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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.

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT 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.


