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Det blåser, eller rättare sagt, stormar om kött-
branchen. Det ena hotet avlöser det andra: galna
kor, mul- och klövsjuka, för att inte tala om alla
ruskiga bilder vi har sett från transporthanteringen
av djuren.

En logisk följd av detta borde vara att intresset
för fisk som föda ökar. Men hur står det till med
fiskerinäringen, är allt frid och fröjd? Nej, även
denna branch brottas med sina problem. Risk för
överfiske av viktiga fiskbestånd,  fångster uppätna
av sälar, fiskodlingar som kräver mängder med
vildfisk för sin produktion.

Vi i redaktionen har märkt ett ökat intresse för
fiskfrågor hos allmänheten. I detta nummer av
HavsUtsikt kan du läsa en hel del om fisk och fiske.
Vi har även i tidigare nummer behandlat denna
fråga och kommer även i fortsättningen att försöka
presentera aktuella forskningsresultat i detta ämne.

God läsning!

Redaktionen

Utkommer med tre nummer per år
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Teknikens under?

KRÖNIKA �

H avet är inte en savann som man fritt kan röra sig över. Havet har sina vägar som man måste

följa. Det visste Magellans, det visste Columbus, och det vet varenda kanotist som tar sig

mellan Söderhavsöarna. Havet är inte en yta vars framkomlighet begränsas av vågor och

vind. Det är strömmarna som bestämmer i havet.

Jag tog dykcertifikat för 35 år sedan. På den tiden dök man utan mycket hjälper, det var dräkt

och viktbälte och tub och inte så mycket mer. Det kallas cowboy-dykning i dag av yngre dykare, och

de ser nästan lite imponerade ut när jag beskriver hur det gick till.

Ändå tog det ända till för ett par år sen för mig att inse hur strömmarna regerar. Jag dök på ett

välkänt rev i Röda havet, Ras Muhammed, där man sveps med strömmen  förbi en undervattenskorall,

och sen en till med ett litet mellanrum emellan. Just där, i övergången, bytte strömmen riktning, och

jag sveptes ut mot det stora blå alldeles lealöst. Dykguiden  visste vad jag inte visste – om man steg

upp 5 meter, så fanns en annan ström där, med en annan riktning, och min vådliga kursändring

korrigerades.

Det är strömmen som bestämmer – ännu mer i den stora skalan. Jag tänker på El Niño, den

bakvända ström som med ojämna mellanrum vänder på oceanens  riktning i Stilla Havet. Mäktigheten

i den punkten, eller det lilla avsnittet av havsströmmen där rörelsen plötsligt stannar upp och vänder

– en urkraft som vi inte kan göra nånting åt, rent tekniskt i alla fall. El Niño åstadkommer en

naturförödelse som nästan inte kan efterliknas av något vi kan hitta på. Ansjovisfisket tar slut utanför

Sydamerika, Kalifornien drabbas av stormar och översvämningar, eldstormar förgör Indonesien och

Borneo, dit inget regn når. Miljoner människor och djur drabbas – vare sig vi är orsak till eländet eller

det har pågått i årmiljoner så finns det ingen Technical fix för detta.

Men det finns de som tror på storskaliga tekniska lösningar. Dit hör de personer som härförleden

publicerade sina idéer i den välrenommerade tidskriften Nature. De hade kommit på ett sätt att stoppa

växthuseffekten på ett förbluffande enkelt sätt. I de järnfattiga havet söder om Australien och Nya

Zeeland hällde man ut åtta ton järnsulfat på havsbotten. Detta förväntades stimulera plankton-

produktion. Denna planktonproduktion skulle behöva stora mängder koldioxid för att kunna växa,

koldioxid som annars stack till väders och bäddade in oss i växthustäcket.

Jo jag tackar, vilken genial idé. Åtta ton järn, det är åtta små bilar som skulle skickas ner att rosta

sönder – hur tätt skulle  bilarna ligga? Eller skulle de små fiatarna och folkorna räcka till hela havet?

För evigt? Kan det vara så att de gamla östersjöfiskarenas bruk att göra sig av med sina gamla

järnspisar till torskgrund kan ha bidragit till att skjuta upp jorduppvärmningen?

 Gör en ekologisk konsekvensbedömning av att plötsligt försätta produktionshöjande järn till ett

ganska lågproduktivt havsområde nästan nere vid antarktiska temperaturer – det blir förvånande

resultat, gissar jag.

Vi behöver mer allmänbildning också bland naturvetarna. Mer biologi till ingenjörerna så de inte

strör ut saker som inte ska vara där. Och mer ingenjörskunskap till biologerna så de fattar att man

ska vara försiktig med undervattensströmmar.

Av AnnLouise Martin,  biolog

och journalist, verksam vid

Sveriges Radios vetenskaps-

redaktion.
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Hotade

Vi har många exempel på att miljömärkning på en
fungerande marknad är ett utmärkt sätt att åstadkomma
en förändring mot ökad ekologisk uthållighet. Många
hoppas att detta även gäller vildfångad fisk. I Sverige
pågår för närvarande ett arbete för att upprätta regler för
att KRAV-märka vildfångad fisk. Arbetet möter dock en
del problem på vägen.

Uthållighet A och O
A och O i diskussionerna kring regelverket är ekologisk
uthållighet. Utgångspunkterna i arbetet är beståndens
hälsa, fiskemetodernas fysiska påverkan på miljön,
bifångster och fiskens innehåll av miljögifter.

Beståndens hälsa är en central fråga i utvecklingen av
reglerna. Den som sätter upp frivilliga miljömärknings-
regler, har fördelen av att kunna luta sig mot försiktig-
hetsprincipen. Man kan exempelvis vara betydligt mer
försiktig än normalt vad avser minsta mått, möjlig årlig
fångst och så vidare. Dessa frågor kräver dock alldeles
uppenbart att den miljömärkande organisationen sam-
arbetar med forskare på området.

Fiskemetoder som orsakar stora och långvariga ska-
dor på bottenflora och -fauna kan inte anses vara uthål-
liga, och bör således inte miljömärkas. Inom flera fisken
finns idag olika metoder, och det är de minst destruktiva
metoderna som har möjlighet att bli godkända. Vartef-

ter nya, skonsammare metoder utvecklas, kan reglerna
skärpas, så att utvecklingen drivs framåt.

Bifångster – onödigt slöseri
Bifångster är ett allvarligt problem på många sätt. Det är
slöseri att fånga organismer, som man inte kan eller vill
ta till vara. I många fall har bifångsten även etiska
aspekter. Konsumenterna accepterar inte att exempelvis
marina däggdjur utgör bifångster. Därför är regler för
bifångster viktiga.

Av trovärdighetsskäl måste miljömärkt fisk dessut-
om innehålla minimalt med miljögifter. Även denna
aspekt kommer sannolikt  få betydelse för hur man väljer
ut bestånd, som kan anses ge miljömärkt fisk.

Öppet fiskekrig
Diskussionen kring miljömärkning av vildfångad fisk är
inte ny, utan har pågått sedan början på 1990-talet. Flera
fiskbestånd hade vid denna tidpunkt passerat den gräns,
där man måste fråga sig om de någonsin skulle kunna
hämta sig igen. Basnäringen i flera stora fiskenationer
hotades, och de försvarade därför med våld sin rätt att
fiska. Överfisket resulterade i ett öppet fiskekrig.

Norska flottan sköt på isländska och ryska fiskefartyg
i Smutthullet mellan Nordkap och Svalbard. Striden
gällde ishavstorsk. Kanadensiska kustbevakningen sköt
mot, bordade och beslagtog spanska trålare, som fiskade
efter hälleflundra utanför New Foundland. Skotten på
haven gav eko ända in i de amerikanska börsernas
analytikerrum. Några av de stora börsnoterade livsmed-
elsbolagen fick tydliga signaler om att stora aktieägare
nu var på väg att sälja sina andelar.

Sjunkande aktiekurs resulterade i att ett av de stora
multinationella bolagen, Unilever, slöt en dessförinnan
otänkbar allians med en av de stora internationella

Miljömärkning av vildfångad fisk

MER LÄSNING PÅ INTERNET:
Marine Stewardship Council:
http://www.msc.org
Nordiska rådets webbplats om fiske:
http://fisk.norden.org
FAO:S webbplats om världsfisket:
http://www.fao.org/fi/default.asp
KRAVs webbplats:
http://www.krav.se
Debio är KRAVs norska motsvarighet:
http://www.debio.no
Sveriges miljömärken:
http://www.miljomarkarna.org

I Sverige pågår ett arbete för att skapa möjligheter att miljö-
märka vildfångad fisk. Det är många aspekter som kommer in i
diskussionen, såsom  beståndens hälsa, fiskemetodernas fysiska
påverkan på miljön, bifångster och fiskens innehåll av miljögifter.
Ett öppet fiskekrig i början på 1990-talet, orsakat av utfiskningen
av fiskbestånd i världshaven, blev startskottet för en internatio-
nell diskussion.

Havskatt,
rödtunga och

vitling på
fiskmarknad.
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miljöorganisationerna, WWF. Tillsammans startade de
organisationen Marine Stewardship Council, MSC. De
båda grundarna lämnade organisationen efter att ha
hjälpt den igenom de första svåra åren. MSC:s uppdrag var
att ta fram regler för vad som skulle kunna anses vara ett
uthålligt fiske, certifiera fiskerier och utforma ett märke
att användas på fisk och andra marina produkter som
fångades genom ett sådant uthålligt fiske. MSC blev alltså
den första oberoende organisationen för miljömärkning
av vild fisk.

Alternativ till MSC
I mitten på 1990-talet hade Nordiska rådet ett
informationsprojekt om uthålligt fiske kallat Grønne
bølgen. MSC:s kontor i London trodde sig ha hittat en
samarbetspartner, och mot slutet av 90-talet blev kon-
takterna med de nordiska fiskerierna allt tätare – man
försökte få nordiskt fiske att ansluta sig till MSC.

Såväl fiskbranschen som fiskeriförvaltningarna i
Norden ansåg dock att MSC inte var demokratiskt, att det
var svårt att få insyn i processen som leder fram till nya
regler, och att MSC inte tog tillräcklig hänsyn till komp-
etensen hos förvaltningarna. Istället bildades en svensk
arbetsgrupp för att utveckla ett alternativ till MSC. Det
visade sig dock svårt för denna arbetsgrupp att finna en
inarbetad organisation som ville ta på sig uppgiften att
kontrollera och märka fisken.

Kravmärkt fiskfoder
I mitten av 1990-talet utvecklades regler för ekologiskt
vattenbruk av norska Debio och svenska KRAV. Debios
och KRAVs regler gäller i huvudsak laxfiskar. Fodret till
dessa fiskar baserar sig till stor del på foderfisk, som
fångats till havs. Man insåg snabbt att om den ekologiska
märkningen av odlad fisk skulle vara trovärdig, måste
man också kunna garantera att foderråvaran är uthållig.

Hittills har man haft regler om att fodret skall
innehålla en hög andel fiskavrens och fisk som inte anses
lämplig som människoföda. Fiskavrens består till största
delen av huvud, inälvor och  övriga skelettdelar. Av-
renset innehåller betydligt mer fosfor och kalcium än hel
fisk, och kan inte utnyttjas till fullo av fisken i odling.
Detta leder till ett avsevärt högre fosforläckage från
odlingarna. Genom att använda hel fisk kan man kom-
ma runt detta. Men så länge man inte kan garantera att
den hela fisken kommer från ett uthålligt fiske är det
svårt att påstå att fodret och dess användning är uthållig.

KRAV uppfyller krav
KRAV har en bland konsumenter välkänd märkning och
en utbyggd organisation för kontroll och märkning av
livsmedel. Organisationen uppfyller också fiskbranschens
och förvaltningens behov av en oberoende märknings-

FAKTA KRAV
KRAV är ett kontrollorgan för ekologisk produktion. Föreningen startade
1985, och har nu en ansluten primärproduktion på nästan 175 000 hektar.
Antalet godkända produkter är drygt 3300 stycken, och försäljningsvär-
det i konsumentledet är cirka 1,5 mdr kronor. Cirka 4700 företag (varav
3300 lantbruksföretag) är anslutna till KRAVs kontroll. KRAV har regler
och kontroll för hela livsmedelskedjan från foder och gödsel fram till
butiker och restauranger. Föreningen har 23 medlemmar och tre associe-
rade medlemmar. Föreningens verksamhet finansieras nästan helt och
hållet av de avgifter de anslutna betalar.
Mer statistik, regler och förteckning över anslutna och produkter på:
www.krav.se

TEXT Johan Cejie, fil mag i marinbiologi och KRAVs projektledare
för vild fisk.
TEL 018-10 78 17
E-POST johan.cejie@krav.se

organisation, som har viljan och kapaciteten att utveckla
regler för märkning av uthålligt fiskad fisk.

Frågan om märkning av vild fisk är dock av principi-
ella skäl en svår fråga för KRAV. I början av februari 2001
beslutade KRAVs styrelse att KRAV kan och skall försöka ta
initiativet i fråga om att skapa regler och en kontrollor-
ganisation för märkning av vild fisk. För närvarande
pågår arbetet med att hitta intresserade aktörer, som kan
delta i utvecklingsarbetet.

Ännu ej KRAVmärkt bergtunga i fiskdisk Foto: Roger Lindblom
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Fisk
– inte bara till för att ätas
Fisk
– inte bara till för att ätas

Fisk är inte bara gott att äta. Fisken gör oss människor en mängd
tjänster under hela sin livscykel. Vissa tjänster är fundamentala,
som till exempel att fisk deltar i ekosystemens näringsvävar och
transporterar energi. Andra tjänster formas av vår kultur och
våra behov. Vi använder till exempel fiskar som miljöindikatorer
eller njuter av att fiska dem ute i skärgården. Gemensamt för
ekosystemtjänsterna är att de sällan tas med i ekonomiska och
politiska beslut, och att det är svårt, eller omöjligt, att ersätta
dem med tekniska alternativ.

TEXT Cecilia Holmlund, doktorand i naturresurshushållning,
Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
TEL 08-16 42 52
E-POST cecilia@system.ecology.su.se

D et finns 25 000 räknade fiskarter i världen.
Ungefär 200 av dessa tycker vi om att äta.
Ytterligare några få innehåller ämnen som lik-

nar antibiotika och de kan användas för att producera
mediciner. Andra används för att tillverka fiskmjöl och
fiskolja. Det är alltså långt ifrån alla arter som vi fiskar
upp och omvandlar till ekonomiska varor. Kanske behö-
ver vi inte de övriga fiskarterna för vårt välbefinnande?

Jo, vi behöver en stor mångfald av fiskarter. Under
sin livstid gör nämligen fiskar oss en mängd ekosystem-
tjänster. Alldeles gratis.

Fiskar, tillsammans med andra djur, växter, svampar
och bakterier, är med och producerar fundamentala
ekosystemtjänster. Till exempel när fiskyngel äter plank-

ton, eller när fiskynglen själva blir uppätna av vuxna
fiskar. Då är fiskarna med och reglerar tillgången och
transporten av näring och energi i näringskedjan (se
faktaruta).

De fundamentala ekosystemtjänsterna är också för-
utsättningen för de preferensstyrda ekosystemtjänster
som fiskar genererar. Dessa tjänster formas av våra
värderingar och behov. Fiskar kan användas som indika-
torer och avslöja miljögifter som ansamlas i naturen.
Fiskar kan användas för att öka vår matproduktion,
förbättra vattnet i sportfiskesjöar eller motverka smitt-
spridning av farliga sjukdomar. Ibland vill vi bara ha dem
att titta på i vackra akvarium (se faktaruta).

Den stora mångfalden av vilda fiskar under vatten-
ytan har alltså olika funktioner i ekosystemet. Över-
fiske och miljöförstöring riskerar att utarma fiskarnas
och ekosystemens förmåga att producera både varor och
tjänster. Detta måste framtida politiska beslut ta hän-
syn till, eftersom tjänsterna sällan kan ersättas av tek-
niska alternativ som är ekonomiskt och ekologiskt
försvarbara.

Vi behöver en stor mångfald av fiskarter. En mängd tjänster som vi inte ens tänker på produceras av fiskar. De kan
t.ex. fungera som ekologiskt minne. Under en störning, t.ex. en istid eller tillfällig syrebrist, kan fiskar flytta på sig.
När störningen upphör kan de återvända och bidra till att bygga upp systemet igen. Här ett sejstim.

Foto: Martin Almqvist/Naturbild
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FAKTA – PREFERENSSTYRDA EKOSYSTEMTJÄNSTER

FISK SOM MILJÖINDIKATOR

Många fiskar är känsliga för miljögifter, försurning,
parasiter och andra sjukdomar och kan därför fungera
som miljöindikatorer (h). Både stora och små, plötsliga
och kroniska förändringar i miljön kan upptäckas ge-
nom att studera fisk och fisksamhällen. Den här infor-
mationen kan användas för forskning, utbildning och
miljöövervakning.

FISK AVSLÖJAR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Dagens fiskarter kan informera om klimatförändringar
i historien. Förekomsten av Fjällröding i Skandinavien
till exempel, visar var vattentemperaturen sedan se-
naste istiden inte har överstigit 16 grader eftersom
denna art inte klarar varmare vatten.

FISKARS FÖDOVAL ÖKAR MATPRODUKTION, MINSKAR SMITTSPRID-

NING OCH STIMULERAR SPORTFISKE

Fisk äter, och kontrollerar på det sättet tillväxten av
oönskade alger, växter, svampar eller parasiter (j,k,l,m).
Detta används till exempel på Kinas risfält där
utplanterad fisk skyddar risplantan. Fisk kan också
kontrollera malaria och andra sjukdomar, genom att
äta och reglera smittspridande djur och växter. Växt-
och planktonätande fiskar används vidare för att rena
grumliga sjöar och göra dem till dugliga sportfiskesjöar.

ODLAD FISK FÖRUTSÄTTER VILD FISK

Vi väljer att äta allt mer odlad fisk av allt färre arter (n).
Den odlade fisken är beroende av fungerande och friska
ekosystem. Ett tydligt exempel är att det krävs flera kilo
vildfångad fisk för att producera ett kilo odlad lax.

FISK SKÄNKER ESTETISKA VÄRDEN

Vackra fiskar i korallreven eller i akvariet, och hop-
pande laxfiskar i en klar älv under parningstid är högt
värderade estetiska tjänster. I Stockholms Ström till
exempel, är de utplanterade och plaskande laxarna
uppskattade av både fiskare, stadsbor och turister.

FAKTA – FUNDAMENTALA EKOSYSTEMTJÄNSTER

REGLERING AV NÄRINGSVÄVAR

När fiskyngel och vuxna fiskar äter andra djur och växter
påverkas sammansättningen av arter i havens, kustzon-
ers och sjöars näringskedjor (a).

REGLERING AV PROCESSER I BOTTENSEDIMENT

Många fiskar lever eller äter vid botten och påverkar
därmed samtidigt livssituationen för andra organismer
i vattnet (b). Laxfiskar till exempel, gräver gropar för
sina ägg i älvar och frigör därmed organiskt material
som andra organismer lever av.

REGLERING AV KOLFLÖDET

Vilken typ av fisk som lever i en sjö kan avgöra ifall sjön
avger eller tar upp koldioxid (c). I en jämförande sjö-
studie i USA, visade det sig att en sjö med fiskätande
fiskar och relativt få växtplankton hade hög koncentra-
tion av löst koldioxid i vattnet, vilket i sin tur ledde till
att koldioxid avgick från vattenytan till atmosfären. I en
annan sjö med zooplanktonätande fiskar bands kolet upp
i den höga produktionen av växtplankton. Detta ledde till
att koldioxid istället togs upp i sjön från atmosfären.

FISKAR – AKTIVA LÄNKAR MELLAN EKOSYSTEM

Fiskar som simmar mellan olika platser i ekosystemet
transporterar energi och material (d,e). Laxfiskar till
exempel, flyttar sig från havet till älven. Då transporte-
rar och tillför de kol, kväve och fosfor i form av avföring
och ägg. Detta näringstillskott kan tas upp av alger,
insekter, fiskyngel och andra organismer som lever i
eller vid älven.

FISKAR – PASSIVA LÄNKAR MELLAN EKOSYSTEM

När fiskägg, larver, vuxna fiskar och döda fiskar äts upp
av fåglar och landlevande djur – eller människor –
fungerar fiskarna som passiva länkar mellan vatten, luft
och land (f,g). Pingvinerna på Marion Islands till exem-
pel omvandlar sin fiskföda till kväverik avföring. Den
kväverika avföringen sprids på land och är en förutsätt-
ning för en stor del av öns gröna växter.

FISKAR – EKOLOGISKT MINNE

Under en störning – naturlig eller skapad av människan
– kan fiskar fungera som ekologiskt minne mellan
avlägsna ekosystem och under långa tidsrymder. Under
en istid, storm eller ett intensivt fiske, kan fiskar flytta
på sig. Efter störningen kan fisken återvända med sitt
lager av energi, näring och gener och bidra till att
återuppbygga systemet.

Fiskar gör oss människor en mängd ekosystemtjänster.
Man kan dela in ekosystemtjänster i: fundamentala ekosystem-
tjänster, som består av reglerande tjänster (a-c) och länkande
tjänster (d-g) samt preferensstyrda ekosystemtjänster som
består av informationstjänster (h-i) och kulturella ekosystem-
tjänster (j-n).

Illustration: Cecilia Holmlund
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Hur giftigt är avloppsvattnet?

Biologiska tester ger svar

Dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan komma att
utgöra ett miljöhot för marina organismer. Giftiga ämnen läcker
ut när metallhöljena korroderar. Vid Göteborgs universitet pågår
forskning där man studerar effekterna på marina organismer
kring dumpningsområdena.

Dumpad ammunition och
kemiska stridsmedel i havet
 – ett miljöhot idag och i framtiden?

Efter andra världskrigets slut fanns en stor mängd över-
bliven ammunition och kemiska stridsmedel. För att
snabbt och enkelt bli av med de opålitliga ämnena
dumpades de i havet. Tillvägagångssättet speglar dåti-
dens syn på havet – föroreningar som dumpats i den
oändliga vattenmassan skulle spädas ut och bli ofarliga.

Ämnena som den dumpade ammunitionen och de
kemiska stridsmedlen består av kommer förr eller senare
att börja läcka ut till den omgivande havsmiljön, i takt
med att metallhöljena korroderar. Hur långt denna
process nått idag är det ingen som vet.

Ammunition dumpad på 25 platser
i svenskt hav
I svenska havsområden finns 25 kartlagda platser där
ammunition dumpats. Dumpning av ammunition ut-
fördes av Försvarsmakten, vanligtvis i samråd med Läns-
styrelsen. Försvarsmakten dokumenterade var och när
samt vilken typ av ammunition som dumpats.

Ammunitionen består till större delen av metaller
och explosivämnen. Vissa av de metaller som ingår i
ammunition, t ex bly, är mycket giftiga och har förmågan
att lagras i vävnader hos organismer. Trinitrotoluen
(TNT) är huvudkomponent i det sprängämne, som
finns i svensk dumpad ammunition, och är troligtvis
farligast av de ingående organiska beståndsdelarna. TNT
och dess omvandlingsprodukter har visat sig medföra
toxiska effekter på flera djur och växter, och är även
cancerframkallande.

Vad har den dum-
pade ammunitio-
nen för effekter

på växter och
djur i havet?

Ännu vet man
inte säkert men

forskning pågår.

Bild 8
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TEXT Helene Ek, doktorand och Göran Dave, universitetslektor vid
Tillämpad miljövetenskap, Institutionen för miljövetenskap och
kulturvård, Göteborgs universitet
TEL 031-773 37 86 (Helene), 031-773 37 76 (Göran)
E-POST helene.ek@miljo.gu.se goran.dave@miljo.gu.se

Balja med sediment och itusågad projektil hämtas upp av
Försvarets röjdykare. Hur mycket sprängämne som är bundet
till sediment respektive läckt ut i vatten mäts. Sedimentets
giftighet för kräftdjur studeras i laboratoriet.

150 000 ton kemiska stridsmedel dumpat i
Skagerrak
Dumpning av kemiska stridsmedel utfördes av
segrarmakterna i andra världskriget i syfte att nedrusta
Tyskland. Merparten av de kemiska stridsmedlen dum-
pades i Skagerrak och Östersjön. Uppgifter om hur stor
mängd kemiska stridsmedel som dumpats varierar, men
troligtvis rör det sig om ca 150 000 ton i Skagerrak och
40 000 ton i Östersjön. Kemiska stridsmedel har på den
svenska delen av kontinentalsockeln dumpats inom tre
områden; sydost om Gotland, vid Bornholm samt utan-
för Måseskär i Skagerrak.

År 1990 uppmärksammade massmedia dumpning-
en av kemiska stridsmedel, som skett utanför Måseskär.
Kort därefter gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket
att analysera eventuella kemiska och biologiska risker
med de dumpade stridsmedlen. Man utförde en liten
studie som dock inte gav någon grund för vetenskapligt
säkra slutsatser. Utredningsgruppen föreslog att en mer
systematisk provtagning borde ske i Skagerrak samt vid
en lokal i Östersjön. Trots detta har inga ytterligare
studier genomförts.

Dumpningsområdet kring Måseskär har däremot
intresserat ryska forskare. Deras undersökningar har
bl.a. påvisat förhöjda halter av arsenik och tungmetaller
i sedimenten och i bottenvattnet kring dumpningsplat-
sen. De fann även en tydlig minskad förekomst av
mikroorganismer och plankton inom dumpningsområ-
det.

Miljöeffekterna av ammunition studeras
Dumpning av ammunition har inte rönt samma upp-
märksamhet, som dumpningen av kemiska stridsmedel.
Vid Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs universitet
pågår dock sedan några år tillbaka ett projekt där
sprängämnens effekt på marina organismer studeras.
Denna forskning har initierats av Försvarsmakten, och
motsvarande studier i sötvatten bedrivs vid FOI
(Totalförvarets Forskningsinstitut) i Umeå.

I juni 1999 startades inom projektet ett fältförsök
med en simulerad dumpning på en bevakad lokal i havet.
I baljor med sediment och itusågade projektiler studeras
hur TNT binds till sediment samt sedimentets toxicitet
för de små kräftdjuren Nitocra spinipes och Hyalella
azteca. Efter ett år hade toxiciteten hos sedimentet i
närheten av projektilerna ökat. Det är däremot inte känt
hur giftig den dumpade ammunitionen är för andra
marina organismer. Ytterligare effektstudier kommer
därför att utföras under de kommande åren. Under våren
2001 kommer TNT:s effekter på fisk att undersökas.
Om man vet hur fisk, som exponerats för ammunition,
reagerar, kan man lättare övervaka och finna tecken på
att ammunition börjat läcka.

Detta projekt ska leda fram till en bedömning av
miljöriskerna med den dumpade ammunitionen. Skulle
det visa sig att det dumpade materialet utgör ett allvarligt
hot mot den marina miljön, bör man försöka minimera
risken för läckage från den dumpade ammunitionen.

Karta över dumpningsplatser för kemiska stridsmedel i haven
runt Sverige. Norske rennan söder om Arendal, utanför fyren
Måseskär på den svenska västkusten, södra utloppet till Lilla
Bält, öster om Bornholm och sydost om Gotland.

Foto: Göran Dave
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Det traditionella sättet att fiska lax i Indalsälvens myn-
ning har varit med garnande laxfällor. Ökningen av
sälskador har emellertid försvårat och till slut omöjlig-
gjort detta fiske. I ett av redskapen fångades till exempel
under hela år 1999 inte en enda oskadad lax.

Skydda laxen och lura målvakten
Fiskaren Christer Lundin har arbetat länge på att ut-
veckla en fälla med ett extra fiskhus med dubbla nät-
väggar (”push-up”) som skyddar fångsten från säl. Pro-
blemet att fisken attackeras på väg in  i fällan har dock
funnits kvar – sälarna agerar målvakter. Tillsammans
med forskare på Fiskeriverkets Kustlaboratorium har
han vidareutvecklat sina idéer, och inför säsongen år
2000 planerades nya försök för att lösa detta problem.

Genom att bygga fällan med tillräckligt stora nät-
maskor i ingångarna skulle en jagad lax lätt kunna
passera igenom sidorna, men den förföljande sälen skulle
hindras. Förhoppningen var att den efter en tids miss-
lyckanden skulle tappa intresset för att jaga i fällan för
gott. Men den stora frågan var hur fiskeeffektiviteten
skulle påverkas. Skulle laxarna själva hitta vägen ut
genom de stora maskorna?

Glädjande resultat
Försöket sommaren 2000 visade att en stormaskig fälla
fungerar bra jämfört med motsvarande standardfälla.

Fångsten blir likvärdig eller högre och skadorna på
redskapet blir drastiskt mindre. Dessutom minskar
sälpredationen på laxbeståndet avsevärt, vilket är till
fromma för övriga fiskande och för lekbeståndets stor-
lek. Kustlaboratoriet tror sig kunna förbättra konstruk-
tionen för att öka effektiviteten ännu mer.

Efter flera års arbete med att finna tekniska hjälpme-
del för att minska gråsälens skadeverkningar i fisket kan
detta ses som ett glädjande genombrott. Länsstyrelserna
och Naturvårdsverket har beslutat att avsätta speciella
investeringsmedel för att ge bidrag till fiskare som vill
inskaffa dessa push-up fiskhus och stormaskiga fällor.

Ålfisket mest utsatt på hösten
Sedan 1989 har ålfiskare längs svenska västkusten rap-
porterat om skador på fiskeredskap orsakade av säl och
skarv. Skadefrekvensen har ökat de senaste fem åren och
ofta förloras hela fångsten i de angripna ryssjorna.

I provfiskena var skadefrekvensen som högst under
september och oktober, då mer än 50 % av skadorna från
hela säsongen förekom. En av anledningarna till det kan
vara att i september och oktober är det mindre folk i
skärgården och sälarna vågar sig närmare land. Minskad
tillgång till fisk i ytterskärgården eller extra hungriga
sälar efter pälsbytet kan vara andra anledningar till att
sälarna söker föda närmare kusten.

Sälsäker ryssja utvecklas
Fiskeriverkets Kustlaboratorium arbetar för att hitta en
lösning på problemet med skador på ålryssjorna. En
ryssja som står emot sälens attacker har utvecklats efter
tester somrarna 1999 och 2000. Trots det grova materia-
let fångar den lika mycket ål som de normala ryssjorna.
De grövsta skadorna har eliminerats och angriparen har
svårare att göra maskbrott. En lösning kan vara att
använda de sälsäkra ryssjorna i de områden och under de
perioder då skadefrekvensen är som störst. Sommaren
2001 fortsätter arbetet med att hitta en ryssja som kan bli
en acceptabel kompromiss mellan att vara sälsäker, fångst-
effektiv och hanterlig för yrkesfiskarna.

Sälsäkra redskap – en lösning för kustfisket?

Ett av de stora hoten mot kustfisket i Sverige är konkurrensen
från sälar. Under senare tid har det förts en intensiv debatt med
krav på säljakt för att skydda fisket. Samtidigt som myndigheter
och forskare undersöker möjligheten att komma åt problemet
genom jakt försöker man också utveckla nya, sälsäkra redskap.

TEXT Anders Carlberg, Ideella Föreningen Västerhavet
TEL 031-60 50 49
E-POST anders.carlberg@o.lst.se

Artikeln har sammanställts av underlag från Sven Gunnar
Lunneryd, Arne Fjälling och Håkan Westerberg, Kustlaboratoriet,
Fiskeriverket, samt studenterna Sara Königson och Karl
Lundström. Forskningen har delvis bedrivits inom ZUCOZOMA.

En bild på en s.k. push-up, en fälla med ett extra fiskhus
med dubbla nätväggar som ska skydda fisken från säl. Försök
har visat att den fungerar bra jämfört med en standardfälla.

Foto: Ingvar Lagenfeldt



HavsUtsikt  1/2001

11

notiser

Banco Fonder
samarbetar med Föreningen Västerhavet
Ideella Föreningen Västerhavet har ett samarbete med Banco
Fonder, Sveriges största ideella och etiska fondförvaltare.
Fondsparare över hela Sverige erbjuds att placera en mindre
del av avkastningen på aktiesparandet i Banco Fonder i
Föreningen Västerhavets miljöprojekt.

 Ur föreningens synvinkel är syftet med samarbetet att
öka resurserna som satsas på forskning och utveckling kring
havsmiljön, särskilt åtgärder som förbättrar miljön i Väster-
havet. I dagsläget domineras föreningens verksamhet av
forskningsprogrammen SUCOZOMA och MASTEC, som bägge är
inriktade på lösningsorienterad miljöforskning; selektiva
och skonsamma redskap till kustfisket samt miljöanpassade
båtbottenfärger, för att ta två konkreta exempel. Genom att
människor sparar i Banco Fonders ideella miljöfond kan de
välja att satsa en del av sin avkastning på Föreningen
Västerhavets miljöarbete.

Miljön till havs i färska siffror
En ny rapport med färsk statistik om miljötillståndet i
svenska kust- och havsområden finns nu tillgänglig. Den
beskriver bland annat de bakomliggande faktorerna som
påverkar havsmiljön, både mänsklig påverkan och naturliga
förutsättningar. Förekomsten av föroreningar och deras
effekter på livet i havet, förekomsten av enskilda arter och
artgrupper samt skyddade områden i Sverige presenteras.
Även havsmiljöns betydelse för människans välbefinnande
redovisas.

Rapporten ges ut av Naturvårdsverket och SCB, och
ingår i Sveriges officiella statisik. SMHI, Fiskeriverket och
Sveriges Marina Forskningscentra i Umeå, Stockholm och
Göteborg har medverkat.

Miljötillståndet i svenska kust- och havsområden.
Rapport 5141
Kan beställas från: www.miljobokhandeln.com

SUCOZOMA:s årsrapport för år 2000
Rapporten kan beställas från: anders.carlberg@o.lst.se
eller laddas ner från SUCOZOMA:s hemsida:
www.sucozoma.tmbl.gu.se

Baltic Sea Science Congress 2001
En stor konferens för alla marint verksamma forskare går av
stapeln i höst, den 25-29 november, vid Stockholms univer-
sitet. Den beräknas samla ca 500 forskare från Östersjö-
länderna, verksamma inom biologi, geologi samt oceano-
grafi. På förmiddagarna blir det allmänt hållna föredrag av
inbjudna talare i Aula Magna. Eftermiddagarna kommer att
ägnas åt mer ämnesspecifika möten. Ett ”Royal seminar”
kommer att hållas på måndag förmiddag 26/11 och detta
kommer att var öppet för allmänheten.

Huvudarrangör är Stockholms Marina Forskningscen-
trum. För mer information och/eller registrering se:
www.smf.su.se/congress

Under ytan i Stockholms skärgård
Nu finns en ny bok som ger den hittills mest omfattande
beskrivningen av undervattensmiljön i Stockholms skärgård.
Boken beskriver skärgårdsvattnens olika miljötyper och
miljösituationen i Stockholms läns kustvatten. Den riktar sig
i första hand till planerare och beslutsfattare inom länet men
även andra intresserade kan ha behållning av den.

Under ytan i Stockholms skärgård
Länsstyrelsen i Stockholms län
ISBN 91-87089-85-8
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AVSÄNDARE

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30  GÖTEBORG

FOKUS �

Abborren – söt fisk i salt omgivning

TEXT Johan Wenngren, doktorand vid Zoologiska
institutionen, Stockholms universitet
TEL 08-16 40 02
E-POST johan.wenngren@zoologi.su.se

Illustration: Camilla Bollner

Längs med vår ost- och sydkust är salt-
halten tillräckligt låg för att fiskar av
sötvattensursprung skall kunna leva där.
En av de vanligaste och mest utbredda är
abborren. Från Kalmarsund längs med kus-
ten söder och västerut kan vattnets salthalt
ibland vara högre än fiskens egen. En så-
dan miljö kan medföra en betydande fysisk
stress och energiåtgång, energi som annars
skulle användas för abborrens tillväxt och
fortplantning.

Trots detta är ”kustabborrarna” kända
för att kunna växa sig mycket stora. Vikter
på upp till ett och ett halvt kilo är inte
ovanliga, och i sällsynta fall har fisk på upp
till tre kilo fångats. Vilka är då förutsätt-
ningarna för kustens abborrar att bli riktigt
storvuxna?

 Abborrarnas livscykel börjar på våren
då föräldrafiskarna ofta uppsöker den plats
där de själva blev kläckta. Lekplatserna

brukar finnas i skyddade vegetationsrika
vikar och ibland i tillrinnande vatten-
drag. En riktigt stor och gammal hona
kan bära på över tvåhundratusen ägg,
vilket innebär att under en livstid på upp
till 20 år, kan hon lägga flera miljoner
ägg. Leken brukar i Stockholms skär-
gård inträffa i början av maj. Längre
söderut kan leken börja tidigare, och
norrut finns exempel på lek så sent som
ända in i juli. I jämförelse med många
sjöar, vilka värms upp betydligt fortare
på våren, är lekperioden vid kusten ”för-
senad”. Detta innebär att ynglen vid
kusten ofta får en sen start i livet och
många hinner inte växa sig tillräckligt
stora för att överleva vintern. De ny-
kläckta abborrarna är även mycket käns-
liga för sjunkande temperaturer och sti-
gande salthalter. Under vissa år med
missgynnsamt väder kan kalla och salta

strömmar medföra en närmast total utslag-
ning av yngel på vissa platser.

Vid kusten är de områden som är lämp-
liga ”yngelkammare” mycket små i förhål-
lande till de områden där de större fiskarna
lever. De relativt få yngel som överlever det
första kritiska året har därför ofta en ljus
framtid.  De växer mycket snabbt då kon-
kurrensen från andra abborrar är liten och
tillgången på mat av hög kvalitet är stor.

De första åren består födan mest av
djurplankton och bottendjur. När abbor-
rarna är tre–fyra år övergår de till att äta
fisk. Strömming och spigg är vanliga byten
som dessutom är energirika och finns i
stora mängder, vilket ”kustabborrarna” väl
utnyttjar för att kunna växa sig riktigt stora.


