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Krönika: Havsmiljöinstitutet • Uttern tillbaka • Fina fisken
Östersjöns pärlor • Öresund i förändring • Fokus på uttern

Vind och 
vågkraft
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sommar och semester! Härligt, dax för lite bat-
teriuppladdning. få se om algblomningarna håller 
sig i skinnet. forskarna har varnat för goda förut-
sättningar om vädret blir varmt och stilla. men om 
man ser till hur juni har startat så verkar risken 
minimal. vi hoppas dock på några sköna stunder 
i hängmattan och varför inte låta Havsutsikt följa 
med dig dit?

i detta nummer kan du läsa om hur våra nya 
kraftverk till havs bildar nya undervattensmiljöer, 
vilket gynnar ett flertal arter. vi sätter fokus på ut-
tern som nu åter hittas längs stora delar av vår kust. 
Övervakning i Öresund visar på en föränderlig miljö 
och varför inte ta del av vad forskaren och fisken 
pratar om? vår serie om marina naturreservat tar 
dig med till några pärlor i egentliga Östersjön. i 
nästa nummer är det Bottniska vikens tur.

trevlig läsning i hängmattan
önskar redaktionen

utkommer med tre nummer per år. upplaga ca 8 500 ex.

341362
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KröniKa 

när jag står där med diskmedelsflaskan med texten ”nu 25 % mer” undrar jag envist över 
frågan, jämfört med vad? De gamla förpackningarna finns ju inte kvar, och mitt minne är 
pinsamt kort. så är det nog också bland många havsforskare och havsmiljöförvaltare, nu 

när de gamla marina centrumen förvandlas till Havsmiljöinstitutet. Havsutsikt, som du just nu läser, 
producerades i samverkan mellan de tre marina centrumen som nu har förvandlats till samverkan 
mellan enheter vid fyra lärosäten; umeå, stockholm, kalmar, göteborg och med ett gemensamt 
kansli förlagt till göteborgs universitet. Plötsligt har antalet komponenter ökat från tre till fem, 
en förordning har upphört och ett nytt uppdrag från regeringen skall implementeras. Blir det mer 
Havsmiljöinstitut för pengarna?

när de marina centrumen bildades i slutet av 1980-talet motiverades detta med bättre infrastruktur 
för forskning och övervakning och behovet av samlad information om våra havsområden. resultatet 
blev en organisation som stabiliserade existerande infrastruktur (fartyg, båtar, instrumentering och 
laboratorier) på väst- och östkusten samt avsevärt utökade den i Bottniska viken. en regional till-
ståndsbeskrivning för Bottniska viken, egentliga Östersjön och västerhavet följde efter några år. för 
mig personligen blev rapporten ”Bottniska viken 1993” kulmen på många års arbete, som jag bär 
som ett viktigt minne från min tid som föreståndare för umeå marina forskningscentrum.

i det nationella perspektivet blev det dock snart uppenbart att den regionala tillståndsbeskriv-
ningen hade svagheter. Den fysiska kopplingen mellan havsområden är självklar och så måste också 
förvaltningen vara. för att agera rationellt i de olika regionerna måste därför helheten beskrivas så 
att den regionala olikheten kan formuleras. ett första betydelsefullt steg i denna riktning togs av de 
marina centrumen, som med början 2007 publicerar den årliga och heltäckande skriften Havet.

Det nya Havsmiljöinstitutet som nu firar tjugo år, räknat från de marina centrumens bildande, 
kan därför ses som en modifierad och utökad verksamhet med ny förpackning. men med det viktiga 
tillägget att regeringen satsar nya resurser på ett gemensamt kansli, för att få till stånd en central 
analysfunktion och nationell samordning av frågor av vikt för svensk havsmiljöförvaltning. i regering-
ens beslut om att uppdra till fyra lärosäten att bilda Havsmiljöinstitutet betonas särskilt vikten av en 
årlig rapport om havens tillstånd ”i sammandrag”. Detta är en uppfordrande begäran, som troligen 
kommer från de tjänstemän och politiker som upplever att de inte har tillräckligt mycket information 
för att fatta centrala beslut som rör havsmiljön. i själva verket är det troligt att de får alldeles för 
mycket information – det som saknas är samlad och bearbetad information. Detta är en uppgift som 
kanhända inte alltid motsvarar enskilda forskarambitioner, men som i allt väsentlighet motsvarar den 
akademiska lärarens första uppgift: att förmedla kondenserad och etablerad kunskap.

Det lilla tillägget ”i sammandrag” gör att Havsmiljöinstitutet står inför uppgiften att formulera 
mer kunskap om havsmiljön - men i ett mindre format som förhoppningsvis kan öka dess genomslag.  
Det återstår alltså att bevisa om ”mer” också kan betyda bättre.

Havsmiljöinstitutet
– nu 25 procent mer!

Åke Hagström är professor 
i marinbiologi, och nyligen 
utsedd till chef för det nyin-
rättade Havsmiljöinstitutet. 
Han har varit verksam som 
forskare vid bland annat 
universiteten i umeå, stock-
holm och göteborg samt 
högskolan i kalmar.

foto: ulla Li Zweifel
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n är de förnyelsebara energikällorna till havs dis-
kuteras så är det oftast de negativa effekterna 
på marina organismer och fåglar som hamnar i 

fokus. Hur reagerar det marina livet på de förändringar 
i livsmiljön som ett kraftverksbygge innebär med bul-
ler, skuggor, elektromagnetiska fält och förändringar av 
vattnets rörelse?

Även om många frågor fortfarande är obesvarade pe-
kar forskningen hittills mot att de största störningarna 
sker under byggnadsfasen, medan påverkan på det ma-
rina livet under driften inte är så stora eller mycket lo-
kala, bortsett från flockar av dykänder som verkar kun-
na störas av vindparker.

Positiva effekter
Det finns många arter som reagerar positivt på införan-
det av marin vind- och vågkraft. Hårda ytor är en brist 
i havet och fundamenten kan fungera som konstgjorda 
rev. Ofta läggs högar av stora stenar eller mattor med 
långa borst runt verken för att förhindra erosion och det-
ta förstärker revfunktionen. Dessutom försvåras trålning 
i dessa områden, vilket skonar bottenmiljön och gör att 
många djurarter ökar i mängd.

Studier i Kalmarsund har visat att vindkraftverk, 
även utan erosionsskydd, fungerar som rev för små bot-

De närmaste åren kommer vi att få se en storskalig expansion av 
havsbaserad vindkraft. Förutom den pågående utbyggnaden som 
sker i Västeuropa ökar intresset i en rad andra länder, såsom USA, 
Kina och Indien. Dessutom utvecklas nu vågkrafttekniken i snabb 
takt. Många tusen vind- och vågkraftinstallationer grupperade i 
stora parker som täcker flera kvadratkilometer är att vänta. Men 
hur påverkas den marina miljön av dessa kraftverk?

tenlevande fiskar, och man har hittat fler fiskar runt 
verken än på omgivande bottnar. Även vågkraftfunda-
ment, bestående av massiva betongklossar, har visat sig 
ansamla fisk.

Hur mer rörliga bottenlevande fiskar, som torsk och 
plattfisk, påverkas är mer osäkert. Man vet ännu inte om 
driftsljudet kan störa fiskarnas kommunikation och fö-
dosök. Det är även oklart hur fiskar som lever i det fria 
vattnet, som till exempel sill, påverkas.

Gynna viktiga arter
Många arter är beroende av tillgång på skydd av passan-
de form och storlek, samt att kunna etablera ett territo-
rium som är tillräckligt stort och avgränsat. Genom att 
förändra fundamentens och erosionsskyddens struktur 
skulle man kunna påverka sammansättningen av fisk, 
krabbor och hummer. Fältexperiment har till exempel 
visat hur hål i vågkraftsfundament, samt hålens place-
ring, kan påverka mängden krabbtaskor.

I teorin skulle man alltså genom havsbaserade vind- 
och vågkraftparker kunna skapa stora områden med bio-
logiskt produktiva revstrukturer, som är skyddade från 
skadlig bottentrålning. Genom att anpassa utformningen 
skulle man kunna gynna särskilt skyddsvärda eller kom-
mersiellt viktiga arter.

Kunskap saknas
Det finns dock stora variationer i vad olika fiskar och 
kräftdjur föredrar och hur de påverkas av utformningen, 
till exempel höjd och lutning, hålrummens storlek, antal 
och placering, samt avstånd mellan reven. Vår kunskap 
om detta är mycket bristfällig. Det är dessutom vansk-
ligt att överföra kunskaper om en art i ett geografiskt 
område till ett annat, eftersom den lokala påverkan kan 

nya energikällor

skapar nya livsmiljöer

foto: Jerker Lokrantz/azote.se
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text Dan Wilhelmsson, Zoologiska institutionen, stockholms uni-
versiet och olivia Langhamer, centrum för förnybar elenergiom-
vandling och evolutionsbiologiskt centrum, uppsala universitet
tel 08-16 48 96, 018-471 29 30
e-post dan.wilhelmsson@zoologi.su.se, olivia.langhamer@ebc.uu.se

vara stor. Bara ett fåtal studier med konstgjorda rev har 
genomförts i kalltempererade vatten, och ännu färre stu-
dier har gjorts på vilka effekter utformning av dessa kan 
ge på våra breddgrader.

Födan begränsar
En ökad mängd av vissa arter kan också vara negativt för 
andra arter. Många fiskar använder revstrukturen främst 
som skydd, och söker sina byten på den omgivande bott-
nen. Predationstrycket runt konstgjorda rev kan ibland 
bli så högt att mängden bytesorganismer, som sjöpen-
nor och kräftdjur, blir lägre i omgivningarna, och vis-
sa arter kan försvinna helt. Området som påverkas kan 
sträcka sig något hundratal meter från revet.

Vilken föda man finner i vegetationen eller på sand-
bottnen runtomkring påverkar därmed också samman-
sättningen av de närvarande fiskarna och kräftdjuren. 
Visserligen har det visat sig att blåmusslor som växer på 
vågkraftbojar och vindkraftverk faller ned kring funda-
menten och utgör en födoresurs för krabbor och fiskar, 
men om man vill göra förändringar för att öka mäng-
den av vissa organismer kan födotillgången bli en be-
gränsande faktor.

Forskningen fortsätter
Fiskars, krabbors och humrars fördelning och rörelse-
mönster inom en vind- eller vågkraftpark blir då en vik-
tig faktor att räkna med. Det kan till exempel vara så att 
djuren kan dra nytta av de kombinerade födoresurserna 
inom en hel grupp av kraftverk. Att ta sig an dessa frå-
gor är en naturlig fortsättning inom forskningen om de 
nya hårdbottenmiljöer som havsbaserad vind- och våg-
kraft tillför längs våra kuster.

FaKta Vind- ocH VågKraFt
Dagens vindkraftverk till havs har en kapacitet på 
mellan 2 mW och 5 mW. Över 1400 mW genereras 
idag av vindkraftverk som står utanför de europeiska 
kusterna, främst i nordsjön och Östersjön. Bara fram 
till och med nästa år är det planerat för ytterligare 
11 000 mW. Det mesta av detta skall byggas i eu-
ropa och asien.

fram till idag har man mest byggt på djup ned 
till 20 meter och använt olika typ av fundament som 
placeras på eller i bottnen. flytande konstruktioner 
för vindkraftverk är dock under utveckling, vilket kan 
möjliggöra en utbyggnad på djup över 50 meter.

när tillverkning och underhåll är inräknat släpper 
ett vindkraftverk ut 50 gånger mindre koldioxid per 
producerad energienhet jämfört med dagens energimix 
i västländerna. 

ett antal olika tekniker för vågkraft är under utveck-
ling i många delar av världen. i sverige har seabased 
aB, Ångströmslaboratoriet och uppsala universitet 
tagit fram en typ av vågkraftverk som man nu testar 
vid islandsberg i närheten av Lysekil. Både tekniska 
och ekologiska studier har genomförts sedan 2005.

de havsbaserade vindkraftverken i Kalmarsund har visat sig vara populära bland 
fiskar som sjustrålig smörbult, svart smörbult, tånglake och rötsimpa. 

Vid ett experiment på västkusten 2007 undersöktes hur håligheter påverkar 
antal och beteende hos fisk, krabbtaska och hummer på vågkraftfundamenten. i 
bakgrunden syns vågkraftbojar.

En hummer har flyttat in under ett vågkraftfundament vid islandsberg utanför 
Lysekil på västkusten.

foto: Dan Wilhelmsson

foto: olivia Langhamer

foto: olivia Langhamer
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Under 1950-talet började uttern i Sverige att 
minska i antal och utbredning. Det var ungefär 
samtidigt som sälarna i Östersjön minskade, och 

en koppling till höga miljögiftshalter i födan låg nära 
till hands. Halterna av pcb och ddt var mycket höga i 
miljön, både i insjöar och i Östersjön. Försök på mink 
visade att pcb förstörde reproduktionen, och därför kom 
man att misstänka att det var just pcb som låg bakom 
både utterns tillbakagång och de skador som man såg 
på sälarna i Östersjön. Många uttrar hade långt högre 
halter pcb i sig än de minkar som fick reproduktionen 
förstörd i försöken. 

PcB-halter sjunker och uttern ökar
Trots att uttern fredades 1968 så fortsatte den att minska 
i landet, och även i stora delar av övriga Europa. Stam-
men var som minst på 1980-talet. Då fanns utter bara på 
småländska höglandet, några få djur i Sörmland, Uppland 
och i spridda områden i norra Sverige. De flesta områden 
där uttern förr var vanlig var helt tomma på utter. 

pcb och ddt förbjöds på 1970-talet och därefter har 
halterna i miljön sjunkit. Runt 1990 verkar det som den 
negativa trenden vänt, och uttern började sakta öka i an-
tal och utbredning. Eftersom uttern tillhör statens vilt 
så ska alla fynd av döda uttrar rapporteras till polisen, 
som sedan skickar djuren till Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm. Från och med 1990 har museet fått in allt 
fler uttrar, vilket är ett tecken på att stammen ökar. 

rekordår i fjol
År 2008 var ett rekordår, och vi fick in 53 uttrar. Det 
är mer än dubbelt så många som vi fick in under hela 
1980-talet! Det görs även inventeringar av utter regel-
bundet på olika ställen i Sverige, och dessa inventeringar 
pekar också på en ökad utterstam de senaste femton 

åren. Under senare år har vi fått in uttrar till museet från 
områden som vi vet har varit tomma på utter under 20 
till 30 år. Exempelvis har Skåne, Blekinge och Närke nu 
återfått utter, och i höstas fick vi in en utter från Hal-
land. Fortfarande saknas dock uttern från stora delar 
av landet. Utbredningen är ganska fläckvis, men dessa 
fläckar växer i omkrets. 

många dör i trafiken
Alla uttrar som skickas till riksmuseet undersöks noga. 
Dels är vi naturligtvis intresserade av att veta döds-
orsaken, men vi tittar också lite närmare på det allmänna 
hälsotillståndet, hur djuret har mått när det levde. 

Ungefär åtta av tio uttrar som hittas döda har dött i 
trafikolyckor. En av tio har fastnat och drunknat i fiske-
redskap. Resterande djur har dött av andra orsaker, så-
som svält, rovdjur, minkfällor eller sjukdom. Det är inte 
helt lätt alla gånger att bestämma dödsorsaken, speci-
ellt inte om djuret är ruttet, och i vissa fall har vi helt 
enkelt inte lyckats. Att nio av tio djur dör av mänsklig 
hand kan delvis förklaras med att det är ju just de uttrar 
som återfinns. En sjuk och gammal utter går och lägger 
sig under en gran och dör, och hittas inte. 

Fler dräktiga honor
När vi går igenom resultat från de uttrar som inkommit 
till museet de senaste fyrtio åren så kan vi konstatera att 
andelen honor som visar tecken på reproduktion, det vill 
säga är dräktiga, har mjölk i juvren eller ärr i livmoder-
hornen efter en födsel, har ökat markant de senaste tio 

Uttern
på väg tillbaka
Att skriva om utter i HavsUtsikt är extra roligt, eftersom det är 
först på senare år som uttern börjat komma tillbaka till Sveriges 
kustområden. Förr var den vanlig i skärgårdarna, vilket man kan 
se om man läser ett sjökort, där många namn på öar har ordet 
utter i sig. Men under flera årtionden har skärgårdarna varit helt 
tomma på utter. Nu ökar den sakta men säkert i Sverige, och 
snart nog hoppas vi på en fast stam längs hela Sveriges kust.

foto: kjell Widén
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åren. Sedan 1960-talets slut har vi fått in sju dräktiga 
honor, och alla dessa på 2000-talet. Säkert är det så att 
miljögiftsbelastningen i utterns föda nu har minskat så 
pass att uttern återigen kan leva och föda upp ungar. 

minskande halter av PcB
Vi har låtit analysera uttermuskel med avseende på bland 
annat pcb och ser att halterna av pcb i utter har minskat 
sedan 1970-talet. Men fortfarande är halterna förhöjda. 
Studier på mink visar på att den får förstörd reproduktion 
av pcb, och att gränsen för detta ligger ungefär vid 12,5 
mg/kg pcb i muskelfett.

 Det är osäkert om uttern är lika känslig för pcb som 
sin släkting. Men vi kan konstatera att frekvensen uttrar 
som ligger under gränsen har minskat ordentligt; un-
der 1970-talet låg 14 procent av de uttrar som analyse-
rades pcb under gränsen, under 1980-talet hade ande-
len nästan fördubblats, under 1990-talet låg hälften av 
uttrarna  under gränsen, och under 2000-talet har den 
siffran ökat till hela 68 procent. Det stämmer väl med 
vad vi ser från inventeringarna; att uttern ökar i antal i 
Sverige, och att fler honor är reproduktivt aktiva. Det 
är inte så konstigt, men väldigt roligt. 

mystisk nergång
Men allt är inte positivt vad gäller utterstammens utveck-
ling. I andra delar av Europa är uttern på kraftig nedgång 
igen, exempelvis Norge, Shetlandsöarna, Skottland och 
Vitryssland. Det blir en utmaning för utterforskare att 
ta reda på vad det kan bero på. Från Shetlandsöarna, där 
ålen har minskat med 99 procent, har man spekulerat i 
att det kan vara födobrist som är orsaken till nergången, 
men det kan inte gälla för exempelvis Vitryssland. Här 
spekuleras i andra orsaker, som sjukdomar, miljögifter eller 
förändringar i miljön. Det är viktigt att vi fortsätter att 
hålla koll på våra uttrar, med regelbundna inventeringar, 
miljögiftsanalyser och studier av dess hälsa.

nya miljögifter analyseras
Vi har även låtit analysera svenska uttrar med avseende 
på ”nya” miljögifter, så kallade flourerade ämnen. Det är 
ämnen som exempelvis används i brandskum och som 
impregneringsmedel i tyger. Här ser vi en alarmerande 
ökning av dessa ämnen i svenska uttrar sedan 1980. En 
utterhona från Örebro hade bland de högsta halterna 
pfos – ett av dessa fluorerade ämnena –  som uppmätts i 
något vilt djur i världen. Det är okänt vad dessa ämnen har 
för inverkan på utter, men man kan konstatera att de inte 
hör hemma i miljön över huvud taget. Men trots det kan 
vi nu glädja oss åt en ökande stam av utter i landet.

text anna roos, naturhistoriska riksmuséet
tel 08-5195 42 23
e-post anna.roos@nrm.se

foto: Joakim karlsson

foto: anna roos

foto: kjell Widén
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ulrika Brenner/redaktionen

a lla länder som är medlemmar i helcom, som 
är Östersjöländernas samarbetsorganisation 
för havsmiljöfrågor, har åtagit sig att skydda 

ett representativt nätverk av kustområden och marina 
livsmiljöer i Östersjön. Områden som ingår i nätverket 
kallas bspa-områden, Baltic Sea Protected Areas.

Riktlinjer för urval och förvaltning av områdena har 
arbetats fram genom helcom. Varje land föreslår själv 
lämpliga områden att utse till bspa. Det kan vara skär-
gårds- och kustområden samt öppna havsområden.

Senast 2010 ska områdena ha ett långsiktigt skydd, 
eller innehålla en eller flera kärnområden som är lång-
siktigt skyddade. Skyddet genomförs med respektive na-
tions lagstiftning.

Ett urval pärlor bildar nätverk
Idag är ett hundratal områden utpekade av länderna 
runt Östersjön som delar av bspa-nätverket, de flesta i 
Egentliga Östersjön. Vi hittar här ett urval av grunda 
utsjöbankar, fjordar, långa sandiga stränder med dyner, 
klint- och moränkuster, skärgårdar, höga klippkuster 

och grunda vikar.
I Sverige omfattar nätverket nu 21 områden, från 

Kungsbackafjorden i Kattegatt till Haparanda skärgård 
längst upp i Bottenviken. Tio av dessa återfinns i Egent-
liga Östersjön. Att ett område föreslås bli bspa innebär 
i sig inget skydd. Några av de svenska områdena är ma-
rina naturreservat och några är utpekade som Natura 
2000-områden, vilket är eu:s nätverk för att hejda för-
lust av arter och livsmiljöer. Det finns dock fortfarande 
ett fåtal bspa-områden som inte har tillräckligt skydd i 
den svenska lagstiftningen, men arbetet pågår med att 
säkerställa en hållbar förvaltning av alla områden.

Läs mEr om sKyddadE områdEn
bSpa hos Helcom:

www.helcom.fi/environment2/biodiv/en_gB/bspas
Sveriges bSpa-områden:
www.naturvardsverket.se, klicka på: arbete med 
naturvård, satsning på havsmiljön, skydd av marina 
områden, internationella nätverk av värdefulla 
marina områden
sveriges natura 2000-områden:
w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp
Sveriges marina naturreservat:
www.naturvardsverket.se, klicka på: arbete med 
naturvård, satsning på havsmiljö, skydd av marina 
områden, marina naturreservat i sverige

skyddade områden i Egentliga Östersjön
Egentliga Östersjön består av en unik blandning av miljöer. Många 
länder delar på havsområdet och kusterna är mycket variations-
rika. Här finns många skyddsvärda områden och arbetet med 
att säkerställa dessa för kommande generationer pågår både på 
nationell och internationell nivå.

Våra marina rEsErVat dEL 3

måkläppen på Falsterbohalvön är både ett marint naturreservat och utpekat som ett Baltic sea Protected area.

foto: Jerker Lokrantz/azote.se
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foto: Johan Höjesjö

foto: Johan Höjesjö

nåttarÖ/åLÖ-rånÖ

asKÖ/FiFång

KVädÖFjärdEn/torrÖ

KopparStenarna/Salvorev

Värnanäs sKärgård

KnäHaKen

Södra lommabUKten

FaLstErBoHaLVÖn/måKLäPPEn

nåttarÖ/åLÖ-rånÖ
två olika reservat bestående av opåverkade, sammanhäng-
ande och variationsrika skärgårdsområden. Här finnar man 
både skyddade vikar, grunda bottnar och exponerade strän-
der. i blåtångsbältena och ålgräsängarna trivs bland annat 
kräftdjur, snäckor och fiskar. 

asKÖ/FiFång
två olika reservat bestående av både land och vatten med 
större öar och ett flertal mindre holmar och skär med höga 
naturvärden och särpräglad geologi. undervattensmiljöerna 
är mycket varierande och artrika. De är också mycket väl 
undersökta eftersom fältstationen askölaboratoriet är place-
rad på askö. De två reservaten är tillsammans med Hartsö 
utpekade som ett BsPa-område.

KopparStenarna/Salvorev
ett marinbiologiskt och geologiskt värdefullt område, förän-
derligt tack vare vågrörelser och havsströmmar. Det sträcker 
sig från fårö via salvorev till grundområdet kopparstenarna. 
området är tillhåll för gråsäl och för flera arter av sjöfågel. 
Piggvar och annan fisk reproducerar sig här. utpekat som 
ett BsPa-område.

KVädÖFjärdEn/torrÖ
området har artrika och omväxlande marina miljöer 
präglade av landhöjningskust och ytterskärgård. Det är 
av stort värde som rekryterings- och uppväxtområde för 
kustfisk som gädda och abborre. ett kärnområde i reser-
vatet är Licknevarpefjärden, där fisket och båttrafik har 
reglerats hårt sedan 1970-talet.

Värnanäs sKärgård
skärgården utanför värnanäs är grund och består av många 
låga moränöar. Här finns välutvecklade strandängar och ett 
rikt djurliv med till exempel häger, mellanskarv och gråsäl. 
Det är också en av Östersjöns viktigaste platser för knubbsäl. 
utpekat som ett BsPa-område.

KnäHaKen
reservatet finns på 30 meters djup utanför Helsingborgs 
kust och är sveriges enda kommunala marina naturreser-
vat. starka strömmar, stabil temperatur och jämn salthalt 
bidrar till en mycket stor artrikedom. Här finns mer än 530 
arter ryggradslösa djur.

sÖdra LommaBUKtEn, tågarPs HEd, aLnarPs FäLad
Här hittar vi ett kustlandskap med traditionellt skötta, havs-
vattenpåverkade strandängar, öppna sand- och stenstränder 
och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar. Det 
är sveriges minsta marina naturreservat, men också ett av 
de bäst skyddade.

FaLstErBoHaLVÖn/måKLäPPEn
området kring falsterbohalvön är en sandstrandskust med 
sandrevlar som flyttar sig successivt. Det grunda vattnet 
med stor omsättning gör reservatet till en utmärkt lek- och 
uppväxtplats för olika fiskarter. Här finns ett rikt fågelliv 
och en koloni med gråsäl och knubbsäl. utpekat som ett 
BsPa-område.

Gö
ett nytt reservat bestående av land och vatten runt göhalvön. 
De marina områdena uppvisar en mosaik av grunda mjuk- 
och hårdbottnar. Här hittar man bland annat flera arter 
kransalger. De grunda vikarna är mycket betydelsefulla för 
fiskar som gädda och abborre.

marina naturreservat
Sverige har idag elva marina naturreservat längs kusten mot 
Egentliga Östersjön, Öresund medräknat. De representerar olika 
delar av den varierande kust som vi har mot havsområdet. Många 
av dem är också BSPA-områden.

foto: tony Holm/azote.se

foto: Jerker Lokrantz/azote.se

Gö
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Forskaren till fisken: Hej på dig! Varför har ni fis-
kar så vackra färger och mönster?
Fisken: Vi är ju inte så bra på att prata här nere i 

vattnet. Några av oss kan visserligen knorra och muttra 
så att det hörs, men de flesta av oss använder gärna fär-
ger och mönster för att kommunicera. Med de vackra 
färgerna kan vi locka till oss en partner – precis som ni 
och många andra djur gör.

En blandning av färger
Forskaren: Jaha. Men hur får ni alla era färger och möns-
ter då?

Fisken: Färgerna är pigment och vissa kommer från 
det vi äter. Ett exempel är de gul-orangea karotenoider-
na som vi får i oss genom att äta små kräftdjur. De finns 
i morötter också, och äter du mycket morötter blir din 
hud också gulare. Andra pigment bildar vi själva, som 
det mörka melaninet som du kan ha i ditt hår. Några är 
reflekterande och ser ut som silver och vissa är rödak-
tiga. En del fiskar har blått pigment, men det är inte så 
vanligt. Många är kostsamma att bilda eller få i sig, så 
det är ansträngande att vara vacker. På magen har vi de 

reflekterande medan det mörka melaninet är vanligare 
på ryggen. Det fungerar delvis som solskydd, men i vatt-
net fungerar det också som kamouflage. Vi blir osynli-
ga uppifrån mot det mörka djupet och underifrån mot 
den ljusa himlen. Sedan kan vi kombinera olika pigment 
i olika lager och då blir det som att blanda färger. På så 
sätt kan vi se gröna ut, precis som makrillen. 

Forskaren: Så makrillen är alltså inte grön egentli-
gen?

Fisken: Den ser ju grön ut. Alla färger är beroende 
av molekylers struktur, blandning av pigment och inte 
minst vilken belysning det är. Så färgen ligger nog mer 
i betraktarens öga. Om du har sett några tavlor måla-
de av Vincent van Gogh, så ser du att hans motiv ofta 
är uppbyggda av små prickar eller streck i olika färger. 
Denna målarteknik kallas pointillism och ungefär så är 
våra färgmönster uppbyggda. För att se det måste du 
kika riktigt nära, helst med hög förstoring.

Forskaren: Ja, det har jag faktiskt sett själv. Er hud är 
verkligen som konstverk.

lika på nära håll
Fisken: Personligen tycker jag faktiskt att jag är finast 
på riktigt nära håll. 

Forskaren: Faktum är att ni fiskar ser ganska lika ut 
om man tittar riktigt nära. Det är först på avstånd som 
alla olika färger och mönster framgår tydligt. Ungefär 
som på en datorskärm.

Fisken: Jaså, där ser man. Du verkar vara av den fors-

Fina fisken

Alla djur har olika färger och mönster. Det beror på den unika 
fördelningen och sammansättningen av olika färgpigment på 
kroppen. Pigmenten bildas i speciella celler för att sedan trans-
porteras ut i hår och päls hos människa och andra däggdjur. I 
fisk och grodor används pigmenten istället för att växla färg.

– forskaren och fisken snackar färg

foto: mattias sköld

svart smörbult som med sin färg fint smälter in i omgivningarna på grusbottnen.
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text Helen nilsson sköld, institutionen för marin ekologi,
kristineberg, göteborgs universitet
tel 0523-185 67
e-post helen.sköld@marecol.gu.se

karkategorin som kikar mycket nära och riktigt noggrant 
på saker och ting. 

Forskaren: Ja, det stämmer ganska bra. Min doktors-
avhandling var väldigt cellbiologisk. Men nu för tiden 
försöker jag lyfta blicken och studera saker och ting i 
ett större perspektiv. Men vet du vad, ni fiskar kan även 
ändra färg efter hur botten ser ut. Hur går det till?

Fisken: Ibland är det bra att inte synas så mycket och 
då ändrar vi färg istället för att smälta in. Är det en san-
dig havsbotten gör vi så att huden också ser sandig ut. 
Plattfiskar är särskilt bra på det här. Vi kan också för-
stärka vissa färger eller mönster, till exempel om vi hit-
tat en partner som vi vill uppvakta. Allt beror till störs-
ta delen på synen. Vår hud är ungefär som en duk och 
ögonen som en oh-projektor. Det finns också hormo-
ner och andra ämnen som frigörs under själva färgväx-
lingen. De styr de färgbärande cellerna. Men vad som 
händer i cellerna i detalj kanske du vet bättre som har 
kikat på det hela i mikroskop?

Hur växlar man färg?
Forskaren: Det som händer när ni växlar färg är att pig-
menten åker fram och tillbaks inuti cellerna. Antingen 
åker alla pigmenten i en cell in mot mitten, eller så åker 
de ut och lägger sig jämt fördelade. När till exempel de 
svarta pigmenten lägger sig i cellernas mitt framstår ni 
som ljusa. Om de istället ligger jämnt fördelade blir ni 
mörkare. Sedan kan olika delar av huden ha olika pig-
mentinnehållande celler. På så sätt blir det olika möns-
ter, såsom fläckar och ränder. 

Färgväxlingen kan man enkelt studera genom att be-
handla en hudbit eller ett fjäll med till exempel melato-
nin. Förändringen sker på bara ett par minuter. Vi vet 
numera hur den här transporten går till i detalj och hur 
den regleras på cellnivå. Den har även tjänat som modell 
för att förstå hur transport av andra saker sker i celler. 
Än så länge kan vi dock mest om pigmentceller. Tyvärr 
kan vi människor inte växla färg som ni, trots att våra 
pigmentbärande celler är ganska lika. Grodor däremot, 
kan växla färg och anpassa sin hud efter omgivningen, 
men det går inte alls lika fort som hos er fiskar. 

Fisken: Så våra pigmentceller har varit viktiga för 
kunskapen om hur saker transporteras i celler?

Forskaren: Absolut! Och de är fortfarande vikti-
ga för det.

även inuti kroppen
Forskaren: Ni har vackra färger och mönster på insidan 
också, visste du det?

Fisken: På insidan? Vad skall det vara bra för?
Forskaren: Ja, det kan man undra. Det är inte så väl-

studerat. Faktiskt har även vi människor pigmentceller 
inuti kroppen, i öronen bland annat, och där vet man 

att de är viktiga för hörseln. Men ni fiskar är inte bara 
vackra inuti kroppen, åtminstone några av er kan till och 
med växla färg på insidan. Är inte det märkligt? Varför 
skulle ni göra det?

Fisken: Konstigt. Det hade jag ingen aning om. Men 
det är väl som de säger att det är insidan som räknas. 
Ha ha! Men nu ser jag att det börjar klia i fingrarna på 
dig att få titta närmare på mitt skinn, så det är nog säk-
rast för mig att hoppa tillbaks ner i plurret. Vi ses en 
annan dag!

Hudbit från rödspotta förstorad tio gånger. Enskilda pigmentceller med svart, 
rött eller reflekterande pigment syns som prickar på huden.

En bit av bukhinnan från en sandskädda förstorad tjugo gånger. mest svart och 
grått syns men även en del orangea pigmentceller.

foto: Helen nilsson sköld

foto: Helen nilsson sköld



HavsUtsikt 2/2009

12

Kustkontrollrogrammet i Öresund har fokuserat 
på två stora miljöproblem. Det ena är övergöd-
ning, som beror på att för mycket näringsäm-

nen tillförs havet, och det andra är miljögifter. Problemet 
med övergödningen är att den kan ge upphov till brist 
på löst syrgas i vattnet, som i sin tur får effekter på såväl 
fiskar som bottenlevande djur. När det gäller miljögifter 
är havsbottnarna ofta slutstationerna för de kemikalier 
som vi hanterar på land. Undersökningarna görs därför 
huvudsakligen på bottnarnas bofasta invånare.

minskad övergödning
Generellt sett har den marina miljön i Öresund blivit 
bättre under de år som programmet har pågått. Över-
gödningen har minskat dels till följd av mindre utsläpp 
från några större punktkällor, men man har också aktivt 
arbetat för att minska tillförseln från jordbruket. En så-
dan åtgärd är att Helsingborgs miljökontor sedan 1991 
anlagt ett 60-tal våtmarker längs Råån och Vegeån som 
minskat läckaget av närsalter. 

Utsläpp stoppades
Industrin har också blivit bättre på att rena sina utsläpp 
och föroreningar av tungmetaller. Även organiska mil jö-
gifter har minskat överlag, utom i två fall. Halterna av 
kvicksilver i sediment har ökat något, vilket troligen be-
ror på en global ökning av kvicksilver i atmosfären som 
antagligen kommer från en ökad förbränning av kvick-

silverhaltig kol. Vissa bromerade flamskyddsmedel, som 
blandas in i plaster, textilier och elektronisk utrustning, 
har också ökat.

En viktig upptäckt som gjorts genom kustkontroll-
programmet är att man spårat och stoppat ett stort kon-
tinuerligt utsläpp av organiska miljögifter från en lokal 
kemisk industri. På fabriken var man inte medveten om 
att denna typ av miljögifter bildades som biprodukter och 
därför visste man heller inte att utsläppen gjordes.

Färre bottenlevande djur
Trots att den marina miljön generellt har blivit renare 
har det inte lett till någon ökning av bottenlevande djur. 
Tvärtom har man på flertalet stationer sett en utarmning. 
Det är inte bara i Öresund som man har noterat såda-
na nedgångar. Liknande undersökningar i Kattegatt ty-
der på samma sak. Vad denna nedgång beror på är ännu 
inte klarlagt. En teori är att en ökad uppvärmning leder 
till en ökad skiktning av vattenpelaren, som kan leda till 
att mindre föda i form av plankton exporteras från ytan, 
där de produceras och ner till botten.

En annan teori är att man får en periodisk utslagning, 
exempelvis på grund av låga syrehalter. Varje gång detta 
sker kan man få en ”minneseffekt” som gör att ekosys-
temet får allt svårare att återhämta sig. Men att så låga 
syrehalter skulle förekomma i det öppna Kattegatt ver-
kar osannolikt eftersom man i stort sett aldrig noterat 
någon syrebrist där.

Helsingborg har alltid varit starkt förknippad med Öresund och 
närheten till vattnet har satt sin prägel på staden och dess om-
givningar. Som föregångare med stort miljöengagemang startade 
Helsingborgs stad 1995 ett kustkontrollprogram för att doku-
mentera och följa det lokala tillståndet i Öresund. Erfarenheter 
från nästan femton års provtagning och mätning tyder på att 
mycket har blivit bättre, men undersökningarna visar framför 
allt på ett hav i förändring.

Öresund – havsmiljö i förändring

foto: Jerker Lokrantz/azote.se
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text Peter göransson och magnus karlsson, Helsingborgs stad 
samt anders tengberg, aanderaa Data instruments och institu-
tionen för kemi, göteborgs universitet
tel 042-10 50 03 och 031-772 27 76
e-post peter.goransson@helsingborg.se och anderste@chem.gu.se

ny kunskap med täta mätningar
På en av mätstationerna, som ligger på 13 meters djup 
en bit utanför Rååns utlopp, placerades 2005 ett instru-
ment som varje timme mäter ström, salthalt, tempera-
tur och syre. Mätningarna visar på överraskande stora 
och snabba variationer i flera av dessa parametrar. När 
det gäller salthalten är förändringar på upp till 10 pro-
mille på någon eller några timmar vanliga och de stora 
svängningarna utgör en mycket stor negativ fysiologisk 
stress för bottendjuren.

Även syrehalterna skiftar, och generellt är de som 
lägst under hösten före stormarna. Då är bottenvattnet 
fortfarande varmt - varmare vatten löser mindre syre - 
och nedbrytningen av planktonrester gör att syre förbru-
kas. När syrehalterna går under 2 milliliter per liter blir 
det skadligt för bottensamhället, och det leder ofta till 
utslagning av arter. Under de år som mätningarna på-
gått har syrehalterna i stort sett legat över detta gräns-
värde, utom under hösten 2008. Då var syrehalten 1-2 
milliliter per liter i nästan tre veckor, vilket lokalt led-
de till en mycket stor utslagning av bottendjur. Biomas-
san, som normalt ökar under den aktiva säsongen mel-
lan vår- och höstprovtagning, minskade då istället till 
ungefär en fjärdedel av vårvärdet.

Produktion vid botten
Något som också kunnat visas med de täta mätningarna 
är att det under stora delar av våren och sommaren när 
det finns tillräckligt med ljus, produceras syre från algers 
fotosyntes även vid havsbotten. Detta kallas för bentisk 
primärproduktion och tas normalt inte hänsyn till i eko-
logiska modeller och vid beräkningar av hur syrehalterna 
varierar eller hur mycket föda som djuren i området har 
tillgång till. Under maj 2008, som var en ovanligt solig 
månad, mättes under 28 av månadens 31 dagar kraftigt 
förhöjda syrehalter mot slutet av dagen. Medeldjupet i 
Öresund är bara runt 15 meter och det är mycket troligt 
att bentisk primärproduktion har stor betydelse i såväl 
detta som andra kustområdens ekologi. dykare gör sig 

redo att hoppa 
i och förankra 
mätinstrument 
på botten. Varje 
halvår tas instru-
mentet upp för 
att tömmas på 
inspelade data, 
och för att man 
ska kunna ren-
göra sensorer och 
byta batteri. 

KomPLExa miLjÖFÖrändringar
inom Helsingborgs kustkontrollprogram undersöks 
bottenfaunan två gånger per år på tretton stationer. 
man tittar på hur djursamhället utvecklas jämfört 
med olika omvärldsfaktorer såsom salthalt, syre-
halt, temperatur, avrinning, kvävehalt, klorofyll och 
miljögifter. olika stationer påverkas av olika saker. 
samtidigt kan det på en och samma station finnas 
flera faktorer som gör att antalet arter, eller anta-
let individer av en viss art, förändras. systemet är 
komplext och det är viktigt att se till helheten för att 
kunna förklara varför djursamhället ser ut som det 
gör vid olika tillfällen och platser.

långsiktighet ger kunskap
Värdet av att göra täta mätningar blir tydligt inte minst 
vid en jämförelse med de undersökningar som smhi 
och Danmarks Miljöundersögelser gör i området. De 
tar minst en gång i månaden vattenprover vid en sta-
tion som ligger söder om Ven, 13 kilometer från den 
plats där programmets instrument är placerat. Des-
sa mätningar sker dock alltför sällan för att kunna dra 
slutsatser om förändringar som påverkar djur och eko-
system. Till exempel har man ingen möjlighet att upp-
täcka snabba förändringar och veckolånga perioder med 
låga salt- och syrehalter, likt den som kunde konstate-
ras under hösten 2008.

Det är genom långsiktiga miljöövervakningsprogram 
där man kombinerar biologisk och kemisk provtagning 
med kontinuerliga hydrografimätningar och modellering 
som man kan få en djupare förståelse för de förändringar 
som pågår i den marina miljön. Helsingborgs stad byg-
ger upp unik kunskap om sin marina närmiljö. Det bäd-
dar för välgrundade beslut som leder till bättre hälsa och 
livskvalitet för människor och djur i området.

foto: anders tengberg
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notiser nrm vill få in döda tumlare för obduktion 
naturhistoriska riksmuséet (nrm) har inlett ett samarbete 
med statens veterinärmedicinska anstalt för att studera 
tumlare. vi obducerar gemensamt alla tumlare som inkom-
mer till riksmuséet, för att undersöka hälsotillståndet, ta 
prover för miljögiftsundersökning mm. i första hand är vi 
intresserade av färska tumlare, alltså inte alltför ruttna. 
ring någon av oss om du ser en död tumlare!

tUmLarE Från ÖstErsjÖn:
tumlare från Östersjön tas in oavsett skick (ruttna eller 
färska). Här ska du ringa till riksmuséets konservatorer, tel: 
08-51 95 40 00 (växel).
tUmLarE Från VästKUstEn:
om du hittar tumlaren på västkusten kan du i första hand 
ringa till anders nilsson på göteborgs naturhistoriska mu-
seum, tel: 031- 775 24 04 eller 070-481 67 64. Havets hus 
i Lysekil har viss möjlighet att mellanlagra tumlare åt oss: 
tel 0523-66 81 60, eller 0523-66 81 64.

vi som arbetar med tumlare på naturhistoriska riksmu-
séet är: Henrik Dahlgren 08-51 95 41 03, eva eklöf 08-51 
95 42 78 och anna roos tel 08-51 95 42 23. Det går också 
bra att ringa till riksmuséets sältelefon som har en telefon-
svarare, så ringer vi upp: 070-182 40 60.

Utvärdering av EU:s fiskeripolitik
fiskeriverket och naturvårdsverket har på regeringens upp-
drag gjort en utvärdering av eu:s fiskeripolitik och utarbetat 
rekommendationer för hur den kan förbättras. myndigheterna 
listar nio viktiga punkter som behöver förändras, bland annat 
en bättre fördelning av fiskerättigheter som gynnar ett mer 
ansvarsfullt fiske samt delegering av makt från eu-rådet 
till kommissionen och till medlemsstaterna.

om tre år är det dags att justera eu:s gemensamma 
fiskeripolitik och eu-kommissionen har därför lagt en så 
kallad grönbok, som ska vara underlag i diskussioner med 
medlemsstater och intressenter. sverige är ordförandeland 
i år, och regeringen har för avsikt att se till att frågan förs 
upp till debatt i olika sammanhang.

i rapporten tar myndigheterna upp nio viktiga områden 
som bör förändras. några viktiga åtgärder är att fördela 
fiskerättigheterna bättre mellan fiskarena, minska fiskeflot-
tans kapacitet, delegera makt från eu-rådet till kommis-
sionen och enskilda medlemsländer samt att skapa tydliga 
riktlinjer för hur fiskbeståndens bevarande ska prioriteras 
när det uppstår konflikt med andra politiska mål.

Läs mer på www.fiskeriverket.se

Fiske i skyddade havsområden
i september startar fiskeriverket och naturvårdsverket 
arbetet med att ta fram förslag till hur sverige bör arbeta 
med reglering av fiske i marina skyddade områden. Även 
länsstyrelserna kommer att bjudas in att delta i arbetet.

fiskereglering för att skydda särskilt känsliga natur-
värden bör framförallt införas i så kallade natura 2000 
områden, vilka ingår i ett europeiskt nätverk av skyddade 
områden.

marina naturreservat som kräver särskild hänsyn kan 
också komma i fråga för fiskereglering.

frågan om reglering av fiske har aktualiserats på flera 
håll under senare år. Bland annat har eu-kommissionen for-
mulerat ett vägledande dokument om hur medlemsstaterna 
bör gå tillväga för att införa fiskerestriktioner i nationella 
havsområden där andra nationer fiskar.

Vad tycker båtägarna?
Håll sverige rent har genomfört en sifo-undersökning bland 
finska, danska och svenska båtägare gällande båtliv och 
miljö. föroreningar från fritidsbåtar, som oljespill, avgaser, 
båtbottenfärger och rengöringskemikalier, har en negativ 
påverkan på vattenmiljön. miljöanpassade alternativ för 
båtlivet finns i liten utsträckning, och de alternativ som finns 
används sparsamt. syftet med undersökningen var att få en 
bättre förståelse för vilka förutsättningar som finns för ett 
miljöanpassat båtliv och vad som behövs för att båtägarna 
skall ändra sitt beteende. Läs mer på www.hsr.se/batliv

foto: tom Hermansson snickars/azote.se

foto: Jerker Lokrantz/azote.se

foto: anna roos
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marint pussel växer fram
i skrivande stund pågår den sista etappen av svenska art-
projektets marina inventering. Projektet avslutas med en 
undersökning av skagerraks djupa delar, inom både norsk, 
svensk och dansk ekonomisk zon. skagerrak förbinds med 
atlantens djupvatten genom den så kallade norska rännan, 
och utgör inkörsporten för den rika marina fauna som hittas 
i exempelvis kosterfjorden. för svenskt vidkommande räknar 
vi med att hitta ett antal arter som tidigare inte registrerats 
i svenska vatten.

På land sliter vi enträget 
vidare med sortering, efter-
bestämning, överläggning till 
långtidsförvaring samt data-
läggning. sakta men säkert 
faller bitarna på plats i vårt 
marina pussel, och artlistan 
växer i takt med att mate-
rialet bearbetas. inte oväntat 
är det bland de sämst kända 
grupperna som det största 
kunskapstillskottet sker; under 
inventeringen har till exempel 
hittills rapporterats 20 arter 
av mossdjur, Bryozoa, som ti-
digare inte var kända från svenska vatten. Därtill en tidigare 
okänd art som är under beskrivning. Även bland hydroiderna 
har ett flertal nya arter för landet rapporterats från vårt 
insamlade material.

Bland ”maskarna” har också gjorts många spännande 
fynd. inom grupperna Platyhelminthes och acoelomorpha 
har inte mindre än åtta helt nya arter hittills identiferats från 
material insamlat under inventeringen! vår inhemska fauna 

har också begåvats med en tidigare obeskriven slemmask, 
nemertea, vilken hittades redan under inventeringens inle-
dande provtagning i gullmarsfjorden. På samma plats hittades 
även en för vetenskapen okänd fåborstmask, oligochaeta. 
Även i de mest kända vattnen finns således nya upptäckter 
att göra! Det gäller även de bäst kända grupperna; till ex-
empel har den svenska molluskfaunan fått vackra tillskott 
i form av snäckan Colus islandicus samt den lilla ledsnäckan 

Leptochiton sarsi.
Parallellt med inventerings-

arbetet till havs och efterarbetet 
på land jobbar vi hårt med att 
digitalisera och tillgängliggöra 
det så kallade Jägerskiöld-ma-
terialet. På 1920- och 30-talen 
bedrev den dåvarande chefen 
vid göteborgs naturhistoriska 
museum, Leonard axel Jäger-
skiöld, en omfattande invente-
ring av marina bottenlevande 
ryggradslösa djur i skagerrak 
och kattegatt. Det material 
som samlades in omfattar ca 
40 000 samlingsposter med 

hundratusentals exemplar som idag utgör ett värdefullt 
referensmaterial från en tid före övergödning, överfiske 
och klimatförändringar i havet. under 2010 planerar vi att 
påbörja analyser av vårt eget digra material, samt jämföra 
detta med faunan på Jägerskiölds tid.

Är du intresserad av en lista på de nya arterna? kon-
takta då anna karlsson på artDatabanken, anna.karlsson@
artdata.slu.se

den för sverige nya snäckan, Colus islandicus. foto: anders salesjö

spännande bok om skyggt och märkligt djur
när jag fick boken 
”utterliv” i min hand 
tänkte jag först att det 
var ytterligare en sån 
där vacker naturbok, 
som man kan ha lig-
gande på vardagsrums-
bordet för att slötitta i 
nån gång ibland. min 
man, som är mycket 
naturintresserad, slet 
den dock ur händerna 
på mig, och utropade 
”äntligen får man veta 

nåt om uttrar!” Jag började förstå att boken var speciell 
och efterlängtad, och redan inledningstexten bekräftade 
att så var fallet.

att fota uttrar i vilt tillstånd är inte lätt, och kenneth 
Johanssons bilder måste vara helt unika. Det känns som en 
ynnest att få bläddra sig fram i boken, och på i stort sett varje 
sida få bekanta sig med vilda, svenska uttrar. Det tog hela 
tretton år av tålmodigt letande och väntande innan kenneth 
Johansson lyckades få sin första utterbild. en bidragande 
orsak till att det var så svårt var förstås att uttrarna var så 

oerhört få under många år. Jakt i kombination med miljö-
gifter slog hårt mot utterstammen.

texten i boken är skriven av anna roos, som vi mött 
tidigare som författare till bland annat böcker om sälar. 
flera av annas tidigare böcker riktar sig till barn, men boken 
”utterliv” är skriven för en vuxen publik. i den trevliga och 
personliga texten får läsaren en bild av vår svenska utter, 
hur den ser ut, vad den äter och hur den beter sig. man kan 
inte låta bli att smittas av annas glädje över att uttrarna 
håller på att återkomma till vår svenska fauna. författaren 
är påläst, och refererar till undersökningar som gjorts både i 
sverige och utomlands. genom sitt arbete på naturhistoriska 
riksmuséet, där hon bland annat undersöker döda uttrar som 
skickas till museet, har hon en god kontakt med inventerare 
och forskare som på olika sätt arbetar med uttrar.

förutom text och vackra bilder på uttrar innehåller 
boken en mängd små beskrivningar av möten mellan utter 
och människa. Dessa små beskrivningar grundar sig på rap-
porter som kommit in till naturhistoriska riksmuséet, och 
bidrar till känslan av att det är få förunnat att ha stött på 
en vild utter. förhoppningsvis kommer förhållandena i vår 
natur att förbättras så mycket att uttrarna så småningom 
till fullo återtar sin position i den svenska faunan.

kristina viklund/redaktionen
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Uttern
– vårt största 

mårddjur
Förr i tiden var uttern vanlig i hela Sverige, 
förutom på Gotland. Efter många års från-
varo verkar det som om den börjar återta 
sina forna jaktområden, även i skärgårdarna 
och längs våra kuster. Det kan vara en 
begränsande faktor för minken.

Uttern är ett ganska stort djur, släkt med 
järv och grävling. Det är det mårddjur vi 
har som är bäst anpassad till ett liv i vatten. 
Den har simhud mellan sina fem tår, små 
runda öron som de kan stänga när de dyker, 
och en tät, vattenfrånstötande päls. 

En vuxen utter är stor som en mellan-
stor hund, en hane kan väga uppemot tio 
kg, och honan fyra till sju kg. Den är or-
dentligt mycket större än en mink som 
många misstar den för.

Uttern söker sin föda i och kring vatten. 
Till största delen består födan av fisk, men 
den äter också grodor, såväl som en och an-
nan fågel, kräfta eller något mindre dägg-
djur. Den tar vad som är lättast att få tag i, 
och det varierar mellan årstiderna. 

Hanen kan ha ett stort revir, ända upp 
till två mil i diameter, och omfatta en el-
ler flera honors revir.  Storleken på reviret 
beror på olika faktorer, säkert är tillgång-
en på föda en av dem.

Uttern lever till största delen ensam. 
Det är bara under parningen som två vux-
na uttrar möts. Men den har daglig kontakt 
med andra uttrar genom sin spillning, vars 
doft berättar vem som lämnat den. Platsen 
där uttern markerar, det vill säga lämnar sin 

spillning, är ofta under broar, på stora ste-
nar eller bryggor längs stränder, på träd-
rötter och tuvor nära vatten och vid sjöars 
in- och utlopp. 

Den väljer platsen med omsorg, där den 
vet att andra uttrar lätt kan hitta spillning-
en, och där det kan finnas andra spillningar. 
Detta utnyttjar också utterinventerare som 
letar utterspår. Även forskare som studerar 
uttern kan få information från spillnings-
högarna. Man kan analysera dna, hormo-
ner och miljögifter, och få information om 
exempelvis födoval. Spillningen är lätt att 
känna igen, den innehåller ofta fiskben 
och luktar sött (en del tycker att den luk-
tar viol, andra fisk) till skillnad från min-
kens spillning som är mycket mindre och 
innehåller mer material från däggdjur och 
luktar fränt.

Uttern är ett av få djur som kan föda 
sina ungar året om, de har ingen speciell tid 

på året då de föder upp sina ungar. Honan 
är dräktig i ett par månader och sedan fö-
der hon en till fyra ungar, vanligast en el-
ler två. Ungarna är till en början rädda för 
vatten, och honan måste lära dem att vat-
ten är deras naturliga element. De diar i ett 
par månader, och följer sin mamma i näs-
tan ett år. Men de blir könsmogna först vid 
två års ålder. 

Eftersom uttern tillhör statens vilt måste 
man rapportera till polisen om man hittar 
en död utter. Polisen ombesörjer att uttern 
skickas till Naturhistoriska riksmuséet för 
undersökning.  Vi är också mycket  intres-
serade av rapporter om levande uttrar. 

Läs mer och rapportera på vår hemsi-
da: www.nrm.se/uttern. 

text anna roos, naturhistoriska riksmuséet
tel 08-5195 42 23
e-post anna.roos@nrm.se

foto: kenneth Johansson (från boken utterliv)


