatten och sedan fastställa dels deras
kvalitetskrav, dels åtgärdsprogram för att nå dessa kvalitets-
krav. Ett digert arbete, som blir ett viktigt steg mot bra
vattenkvalitet och goda vattenmiljöer i sjöar, vattendrag
och kustvatten.

Illustration: Helena Samuelsson
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Stockholms Marina Forskningscentrum
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

FOKUS �

Laken– kulinariskt känd, biologiskt okänd

Redan på 1500-talet visade Olaus Magnus
på ett träsnitt i sin "Historia om de Nordiska
folken" hur man klubbar lake på isen. I
Kajsa Wargs klassiska kokbok "Man tager
vad man haver" från 1755 finns recept på
stuvad lake. Även om lake inte är så vanlig
på menyerna idag har den inte lämnat det
svenska matbordet Nu har den upptäckts
av mästerkockarna. Kanske blir det med
laken som med torsken – från att ha varit
vardagsmat blir den lyxkrogens läckerhet,
med priser därefter.

Biologiskt sett är laken relativt okänd.
På latin heter den Lota lota. Den är lång-
sträckt och nästan grodyngellik i sin
kroppsform. Den är vår enda sötvatten-
levande torskfisk, och är unik genom att
äggen flyter fritt i vattnet. För att de inte
skall sjunka till botten och förstöras inne-
håller varje ägg en liten oljedroppe, som
ökar flytförmågan. En fullvuxen hona kan
avge upp mot 5 miljoner ägg!

Fisken är en överlevnadskonstnär och
finns över hela landet utom längs västkusten

och allra längst upp i fjällen. Men i de lite
längre ner belägna fjällbäckarna finner
man lakar även där det är ganska strömt.
Laken finns även i Bottenvikens kust-
band. Från kusten vandrar den upp i
älvarna för att leka, precis som lax och
öring. Leken äger rum under december
till mars. I insjöarna söker sig laken under
leken till grundare bottnar, helst med
sand eller fin lera, och blir tillgänglig för
pimpelfiskarna. Övriga året trivs den
bäst i djuphålornas kalla vatten.

Laken är en bottenlevande fisk. Den
är inte kräsmagad, utan äter vad som
bjuds. Fisk, kräftdjur och insekter domi-
nerar dieten. Men i magarna hittar man
också växtdelar och grus, som sugs in då
laken snabbt öppnar sitt gap för att fånga
annan föda.

Till skillnad från exempelvis lax
brukar laken faktiskt klara sig tämligen
bra vid älvkraftsutbyggnad, speciellt där
man satt ut pungräkan Mysis. I Luleälven
betraktades laken tidigare till och med

som ett hot mot överlevnaden av den smolt
(lax- och öringyngel som är färdiga att
vandra ut i havet) som sattes ut vid Bodens
kraftstation. Undersökningar visade att
laken åt upp en tredjedel av de utsatta
laxungarna. Idag är lakbeståndet betydligt
mindre, och anses inte kunna påverka utsätt-
ningarna i någon större utsträckning.

Laken har inte gått fri från negativa eff-
ekter av miljöföroreningar. I norra Botten-
viken är antalet lekande lakar sedan länge
onormalt liten. Forskarna har misstänkt att
dioxin från olika industriutsläpp kan vara
orsaken. Resultaten hittills tyder dock på
dioxinet inte ensamt är boven i dramat,
utan att det kan finnas andra ämnen som
samverkar med dioxinet och ger upphov till
störningarna. Både lakrom och laklever
betraktas som utsökta delikatesser, men
Livsmedelsverket avråder från regelbundet
konsumtion av laklever och att äta lake mer
än en gång i veckan.

Redaktionen/ Roger Lindblom
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