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Under året har det gjorts fynd av ett 
tiotal arter av marina evertebrater som 
inte tidigare påträffats i svenska vatten. 
För ett dussintal andra arter, som sedan 
tidigare är kända från Kattegatt och Ska-
gerrak men sällan observerade, har nya 
fynd medfört att kunskapen om dessa 
arters utbredningsområde utökats mar-
kant. Flertalet av dessa fynd har inför-
livats i museets samling där de blir till-
gängliga för utlån till forskare. Arbetet 
med marina evertebrater på museet går nu 
in i en spännande fas, då så pass mycket 
information börjar bli tillgänglig att man 
kan börja jämföra stora mängder fynd-
data över längre tidsperioder.

Verksamheten vid museet bestod av 
fyra huvudmoment:

Digitalisering av kartoteksdata från Jäger-•	
skiöldsinventeringen 1921-1939.
Färdigbearbetning och registrering av •	
prioriterade djurgrupper i materialet som 
insamlats vid de marina inventeringarna 
2004-2008.
Mottagande och preliminärt uppordnande •	
av nya samlingar från de två marina inven-
teringarna 2009.
Bedömningsarbete för rödlistan 2010 •	
vilket utfördes av ArtDatabankens specia-
listkommitté för marina evertebrater.

Jägerskiölds gamla fynd i databas
Under 2009 dataregistrerades de sista 
12000 posterna från kartotekskort från 
museichef L.A. Jägerskiölds inventering 
av marina ryggradslösa djur i Skagerrak 
och Kattegatt 1921 till 1939. Materialet 
består av nära 34000 samlingsposter från 
450 provtagningsstationer längs hela den 
svenska västkusten (Jägerskiöld 1971). 
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Vinjettbild: En koralliknande koloni av 
mossdjuret Omalosecosa ramulosa.  
Foto: Matthias Obst.
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Det utgör en unik referens från en tid då 
havet var relativt opåverkat av mänskliga 
aktiviteter som föroreningar och hårt 
fisketryck. Datafilen sändes till ArtDa-
tabanken, där informationen efter hand 
görs tillgänglig på Artportalen (www.art-
portalen.se). Kvar att registrera är mindre 
mängder fynddata från ett fåtal udda 
djurgrupper som av skilda anledningar 
inte noterades i museets kartotek, men 
där information finns i museets arkiv och 
i samlingarna.

Slit med nyare material
I museets nya spritlabb pågick arbetet 
(Fig. 1) med registrering, etikettering 
och omläggning av det insamlade mate-
rialet från Svenska Artprojektets marina 
inventeringar i Skagerrak och Kattegatt 
2004-2009. Material från de grupper av 
marina ryggradslösa djur som bedömts 
i rödlistan 2010 har artbestämts, fär-
digbearbetats och registrerats i museets 
databas. Det gäller 
kräftdjur, blötdjur, 
armfotingar, tagg-
hudingar och ko rall-
djur, men ännu 
inte havsborstmas-
kar, som bearbetas 
senare. Över 2000 
samlingsposter fär-
digställdes under 
2009 och kvalitets-
säkrade fynddata 
sändes till ArtData-
banken.

Den gemensamt 
utarbetade metod 
som använts under 
Svenska artprojek-

tets marina inventering – hela kedjan från 
planering, till insamling till havs, vidare 
till bearbetning av material, fram till kva-
litetssäkrade fynddata och referenssam-
lingar – har utvecklats till ett effektivt 
verktyg till att ta fram utförlig informa-
tion om marin biodiversitet, vilken kan 
användas inom naturvården. Artbestäm-
ningsarbetet har skett i samarbete med 
ett nätverk av ett trettiotal inblandade 
specialister från Sverige, Norge, Dan-
mark, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, 
Spanien, Portugal m fl länder.

Marina evertebrater i rödlistan 
2010
De tolv medlemmarna i ArtDataban-
kens expertkommitté för rödlistning av 
marina evertebrater har haft GNM som 
sin huvudsakliga mötesplats under arbe-
tet med bedömning av hotrisker för de 
grupper av marina evertebrater som ingår 
i rödlistan 2010 (se Gärdenfors et al. 

Fig. 1. Carola Azurduy Högström under arbete med marint  
material i det nya spritlabbet. Foto: Kennet Lundin.
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2010). Museets marine intendent Kennet 
Lundin ingår i gruppen. Koordinator för 
arbetet var Anna Karlsson, ArtDataban-
kens ansvariga för marina evertebrater, 
som även haft en arbetsplats på museet. 
Informationsunderlaget av tillgängliga 
fynddata från gamla och nya inventeringar 
är kraftigt utökat sedan arbetet med den 
tidigare 2005 års rödlista, vilket ledde till 
säkrare bedömningar i rödlistan 2010. 
Från den öppet tillgängliga fyndinforma-
tionen i Artportalen blir det möjligt att 
under 2010 påbörja grundliga analyser av 
långsiktiga och storskaliga förändringar 
i artsammansättningen av marina ever-
tebrater i Västerhavet. Vi kan med preli-
minära och enkla jämförelser redan se att 
stora förändringar verkar ha skett.

Tjärnölabbets samling till GnM
I december 2009 hämtades den gamla 
referenssamlingen på Lovén centrum 
Tjärnö med ca 800 artbestämda prover 
av marina evertebrater från Kosterområ-
det insamlade mestadels under 1960- till 
1980-talen. Samlingen är mycket värde-
full, inte minst för att många av de arter, 
som ännu fanns i Kosterhavet vid denna 
period, numera har försvunnit därifrån.

Havsmiljön 2009
År 2009 blev totalt sett ett varmare och 
blötare år än normalt, även om det inte 
var något rekordår. I februari var ytvat-
tentemperaturen i Skagerrak något under 
den normala, medan en värmebölja i slutet 
av juni gjorde att ytvattentemperaturen i 
juli var mycket högre än normalt längs 
hela Bohuskusten. Resterande månader 
under 2009 visade på normala tempe-
raturvärden för Västerhavet. I februari 
2008 sågs tecken på att den pågående 
uppvärmningen av havets ytvatten spred 
sig ner på djupet (se Naturvårdsverkets 
rapporter Havet 2008 och 2009). I Kos-
terfjordens djupränna på 240 m upp-
mättes en temperatur på 8,1°, vilket var 
den högsta temperatur man sett i detta 
område. Vid 2009 års mätning fann man 
en återgång mot lite mer normalt värde, 
eftersom temperaturen nu sjunkit till 7,3° 
i januari och februari. Men den långsik-
tiga trenden med stigande årsmedeltem-
peratur i havsvattnet håller ändå i sig.

När ytvattentemperaturen ökar, bildas 
en kraftig skiktning mellan över- och 
underliggande vattenmassor. Denna 
skiktning försvårar utbytet mellan vat-
tenmassorna och då ökar risken för att 
det ska bli syrebrist på många bottnar 
utmed västkusten. I öppna Skagerrak 
påträffas normalt inte någon syrebrist i 
djupvattnet. Så var det inte heller under 
2009, då lägsta syrevärdet uppmättes till 
3,2 ml/l utanför Gullmarns mynning. 
Däremot var syrehalten vid botten inne 
i Gullmarns djuphåla på 120 meters djup 
bara kring 2,0 ml/l under januari-februari 
och oktober-december. Blir syrenivån 
lägre så dör de bottendjur som inte kan 
förflytta sig till mer syresatta bottenom-

GNMs marina profil
En målsättning för Göteborgs Naturhistoriska 
Museum är att vara ett nav för kunskap om 
marina djurarter i regionen, där de befintliga 
samlingarna används aktivt och där nytt mate-
rial fortlöpande deponeras i syfte att gagna 
forskning och naturvård. 
Museet ska samverka med regionala, nationella 
och internationella myndigheter, institutioner 
och allmänhet för att utveckla kunskapen om – 
och förvaltningen av – den marina miljön.
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Positioner av insamlingar 
i djupa Skagerrak samt 
Utsjöbanksinventeringen U2

Fig. 2. 
Karta över provtagningsstationer för invente-

ringsturerna ”Djupa Skagerrak” i maj 2009  
samt ”Utsjöbankarna II” i  augusti-september 2009.  

Grafik: Matz Berggren.
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råden. Även i Bohusläns innerskärgård 
var syrevärdena i bottenvattnet kritiska 
detta år. I Byfjorden, Havstensfjorden 
och Koljöfjorden har syrevärdena varit 
konstant dåliga och det förekom förhöjda 
värden av svavelväte i bottenvattnet som 
en följd av syrebristen.

2009 års inventeringar
Under året var museet engagerat i två 
stora marina inventeringar (Fig. 2). Den 
första var ”Djupa Skagerrak” i maj månad, 
som var ett samarbete mellan Svenska 
artprojektet, Universitetet i Bergen, Ber-
gens museum och GNM. Den andra var 
”Utsjöbanksinventeringen II” i augusti 
och september månad, som var ett upp-
drag från Naturvårdsverket. Dessutom 
hämtades den gamla referenssamlingen 
från 1960-1980-talen (med ca 800 prover 
från Kosterfjorden) som bevarats på den 
marinbiologiska stationen Lovén cent-
rum Tjärnö.

Djupa Skagerrak
Djurlivet i de djupaste delarna av Skager-
rak är dåligt känt. Denna inventering var 
inriktad på bottenprovtagning i djupa 
Skagerrak på norsk, svensk och även lite 
på dansk sida. Ett representativt urval av 
det insamlade materialet togs om hand 
och ska efter sortering delas mellan Ber-
gens museum och GNM, under princi-
pen att material taget på norskt vatten i 
första hand skall deponeras i Bergen, och 
det som är taget på svenskt vatten pri-
märt deponeras i Göteborg. Än så länge 
har bara kräftdjuren inkommit till GNM, 
men resten planeras inkomma i april 
2011, då det sorterats och artbestämts 
på Bergens museum. Vid turen användes 

Bergens universitets forskningsfartyg 
Håkon Mosby som är stationerat i cen-
trala Bergen. Under ruttens 10 dagar, från 
de södra gränsvattnen mot Danmark och 
vidare upp mot Oslofjorden, togs drygt 
150 prov på 86 provlokaler. Omkring 
hälften av proverna togs på 400 meters 
djup eller djupare. En överraskande upp-
täckt var hårdbotten i Skagerraks djuphåla 
på 713 meters djup! Skrapan innehöll inte 
mjuk dy från en depositionsbotten som 
man förväntat, utan stora svampdjur, 
mossdjur och hornkoraller som lever på 
en strömspolad klippbotten. Däremot 
visade det sig vara mjukbotten på slutt-
ningen i öster, upp mot norska Tisler / 
Hvaler och svenska Koster, där man sna-
rare kunde väntat sig renspolade klipp-
hällar. Hårdbottnen i Skagerraks djuphåla 
har även bekräftats av Björn Källström 
vid Göteborgs Sjöfartsmuseum, från 
videoupptagningar utförda 2000.

Utsjöbanksinventeringen II
Inventeringen är en fortsättning på 
undersökningen av bottenliv på utsjö-
bankarna som utfördes 2004 och 2005, på 
uppdrag av Naturvårdsverket, Göteborgs 
universitet och ArtDatabanken i samar-
bete med GNM. Vid turen 2009 använ-
des Göteborgs universitets forsknings-
fartyg Skagerak, stationerat vid Lovén 
center Kristineberg. Under två veckor 
togs 125 bottenprov från 117 provloka-
ler, vilket resulterade i ca 1200 samlings-
prover. Totalt påträffades 29 rödlistade 
arter under inventeringen (Tabell 1). Allt 
insamlat material deponeras på GNM, 
som tillhandahåller och på begäran distri-
buerar material som utlån för bestämning 
och taxonomisk forskning.
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Besökta bankar
Kummelbank, ett grund rakt väster om 
Göteborg, nära gränsen till danskt vatten

Vi provtog från 70 meters djup upp mot 
grundet på ca 20 meter. Grundet besök-
tes flyktigt av Jägerskiöld 1932, med en 
handfull fynd av amfipoder. Banken är 
tidigare inte undersökt ordenligt med 
avseende på övrig bottenfauna, vilket är 
häpnadsväckande då det är så välkänt för 
fritidsfiskare. Det fanns kummel här för 
200 år sedan.
Vanguardsgrund, ett grundområde sydväst 
om Vinga, ungefär i höjd med Särö på fast-
landet

Grundet ligger mestadels på omkring 
20-30 meters djup, med toppar på 14 och 
6 meter.
Makrillbådan, ett grundområde syd om 
Måseskär, utanför Orust

Grundet ligger mestadels på omkring 
20 meters djup, med flera toppar på upp 
till 0,6 meters djup. En välkänd plats för 
bra makrillfiske.
Sörgrund, ett bergigt grundområde söder 
om Hållö, snett utanför Smögen
Grundet har flera toppar, varav den grun-
daste på 10 meters djup.
Svaberget, ett bergigt grundområde väster 
om Smögen med flera toppar, varav den 
grundaste på 11 meters djup

Svaberget är ett kraftigt strömsatt 
område med branta klippväggar som träf-
fas av havsströmmar som kommer utifrån 
och pressar vattnet upp mot ytan. Möj-
ligen kommer namnet Svaberget av att 
havet sålunda ”svallar”. Det skapar förut-
sättningar för en mycket rik och speciell 
livsmiljö. Planktoniska larver som förs 
in med havsströmmarna bottenfäller och 
etablerar sig här, före andra områden vid 

Djurgrupp rödlistekategori

Koralldjur
Edwardsiella carnea DD
Funiculina quadrangularis EN
Swiftia pallida DD
Ringmaskar
Sabellides octocirrata DD
Mollusker
Snäckor
Clelandella miliaris VU
Melanella alba DD
Trivia arctica DD
Velutina plicatilis DD
Musslor
Abra prismatica NT
Lepton squamosum DD
Moerella pymaea DD
Musculus niger VU
Parvicardium scabrum DD
Kräftdjur
Tiofotade kräftdjur
Atelecyclus rotundatus VU
Ebalia cranchii DD
Eurynome aspera VU
Eurynome spinosa  DD
Hippolyte varians DD
Inachus dorsettensis NT
Inachus phalangium DD
Pontophilus spinosus VU
Rankfotingar
Balanus crenatus DD
Tagghudingar
Sjöstjärnor
Luidia ciliaris DD
Porania pulvillus NT
Ormstjärnor
Amphipholis squamata DD
Ophiactis balli VU
Sjögurkor
Leptosynapta decaria DD
Ocnus lacteus NT
Panningia hyndmanni NT

Tabell 1. Sammanställning av de 29 arter 
av rödlistade evertebrater som påträffades 
vid Utsjöbanksinventeringen II i augusti 
2009, med klassificering enligt 2010 års 
rödlista (Gärdenfors et al. 2010).
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kusten, därför är det intressant ur bevak-
ningssyfte för att kunna följa etablering 
av nya arter.

Intressanta artfynd

Djupa Skagerrak
Svampdjur
Ett exemplar av det märkliga, långskaf-
tade svampdjuret Stylocordyla borealis 
togs på 500 meters djup, för andra gången 
på svenskt vatten. Det första fyndet gjor-
des 2006 av Svenska artprojektets marina 
inventering (se GNM årstryck 2007). 
Jägerskiöld tog den 1939 på 545 meters 
djup i Skagerrak, fast vid en lokal ett gott 
stycke in på norskt vatten.

Nässeldjur

Ett fynd av en ännu obestämd grävande 
anemon av släktet Peachia kan vara en ny 
art för landet. Artbestämning görs av en 
kunnig specialist och presenteras senare.

Kräftdjur
Räkan Processa canaliculata är en ny art 
för Sverige tagen på 290 meters djup. 
Den är snarlik den andra Processa-arten 
i Sverige, Processa nouveli holthuisi, men 
skiljer sig från denna bland annat genom 
detaljer på antennplattan.

Den vackra långhalsen Ornatoscalpel-
lum stroemi, som är känd känd sedan tidi-
gare från Säckenområdet och dessutom 
tagen i Brattenområdet 2006 (se GNM 
årstryck 2007). Den togs nu i djupa Ska-
gerrak på ca 500 meters djup.

Den röd- och vitrandiga märlkräftan 
Epimeria cornigera (Fig. 3) är en djup-
levande art som påträffades i två exem-
plar vid en station på ca 300 meters djup. 
Den har även tagits i enstaka exemplar 
vid Svenska artprojektets inventeringar 
i Skagerrak 2006, 2007 och 2008, alla på 
djup större än 100 meter.

Fig.3. Den vackra djuplevande märlkräftan Epimeria cornigera. Foto: Matz Berggren.
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Tagghudingar
De små sjögurkorna taggsjögurka Echi-
nocucumis hispida (1 ex) och hjulsjögurka 
Myriotrochus vitreus (3 ex) togs i ett drag 
som gjordes på 450 till 550 meters djup. 
Bägge arterna är nya fynd för Sverige. 
Taggsjögurkan är vitaktig och blir upp till 
3 cm lång. Huden ser taggig ut på grund 
av att den är tätt besatt med små kalkplat-
tor, som har en upprätt tagg på varje platta 
(Fig. 4A). Hjulsjögurkan Myriotrochus 
vitreus blir upp till 7 cm lång och tjock 
som ett lillfinger. Den har särpräglade 
hjulformiga kalkplattor i huden, vilka är 
talrikast på kroppens ovansida (Fig. 4B).

Utsjöbanksinventeringen II

Alger

Den decimeterstora rödalgen Fimbriofo-
lium dichotoma, tagen vid Svaberget, är 
en ny art för Sverige. Den bestämdes av 
Steffen Lundsteen från Dansk Miljöun-
dersögelser i Köpenhamn.

Den kalkinkrusterande rödalgen Phy-
matolithon calcareum som formar s k 
maerl, hittades på Vanguardsgrund. Det 

är antagligen det nordligaste fyndet av 
maerl i svenska vatten. Maerl är tidigare 
känt i svenska vatten från sydligare delar 
av Kattegatt på Middelgrund och Fladen.

Nässeldjur

Röd hornkorall Swiftia rosea påträffades 
på Vanguardsgrund. Detta är det allra syd-
ligaste kända fyndet av arten i Kattegatt 
och det första fyndet för Halland! Tidi-
gare kända närliggande fynd gjordes vid 
Gamla gumman sydost om Vinga (väst 
om Styrsö / Donsö) under Jägerskiölds 
inventering 1922, samt utanför Göte-
borgs norra skärgård sydväst om Stora 
Pölsan i juni 2007 under Svenska artpro-
jektets marina inventering. Kolonin av 
röd hornkorall från Vanguardsgrund var 
ganska liten, endast 5-6 cm lång.

Mossdjur

Mossdjuret Escharella labiosa, togs 
augusti 2009 vid fyra stationer på Makrill-
bådan. Det är en ny art för Sverige. Vid 
Svaberget påträffades de mycket ovan-
liga mossdjuren Omalosecosa ramulosa 
(vinjettbild) och Membraniporella nitida. 
Bägge arterna verkar ha sina enda före-
komster i svenska vatten vid Svaberget.

Blötdjur

Snäckan Xandarovula (Simnia) patula 
(Pennant, 1777), även kallad ”falsk kauri-
snäcka”, togs vid Svaberget i 5 exem-
plar. Det är det första fyndet i Sverige 
för arten. Den närmaste tidigare kända 
fyndorten är enligt litteraturen belägen 
vid sydkusten av Brittiska öarna! Denna 
snäcka har en sydlig utbredning och kan 
ha ökat sin utbredning norrut, i takt med 
ökade vattentemperaturer.

Fig. 4. Kalkplattor från huden på  
A: Taggsjögurka Echinocucumis hispida.  
B: Hjulsjögurka Myriotrochus vitreus.  
Teckningar från H. Östergren 1938.

A

B
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Ett exemplar av den vackra naken-
snäckan Onchidoris luteocincta togs vid 
Sörgrund, utanför Smögen. Det är tro-
ligen det första insamlade exemplaret av 
arten på svenskt vatten, jämfört med lit-
teraturen där den anges finnas närmast 
yttre Skagerrak. Undervattensfotografen 
Klas Malmberg (www.aquatilis.se) har 
dock fotograferat denna endast drygt 
centimeterstora art vid flera lokaler längs 
bohuskusten från Lysekil till Väderöarna 
vid olika tillfällen från 2005 till 2008 (Fig. 
5). Det visar tydligt på vikten av observa-
tioner från kunniga dykare.

Ett färskt skal av den vitaktiga lilla 
musslan Lepton squamosum hittades i ett 
bottenprov från Kummelbank – vilket 
är det första belagda fyndet av arten i 
svenska delen av Kattegatt. Det finns 
obekräftade uppgifter om fynd från 

danska sidan av Kattegatt. Musslan lever i 
mynningen av gångar i botten som bebos 
av det grävande kräftdjuret Upogebia stel-
lata (se GNM årstryck 2009).

Kräftdjur

På Svaberget gjordes ett flertal fynd (13 
exemplar!) av den i våra vatten mycket 
sällsynta krabban Pilumnus hirtellus. Två 
fynd gjordes dessutom på Makrillbådan, 
vilka är de sydligaste kända fynden för 
arten i våra vatten. Det första fyndet för 
landet gjordes i augusti 2005 vid Pers-
grunden, sydväst om Kosteröarna, under 
Utsjöbanksinventeringen (se GNM års-
tryck 2006).

Ett exemplar av krabban Atelecyclus 
rotundatus togs från sandblandad mud-
derbotten vid Svaberget. Tidigare har 
endast två rapporterade fynd gjorts i 

Fig 5. Nakensnäckan Onchidoris 
luteocincta fotograferad vid  
Pesaskär, Smögen, sommaren 2006.  
Foto: Klas Malmberg.
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Sverige, ett äldre fynd från sandbotten 
vid Bonden utanför Gullmarsfjorden 
samt ett recent fynd vid sandbankarna 
på norra Fladen 2005. Det svårbestämda 
fyndet av en mycket liten juvenil krabba 
vid Väderöarna 2007, som misstänktes 
kunna vara en A. rotundatus (se GNM 
årstryck 2008), visade sig vid konsulta-
tion av en brittisk kräftdjursexpert vara 
en juvenil krabbtaska, Cancer pagurus.

Tagghudingar
Flera exemplar av sjuarmad sprödstjärna 
Luidia ciliaris togs vid Svaberget, samt 
ett litet exemplar på Makrillbådan. Det 
senare är det sydligaste kända fyndet av 
arten i svenska vatten. Den första obser-
vationen för Sverige av arten gjordes året 
innan, med ROV vid Segelskären, söder 
om Kosteröarna av Thomas Lundälv och 
Lisbeth Jonsson (Lovén centrum Tjärnö). 

Fig. 6. Sjuarmad sprödstjärna 
Luidia ciliaris.  
Foto: Kennet Lundin.
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Sjuarmad sprödstjärna är en storvuxen art 
som kan bli över 60 cm i diameter (Fig. 
6). Den är som namnet antyder mycket 
spröd och tappar lätt armarna när den 
fångas i bottenredskap.

Fynd i material från tidigare turer 
av Svenska artprojektets marina 
inventering

Nässeldjur

Den centimeterstora hydroiden Zan-
clea implexa, som togs på 60 meters djup 
utanför Vinga 2006, visade sig utgöra en 
för Sverige ny art (Fig. 7). Den blev preli-
minärt bestämd i oktober 2009 av Steffen 
Lundsteen på Dansk Miljöundersögel-
ser i Köpenhamn. Fyndet blev reexami-
nerat och verifierat i december 2009 av 

Peter Schuchert vid Museum D´Histoire 
Naturelle i Geneve, Schweiz. Steffen 
hade bestämt rätt!

Blötdjur

Snäckan Admete viridula påträffades vid 
Brattenområdet under Svenska artprojek-
tets inventering 2008 (se GNM årstryck 
2009). Det var det första svenska fyndet 
som gjorts utanför Säckenområdet, norr 
om Koster. Gränsen för artens kända 
utbredningsområde i svenska vatten flyt-
tades därmed 10 mil söderut.

Kräftdjur

Matz Berggren fann den parasitiska 
isopoden Pseudione hyndmanni på ett 
exemplar av trollhummern Munida sarsi, 
vilken är en tidigare okänd värdart, tagen 
i augusti 2007 på 240 till 315 meters 
djup väster om Måseskär. P. hyndmanni 
parasiterar vanligen på flera olika arter 
av eremitkräftor, men har i Medelhavet 
även påträffats på trollhummern Munida 
tenuimana.

Andra intressanta fynd utanför 
inventeringarna

Havsborstmaskar

Ett exemplar av Abyssoninoe scopa togs 
i Gullmarsfjordens djuphåla i september 
2009 av Stefan Agrenius vid provtag-
ningar i samband med universitetskur-
sen i marina ekosystem vid Lovén cent-
rum Kristineberg. A. scopa är en ny art 
för Sverige. Den är ytligt sett ganska lik 
en daggmask och placeras systematiskt i 
familjen Lumbrineridae. Fyndet depone-
ras på GNM.

Fig. 7. Den lilla hydroiden Zanclea 
implexa, som är en ny art för Sverige. 
Foto: Steffen Lundsteen.
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Kräftdjur
Det första fyndet i landet av den parasi-
tiska isopoden Pseudione borealis gjordes 
av Stefan Agrenius. Den lever på Cal-
lianassa subterranea – en kräftliknande 
decapod som gräver gångar i bottnen. P. 
borealis har tidigare påträffats närmast i 
södra Nordsjön, men Stefan har funnit 
den vid flera lokaler längs Bohuskusten 
vid provtagningar 2008 för nationell mil-
jöövervakning (se Havet 2009).

Martin Larsvik vid Lovén centrum 
Tjärnö rapporterade om nya fynd av 
rödögd simkrabba, Necora puber. I okto-
ber 2008 påträffades omkring 60 levande 
exemplar i två drivande plastsumpar 
väster om Hållö! Sumparna kom enligt 
märkningen från Aberdeen i Skottland. 
Detta är uppenbarligen en potentiell 
spridningsväg för arten till våra vatten. 
Det första fyndet för landet gjordes 
2007 från en kräftbur utanför Käringön 
(se GNM årstryck 2008). Ytterligare en 
krabba togs i november 2008 i en hum-
mertina utanför Ramsö i Kosterområdet.

Krabban Goneplax rhomboides har eta-
blerat sig vid västkusten, sedan den först 
dök upp där under 2008 (se GNM års-
tryck 2009). En yrkesfiskare som trålar 
på Väderöslätten söder om Väderöarna 
rapporterar om regelbundna fångster av 
krabban och har fått artbestämningen 
verifierad av Hans G Hansson på Lovén 
centrum Tjärnö. En yrkesfiskare i Göte-
borgsområdet rapporterade till Matz 
Berggren om en krabba som troligen var 
G. rhomboides. Fem adulta exemplar av 
krabban togs med kräfttrål utanför Bro-
fjordens mynning, ett juvenilt exemplar 
togs i Kosterfjorden och ett juvenilt 

exemplar i yttre Oslofjorden på norskt 
vatten, alla under 2009.

Tack
Tack till alla inblandade i Svenska art-
projektets marina inventering och till 
expertkommittén för rödlistning av 
marina evertebrater. Ett varmt tack till 
Anna Karlsson på ArtDatabanken för ett 
gott och utvecklande samarbete, samt till 
Artdatabanken som stöttat den marina 
verksamheten på museet. Matz Berggren, 
Mattias Obst och Klas Malmberg bistod 
med förstklassigt bildmaterial. Sabina 
Wallgren hjälpte med registrering av kar-
totekskort.

Specialister i nätverket  
för artbestämning
Tomas Cedhagen (foraminiferer, tagghudingar), 
Mikael Thollesson (svampdjur, nakensnäckor), 
Bernard Picton (svampdjur, tagghudingar, 
nakensnäckor), Hans Tore Rapp (svampdjur), 
Wim Willems (plattmaskar), Steffen Lund-
steen (hydroider, alger), Ulf Jondelius (platt-
maskar, ädelstensmaskar, tvåstensmaskar), 
Tomas Lundälv (koralldjur m m), Daphne 
Fautin (koralldjur), Pierre de Wit (fåborst-
maskar), Christer Erséus (fåborstmaskar), Per 
Sundberg (slemmaskar), Malin Strand (slem-
maskar), Stefan Agrenius (havsborstmaskar), 
Helena Wiklund (havsborstmaskar), Erika 
Norlinder (havsborstmaskar), Arne Nygren 
(havsborstmaskar), Fredrik Pleijel (havsborst-
maskar), Torkild Bakken (havsborstmaskar), 
Jon Kongsrud (havsborstmaskar), Eyvind Oug 
(havsborstmaskar), Susan Smith (havsborst-
maskar), Jon-Arne Sneli (blötdjur), Christof-
fer Schander (blötdjur), Matz Berggren (kräft-
djur), Michel Clemént (hoppkräftor), Hans 
G Hansson (tagghudingar, koralldjur m m), 
Sabine Stöhr (tagghudingar), Matthias Obst 
(mossdjur), Judith Fuchs (mossdjur), Thomas 
Stach (sjöpungar), Mikael Svensson (fiskar) 
m fl.
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Summary
From 1921-39, samples of marine benthic 
invertebrates from 450 stations were col-
lected by L.A. Jägerskiöld. The stations 
were mainly located in the Swedish parts 
of Skagerrak and Kattegatt All data has 
now been computerized and the results 
will be available at the Species Gateway 
(www.artportalen.se/marin).

In 2009 our museum was engaged in 
two big marine surveys. One expedition 
was carried out to the deep Skagerrak and 
the other one to shallow offshore banks 
outside the Swedish west coast.

For the second time in the Swedish 
part of Skagerrak, the “lollipop sponge” 
Stylocordyla borealis was found at 500 
m depth. Species never found earlier in 
Swedish waters were the shrimp Pro-
cessa canaliculata and the sea cucumbers 
Echinocucumis hispida and Myriotrochus 
vitreus. 

Species that had not been observed ear-
lier on the Swedish offshore banks were 
the red algae Fimbriofolium dichotoma, 
the bryozoan Escharella labiosa, the gast-
ropod Xandarovula (Simnia) patula, the 
nudibranch Onchidoris luteocincta and 
the bivalve Lepton squamosum.

In total 29 red-listed species were 
found on the banks.

Last year the crab Goneplax rhomboi-
des suddenly appeared outside the mouth 
of the Gullmarfjord. Today this crab 
is found frequently in an area south of 
Väderöarna in Skagerrak and this might 

be a respond to a small increase of the 
water temperature.
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