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Med havet i fokus

LEDARE

InnehållInnehållInnehållInnehållInnehåll Vi kan se tillbaka på ett år då havsmiljön återigen varit i fokus. Tidningarna
har innehållit rubriker om välkända problem som algblomningar och ut-
fiskning samtidigt som nya aviserats t.ex. läkemedelsrester i den marina
miljön. Politikerna utlovar krafttag och pekar på vad som görs internatio-
nellt, nationellt och regionalt.

På Europanivå arbetas det med en gemensam maritim strategi, en strategi
som ska omfatta miljömässiga såväl som sociala och ekonomiska aspekter.
Som en första del i denna strategi har man utarbetat ett förslag till ram-
direktiv om havsmiljön. Om direktivet godkänns innebär det att man
politiskt förbinder sig till samarbete kring Europas olika havsområden för
att uppnå bestämda miljömål senast år 2021. Initiativet kan säkert resul-
tera i positiva effekter på havsmiljön men då direktivet inte direkt kopplas
till den gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitiken är det tveksamt om
målen kan nås.

I Sverige har regeringen antagit en nationell havsmiljöstrategi som bland
annat innebär intensifierat arbete med inrättandet av nya marina reservat
och fiskeförbudsområden. Samtidigt har Naturvårdsverket fått ett tydli-
gare ansvar för havsmiljöarbetet och ska bl.a. ansvara för en nyinstiftad
samordningsgrupp för havsmiljöfrågor med representanter från berörda
myndigheter. En aktionsplan för havsmiljön har tagits fram som listar de
30 mest nödvändiga åtgärderna för en bättre havsmiljö. De flesta förslagna
åtgärderna är väl kända och angelägna men ännu inte finansierade.

Regionalt arbetar länsstyrelserna och vattenmyndigheterna med att ge-
nomföra den nya vattenförvaltningen utifrån EG:s vattendirektiv och
vattenkvalitetsförordningen. Arbetet kan komma att få stor betydelse för
förhållandena i kustzonen och öppet hav om det tydliggörs vem som ska
ansvara för att åtgärder genomförs och hur dessa skall finansieras.

Många myndigheter på olika nivåer är engagerade i arbetet med en förbätt-
rad havsmiljö. Ett problem är emellertid osäkerheter kring finansiering av
åtgärder, vad får en god havsmiljö kosta? Om myndigheternas arbete får
någon effekt kommer bland annat att bero på hur väl man lyckas engagera
alla berörda parter. Kusterna är oerhört attraktiva områden för rekreation
och boende och om dagens exploatering inte skall resultera i morgonda-
gens miljöproblem krävs attitydförändringar. Får att nå dit krävs kunskap
och engagemang hos alla berörda.

Björn Sjöberg
Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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ÅRET SOM GÅTT

För Västkustens del inleddes året med en riktigt mild och blöt
januarimånad. Månadens mest dominerande väderhändelse var
den våldsamma storm (Gudrun) som lamslog södra Sverige den
8-9. Längs Bohuskusten registrerades medelvindar på 29 m/s
och byvindar upp till 38 m/s. De kraftiga västliga vindarna i
kombination med lågt lufttryck pressade in vatten mot västkus-
ten och in i Östersjön. Detta gav rekordhögt vattenstånd längs
västkusten. Stora regnmängder föll i sydvästra Sverige, vilket
medförde att vattenföringen i de västsvenska vattendragen var
högre än normalt och de halländska åarna svämmade över.

Höga ytvattentemperaturer i juli
Först i mitten av februari kom vintern med lite snö och kyla.
Vintervädret höll i sig under större delen av mars och mot slutet
av månaden kom våren, något försenad.

April blev en fin vårmånad med små nederbördsmängder,
medan maj bjöd på mestadels ostadigt och lågtrycksbetonat vä-
der. Högsommarvärmen kom först vid midsommartid och höll i
sig fram till mitten av juli. Detta resulterade i ovanligt höga
ytvattentemperaturer i juli. Resten av sommaren var relativt osta-
dig vädermässigt med en hel del skurar och blygsamma tempera-
turer.

Hösten inleddes med vackert väder under september månad
då temperaturer närmare 20 grader förekom vid flera tillfällen.
Hösten blev som helhet både varmare och torrare än normalt.
Året avslutades också milt, även om vi till slut fick vinterväder
med ett snötäcke som lade sig vid nyår.

Baltiska ytströmmen påverkar
västkusten
Skagerrak, Kattegatt och Öresund (Fig. 1) utgör ett övergångs-
område mellan Nordsjöns högsalina vatten och Östersjöns
brackvattenmiljö. Detta betyder att förhållandena i vattnet är till
stor del ett resultat av väderförhållandena och växlar relativt snabbt
med tiden beroende på dominerande västligt inflöde från Nord-
sjön eller utflöde från Östersjön, vilket är synligt som t.ex. stora
salthaltsvariationer (Fig. 2A). Generellt påverkas förhållandena
utefter den svenska västkusten till stor del av den Baltiska
ytströmmen som transporterar lågsalint Östersjövatten norrut via
Öresund.

Potentiell brist på kväve
Under 2005 märktes utflödet från Östersjön speciellt eftersom
det transporterade vatten med höga fosfathalter och silikathalter
ut från Östersjön. I Öresund (station W Landskrona) var fosfat-
halterna (Fig. 2B) och silikathalterna generellt mycket högre än
medelvärdet för de senaste tio åren, 1995 – 2004. Dock var
koncentrationerna lägre i november –  december i vatten med
högre salthalter, med ursprung norrifrån. Till skillnad från fosfat
och silikat var koncentrationerna av oorganiskt kväve i ytvattnet
genomgående låga, i regel lägre än det senaste tioårsmedelvärdet.

Detta ger en obalans i N/P-närsaltskvot (Fig. 2C), jämfört med
det för växtplanktons tillväxt optimala N:P förhållandet 16. Detta
innebär en potentiell brist på kväve för växtplanktons närings-
försörjning. Dock är ej ammonium medräknat i denna kvot men
denna närsalt förekommer vanligen i mycket låga koncentratio-
ner i ytvattnet i öppna havsområden. Denna N:P-obalans reflek-

Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1. Karta över några miljöövervakningsstationer i Västerhavet.

1. Å17
2. Byttelocket
3. Släggö
4. P2
5. Åstol
6. Danafjord
7. Kungsbackafjorden (N5)
8. Ost Nidingen (N7)
9. Fladen
10. Anholt E
11. Laholmsbukten (L9)
12. W Landskrona

Kattegatts ytvatten ”blommade”
 i december



4

ÅRET SOM GÅTT

terar också situationen i södra Östersjön, samt i övriga Östersjön
där cyanobakterieblomningar har uppstått, gynnade av god till-
gång på fosfat i ytvattnet. Syresituationen i bottenvattnet var
sämst i oktober, med en för djurlivet kritisk syresituation på 2,3
ml/l, motsvarande 38 % mättnad. Även under december var
syrehalten lägre än tioårsmedelvärdet.

Höga halter av kväve vid årets början
Även i öppna Kattegatt, på station Anholt E, kunde det fosfat-
rika Östersjövattnet upptäckas i juli (Fig. 2B). Förhöjda fosfat-
halter uppmättes även i Laholmsbukten (station L9) i augusti.
Mätningarna i juli och augusti föregicks av perioder av utflöde
från Östersjön. Däremot kunde inte detta vatten märkas längre
norrut på station Fladen. I öppna Kattegatt var halterna av såväl
oorganiskt fosfor (Fig. 2B), kväve och silikat ovanligt höga vid
årets start, men låga vid dess slut. De låga halterna vid årets slut
kan bero på ett pågående upptag av närsalter under vintermåna-
derna, då viss växtplanktonaktivitet iakttogs. Detta styrks av höga
klorofyllkoncentrationer (5 – 6 µg/l) i december i öppna Katte-
gatt (Fig. 2D).

De inre kustvattnen påverkades till stor del av ett ökat tillflöde
av främst kväve via stor vattenföring i vattendragen, speciellt som
ett resultat av stora nederbördsmängder i januari. Detta kunde i
månadsskiftet januari – februari påvisas som förhöjda halter av
oorganiskt kväve i den inre delen av Kungsbackafjorden (station
N5), vilket gav onormalt höga kvoter mellan oorganiskt kväve
och fosfor i ytvattnet (Fig. 2C). Denna tillförsel förbrukades
dock vid vårblomningen i februari och resulterade i låga halter i
mars. Låga halter av oorganiskt kväve dominerade i övrigt bilden
utefter Hallandskusten.

Syresituationen i bottenvattnet var sämre än tioårsmedelvärdet
vid några tillfällen i Kattegatts inre kustvatten. Från april månad
uppstod vid flera tillfällen kritiska syrehalter runt 2 ml/l i
Laholmsbukten, med bottennoteringen 1,3 ml/l i oktober.

Varierande syresituation i bottenvattnet
Vårblomningen hade i mars förbrukat överskottet av oorganiskt
fosfor och kväve i ytvattnet på samtliga stationer förutom de
instängda fjordarna Byfjorden, Havstensfjorden och Koljöfjor-
den. En senare vårblomning i dessa fjordar hade dock förbrukat
närsalterna i april.

I de öppna kustvattnen var syresituationen i bottenvattnet
relativt bra. De lägsta syrevärdena runt Göteborg var i september
då både Åstol och Valö uppvisade 2,6 ml/l i bottenvattnet. De
två instängda fjordarna Byfjorden och Koljöfjorden uppvisade
syrebrist hela året, med stora mängder svavelväte vid bottnarna.
I Havstensfjorden skedde ett inflöde av syrerikt vatten i början
på året, vilket dock snabbt förbrukades och resultatet blev en
syrehalt nära noll vid årets slut. Augusti månads lägsta koncen-
tration på 1,6 ml/l uppvisade Stretudden, medan syresituationen
i bottenvattnet  inne i Gullmaren på station Alsbäck låg runt 2
ml/l hela året, med rekordlägsta halten 1.3 ml/l i februari.

TEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURER Elisabeth Sahlsten, fil dr. i marin mikrobiologi
och ansvarig för SMHI:s oceanografiska laboratorium i Göteborg

Figur 2. Förhållandena i ytvattnet (5 m djup) under februari, juli och
december år 2005 på stationer enligt kartan.
A. Salthalt, B. Fosfatkoncentration (µmol PO4

3-/l), C. N:P kvot
(kvot mellan nitrit+nitrat och fosfat), D. Klorofyll a -koncentration
(µg chl a/l)
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ALGBLOMNING

Giftalger ett
vanligt inslag
Som en del av den nationella miljöövervakningen utför
SMHI provtagningar i Västerhavet och Östersjön med
undersökningsfartyget Argos ungefär en gång i månaden.
SMHI utför också alganalyser åt Livsmedelsverket i sam-
band med övervakning av musselodlingar samt en del av
den regionala miljöövervakningen med uppdrag bl.a längs
Bohuskusten, Hallandskusten och Öresund.

Grunden i havets näringsväv är växtplankton, som helt normalt
utvecklar blomningar i vissa situationer. De flesta blomningar är
ofarliga men ibland kan vissa planktonalger producera gifter. En
ökad näringstillgång (övergödning) gör att växtplankton växer
till och att en större mängd växtplankton sjunker till havsbotten.
När algerna sedan bryts ned av bakterier  förbrukas syre och
syrebrist kan uppstå i bottenvattnet. Fisk flyr från vatten med låg
syrehalt medan andra djur stannar kvar och kan dö av syrebrist.
Förändringar i planktonsamhället, t.ex genom introducerade ar-
ter, kan allvarligt påverka den marina miljön.

Vårblomningen över i april
Året inleddes med mycket lugna förhållanden, vilket är en typisk
vintersituation med lite växtplankton och låga klorofyllhalter,
men höga närsalthalter. I mars kom vårblomningen av kiselalger
igång utom inne i Bohusläns fjordar, där blomningen kom sena-
re, precis som år 2004. I april var blomningen över även i fjor-
darna. I maj observerades en del giftiga arter, och då särskilt
Alexandrium spp., som översteg gränsvärdet för varningar gäl-
lande paralyserande skaldjursförgiftning (PSP) vid flera stationer
vid Bohuskusten. Även i juni varnades det för Alexandrium i
några områden utefter kusten. Årets kalkflagellat-blomning bör-
jade i juni och fortsatte in i juli månad, som även den präglades
av en del giftiga arter, som t.ex Pseudo-nitzschia spp., Dinophysis
spp. och Alexandrium spp. I Havstens- och Koljöfjord nådde
Dinophysis acuta över gränsvärdet för varning gällande diarré-
gifter från juli till novembermånad.

Trots giftalger - odlade musslor säkra
Hösten visade på prover med hög diversitet till och med novem-
ber månad med måttliga till höga halter av klorofyll a, och en del
inslag av giftiga arter för människor och/eller fisk. I december var
det åter vinterlugn, vilket var mest påtagligt vid de inre statio-
nerna i Bohuslän, men i Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia
spp. med mer än 1 miljon celler per liter. Det bör noteras att
giftiga kiselalger, Pseudo-nitzschia spp., blommade i Kattegatt
under våren. I Danmark uppmättes domsyra, ett gift som kan
orsaka skador på centrala nervsystemet, i blåmusslor norr om Fyn
i halter över gränsvärdet i mars och april. Odlade musslor som
säljs i butik i Sverige är testade gällande alggifter.

TEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURERTEXT & FIGURER Bengt Karlson, Lars Edler och Ann-Turi
Skjevik, marinbiologer vid SMHI:s oceanografiska enhet i
Göteborg

De två översta diagrammen visar mängden klorofyll a, ett mått på
växtplanktonbiomassa, vid Släggö, Gullmarsfjordens mynning, och
vid station Anholt E i centrala Kattegatt. Diagrammet i mitten visar
resultat från mikroskopanalyser av mängden växtplankton uppde-
lat på kiselalger, dinoflagellater och övriga algrupper. Nederst finns
data över diarrégifter i blåmusslor längs Bohuskusten, data från
Livsmedelsverket. Den lilla bilden visar Dinophysis acuta, en av de
dinoflagellater som producerar diarrégifter. Foto Bengt Karlson
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Musslor filtrerar växtplankton ur vattenmassan. Odling och
skörd av musslor innebär därför att näringsämnen som
kväve och fosfor avlägsnas från havet. Lysekils kommun
har beslutat att försöka utnyttja detta i syfte att lösa kväve-
reningsdelen i sitt största reningsverk.

När idén presenterades för kommunen hade man dispens för sitt
största reningsverk, Långeviksverket. Trots biologisk och kemisk
rening innehöll det utgående vattnet för höga halter av kväve
och det var därför nödvändigt att omgående vidta åtgärder vilket
skulle betyda en investering på ca 20 miljoner kr. I det läget
konstaterade man att med en satsning på musselodling kunde
man göra en årlig kostnadsbesparing och dessutom uppnå 100%
rening jämfört med konventionell teknik som endast renade till
70%. För kommunen är effektivt utnyttjande av investerings-
medel såväl som driftmedel av stor betydelse.

Intressant möjlighet för näringslivet
Det är sällan man så tydligt ser att en positiv miljöeffekt är grun-
den för en bred möjlighet till affärsutveckling. Oftast brukar
miljöåtgärder ses som en kostnad men här kan vi betrakta det
som en intäkt. Att ta tillvara musslorna i ett kretsloppstänkande
ger inte bara en positiv miljöeffekt utan också en intressant möj-
lighet till näringslivsutveckling och sysselsättning i skärgården.
Musselnäringens utveckling är beroende av större produktions-
volymer och ökad leveranssäkerhet. I och med beslutet från
Lysekils kommun att pröva att byta ut traditionell kväverening i
ett av sina reningsverk mot musselodling, ökar produktions-
volymerna väsentligt. Även om kommunens beslut att satsa på
musselodling fattades utifrån investerings- och driftsekonomi är
kretsloppets näringslivs- och sysselsättningsaspekter en viktig del
i engagemanget från kommunens sida.

Kommunen ytterst ansvarig
När vi från kommunens sida började sätta oss in i förutsättning-
arna blev det uppenbart att det var många aspekter som måste
beaktas. Vi konstaterade att lagstiftningen inte var anpassad till
det här förslaget men efter en del utredningsarbete från juridiska
experter och överklaganden från enskilda och organisationer, fick
vi i juni 2004 ett tillfälligt tillstånd från länsstyrelsen till 2010.
Själva odlingen utlystes genom offentlig upphandling och vill-
koren gentemot företaget sattes utifrån de villkor som länsstyrel-
sen givit Lysekils kommun. Det är dock kommunen som är yt-
terst ansvarig att villkoren efterlevs.

De planerade musselodlingarna kommer att ligga några kilome-
ter norr om reningsverket och skall enligt villkoren ha ett kvävebort-
tag på minst 39 ton per år. Detta motsvarar skörd av cirka 3 500
ton musslor. Dessutom skall enligt villkoren ett antal andra un-
dersökningar göras. För att verifiera att vattenområdena runt od-
lingarna uppfyller kriterierna för god ekologisk status skall man
undersöka påverkan på den lokala havsmiljön. Man skall även
redovisa intressekonflikter med till exempel friluftsliv och yrkes-
mässigt fiske och genomföra en mikrobiologisk riskanalys. Det är
kommunens förhoppning att när utvärderingen är klar 2010,
metoden med odling av musslor skall ge sådana fördelar för mil-
jön och samhället i stort att den kan användas på fler ställen
utmed våra kuster.

Att motverka övergödning av
våra kustvatten
– en kommunal
aspekt på musselodling

Musslor i ett kretsloppstänkande. Bild Maj Persson, Kristinebergs
Marina Forskningsstation

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Kerstin Hindrum, fd näringslivssekreterare/
skärgårdsutvecklare i Lysekils kommun

NÄRINGSÄMNEN

Mer information
Vill du veta mer om projektet? Kontakta David
Andersson, VA-chef i Lysekils kommun eller Odd
Lindahl eller Sven Kollberg, båda Kristinebergs Marina
Forskningsstation

Förhoppning om odling på fler ställen
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Det marina reservatet
Kungsbackafjorden

HALLANDSKUSTEN

Den 26 augusti 2005 invigde dåvarande miljöministern
Lena Sommestad västkustens första marina naturreser-
vat, Kungsbackafjorden. Ministern liknade Kungsbacka-
fjorden vid en pärla i det pärlband av skyddade områ-
den, som med tiden skall finnas längs den svenska kus-
ten. Därmed avslutade hon en process som påbörjades
redan i mitten på 1970-talet då dåvarande Fjärekretsen
av Svenska Naturskyddsföreningen föreslog att fjorden
skulle skyddas.

Reservatet är drygt 5 200 hektar stort, varav ca 500 hektar
utgörs av öar och land. Starka nationella och internationella
skäl fanns för att göra Kungsbackafjorden till ett naturreservat.
Syftet med reservatet är bland annat att skydda och förstärka
de marina livsmiljöerna och därmed skydda den biologiska
mångfalden.

Unika havsstrandängar
Mer än 50 % av Kungsbackafjordens yta är grundare än sex
meter och nära 40 % är grundare än tre meter. Dessa stora
grundområden värms upp tidigt på våren och svarar för en rik
produktion av olika fiskarter. Tidigare har det även funnits
lekområden för sill och torsk i området. På stora delar av bott-
narna växer ålgräs. En undersökning 1999 visade att hela 34 %
av arealen inom djupintervallet 0 – 3 m täcktes av täta bestånd
med ålgräs. Bottenlevande fauna har undersökts mer eller min-
dre regelbundet sedan mitten av 1960-talet då professor K-G.
Nyholm, fil. lic. L. Andrén och undertecknad (Göteborgs uni-
versitet), fastställde fjordens miljö- och bottenfaunastatus och
jämförde den med prover tagna i fjorden under 1920- och 30-
talen. Jämförelserna visade bland annat att antalet ormstjärnor
av släktet Amphiura redan då hade ökat betydligt under perio-
den. Undersökningar har pågått i mer än 40 år och numer
provtas två av lokalerna av Hallands Kustvattenkontroll.

Även de angränsande havsstrandängarna vid Torkelstorp-
Eskatorp och Tjolöholm är unika. Tillsammans med övriga delar
av reservatet utgör de ett viktigt reproduktions- och uppväxt-
område för fåglar och skall därför också skyddas.

Ur ett nationellt perspektiv är fjorden av riksintresse med
hänsyn till den vetenskapliga naturvården och friluftslivet.
Området ingår även i EU:s nätverk av skyddade områden (Na-
tura 2000) med hänsyn till dess rika fågelfauna och förekomst
av en rad olika miljötyper. Av den uppdelning i olika miljö-
typer (eller habitat) som förordas inom Natura 2000 finns det
hela 16 typer i och kring Kungsbackafjorden. Av dessa upptar
estuariet eller själva fjorden den största arealen. Bland övriga
kan nämnas ler- och sandsediment med glasört och andra ett-
åriga växter, salta strandängar, rev, enbuskar på hedar eller kalk-
gräsmarker, vegetationsklädda havsklippor samt artrika stagg-
gräsmarker på silikatsubstrat. Även det största tillrinnande
vattendraget, Rolfsån, är ett Natura 2000-område. Dessutom
finns det inom området 16 arter av djur, som är upptagna i
listan över arter, vars skydd har hög prioritet inom EU.

Fornlämningar
Fjorden är även av kulturhistoriskt intresse. De flesta av öarna
och strandängarna har använts som betesmark. På öarna finns
därför flera spår som minner om en flora, som är formad av bete
sedan lång tid tillbaka. Gamla kartor lämnar dock även uppgif-
ter om att man har bedrivit slåtter på strandängarna. Man fin-
ner här även fornlämningar som rösen, labyrinter och s.k.
tomtningar. Dessa är rester av enklare byggnader, som använ-
des som skydd vid övernattning i samband med jakt och fiske.
Ute på öarna är syftet att hävda ett öppet, kustpräglat betes-
landskap av utmarkskaraktär. Den representativa landskapsbil-
den skall bevaras.

Öppet för alla
Sist men inte minst är ett viktigt syfte med naturreservatet att
göra området attraktivt för det rörliga friluftslivet. Naturreser-
vatet är inte menat att vara ett stängt eller förbjudet område,
utan där skall man kunna fiska, segla, bada m.m. Därmed kan
man med fog förvänta sig att det marina naturreservatet, Kungs-
backafjorden, kommer att vara en unik, centralt belägen resurs
inte minst för invånarna i Kungsbacka kommun.

Undersökningarna har under en rad av år fått stöd från
bland annat Rahmnska stiftelsen och Gatukontoret i Kungs-
backa kommun.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Ingemar Olsson, marinbiolog som innan sin pension
arbetade på Fiskeriverket.

TELTELTELTELTEL 0300-540464 Ålgräsäng i Kungsbackafjorden.  Foto Bo Gustafsson, Länsstyrel-
sen i Hallands Län



8

Miljögifter övervakas
i sediment och organismer

BOHUSKUSTEN

I Sverige är den marina miljöövervakningen uppdelad i
nationella program (Naturvårdsverket), regionala program
(vattenvårdsförbund, länsstyrelser) samt i lokala program,
så kallad recipientkontroll (främst industrier). De nationella
programmen svarar för öppet hav, de regionala för kust-
områden, vanligen länsvis, och de lokala för ett begränsat
område, till exempel en fjord eller havsvik.

Sedan början av 1990-talet övervakar Bohuskustens vattenvårds-
förbund miljögifter och miljökvalitet i sediment och biologiskt
material; blåstång (Fucus vesiculosus), blåmussla (Mytilus edulis),
tånglake (Zoarces viviparus), torsk (Gadus morhua) och krabb-
taska (Cancer pagurus) utmed Bohuskusten, från Strömstad i norr
till Göteborgs södra skärgård i söder. Undersökningarna sker med
fem års intervall och kommer att genomförs för fjärde gången
under 2006. Samordning sker med de lokala sediment-
programmen för Brofjorden (Preemraff Lysekil), Askeröfjorden –
Hakefjorden (Stenungsundsindustrierna och Stenungsunds kom-
mun), Gullmaren (länsstyrelsen) och Göta älv (Göta älvs
vattenvårdsförbund). Vissa av de lokala programmen har pågått
sedan början av 1970-talet.

Bohuskustens miljöövervakningsprogram omfattar analys av
elva olika metaller och 63 organiska miljögifter samt ett tiotal
omvärldsparametrar (sediment). Antalet varierar något beroende
på vilken del i matrisen (biologiskt material eller sediment) som
undersöks. Därutöver har förekomsten av ytterligare ett 40-tal
organiska miljögifter kontrollerats vid något av undersöknings-
tillfällena. Programmet har med åren utvecklats till landets mest
omfattande regionala miljöövervakningsprogram för miljögifter
och framstår därmed som ett föredöme som i allt väsentligt upp-
fyller krav/önskemål från EU, ICES och OSPAR.

Vågar vi äta fisk?
Hur har då utvecklingen med avseende på miljögifter utmed
Bohuskusten varit under 1990-talet? Hittar vi miljögifter i de
undersökta medierna? Har halterna sjunkit eller ökat? Har statu-
sen försämrats eller förbättrats? Har reningseffekter och restrik-
tioner gett resultat? Vågar vi äta fisk och musslor? Frågorna är
många och inte alltid så enkla att ge generella svar på, beroende
på lokala variationer utmed kusten eller till följd av att många
miljögifter inte undersökts vid tillräckligt många tillfällen så att

Figur 7:27. Sammanställning över miljöstatus 2001 och förändringen av medelvärdeskoncentrationen för några ämnen och föreningar i
sediment och biologiskt material utmed Bohuskustens mellan 1990 och 2001 samt graden av sannolikhet för denna förändring.
Nedåtriktad pil betyder minskad halt och uppåtriktad pil ökad halt. Förändringarna anges i % och miljöstatusen i klassindelning efter
Naturvårdsverkets kriterier. Grönmarkerade fält markerar förändringar som är större än de minst 10 % som baserat på reproducerbar-
heten vid den kemiska analysen krävs för att en förändring med säkerhet skall kunna bedömas. Frågetecken markerar avsaknad av
tillförlitliga data från 1993.
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en tydlig trend kan utläsas. Därutöver saknas bedömningsgrunder
för flera miljögifter eller annat relevant jämförelsematerial. Men i
de fall där dessa behov är uppfyllda kan frågorna besvaras.

Organiska miljögifter i sedimenten
Människans påverkan på miljön är allomfattande. Spår av miljö-
gifter hittas för de flesta ämnen och substanser som undersökts i
hela eller delar av matrisen sediment-biota. Metaller finns natur-
ligt i sediment och biota (så kallade bakgrundshalter). Många
metaller är dessutom livsnödvändiga för organismerna. Detta gäller
inte de organiska miljögifterna. De skall med några få undantag
inte förekomma alls, men det gör de. Organiska tennföreningar
(TBT), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade
bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (PBDE, flamskydds-
medel), dioxiner och furaner (PCCD/PCDF), bekämpningsme-
del som hexaklorbensen (HCB), toxafen och lindan hittas i den
biologiska delen av matrisen 2001. Dessa och många andra un-
dersökta ämnen som monoaromater (BTEX) och mjukgörare
(ftalater)  finns dessutom inlagrade i sedimenten. Ämnen som
pentaklorbensen, styren, gujakoler och halogenerade alifater (halo-
former) hittades inte i sedimenten och tycks därmed har för-
svunnit sedan tidigare undersökningar.

Ät inte torsklever!
I många fall är halterna låga, men i några fall anmärkningsvärt
höga. I torsklever förekommer flera giftiga ämnen, men i torskfilén
hittas nästan ingenting. Ät alltså inte torsklever!

Miljögiftsstatusen, baserad på Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder, visar att situationen förbättrats under 1990-talet. Statu-
sen är dock inte tillfredställande för PCB, PAH, arsenik, tenn och
bly beroende på var i matrisen man tittar.

Den genomsnittliga trenden 1996 – 2001 visar med undan-
tag för tenn, på en nästan total minskning av metaller i hela den
biologiska matrisen. Däremot ökar TBT, PCB och PAH (ej i blå- TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Ingemar Cato, docent och byråchef vid enheten för geofysik

och maringeologi vid Sveriges geologiska undersökning, Uppsala

mussla), medan dessa ämnen minskar i torsk. Trenden är den-
samma för perioden 1992 – 2001.

För sedimenten kan däremot en ökning av flera metaller note-
ras. Sannolikt beroende på att sedimenten utgör en sänka för dessa
ämnen. Genomgående är dock att kvicksilver minskat kraftigt i
både biota och sediment, vilket visar att vidtagna användnings-
förbud gett effekt. Effekterna tar dock tid vilket t.ex. PCB visar i
det biologiska materialet. Mellan 1995 och 2000 har alla organiska
miljögifter utom TBT och PAH minskat kraftigt i sedimenten.

Sedan början av 1990-talet övervakar Bohuskustens vattenvårdsförbund miljögifter och miljökvalitet i sediment och biologiskt material,
som till exempel blåmusslor (Mytilus edulis). Foto Roger Lindblom

Sedimentens miljögiftsbelastning övervakas vart femte år på 37
stationer fördelade utmed hela i Bohuskusten. Biota övervakas
på nio av dessa stationer.
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ÖRESUND

När Öresundsbron började planeras i mitten av 1980-talet
var oron för konsekvenserna stor bland många miljövän-
ner. Man befarade att bron skulle hindra syrerikt vatten
från att tränga in genom Öresund till Östersjön, vilket skulle
kunna påverka torskens fortplantning negativt, att mudd-
ringen skulle skada miljön och att bron skulle störa den
vandrande sillen. Nu är det snart sex år sedan bron invig-
des. Hur mycket påverkades havsmiljön egentligen?

I svenska regeringens tillåtlighetsbeslut från 1994 och i vatten-
domstolens tillstånd från 1995 fastställdes en mängd hårda miljö-
mässiga villkor för byggandet. Bland annat skulle bron utformas
som en ”noll-lösning”, vilket i korthet innebar att vattenutbytet
genom Öresund till Östersjön avseende salt och syre inte fick
påverkas. För att minimera risken för påverkan på växt- och djur-
liv i Öresund fastställdes att muddringen fick generera högst 5
procent spillt sediment i samband med uppgrävning och depo-
nering av bottenmassor. Genom ett omfattande kontroll- och
övervakningsprogram bevakade danska och svenska myndighe-
ter, i samarbete med Öresundskonsortiet (byggbolaget för
Öresundsbron), att miljöpåverkan under byggtiden hölls inom
givna ramar.

Mindre påverkan än förväntat
Både Öresundskonsortiet och danska och svenska myndigheter
bedömde efter byggtidens slut att alla villkor uppfyllts. De till-
fälliga effekterna på natur och miljö under byggperioden var
mindre än förväntat, vilket till stor del kan tillskrivas den strama
miljöstyrningen från såväl myndigheter som Öresundskonsortiet.

Brons betongytor på pelare under vattenytan utgör ett ut-
märkt underlag för bland annat blåmusslor. Undersökningar
gjorda 2003 och 2004 visar att pelarna utgör boplats för cirka
160 ton blåmusslor. Blåmusslor utgör den viktigaste födokällan
för olika dykänder, främst ejder. Den konstgjorda ön Peppar-
holm har helt och hållet byggts upp av uppgrävda massor från
havsbotten, och eftersom inga fyllnadsmassor har tagits från fast-
landet, kan inte växter eller djur ha spridits den vägen. Däremot
kan frön ha fastnat på maskiner och skodon och på så sätt kom-
mit till ön. Pepparholm har varit högintressant för forskare som
noga följt utvecklingen. En inventering 2004 visade att nästan
300 växtarter etablerat sig på ön och att upp till 13 fågelarter
häckar här. Några insekts- och spindelarter som är ovanliga i Dan-
mark och Sverige har återfunnits på Pepparholm. Även den säll-
synta grönfläckiga paddan har etablerat sig.

”Noll-lösningen” uppnåddes
Byggandet av Öresundsförbindelsen har sammanfattningsvis
visserligen medfört en viss negativ påverkan på havsmiljön, både
nära bron och längre ifrån, men den har varit betydligt mindre
än vad som befarades inför bygget. ”Noll-lösningen” har upp-
nåtts så fortfarande tränger salt- och syrerikt vatten in genom
Öresund, till glädje för bland annat torsken i Östersjön.

TEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTO Jon Larsen, handläggare för marina ärenden vid
Länsstyrelsen i Skåne län.

TELTELTELTELTEL 040-25 25 38

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST jon.larsen@m.lst.se

Öresundsbron sedd från svenska landsfästet vid Lernacken.

Öresundsbron
– Hur gick det för miljön?
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FISKE

Fiskbestånden i världshaven är utsatta för ett mycket
högt och i många fall okontrollerat fisketryck. I Sverige
och EU finns sedan länge en förvaltning av de marina
resurserna. Vi kan dock konstatera att det finns brister i
denna förvaltning då många av våra bottenlevande
fiskarter visar på sjunkande beståndsstatus. Vad är det
då som gått fel?

Den nuvarande gemensamma förvaltningen inom EU bygger
framförallt på bestämmelser om den totala tillåtna fångsten
(TAC) i ton för varje art. Många av dagens fisken är bland-
fisken, där flera arter fångas i samma redskap, vilket leder till
höga utkast (discards) av fångst som överstiger kvoten. Ytterli-
gare två oönskade konsekvenser av dagens förvaltning är svart-
fiske och high-grading (se Ordförklaringar). För att få bukt
med detta resursslöseri och få en uthålligare förvaltning som tar
hänsyn till såväl ekologiska som socioekonomiska aspekter vill
både fiskare, forskare och myndigheter nu försöka sig på en ny
förvaltningsmodell – ett system som reglerar fiskeansträngningen
(effort) i stället för fångstmängden. Härigenom hoppas man på
minskade discards, bättre lönsamhet för fiskaren, och mer till-
förlitliga data att bygga förvaltningen på.

Stort intresse för hela EU
Fiskarnas regionala rådgivande nämnd för Nordsjön (NSRAC)
presenterade sommaren 2005 ett förslag om effortbaserad för-
valtning av fisket i Kattegatt för EU-kommissionen. Förslaget
går i korthet ut på att de fiskare, som historiskt har fiskat i
Kattegatt, det vill säga danska, svenska och några få tyska fis-
kare, tilldelas ett antal dagar under vilka de får vara ute till havs
och fiska. De tillåts landa hela sin fångst, (förutom fisk under
minimimåttet och övriga fiskar/organismer utan kommersiellt
värde) och incitamenten för orapporterade landningar försvin-
ner därmed. När det gäller detaljerade spörsmål såsom tekniska
regleringar samt antal dagar och deras fördelning så skall NSRAC
diskutera dessa i samråd med Fiskeriverket och Danmarks Fiske-
riundersøgelser under våren och man hoppas kunna vara redo

Ny förvaltningmodell för fisket
– Försök med att reglera fiskeansträngningen i Kattegatt

Ordförklaringar
Discard – (utkast) den fångst som slängs
överbord till följd av att:
– det inte är tillåtet att landa fisken på grund av att
kvoten är uppfiskad eller andra tekniska regler
– fisken är under minimimåttet
– fisken är skadad
– arterna har inte något kommersiellt värde
– high-grading
High-grading – (värdeutkast) fisk/skaldjur med
lågt kommersiellt värde slängs över bord till förmån
för mer värdefulla arter
TAC (Total Allowable Catch) – den totala tillåtna
fångsten
Effort – fiskeansträngning (mäts i antal havsdagar

TEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTOTEXT & FOTO Malin Karlsson, handläggare på enheten för
resursvård, Fiskeriverket.

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST Malin.Karlsson@fiskeriverket.se

att starta försöket i januari 2007.   Skulle försöket i Kattegatt bli
lyckat är det av stort intresse för hela EU.
(Enligt ett meddelande från Fiskeriverket 2006-11-21 har dock för-
slaget från NSRAC  dragits tillbaka. Fiskeriverket arbetar nu för att
försöket införs från den 1 januari 2008. Red. anmärkning.)

Pilotförsök
Det finns dock vissa farhågor om vad försöket kan få för konse-
kvenser, främst för den redan hotade torsken. Ett förslag är därför
att införa ett viktat system där en fiskedag under första kvartalet
(lekperioden) räknas som två, alternativt får fiskare som avstår
från att fiska under detta kvartal fler dagar under resten av året.
Generellt är det svårt att översätta dagens kvot i ton till en något-
sånär motsvarande mängd fisk som tas ut i fiskedagar. Det är av
yttersta vikt att denna omräkning blir så korrekt som möjligt för
att inte initialt beskatta bestånden för hårt. Därför pågår just nu
ett pilotförsök, som drivs av Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium
i Lysekil tillsammans med ett antal kommersiella fiskefartyg, där
man undersöker hur stort uttaget blir om man fiskar på effort
jämfört med kvot. Man undersöker också hur ett renodlat
effortbaserat system kan tänkas påverka fiskemönstret, det vill
säga  vilka arter och vilka områden man fiskar på.

Trålfångst. Foto Roger Lindblom
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Långtidstrender i haven runt Sverige

NATIONELL ÖVERVAKNING

I en rapport i SMHI:s Reports Oceanography serie, pre-
senteras 30 års hydrografiska data där halterna av nä-
ringsämnen i haven runt Sverige ställts samman och ana-
lyserats för trender. Syftet med rapporten är att presen-
tera typiska koncentrationer för de vanligaste närings-
ämnena samt hur dessa varierat i tiden.

Från Bottenviken i norr till Skagerrak i väster förändras vattnets
karaktär väsentligt, därför har vattnet delats in i 14 olika områ-
den där varje område har liknande hydrografiska egenskaper.
Område 1 representeras av stationerna Alsbäck och Havstens-
fjord, som ligger inomskärs på Bohuskusten (Fig. 1). Resterande
stationer på Västkusten representerar olika havsområden. Om-
råde 2 är Skagerrak, område 3 är Kattegatt och område 4 är
Öresund.

Ytvatten och bottenvatten har undersökts
Data erhölls från SMHI:s hydrografiska databas Svenskt HavsArkiv.
Stationer med hög besöksfrekvens under de 30 senaste åren in-
kluderades. De undersökta parametrarna är fosfat (PO

4
), total-

fosfor (Tot-P), summan av nitrit och nitrat (NO
2
+NO

3
), ammo-

nium (NH
4
), totalkväve (Tot-N), silikat (SiO

3
) och kvoten mel-

lan summan av alla oorganiska kväveföreningar och summan av
alla oorganiska fosforföreningar (DIN/DIP kvoten). Varje om-
råde har undersökts under sommarperioden (maj till juli) och
vinterperioden (november till januari) i ytvattnet (0 –10 meters
djup) och i bottenvattnet (det djupaste stationsvärdet).

För att undersöka om det finns en trend i ett område har trend-
analys gjorts, med en klassisk linjär regression och en icke-para-
metrisk metod (Mann-Kendall). I analysen räknas bland annat
storleken och signifikans av trenderna fram. För att ge en översikt
av de signifikanta trender som räknats fram, har en tabell med
gröna pilar pekandes nedåt, vilket motsvarar en nedgående trend,
och röda pilar pekandes uppåt, vilket motsvarar en uppgående
trend, ställts samman (se tabell). Om ett område anses övergött
av till exempel fosfor eller kväve, är det önskvärt med en nedgå-
ende trend, vilket skulle innebära en förbättring av miljön.

Brist på kisel kan hämma algblomning
För DIN/DIP kvoten är Redfieldkvoten (N:P 16:1) ett eftersträ-
vat värde. I figur 2 visas en jämförelse av DIN/DIP kvoten mel-
lan de olika områdena på Västkusten där område (area) 1 och 3
skiljer sig signifikant från område 2 och 4. Yt-vintervärdena i
Västerhavet är lite låga i område 2 – 4 (medianvärden mellan 8
och12) varav en ökning av kvoten, det vill säga en uppgående
trend orsakat av minskad mängd fosfor, vore önskvärt. I område
1 är medianen på kvoterna lite över 17, det vill säga en nedgå-
ende trend orsakat av minskad mängd kväve, vore önskvärt. Vid
jämförelse mellan områden av andra parametrar kan skillnaderna
vara annorlunda.

Koncentrationen av löst kisel kan vara en slags indirekt indi-
kator på om ett område är eutrofierat. Finns en stor mängd kväve
och fosfor i vattnet möjliggörs en stor algblomning som i sin tur
kan äta slut på kislet. Vid brist av kisel kan den sedvanliga vår-
blomningen av kiselalger hämmas vilket i sin tur kan påverka
artsammansättningen bland växtplankton eftersom alla grupper
inte använder kisel. Kiselalger är en grupp av växtplankton med
få problemarter och som är viktig föda för djurplankton och
därmed indirekt viktig för fisk. Därför är en nedgående trend ej
att eftersträva. Kiselkoncentrationen är också kraftigt influerad
av avrinning från land där torra respektive blöta år tillför små
respektive stora mängder kisel till havsområdena.

Områdesvis sammanfattning av
resultaten:

Område 1
I Bohuskustens innerskärgård är det generellt sett nedgående
trender för totalfosfor och för totalkväve (vid bottnen). Det finns
uppgående trender för nitrit+nitrat, silikat och DIN/DIP kvoten
i ytvattnet under vinterperioden.

Område 2
I Skagerrak är det generellt sett nedgående trender för totalfosfor
och för ammonium. I ytvattnet under vinterperioden finns ned-
gående trender för fosfat och totalkväve samt för silikat i ytan
under sommaren. Det finns en uppgående trend för nitrit+nitrat
i bottenvattnet under sommarperioden.

Karta över områdesindelning. Stationer med liknande hydrografi
grupperades till 4 olika områden på Västkusten. Endast stationer
med hög besöksfrekvens under de senaste 30 åren inkluderades.
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I figuren visas DIN/DIP kvoten vid ytan under vintern för område 1
till 4. Det röda strecket är medianen av alla värden. I den blå
boxen finns 25 % (interkvartila avståndet) av alla värden större/
mindre än medianen över/under det röda strecket. De svarta
strecken är som längst det interkvartila avståndet multiplicerat
med 1.5 och visar spridningen på resterande värden. Är
spridningen större, markeras dessa värden med röda plustecken.

Område 3
I Kattegatt är det generellt sett nedgående trender för totalfosfor,
ammonium

, 
totalkväve samt för silikat. I ytvattnet under vinter-

perioden finns nedgående trender för fosfat samt för nitrit+nitrat
och för DIN/DIP kvoten i ytan under sommaren. Det finns
uppgående trender för nitrit+nitrat och för DIN/DIP kvoten i
bottenvattnet.

Område 4
I Öresundsområdet är det generellt sett nedgående trender för
fosfat, totalfosfor, ammonium och totalkväve. I ytvattnet under
vinterperioden finns nedgående trender för nitrit+nitrat och för
DIN/DIP kvoten i ytan under sommaren. Det finns en uppgå-
ende trend för DIN/DIP kvoten i bottenvattnet under vintern.

Tabellen ger en överblick över befintliga trender i de olika områ-
dena. Parametrarna är uppdelade i sommar, vinter, yta och botten
för varje område. De gröna/röda pilarna indikerar en signifikant
nedgående/uppgående trend. De svarta smala pilarna som pekar
nedåt/uppåt indikerar en nedgående/uppgående trend som är
nära till att vara signifikant (P värdet är strax över 0.05). För att
trenden ska vara signifikant behövs att riktningen på trenden
uträknad via linjär regression och den icke-parametriska metoden
är åt samma håll, P värdet är <0.05 samt att om riktningen på
trenden uträknad via den icke-parametriska metoden har en
felmarginal på 5 %, skall värdet på lutningen +-5 % vara av
samma tecken.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Pia Andersson, oceanograf vid SMHI:s oceanografiska
laboratorium i Göteborg.

Rapporten i sin helhet:
Andersson P. M., L. S. Andersson, Long term trends
in the seas surrounding Sweden Part one - Nutrients,
SMHI, 2006, Reports Oceanography No 34.
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Utsjöbanksinventeringen
– en grundlig undersökning

Grunda områden ute till havs, så kallade utsjöbankar, är
unika miljöer, som hyser ofta stora biologiska värden.
Bankarna är födo- och uppväxtområden för många fiskar-
ter och övervintringsområden för havsfåglar. De är också
föremål för kommersiella intressen, som fiske, sjöfart och
på senare år vindkraft.

För att få ett bättre underlag för beslut om nyttjande initierade
Naturvårdsverket 2003 ett program i syfte att kartlägga domi-
nerande arter och naturtyper på ett antal utvalda utsjöbankar
runt Sveriges kust. I Kattegatt och Skagerrak har sammanlagt
sex bankar blivit grundligt undersökta genom dykning, film-
ning med fjärrstyrd farkost samt provtagning med skrapa och
bottenhuggare. Arbetet har genomförts av Göteborgs universi-
tets marina forskningscentrum, GMF, i samverkan med
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

De två sydligaste av de undersökta utsjöbankarna är Stora
Middelgrund och Röde bank, belägna 35 km utanför kusten i
höjd med Halmstad. På de grundaste ställena är bankarna 8
respektive 18 meter djupa. Båda grunden utgörs av rörliga sand-
och grusbottnar med inslag av skal, samt i vissa områden stenar
och block. Bankarna är utsatta för kraftiga strömmar, vilket ger en
sparsam vegetation. Diversiteten av alger är dock relativt hög - i
dykundersökningen noterades 36 arter.

Faunan är rik, med ett flertal arter som numera är sällsynta
eller försvunna i mer kustnära områden till följd av ökad sedi-
mentation. Flera arter av filtrerande sjögurkor återfanns, som

Trachythyone elongata, Psolus phantapus och den rödlistade Ocnus
lacteus (en art sätts upp på den svenska rödlistan om den bedöms
vara hotad eller missgynnad enligt den Internationella Naturvårds-
unionens (IUCN))kriterier.

Bankarna påverkas av utgående kalla vattenmassor från Ös-
tersjön vilket skapar en särskilt gynnsam miljö för kallvatten-
levande arter, exempelvis hästsjöstjärnan Hippasteria phrygiana.
På Stora Middelgrund upptäcktes även flera områden med goda
bestånd av hästmussla, Modiolus modiolus. I flertalet hästmusslor
återfanns den lilla rödlistade krabban Pinnotheres pisum, på svenska
kallad musselväktare. Naturtypen, som domineras av hästmusslan,
är utpekad som hotad och särskilt skyddsvärd enligt kommissio-
nen för skydd av den marina miljön i nordost Atlanten (Oslo-
Paris kommissionen, OSPAR)

Bottenfaunan rik på rödlistade arter
Längre norrut, 17 respektive 23 km ut från närmsta kust vid
Varberg, ligger Fladen och Lilla Middelgrund vilka ingår i EU:s
nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Lilla Middelgrund
täcker en yta av närmare 18 000 hektar och är nästan dubbelt så
stort som Fladen. Bankarna karakteriseras av komplex topografi,
består mest av sten och block och är omkring 6 meter djupa i sina
grundaste delar. Floran domineras av två betydelsefulla och sär-
präglade naturtyper; tareskog och maerlbankar. I övriga Katte-
gatt är tareskogar ovanliga, men här bildar brunalgssläktet Lam-
inaria en miljö där en rik och varierad fauna och flora kan eta-
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blera sig. Maerl är ett samlingsnamn för flera arter av lösliggande
kalkinlagrande rödalger. På Fladen och Lilla  Middelgrund bil-
dar Phymatolithon calcareum tjocka bankar som är unika i
Sverige. Även denna naturtyp har utpekats som hotad och
särskilt skyddsvärd av OSPAR.

Bottenfaunan är rik, och innehåller många rödlistade arter,
exempelvis sjögurkorna Panningia hyndmani, Thyone fusus och
Ocnus lacteus, sjöborren Echinocyamus pusillus samt sjöstjärnan
Hippasteria phrygiana. Bland kräftdjuren förtjänar två krab-
bor ett särskilt omnämnande; den fantastiskt söta Thia scutellata
gladde oss med sin rosa färg och hjärtformade ryggsköld, lik-
som det tredje svenska exemplaret av Atelecyclus rotundatus! På
mjukbotten utanför grunden gjordes de hittills första fynden
för Kattegatt av Xenoturbella, en grupp av marina maskliknande
djur vars släktskap med andra grupper inte är klarlagd.

Färre märlkräftor och räkor än väntat
Morups bank är en mycket liten bank som ligger betydligt
närmare land än de andra bankarna i Kattegatt och påverkas
således mer av landavrinning. Området, som i sin grundaste
del går upp till 12 meter, utgörs framförallt av block och sten.
Dessa är bevuxna med en rik algflora, som dock innehöll färre
arter av märlkräftor och räkor än förväntat.  Utmärkande för
banken var en rik fauna av havsborstmaskar som påträffades i
områden djupare än 20 meter. Av enskilda arter kan nämnas
den rödlistade ormstjärnan Amphipholis squamata, som mins-
kat i Kattegatt till följd av syrebrist. Artens närvaro indikerar att
Morups bank inte drabbats av den omfattande syrebristen i
Kattegatt.

Sjögurkor verkade trivas
Persgrunden är den enda av de undersökta bankarna som lig-
ger i Skagerrak. Den är belägen omkring 23 km väster om
Grebbestad, och är genom sitt utsatta läge kraftigt påverkad av
strömar. Banken är endast 2,5 meter djup på det grundaste
stället och består till största delen av renspolat berg med inslag
av stora block. Området är mycket kuperat, en förflyttning i
sidled på tiotalet meter kan innebära djupskillnader på det
flerdubbla! Persgrunden karakteriseras av vidsträckta tareskogar,
och här finns gott om småfisk, som stensnultra och blågylta.
Klippblocken och stenarna täcks av stora mängder havsnejlika,
Metridium senile, och död mans hand, Alcyonium digitatum.
Bland algerna påträffades räkorna Hippolyte varians, Eualus
occultus och Thoralus cranchii vilka tidigare var vanliga i strand-
nära algbälten men som till följd av övergödningen numera
huvudsakligen återfinns i ytterskärgården. Sjögurkorna
Panningia hyndmani och Thyone fusus tycks trivas i Persgrund-
ens välspolade fickor av skalgrus och sand, och här gjordes även
det första svenska fyndet av krabban Pilumnus hirtellus!

Utsjöbankar med stora naturvärden
Undersökningarna har med råge bekräftat bilden av utsjö-
bankarnas stora naturvärden – under ytan döljer sig artrika och
unika miljöer. I en tid då havsmiljön präglas av storskaliga för-
ändringar till följd av övergödning och fiske framstår de som
ovärderliga referensområden för framtida naturvårdsarbete, til-
lika refuger för arter som redan försvunnit från kustnära vatten.

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Anna Karlsson, ekolog med ansvar för marina arter,
Artdatabanken i Uppsala.

Överst: Skråpukskrabban, Corystes cassivelaunus, har för vana
att ligga nedgrävd i sandbottnar och dess ekologi är därför dåligt
känd. Det enda som sticker upp ovanför bottnen är yttersta
spetsen av antennerna. Dessa har på insidan långa rör, vilka ger
krabban tillgång till friskt vatten. Krabban hittades på Stora
Middelgrund och Fladen.

Mitten: Den lilla musselväktaren, Pinnotheres pisum, lever inuti
storväxta musslor. Under de senaste decennierna tycks krabban
ha minskat, framförallt i kustnära områden.

Nederst: Sjögurkan, Thyone fusus, har en tunnformad kropp, lever
på sten- och skalgrusbotten och täcker sig med skalbitar för att
kamouflera sig. Arten, som är bedömd som sårbar i 2005 års
rödlista, återfanns på Fladen, Lilla Middelgrund och Persgrunden.
Foton: Anders Salesjö.
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Sprider sig de främmande
algerna och äts de av några?

AKTUELL FORSKNING

I Havsmiljön 2004 kunde man läsa om tre nya, intro-
ducerade rödalger. Vad hände sedan? Och ändrar andra,
tidigare inkomna alger sina utbredningsgränser?

I Sverige har vi inte några övervakningsprogram som är inriktade
på att upptäcka nya arter och följa deras spridning. Det har fun-
nits förslag att skapa sådana, då spridningen och effekterna av
främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska
mångfalden. I brist på medel har det inte blivit några program.
Vi är därför hänvisade till att spridningen följs av enskilda fors-
kare, eller att arterna blir så vanliga att de hittas i andra typer av
övervakningsprogram på lokal, regional eller nationell nivå.

Japanplym hittad söder om Vinga
Den meterlånga rödalgen Gracilaria vermiculophylla (grov
agaralg) hittades under 2005 i Bua hamn i Halland och strax
söder om Varberg, (tidigare sydligaste kända förekomst vid Vallda
Sandö söder om Göteborg). Hösten 2005 hittades den i Kiel i
norra Tyskland, så den är redan inne i Östersjön, och den är
vanlig på några lokaler på Jyllands väst- och ostkust. Även den
lilla rödalgen hamndun, Aglaothamnion halliae, har flyttat sin
sydgräns med ca 10 mil, till Bua hamn på Väröhalvön. Den kan
vara vanligare än vad vi känner till, då den är svår att skilja från
närbesläktade arter. Sargassosnärjen, Sargassum muticum, som eta-
blerades i Sverige 1987, fanns under de första sju åren bara längs
Bohuskusten. 1995 sågs den första gången i Halland och fanns
1996 ner till Träslövsläge, men har tidigare bara setts drivande
längre söderut, liksom i Öresund. Sommaren 2005 fann man i
ett regionalt övervakningsprogram två fastsittande individer strax
norr om Helsingborg, ca 12 mil längre söderut än tidigare.

Rödalgen japanplym, Heterosiphonia japonica, som sprider
sig i flera länder, har under flera år inte hittats mer än i norra

Bohuslän, med utsjöområdet Persgrunden som sydligaste kända
lokal (J. Karlsson, Göteborgs univ.), men sommaren 2006 hitta-
des den strax söder om Vinga utanför Göteborg (B. Gustafsson,
Göteborgs univ. och Länsstyrelsen Hallands län). I Kosterområdet
är de mer än decimeterstora algerna ofta dominerande under
senhösten, ner till ca. 10 m djup, gärna i områden med ström-
mar.

Alger kan att bli uppätna
Ofta vet vi inte om det finns några svenska djur som äter de
främmande algerna. Therése Gustafsson (Göteborgs universitet)
gjorde våren 2005 experiment med 6 olika betare på Gracilaria-
arten och jämförde med hur mycket de åt av vanlig havssallat.
Några av våra vanligaste betare som tånggråsuggan Idotea granul-
osa, strandsnäckan Littorina littorea, nakensnäckan Aplysia punc-
tata liksom borstmaskar av gruppen Nereidae var de som tog för
sig. I ett annat examensarbete undersökte Karin Hill (Göteborgs
univ.) om de främmande algerna sargassosnärje (Sargassum
muticum), klykalg (Codium fragile) och japantofs (Bonnemaisonia
hamifera) var bättre skyddade mot betande tånggråsuggor och
strandsnäckor än inhemska alger. Japantofsen hade bättre försvar
(bromföreningar) än inhemska rödalger. Klykalgen och sargasso-
snärjen (den senare har florotanniner till försvar) föredrogs däre-
mot framför inhemska alger.

Så flera av de främmande algerna kan bli uppätna, men troli-
gen inte i så stor mängd att det hindrar deras spridning.

Rödalgen japanplym (Heterosiphonia japonica).
Grenarna är uppbyggda av segment av 4 liklånga
celler, som kan vara barklädda nertill. På grenarna
sitter karaktäristiska Y-formade småskott (pilen),
som bara är en cellrad breda.
Foto Annelie Lindgren, Göteborgs universitet

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Inger Wallentinus, professor i marin botanik vid Göteborgs
universitet som leder forskningsprogrammet AquAliens

E-POST E-POST E-POST E-POST E-POST Inger.Wallentinus@marbot.gu.se
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Mer uthålligt sillfiske med
DNA-teknik
I framtiden kommer kanske burkarna med midsommarsill
att inte bara ettikeras med ”senapssill”, ”skärgårdssill” el-
ler ”matjessill”. Kanske kan man även få läsa från vilket
lekbestånd sillen kommer; till exempel från Rügen, Lysekil
eller Limfjorden. DNA teknik och nya statistiska metoder
för att skilja olika fiskbestånd gör det möjligt att anpassa
fisket efter beståndens bärkraft.

Det är sedan länge känt att  det finns olika bestånd av sill. Fiskar
från olika bestånd leker och fortplantar sig på olika platser men
söker sig sedan till gemensamma födosöks- och övervintringsom-
råden. Filéerna i våra sillburkar kommer främst från vårlekande
bestånd i sydvästra Östersjön och Kattegatt som efter leken sim-
mar upp till födosöksområden i norra Skagerrak. Här blandas de
med höstlekande sill från Nordsjön och vårlekande sill från lokala
bestånd i Skagerrak. Här bedrivs också ett betydande fiske.

Sillfisket i norra Skagerrak sker alltså på flera bestånd samti-
digt, med risk för att små och svaga populationer skattas för hårt
och i värsta fall utrotas. Det är en förlust för det lokala fisket men
innebär också att den genetiska mångfalden inom arten minskar,
eftersom individerna i enskilda bestånd ofta bär ärftliga egenska-
per som gör dem speciellt anpassade till lokala miljöförhållanden.
Genetisk utarmning kan på sikt äventyra artens möjligheten att
återhämta sig efter stora beståndsnedgångar eller att anpassa sig
till framtida miljöförändringar.

Sill återvänder till födelseplats för lek
Ny forskning inom EU-programmet HERGEN visar att sill från
olika lekplatser kan skiljas åt med genetiska metoder. Fiskar från
olika lekbestånd blandar sig på övervintringsplatserna men åter-
vänder sedan till den egna födelseplatsen för att fortplanta sig,
precis som laxar och andra vandringsfiskar. Det går till och med
att bestämma från vilket lekbestånd en enskild sill kommer. Re-
sultaten öppnar nya möjligheter för att övervaka och följa ut-
vecklingen hos enskilda bestånd. De visar också att man till viss
del kan styra vilka lekbestånd man fiskar på, beroende på var och
när man fiskar.

Ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske
Under 2002 och 2003 samlades drygt sex tusen fiskar in för
DNA-analys. Sillen kom från arton olika lekområden i Nordsjön,
Skagerrak, Kattegatt och sydvästra Östersjön. Dessutom insam-
lades sill från fångstområdena i norra Skagerrak utanför norska
sydkusten. Resultaten visar att sammansättningen av sill på fångst-
platserna varierar under året: Sommartid utgörs nära hälften av
fångsten av sk. Rügen-sill från det vårlekande beståndet i sydväs-
tra Östersjön, den andra hälften av ung höstlekande Nordsjösill.
På vintern utgör vårlekande sill från lokala kustbestånd i Skager-
rak en betydande del. Vill man värna om de lokala bestånden i
Skagerrak ska man alltså inte fiska på vintern, men är det Rügen-
sillen som ska sparas, bör man tvärtom fiska mer på vintern.

I dag förvaltas sillfisket i Skagerrak som två bestånd, trots att
de bevisligen består av många fler. Resultat från HERGEN kan
bidra till att framtidens sillfiske blir bättre anpassat till olika
bestånds bärkraft, och därmed såväl ekologiskt som ekonomiskt
hållbart.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Carl Andre, docent vid Institutionen för marin ekologi,
Göteborgs universitet samt Susanne Liljenström, frilansskribent

Figuren visar sammansättning av sill från olika lekområden i
fångster från norra Skagerrak i juli respektive november-december
2002 och 2003 (från Ruzzante et al 2006).

Sillen har alltid varit ett viktigt fiske för länderna runt Nordsjön. I det
svenska fisket står sill och skarpsill för de största volymerna, där
huvuddelen går till produktion av fiskmjöl och fiskolja.
Foto Roger Lindblom
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En rad politiska mål har satts upp som syftar till att bevara
den biologiska mångfalden och att utveckla ett uthålligt
nyttjande. För att uppnå dessa mål behövs ökad kunskap
om hur mångfalden ser ut, vilka processer som styr den
och hur den påverkas av olika faktorer. I december 2006
publiceras en ny hemsida vid namn MARBIPP. Den inne-
håller samlad kunskap och rekommendationer för skötsel
av biodiversitet i fem marina biotoper; sjögräsängar, tång-
bälten, musselbottnar, grunda mjukbottnar och kallvat-
tenskoraller.

Hemsidan är ett resultat av forskningsprogrammet MARBIPP
som finansierats av Naturvårdsverket mellan åren 2001 – 2006.
Sammanlagt har 30 forskare och forskarstuderande från Göte-
borgs, Stockholms och Umeå universitet, Kalmar högskola samt
Beijerinstitutet varit involverade i programmet.

Ska användas i praktiskt arbete
En stor utmaning inom MARBIPP har varit att översätta veten-
skapliga resultat till praktiska och användbara rekommendatio-
ner för förvaltningen av den biologiska mångfalden längs Sveri-
ges kust. Genom möten med personer som arbetar med marina
miljöfrågor på länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, har vi skapat oss en bild av vilken kunskap som
efterfrågas och vilka frågor de brottas med i sitt dagliga arbete.
Utifrån detta har vi nu byggt upp en hemsida som är tänkt att
användas i praktiskt arbete i frågor som rör marina kustmiljöer.

Tillförlitlighetsklassad information
På hemsidan hittar man dels allmän information om förekomst,
arter och ekologi samt vad som krävs för att biotoperna ska vara
livskraftiga (ha gynnsam bevarandestatus), dels information om
hur biotoperna kan skötas och hur deras ”hälsotillstånd” kan
bedömas och övervakas. I likhet med sin engelska förebild MarLIN
(The Marine Life Information Network for Britain and Ireland),
beskrivs biotopernas tolerans och återhämtningsförmåga i rela-
tion till biologiska, fysiska och kemiska påverkansfaktorer. Ett
avsnitt beskriver hur byggande i vatten (muddring, bryggor,

MARBIPP
– Ett nytt, praktiskt verktyg för
skötsel av marin biodiversitet

annat byggande), utsläpp (näringsämnen, gifter), fiske och båt-
trafik påverkar biotoperna. Ett annat ger underlag för planering
och restaurering och information om vilka metoder som är lämp-
liga att använda vid t.ex. övervakning. Informationen på hem-
sidan är tillförlitlighetsklassad. Det betyder att användaren får
veta vilken säkerhet uttalandet har och vad som ligger till grund
för de olika påståendena. Detta ger forskarna möjlighet att uttala
sig om saker som inte är direkt belagda i undersökningar eller
experiment, men som man utifrån annan kunskap, kanske från
andra arter eller andra miljöer, kan sluta sig till som troligt.

Användbart verktyg
Hemsidan presenterades för professionella användare och media
på MARBIPP:s konferens den 13-14 juni 2006 och är nu i bruk
för allmänheten. Vi hoppas att hemsidan därefter kommer att
kunna fortsätta att utvecklas till ett användbart verktyg till gagn
för den marina biodiversiteten.

AKTUELL FORSKNING

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Anita Tullrot, programsekreterare för MARBIPP

TELTELTELTELTEL 0526-686 10

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST Anita.Tullrot@tmbl.gu.se

Länkar
www.marbipp.se
www.MarLIN.ac.uk
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Marin fjärranalys
– Ett moget verktyg för marin övervakning

ÖPPNA HAVSOMRÅDEN

Sjömän har i alla tider berättat om enorma monstervågor,
25-30 m höga, men sällan blivit betrodda. Forskare avfär-
dade vågorna som teoretiskt omöjliga. Men vågor höga
som tiovåningshus finns. Med satelliters hjälp registrera-
des tio stycken på bara tre veckor!

Den största fördelen med satellitbaserad fjärranalys för att över-
vaka haven är ögonblicksbilden som skapas över vidsträckta havs-
områden. Med traditionell övervakning är det svårt att få tillräck-
ligt hög mätfrekvens eller rumslig täckning. Satelliter däremot
passerar regelbundet över jordytan och kan leverera data flera
gånger per dag. I avlägsna områden, som är svåra eller kostsamma
att besöka, har satelliter visat sig vara en stor tillgång.

Redan under 1960-talet, då rymdkapplöpningen rasade som
värst, insåg många havsforskare möjligheterna med satelliter i
omloppsbanor kring jorden. Under de följande 30 åren utveck-
lades sensorer och tillämpningar fort, speciellt inom ocean-
forskningen. I kustområden gick däremot utvecklingen trögare,
främst p.g.a. av mer komplicerade förhållande och kortare längd-
och tidsskalor jämfört med oceanerna. Högre krav ställdes på de
tekniska lösningarna för övervakning av dessa ekonomiskt vik-
tiga områden. Idag har flera av problemen lösts och det finns
satellitdata med tillfredsställande korta mätintervall och hög rums-
lig upplösning.

Viktigt för att påvisa klimatförändringar
En av de mest framgångsrika tillämpningarna är mätning av ha-
vets yttemperatur. Temperaturdata från satellit kan användas i
oceanografiska modeller och är ett utmärkt verktyg för att identi-
fiera vattenmassor, fronter, virvelströmmar (eddies), uppvällning
och flodplymer. Yttemperaturen är också en viktig parameter som
påverkar rekrytering, spridning och storlek av vissa fiskbestånd
och används därför av fiskeindustrin. Idag är det möjligt att mäta
temperatur med en noggrannhet av 0,3 grader och en rumslig
upplösning av ~1 km.

Det går också att bestämma halten av klorofyll, partiklar och
andra ämnen i ytvattnet liksom att övervaka utbredning av
algblomningar samt plymer från floder och industrier. Andra
parametrar som kan mätas från satellit är strömmar, tidvatten,
våghöjd, oljespill, istäcke och vindhastighet. Många av dessa är
viktiga för att påvisa klimatförändringar, som stigande havsnivåer
och minskade istäcken vid polerna. Satellitövervakning av oljeut-
släpp bedrivs framgångsrikt av kustbevakningen i flera länder
och har bidragit till att verksamhetens resurser kan användas mer
effektivt.

Komplement till annan övervakning
Enorma summor har satsats på dagens fjärranalyssystem, en till-
gång som inte utnyttjas till fullo av oss som jobbar med marin
miljöövervakning. Information om tillämpningar måste spridas
så att de kommer till nytta för samhället, exempelvis som kostnads-

effektiva övervaknings- eller varningssystem. Det är dock viktigt
att poängtera att enbart satellitdata inte erbjuder ett komplett
övervakningssystem. Satellitdata skall användas i kombination
eller som komplement till andra former av övervakning och är då
ett kraftfullt verktyg med stora möjligheter.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Martin Hansson, oceanograf vid SMHI:s oceanografiska
enhet i Göteborg

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST Martin.Hansson@smhi.se

Klorofyllkarta över Nordsjöområdet, Skagerrak och Kattegatt,
2006-02-09 till 2006-02-16. Bilden visar en komposit av de sju
dagarnas satellitbilder, baserat på data från MERIS-sensorn som
finns ombord ENVISAT. Nansen Environmental and Remote
Sensing Center, Bergen, Norway - http://HAB.nersc.no. (Lasse H.
Pettersson, pers. komm.)
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FOKUS HAVSMILJÖN

Hur farlig är dumpad
ammunition?
Tusentals ton ammunition har dumpats på svensk havs-
botten. Det mesta dumpades av krigförande länder under
världskrigen, men även svenska Försvarsmakten har dum-
pat ammunition. Numera är dumpning till havs förbjuden,
men frågan hur vår havsmiljö påverkas av den redan dum-
pade ammunitionen kvarstår. Faran för marina organis-
mer av de svenska dumpningarna har nyligen studerats i
en avhandling från Göteborgs universitet.

Under 1940-, 50- och 60-talen dumpade Försvarsmakten
ammunition. På den tiden saknades destruktionsanläggningar
och dumpning var ett snabbt och enkelt sätt att bli av med den
överblivna och opålitliga ammunitionen. I Sverige har ammuni-
tion dumpats på 25 platser i havet, både på väst- och ostkusten.
Dumpning har också skett i nedlagda gruvor och i flera svenska
insjöar såsom Vänern, Vättern och Mälaren. Den totala mäng-
den ammunition som dumpats av Försvarsmakten bedöms vara
6 500 ton. Ammunitionen består av metaller och explosiva äm-
nen, framför allt 2,4,6-trinitrotoluen, även kallad trotyl eller TNT.

Rester från världskrigen
Utöver den ammunition som Sverige dumpat finns ett okänt
antal, troligtvis omkring hundra tusen, minor i Östersjön och
Västerhavet som lades ut av krigförande länder under första och
andra världskriget. Den brittiska mina som påträffades i Göte-
borgs hamn i december 2005 innehöll hela 115 kg amatol (tro-
tyl blandat med ammoniumnitrat). Enligt Försvarsmakten ut-
gör dessa sjöminor inte någon fara för fartyg som passerar ovanför
dem, men däremot kan risker i samband med undervattens-
arbeten, ankring och dykning inte uteslutas.

Miljörisker?
Men utgör den dumpade ammunitionen någon fara för vatten-
levande organismer? Allt eftersom metallhöljena rostar sönder
kommer giftiga ämnen att läcka ut från ammunitionen. I ett 5-
årigt doktorandprojekt, som initierats av Försvarsmakten, har
miljöriskerna med den dumpade ammunitionen studerats.

Trotylen löser sig ganska bra i vatten och kan orsaka dödlighet
av fisk och ryggradslösa djur i halter ned till omkring 1 mg/l.
Avhandlingen visade att spridning och effekter av trotyl på vatten-
levande organismer framför allt avgörs av miljöförhållanden vid
dumpningsplatserna. Om ammunitionen har begravs under fin-
korningt sediment på havsbotten är det mindre risk för att giftiga
ämnen sprids och orsakar skada för organismer som lever i den
fria vattenmassan, till exempel fisk. Däremot kan trotylen och
vissa av dess nedbrytningsprodukter orsaka skada på känsliga
djur som lever i bottensedimenten. Läckaget av trotyl kommer
att gå snabbare från bottnar med grövre sediment. Men vid så-
dana bottnar är vanligtvis också bottenströmmarna starkare och
detta leder till att de giftiga ämnena späds ut. Risken för organis-
mer som lever i den fria vattenmassan bedöms därför vara liten.

Kemiska stridsmedel
Utöver dumpning av ”vanlig ammunition” har nästan 200 000
ton kemiska stridsmedel dumpats i Östersjön och Skagerrak.
Dumpningen av kemiska stridsmedel, som t.ex. senapsgas och
arsenikföreningar, utfördes av segrarmakterna i andra världskri-
get för att nedrusta Tyskland. De kemiska stridsmedlen utgör en
direkt hälsofara för yrkesfiskare som får upp senapsgasbomber i
bottentrålare. Kunskapen är i stort sett obefintlig när det gäller
effekter av de kemiska stridsmedlen i havsmiljön. I dagsläget sker
ingen övervakning av dumpningsområdena, utan andra havs-
relaterade miljöproblem som t.ex. övergödning bedöms utgöra
ett större hot mot havsmiljön.

Bilden visar en artillerigranat som är delad på mitten. Sprängämnet
omges av ett hölje av stållegering. Denna granathalva innehåller
1.1 kg trotyl.

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Helene Ek, Länsstyrelsen i Östergötlands län

TELTELTELTELTEL 013-19 62 48

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST helene.ek@e.lst.se
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INBLICK

Världens första linjärgenerator har lagts ut i havet utanför
Islandsberg i Lysekils kommun. Den är kopplad till en
ytliggande boj vars rörelser leder till en omvandling av
energi från havets vågor. Bakom projektet står Centrum
för Förnybar Elenergiomvandling vid Uppsala universitet
som tagit fram konceptet med helt ny teknik.

Tekniken med linjärgenerator möjliggör direktomvandling av
långsamma rörelser, som vågor, till elektricitet utan mellansteg
som växellådor eller hydraulsystem. Potentialen för vågkraft är
markant för svenska förhållanden med en möjlig utvinning av ca
10 TWh i svenska vatten. Totala elkonsumtionen i Sverige år
2003 var enligt Statistiska centralbyrån (SCB) nästan 157 TWh.
Därutöver är möjligheterna enorma om man ser till Europas långa
Atlantkust där vågkraft teoretiskt skulle kunna bidra med en stor
del av den nuvarande västeuropeiska elenergikonsumtionen.

Inga växellådor – mindre underhåll
Principen för den uppsaliensiska vågkraften är i grunden enkel.
Konceptet bygger på relativt små enskilda enheter som placeras
ut på havets botten i en park som sedan kan byggas ut efter
behov. Generatorerna står skyddade på botten och endast bojen
ligger på ytan. Vågornas rörelser fortplantas ner till generatorn
genom en lina som får en pistong (rotor) med permanentmagneter
inne i generatorn att röra sig upp och ner varvid elektricitet alstras.
Den stora fördelen med direktdriften är att växellådor undviks,
och därigenom antas behovet av underhåll minska. Detta är
mycket värdefullt i den marina miljön då växellådor ofta inne-
håller olja. Dessutom eftersträvas långa serviceintervaller efter-
som anläggningarna står på havsbotten och den ekonomiska vin-
sten hos ett robust system kan visa sig vara mycket stor. Enligt
rapporten ”Driftuppföljning av vindkraftverk, årsrapport 2004”
från Elforsk (Rapport 05:11) relateras över 17 % av de inrappor-
terade tekniska hindertimmarna på vindkraftverk år 2004 till
växellådan.

Utanför Islandsberg kommer 10 generatorer med bojar, om
ca10 kW vardera, att läggas ut under de närmaste åren. De till-
stånd som införskaffats gäller för 5 års uppbyggnad av projektet
samt fem år för fullskaledrift och utvärdering. Ytterligare 30 bo-
jar kommer att läggas ut, dock utan generatorer. Dessa attrapp-
bojar ingår i de marinbiologiska studier som utförs parallellt och
som syftar till att studera de möjliga miljöeffekter vågkraft kan ha
på den marina miljön. Samtidigt är ett viktigt mål att studera
effekterna av påväxt, som kan ha inverkan på tekniken och fram-
tida underhåll. De marinekologiska studierna utförs även de vid
Uppsala men i samarbete med bl.a. Kristinebergs marina forsk-
ningsstation. I dessa studier ingår att titta på eventuella effekter
eller förändringar på bottenfauna, hos fisk och marina däggdjur
samt fåglar som kan bli aktuella frågor i samband med planering
av större framtida projekt.

Världspatent som kan ge nya jobb
Målsättningen med projektet i stort är att utvärdera tekniken, i
dess rätta miljö, för att nå långsiktigt hållbara lösningar som kan
bidra till en stabil kommersialisering. Forskargruppen i Uppsala
har världspatent på konceptet och siktar mot en ny svensk indu-
striprodukt som kan komma att skapa nya arbetstillfällen och
exportinkomster.

Centrum för Förnybar Elenergiomvandling finansieras av
Energimyndigheten och VINNOVA. Övriga finansiärer till pro-
jektet är: Vattenfall, Draka Kabel AB, Falkenberg Energi samt
Göteborgs Energi.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT Jan Sundberg, forskare och projektkoordinator för
vågkraftsprojektet vid Islandsberg, som drivs av Centrum för
förnyelsebar elenergiomvandling, Uppsala universitet.

TELTELTELTELTEL 018-471 5820

E-POSTE-POSTE-POSTE-POSTE-POST jan.sundberg@angstrom.uu.se

Man beräknar att omkring 10 TWh kan produceras av vågkraftverk längs svenska kusten. Varje vågkraftverk i detta projekt ger 10 kW.
Foto Avdelningen för ellära & åskforskning, Uppsala universitet

Vågkraft – framtidens energislag?
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Öresundsbron – Hur gick det för miljön? sid 10
Öresundskonsortiet, maj 2000: Miljöpåverkan i samband med byggandet av Öresundsförbindelsen.
Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt Kontroll- och Styrgruppen för Öresundsförbindelsen, 2001: Slutrapport om
miljön och den fasta förbindelsen över Öresund, 11:e halvårsrapporten.
www.oeresundsbron.dk, klicka på ”OM BRON”, www.oresundsvand.dk, www.levandehav.org

Sprider sig de främmande algerna och äts de av några?
Två hemsidor om främmande arter: www.aqualiens@tmbl.gu.se, www.frammandearter.se

Mer uthålligt sillfiske med DNA-teknik, sid 17
Bekkevold D, Andre C, Dahlgren T et al. 2005. Environmental correlates of population differentiation in Atlantic herring. Evolution
59(12): 2656-2668.
Ruzzante D, Mariani S, Bekkevold D, André C et al. 2006. Biocomplexity in a highly migratory pelagic marine fish, Atlantic herring.
Proceedings of the Royal Society Series B. Published online doi:10.1098.2005.3463
EU-programmet Hergens hemsida: www.hull.ac.uk/hergen

Marin fjärranalys – Ett moget verktyg för marin övervakning, sid 19
Monstervågor observerade från satellit: http://w3g.gkss.de/projects/maxwave/
Allmänt om marin fjärranalys:Robinson, I. S., 2004, Measuring the Oceans from Space, Springer Verlag, USA, ISBN-3540426477.
Marin fjärranalys i framtiden: Robinson, I. S., D. McNeall, 2004, Measurement challenges for a European Ocean Observing System.
MERSEA-Strand 1: Work Package 3, Southampton Oceanographic Centre, Southampton.
SMHI:s dagliga satellitövervakning av cyanobakterieblomningar under sommaren: http://www.smhi.se/
Hansson, M. 2005, Cyanobakterieblomningar i Östersjön, resultat från satellitövervakning 1997-2005, SMHI rapport oceanografi
nr 82, ISSN-0283-7714.
The Nansen Environmental and Remote Sensing Centre. Near Real-Time Algal Bloom and Water Quality Monitoring Services for
the North Sea and Skagerrak Region: http://hab.nersc.no/
Kustbevakningens satellitövervakning av oljeutsläpp: http://www.kustbevakningen.se/
Europeiskt samarbete, presenterar bl.a. is- och ytvattentemperaturprodukter: Ocean & Sea Ice satellite Application Facility (OSI-
SAF): http://www.osi-saf.org/
Marin fjärranalys inom fiskenäringen: Santos, A. M. P., 2000, Fishery oceanography using satellite and airborne remote sensing
methods: a review, Fishery Research, vol. 49, p. 1-20.

Kattegatts ytvatten ”blommade” i december, sid 3
www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/home_en.html
www.n.lst.se/kustvatten
www.bvvf.com
Väder och Vatten, SMHI (www.smhi.se/sgn0102/n0203/vovprovex.htm)
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Vi är Kontaktgrupp Hav

Forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående or-
ganisationer längs västkusten har ett informellt utbyte
kring havsmiljöfrågor i en sammanslutning som vi kallar
Kontaktgrupp Hav. Havsmiljön är vår gemensamma
populärvetenskapliga rapport. Den slutliga utformningen

av artiklarna har skett efter samråd mellan författarna
och redaktionskommitén, som fått i uppdrag av
Kontaktgrupp Hav att svara för rapportens innehåll.

Fiskeriverket
Box 423
401 26  GÖTEBORG
tfn 031-743 03 00
hemsida: www.fiskeriverket.se
e-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se

Göteborgs universitets marina forskningscentrum
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460
405 30  GÖTEBORG
tfn 031- 773 47 24
hemsida: www.gmf.gu.se
e-post: roger.lindblom@science.gu.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund
Box 305
451 18  UDDEVALLA
tfn 0522-159 80
hemsida: www.bvvf.com
e-post: pege.schelander@bvvf.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40  GÖTEBORG
tfn 031-60 50 00
hemsida: www.o.lst.se
e-post: lansstyrelsen@o.lst.se

Länsstyrelsen i Hallands län
301  86  HALMSTAD
tfn 035-13 20 00
hemsida: www.n.lst.se
e-post: lansstyrelsen@n.lst.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15  MALMÖ
tfn 040-25 20 00
hemsida: www.m.lst.se
e-post: lansstyrelsen@m.lst.se

SMHI,Oceanografiska enheten
Nya Varvet 31
426 71  VÄSTRA FRÖLUNDA
tfn 011-495 80 00
hemsida: www.smhi.se
e-post: shark@smhi.se

Naturvårdsverket
106 48  STOCKHOLM
tfn 08-698 10 00
hemsida: www.naturvardsverket.se
e-post: natur@naturvardsverket.se

Informationscentralen för Västerhavet har som syfte att snabbt nå ut med samlad information om det aktuella läget längs
västkusten vad gäller t.ex. algblomningar, syrebrist och alggifter i blåmusslor. Information skickas ut per e-post eller fax till
kommuner och massmedia. Vill du veta mera kontakta Karin Pettersson eller Stellan Elmer via Länsstyrelsens växel,
tfn 031-60 50 00.
      För information om alggifter i blåmusslor finns en särskild telefonsvarare där informationen förnyas ca en gång i veckan, tfn
031-60 52 90.

KONTAKTGRUPP HAV
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Nya och gamla verktyg i havsmiljöarbetet
Hoten mot havsmiljön är många och ställer ökade krav på myn-
digheter och lagstiftning. Detta i kombination med Sveriges med-
lemskap i EU har inneburit stora förändringar och många nya
begrepp inom förvaltningen av den marina vattenmiljön.  Här
presenteras kortfattat ett urval av begrepp som är och kommer
att vara centrala i det framtida havsmiljöarbetet i Västerhavet.
Miljöbalken är den viktigaste nationella lagstiftningen för skydd
av havsområden. Dess syfte är att åstadkomma en ”hållbar utveck-
ling”, det vill säga god miljö för nuvarande och kommande gene-
rationer.

Miljömålen är 16 av riksdagen beslutade mål som skall konkre-
tisera miljöarbetet. Målen skall ha uppnåtts till 2020. Speciellt
viktiga i havmiljöarbetet är målen “Levande kust och hav”, “Ingen
övergödning” och “Ett rikt växt- och djurliv”.

Art- och habitatdirektiven är rättsligt bindande dokument
som utarbetats på EG-nivå.  De syftar till att uppnå ”gynnsam
bevarandestatus”, dvs. långsiktig fortlevnad av arter och natur-
typer.  En viktig åtgärd för att uppnå detta är bildandet av ett
nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Vattendirektivet är ett rättsligt bindande dokument från EG
som syftar till att uppnå ”god status”. Direktivet slår fast att EU-
ländernas kustvatten skall förvaltas i avrinningsområden, (vatten-
distrikt) som alla skall ha förvaltnings- och åtgärdsplaner. Direkti-
vet omfattar ej utsjöområden. Ett motsvarande direktiv i utsjön
utvecklas för närvarande inom EUs så kallade ”marina strategi”.

OSPARCOM (Oslo-Paris-kommissionen) bevakar den s.k.
Nordostatlantkonventionen som behandlar den marina miljön i
Nordsjön och vatten mellan Sverige och Danmark. Syftet med
konventionen är att skydda den marina miljön genom föreskrif-
ter om naturskydd och bevarande av ekosystem och biologisk
mångfald.

HELCOM (Helsingforskommissionen) är ett samarbete mellan
Östersjöländerna som bevakar den så kallade  Östersjökonventionen
om skydd av Östersjön (inklusive Kattegatt) mot föroreningar.

ICES (Internationella havsforsknings-rådet) är en organisation
där delegater från 19 stater deltar. ICES arbetar bl.a. med rekom-
mendationer för reglering av fiske i Atlanten.

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Ragnhild Berg och Mats Lindegarth, praktikant respektive
miljösamordnare vid Göteborgs universitets marina
forskningscentrum (GMF)

Lagstiftningen om havets miljö syftar till att bevara en god livskvalitet för kommande generationer. Foto Roger Lindblom


