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Har man upptäckt alla arter än? Alla som umgåtts med
nyfikna barn har säkert fått frågan. Svaret är naturligtvis
nej. Ännu finns det mycket som människan inte upptäckt och
satt namn på. Detta gäller i allra högsta grad havet.

Men man behöver inte ge sig ner i djupgravar i Stilla
havet för att göra nya upptäckter. I Bottenviken, denna
nordligaste del av Östersjön, inte djupare än drygt 100 meter
som mest, har man upptäckt nya arter av bakterier. Dessa
bakterier knyter på ett finurligt sätt samman ekosystemen
på land och i havet. Läs mer om detta inne i tidningen.

I detta nummer fortsätter vi också den uppskattade
serien om Östersjöns historia. Vi har nu nått fram till
Littorinahavet, det stadium som föregår dagens Östersjö. Du
får också läsa om en kartläggning av viktiga livsmiljöer för
fisk på västkusten. Detta ger kunskap som kan vara helt
avgörande för om fisken ska överleva i ett område eller inte.

Så länge forskningen gör nya upptäckter om hur havet
fungerar kan vi fylla denna tidning med spännande mate-
rial.

Trevlig läsning!
Redaktionen

Ständigt nya upptäckter

OMSLAGSBILD
Grund klippbotten med tångspigg
Foto: Mattias Sköld
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KRÖNIKA �

Nya allianser
möjliga?

Klas Sandell har släktrötter i Öster-
götlands skärgård, friluftsrötter i
scoutrörelsen, docenttitel från Tema -
Vatten i Natur och Samhälle vid
Linköpings universitet och är  för
närvarande  forskare vid Geografi
och Turism, Karlstads universitet.

Foto: Camilla Lundborg

Misstro mellan fritidsfolk och fastboende i våra skärgårder och kustområden har en lång
tradition. Likaså har relationerna ofta varit spända mellan de som vill bruka och utveckla
i förhållande till de som vill skydda och bevara t.ex. genom att etablera reservat av olika

slag. Vanligt (men inte alltid) har dessa spänningslinjer överlappat varandra så att de bofasta i
första hand vill bruka och fritidsfolket vill bevara. Det här är förstås inte så konstigt om vi ser till
historien. Ett tidsvittne, Carl Fries, skriver 1935 om hur den första vågen fritidsfolk då avlöstes av
en allt bredare flod från städernas snabbt växande befolkningar:

"För den som minns den idylliska förkrigstiden på landet [före första världskriget] stå
sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan värld. ... [De dök upp] mitt
i den enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder.
De promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satte sig att meta i solgasset vid
en strand, där det aldrig nappade. ... Nu är allt förändrat. Från alla städer och
samhällen söka sig nu - lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom - hundranden
och tusenden ut i markerna, till skogar, hagar och stränder."

Idag behöver vi bara nämna frågor som skenande fastighetsskatter, "ålkråkors" (skarvars)
invasion av allt fler skär, eller det fria handredskapsfiskets överkörning av vattenägarna. Ändå går
den här krönikan ut på att det kanske finns tecken på nya allianser. Jag tänker i korthet på följande:
- Vårt senindustriella samhälles generella uppluckring av gränserna mellan arbete och fritid och
mellan arbetsplats och boplats, t.ex. att bo i kustbygder och skärgårdar för dess livsmiljö, inte för
sin försörjning.
- Naturvårdsdebatten som alltmer verkar vilja kombinera lokal utveckling och aktivt bruk av
landskapet med biologisk mångfald och nya typer av "reservat" typ världsarv och biosfärområden som
snarare är turismmarkörer och landskapsstrategier för hållbar utveckling.

Till detta kan t.ex. läggas turismens ökande betydelse, de elektroniska kommunikationernas
snabba utveckling och hur de traditionella uppdelningarna mellan natur- och kulturvärden i
landskapet luckras upp. Sammantaget tycker jag vi ser nya möjligheter till allianser mellan lokal-
boende och fritidsfolk liksom mellan naturvårdare och landskapsbrukare. En god start kan vara att
tillmötesgå lokala krav kring viktiga symbolfrågor om sälar eller reservat. Det kan fortsätta med att
få mer av de fritidsboendes skattekraft att hamna i fritidskommunen och att uppdatera existerande
redskap för hänsynsfullt mångbruk av landskapet som allemansrätt och strandskydd. På sikt kan
vi fundera över visioner där lokal och extern rekreation, naturvård, boendemiljöer och livskraftigt
fiske och skärgårdsbruk alla ses som lika självklara beståndsdelar i en lokalt baserad hållbar
utveckling. För en del läsare låter säkert det här både hemtamt och självklart, för andra tveksamt
och verklig-hetsfrämmande–för att inte säga naivt och störande "gulligt". Men enligt mitt finger i
trendvindarna så är de gamla spänningarna mellan fritidsfolk och bofasta liksom mellan bevarande
och bruk kanske blåsväder som nu bör ha "blåst nacken av sig" och ofta finns för att de funnits så
länge. Framtidens iskalla snålblåst tror jag mer kommer från miljöförstöringen (övergödning,
giftspridning, oljeutsläpp etc.) och från storskaliga strukturer som industrifiske och detaljistkedjor
som har svårt för både det ekologiska och det närproducerade. Och i de blåsvädren kan det behövas
nya allianser!

Lästips om det svenska friluftslivets framväxt: "Friluftshistoria",
Sandell & Sörlin red., 2000; ...och om delvis nya tongångar kring
naturvård och friluftsliv: Regeringens skrivelse 2001/02:173 "En
samlad naturvårdspolitik".
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Den grunda kustzonen utgör bara en bråkdel av
världshaven. Ändå är den oerhört viktig för
många av havets fiskarter. Kustzonen har en hög

produktion av växter och djur som ger gott om föda åt de
fiskar som växer upp här.  Den spelar därför en viktig roll
för produktionen av fisk, för fiskenäringen och för sam-
hället i stort. Vid västkusten finns det cirka 60 fiskarter
som regelbundet utnyttjar havets grunda områden (kust-
zoner och grundbankar). Ungefär 1/3 av dessa arter är av
kommersiellt intresse d.v.s. fångas och säljs.

Olika områden för olika åldrar
För att förstå kustzonens betydelse måste man känna till
fiskarnas ekologi. Vi kan ta rödspottan (Pleuronectes
platessa) som exempel. Rödspottan har liksom de flesta
marina fiskarter en komplex livscykel. De utnyttjar vissa
miljöer för att som vuxna söka föda, andra miljöer för att
fortplanta sig och ytterliggare andra när de är nyckläckta
larver, yngel och unga fiskar.

Rödspottans lek sker fritt i vattenmassan. De befruk-
tade äggen och fisklarverna driver sedan i flera veckor
med havsströmmarna, innan de så småningom kommer
in mot de grunda kustområdena. De unga rödspottorna
utnyttjar grunda sandbottnar där de kan finna rikligt
med föda och skydd mot rovdjur. Torsk (Gadus morhua),
som har en liknande livscykel, använder istället sjögräs-
ängar och tångbeklädda klippbottnar som uppväxtplats.

Nödvändiga livsmiljöer
Förstörs någon av rödspottans miljöer, kan den inte
fullborda sin livscykel och arten riskerar då att försvinna
från ett havsområde. Miljöer som är nödvändiga för att
en fiskart skall kunna leka, söka föda eller växa upp kallas
därför för "essentiella fiskhabitat". De är områden där
fiskarten har hög tillväxt och överlevnad. Någon av
miljöerna utgör oftast en flaskhals för mängden fisk av en
art som kan förekomma inom ett havsområde.

Unik kartläggning längs västkusten
Vi har förhållandevis god kunskap om vilka kustmiljöer
som olika fiskarter utnyttjar under olika delar av livs-
cykeln. Däremot saknas information om hur stora ytor
som finns av de olika miljöerna längs den svenska väst-
kusten och hur de påverkas av miljöförändringar. Känner
vi fiskarnas krav på sina livsmiljöer samt livsmiljöernas
utbredning och tillstånd kan vi föreslå effektiva åtgärder
för att säkerställa livskraftiga fiskbestånd även för fram-
tiden.

För första gången har man nu genomfört en heltäck-
ande undersökning av utbredningen av essentiella
fiskhabitat längs den svenska västkusten. Kartläggningen
gjordes från båt med hjälp av ekolod och GPS-navigator.
Viktiga livsmiljöer är exempelvis grunda sand- och ler-
bottnar, sjögräsängar och grunda klippbottnar. Ängar av
sjögräs och tångbeklädda klippbottnar skapar med sin

Fiskens livsmiljöer
kartläggs
Många av havets fiskarter nyttjar kustzonens olika miljöer
under vissa skeden i livet. Dessa miljöer kan vara helt nödvän-
diga för artens överlevnad i området. På västkusten har en
kartläggning av de viktigaste livsmiljöernas utbredning och
tillstånd genomförts. Denna kartläggning ger en unik möjlig-
het att ekonomiskt värdera de olika miljöerna. Frågan är
bara: hur mycket är vi villiga att betala för en, för fiskarterna,
fungerande kustzon?

I kustzonens ålgräsängar kan bland annat torsken finna både föda och skydd under sin uppväxt. Vid västkusten finns det
ca  60 fiskarter som regelbundet nyttjar havets grunda områden.

Foto: Mattias Sköld



HavsUtsikt 1/2004

5

tredimensionella struktur ett gott skydd för både fisken
och dess föda. Fiskar som lever på sand- och lerbottnar
kan vanligen få skydd genom att gräva ner sig i
bottensubstratet.

Resultaten av undersökningen visar att sand- och
lerbottnar finns rikligt i alla regioner, medan stora om-
råden med sjögräs främst finns i de mellersta regionerna.
Hårdbotten har en stor andel av kustens yta inom region
2 och 5, och består längs Hallandskusten mest av
kullerstensbottnar medan Bohusläns hårdbottnar hu-
vudsakligen utgörs av algbeväxta klippväggar.

Kan god miljö värderas ekonomiskt?
Eftersom vi vet vilka fiskar som utnyttjar de olika miljö-
erna går det nu att göra en värdering av dessa miljöer för
olika fiskarter och fisken.  Detta kommer att vara ett
viktigt redskap för att kunna förvalta de gemensamma
kustresurserna. Ett sätt att värdera kustmiljöerna är att
försöka uppskatta de varor och tjänster som naturen
tillhandahåller, s.k. ekosystemtjänster. Exempelvis är
produktionen av fisk i en viss miljö kopplad till värdet av
att fånga fisken.

Man kan då ställa frågor som: Vad är man villig att
betala för ett uthålligt fiske, d.v.s. ett fungerande ekosys-
tem? Hur stor är investeringsviljan hos yrkesfiskare eller
hur mycket är allmänheten villiga att betala för resor,
boende och utrustning m.m. för att få möjlighet att
fiska? En sådan mätning ger en indirekt skattning av
kust-miljöernas värde. Om man vet utbredningen (ytan)
av de olika livsmiljöerna och hur mycket fiskmat och fisk
som produceras där, kan man beräkna hur mycket en
förlust av en livsmiljö är värd. Med denna nya informa-
tion har vi kommit en bra bit på vägen för att kunna
ekonomiskt värdera den västsvenska kustzonen.

ESSENTIELLA FISKHABITAT
Essentiella fiskhabitat kallas de miljöer som är
nödvändiga för att fisk skall kunna leka, växa upp
och söka föda. Sådana miljöer ger hög tillväxt och
överlevnad, men utgör samtidigt ofta en flaskhals för
fiskarten. Exempel på viktiga fiskhabitat på väst-
kusten är:

– Havsvikar med sand eller lerbotten
– Ängar med sjögräs
– Grunda klipp- och stenbottnar

Inom begreppet essentiella fiskhabitat ryms även
benämningen "barnkammare". Ett område kallas
för barnkammare om unga fiskar av en art finns i
större tätheter, undviker rovdjur bättre eller växer
snabbare där än vad de skulle gjort i andra miljöer.
Ett litet område kan vara av större ekologisk bety-
delse än ett stort område om det lilla området bidrar
med fler individer till den vuxna populationen. Det är
viktigt att skydda uppväxtområdena, men även att
skydda transporten mellan uppväxtområdet och den
vuxna populationen.

Många fiskarter har en komplex livscykel, och behöver olika typer av livsmiljöer
under olika skeden av livet. Förstörs någon av dessa livsmiljöer kan arten helt
försvinna från ett havsområde. På bilden en skrubbskädda (Platichtys flesus) som
vilar på en grund mjukbotten.

Foto: Mattias Sköld

För första gången har man genom fört en heltäckande kart-
läggning av essentiella fiskhabitat längs den svenska västkus-
ten. Vid kartläggningen delades kustzonen in i sju regioner.

TEXT Johan Stål, doktorand vid Institutionen för Marin
Ekologi, Göteborgs universitet, forskar inom projektet
”Kustzonens ekosystemtjänster för fisket” med medel från
forskningsrådet FORMAS.
TEL 0523-185 42
E-POST johan.stal@kmf.gu.se
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Bakterier som äter ämnen från land är viktiga för
näringsväven i havet. De tillför "ny" näring som
ursprungligen kommer från landmiljön, alltså

ett annat ekosystem, till havsmiljöns näringsväv. Bakte-
rierna omvandlar de lösta näringsämnena till levande
massa i form av deras egna celler. Samtidigt blir de föda
för andra organismer i havet. Bakteriecellerna äts av små
encelliga djurplankton och förs därigenom in i havets
näringskedja.

Nyupptäckta arter
I Bottenhavets kustzon, där en studie nyligen genom-
förts på de havslevande bakterierna, finns det totalt
ungefär 150 arter av bakterier. Det är bara några få av
dessa som klarar av att äta de ämnen som tillförs havet

Genom att använda lösta näringsämnen ifrån älvvatten som föda
kan havslevande bakterier tillföra ny näring till ekosystemet i
havet. Men dessa näringsämnen är ofta stora och komplicerade,
och få arter klarar av att få i sig dem. Vilka är då de bakterier som
klarar detta? I jakten på dessa har sex helt nyupptäckta arter
hittats i Bottenhavet.

från land. Vilka dessa humusätande bakterier är har man
tidigare inte känt till.

I studien i Bottenhavet upptäcktes sex nya bakterie-
arter, som alltså inte rapporterats tidigare från någon del
av världshaven. Fem av dessa sex arter tillhör släktet
Flavobacteria, som är det vanligaste släktet av bakterier i
havet. En av de nyupptäckta bakteriearterna tillhör släk-
tet Marinomonas. De nyupptäckta bakterierna verkar ha
den förmåga man sökte i studien, att kunna nyttja
ämnena från land som föda. Släktingar till de nyupp-
täckta bakterierna har tidigare visat sig kunna bryta ner
andra svårtillgängliga föreningar. Det är därför rimligt
att anta att Flavobakterier skulle vara det viktigaste
släktet som konsumerar de stora, humuslika ämnena i
det lösta organiska älvmaterialet i Östersjön.

Svårtillgänglig föda
De lösta ämnena från land är egentligen väldigt dålig och
svårtillgänglig föda. De innehåller för mycket kol i för-
hållande till kväve och fosfor. Dessutom har många
ämnen en komplicerad kemisk struktur som gör det svårt
för levande organismer att bryta ner dem. Hur Flavo-
bakteriaarterna lyckas nyttja de komplicerade organiska
molekylerna som föda vet vi ännu inte.

En art inom Flavobakteria släktet i 1000 gångers förstoring i ett epifluorescence-mikroskop. De har vanligen formen av en tub som är en knapp
tusendels mm lång och bara några tiotusendelars mm bred. Bakterierna på bilden kommer från en ren kultur på laboratoriet, ursprungligen isolerade
från Örefjärden i norra Bottenhavet. Bakterierna har färgats med det fluorescerande ämnet akridinorange.

Foto: Umeå Marina Forskningscentrum
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ÄLVVATTEN – EN UTSPÄDD BULJONG
Ett av Östersjöns karaktärsdrag är den stora
tillrinningen av sötvatten via älvar och vattendrag.
Stora mängder lösta organiska ämnen följer också
med sötvattnet, som en näringsrik buljong. En stor
del av "buljongen" består av humuslika föreningar
som bildats bl.a. som restprodukter av ofullständig
nedbrytning av högre växter (t.ex. gran, tall och
björk) och alger. Dessa föreningar är stora, komplexa
och svåra för organismer att tillgodogöra sig.

 Troligtvis är de "verktyg" de använder speciella
enzymer, men än så länge är detta bara gissningar.
Möjligen kan också solstrålning bidra till att bryta isär
vissa bindningar i molekylerna. Vad vi kan anta är att
deras speciella förmåga gör dem framgångsrika i konkur-
rensen om föda och livsutrymme. Det återstår också
många frågor om var och när under året dessa
Flavobakteria-arter förekommer i höga antal, hur de
samverkar eller konkurrerar med varandra, samt vilka
rovdjur som äter upp dem.

ATT ARTBESTÄMMA BAKTERIER
Bakterier är jordens äldsta organismer. De suger
upp sin föda, lösta ämnen, genom cellytan. De är
formade som små tuber, en knapp tusendels mm
långa och bara någon tiotusendels mm meter breda.

Även om man i mikroskopet använder 1000
gångers förstoring ser de väldigt lika ut. Enda sättet
att skilja arterna åt är att bestämma samman-
sättningen på deras arvsmassa med hjäp av mole-
kylärbiologiska metoder. En molekyl som bakterien,
och alla andra levande organismer, använder när de
gör proteiner är ribosomalt RNA (ribonuklein-
syra).Den har visats fungera som en tidmätare för
livets utveckling för alla levande organismer. Genom
att bestämma ordningen på de 4 föreningar som
bygger upp ribosomalt RNA kan man bestämma för
hur länge sedan organismer utvecklades till egna
arter. Ju längre tid som gått desto avlägsnare är de
vad gäller släktskap. Detta utgör idag den allmänt
accepterade metoden för att beskriva släktskap mel-
lan alla arter och har inneburit en omvärdering av
gamla modeller för livets träd.

Nyligen upptäckta Flavobakteria-arter har visats vara de som kan äta komplicerade organiska ämnen som rinner ut i form
av en buljong med älvarna runt Östersjön. Vilka verktyg bakterierna använder för att sönderdela ämnena i ätbara delar är
inte känt. Verktygen utgörs sannolikt av olika enzymer som antingen sitter på cellytan eller sänds ut i löslig form av bakte-
rien för att sönderdela stora molekyler till mindre. Genom att äta upp de sönderdelade lösta ämnena från land omvandlar de
löst kol och energi till partiklar i form av levande celler som äts upp av andra organismer i havets näringskedja. Produktio-
nen av organismer längre upp i näringskedjan blir därmed högre.
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TEXT Docent Johan Wikner, Umeå Marina Forskningscentrum
TEL 090-786 7980
E-POST johan.wikner@umf.umu.se
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ÖSTERSJÖNS HISTORIA, DEL 4

NNNNNär klimatet blev varmare och den senaste glaciala
tiden tog slut började jordens inlandsisar att
smälta. Världshaven tillfördes smältvatten och

deras yta steg, periodvis med så mycket som två cm per
år. För ca 10 000 år sedan etablerades en kontakt mellan
Östersjön och världshaven. Saltvatteninflöden började
då, för första gången sedan den senaste istiden, sätta sin
prägel på Östersjön. Inflödena skedde genom samma
sund som än idag står för vattenutbytet med Västerha-
vet, d.v.s. Öresund och Stora Bält. Detta är inledningen
till en 2 000 år lång period med relativt låg och varie-
rande salthalt i södra Östersjön, en övergångsperiod i
Östersjöns utveckling som ibland benämns Mastogloi-
ahavet.

En saltare Östersjö
När kontakten mellan Östersjön och världshaven hade
etablerats balanserades vattenståndet kring Östersjön av
den lokala landhöjningen och den stigande havsytan. I
söder innebar detta en stigande havsyta - en så kallad
transgression - vilket ledde till att inflödet av saltvatten
blev allt rikligare.

För 8 000 år sedan var vattendjupet i Öresund lika
stort som idag, och i södra Östersjön rådde brackvatten-
förhållanden med ungefär samma salthalt som idag.
Efter ytterligare 500 år hade även centrala Östersjön fått
brackvattenförhållanden. Sedimenten från den tyska
kusten avsatta under denna tid innehåller bl.a. fossila skal
av den marina snäckan Littorina littorea. Den har också
fått ge namn till detta stadium i Östersjöns utveckling,
Littorinahavet.

Varierande nivå på havsytan
Den fortsatta höjningen av världshavens yta innebar att
vattendjupet i Öresund och Stora Bält blev större än
dagens, och för Östersjöns del att den första s.k. Litto-
rinatransgressionen inleddes. Den kulminerade för
6 500 år sedan då Östersjöns havsyta låg ca 5 m över
dagens nivå i sydligaste Sverige.

Littorinahavet - en salt historia
Från sjö till hav, till sjö igen. Östersjöns historia efter den senaste
istiden är präglad av variationer i salthalten. De senaste 10 000
åren har vi haft inflöden av saltvatten genom Öresund och Stora
Bält. I början relativt svaga men med tiden, när vattenståndet
var högre i södra Östersjön, allt kraftigare. Numera är inflödena
åter svagare och kommer allt mer sällan. Hur morgondagens
Östersjö kommer att se ut är en komplicerad historia som beror
på sambandet mellan förändringar i landhöjningen och föränd-
ringar i världshavens nivå.

En fluktuerande havsyta är något som tycks ha kän-
netecknat södra Sverige under Littorinastadiet. Idag är
det lättast att studera dessa havsnivåförändringar längs
södra Östersjöns kuster, t.ex. i Skåne och Blekinge, där
landhöjningen var liten. Här finns upp till sex olika
transgressioner registrerade i sediment avsatta under
Littorinastadiet. Även på Öland, Gotland, längs Smål-
andskusten, på Södertörn och i södra Finland finns
Littorinatransgressionen dokumenterad. Längs Botten-
havet och Bottenvikens kuster finns däremot ingen trans-
gression registrerad eftersom landhöjningen i detta om-
råde under hela Littorinastadiet var större än havsytans
höjning.

Döda bottnar inget nytt
I och med att salt och näringsrikt vatten strömmade in i
Östersjön började alger och växtplankton att frodas.
Stora mängder organiskt material sjönk därför ned till
havsbotten, där syret förbrukades vid nedbrytningen.
Över stora arealer av centrala Östersjön avsattes för 7 500
år sedan laminerade sediment vilket betyder att bott-
narna hade helt syrefria förhållanden och saknade grä-
vande organismer, så kallade döda bottnar. Detta tyder
på att vertikal vattenomblandning saknades, vilket visar
på förekomsten av salthaltsskiktade vattenmassor. Dessa
förhållanden påminner mycket om dagens Östersjö. Yt-
terligare 1 000 år senare råder dessa förhållanden även i
Bottenhavet och Bottenviken.

Littorinahavet som det såg ut för 6 500 år sedan.
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Rikliga algblomningar
Vi vet också från studier av dessa laminerade sediment
att blågrönalgblomningar var vanliga under inledningen
av Littorinastadiet. De kanske t.o.m. var kraftigare än
dagens uppmärksammade algblomningar. Detta kan man
utläsa av i sedimenten bevarade pigmentrester från blå-
gröna alger. Sådana fossila pigmentrester finns i sedi-
ment från både södra och centrala Östersjön. Sediment
från Bottenhavet och Bottenviken har ännu ej under-
sökts, men algblomningar kan ha förekommit även där
under denna tid.

Förhållandena under tidig Littorinatid, med hög
temperatur och relativt vindstilla, låg salthalt (de blå-
gröna algerna kräver lägre salthalt än 11,5 ‰) och liten
konkurrens med andra alggrupper (som t.ex. kiselalger
vilka förkommer mycket sparsamt i sedimenten från
denna tid), gynnade uppenbarligen dessa blomningar.

Salthalten utforskas
Från den fossila kiselalgsfloran vet vi att salthalten i
Östersjön för ca 5 000 år sedan var högre än idag. Detta
var en effekt av ett större inflöde av saltvatten genom
sunden i söder, men orsakades förmodligen också av
större avdunstning p.g.a. högre solinstrålning under som-
maren och lägre tillflöde av sötvatten via floderna.

Vi vet för närvarande inte exakt hur mycket högre
salthalt Littorinahavet hade. Studier av fossila mussel-
och snäckskal och geokemiska undersökningar av sedi-
ment från Bottenhavet har visat att den skulle kunna ha
varit det dubbla mot dagens. Resultat från undersök-
ningar av syreisotoper i fossila skal från Finska viken är
dock betydligt konservativare och indikerar ca 4 ‰
högre salthalt än idag.

Det pågår för närvarande ett intensivt forskningsar-
bete med att rekonstruera salthaltsvariationerna under
Littorinatid. Det görs med hjälp av statistiska metoder
och analyser av både nu levande kiselalger, som lever
under kända salthaltsförhållanden, och av den fossila
kiselalgsfloran i sedimentkärnor. Pålitliga resultat kom-
mer därför förhoppningsvis att finnas tillgängliga inom
en snar framtid.

Långsamt kallare klimat
Den tid då salthalten i Östersjön var som högst samman-
faller också med den varmaste tiden sedan den senaste
istiden, det s.k. postglaciala klimatoptimat. Då växte ek,
lind och alm långt upp i södra Norrland. Efter denna tid
har salthalten i Östersjön sjunkit till dagens nivå och man
brukar säga att den egentliga Littorinatiden avslutades
3 000 år före nutid.
Klimatet efter värmeoptimat blev också stadigt kallare
med ett undantag: den medeltida värmeperioden. Detta
var en varm period som inträffade på 900–1300-talet

som bl.a. kännetecknas av att vikingarna bosatte sig på
Grönland och att det växte vindruvor i England. För
Östersjöns del innebar denna tid att produktionen av
alger och växtplankton återigen var hög och syrefria
bottnar med laminerade sediment bredde ut sig. Det
verkar också som om intensiva blomningar av blågröna
alger var vanliga under denna tid.

Denna varma period avlöstes av en kallare, den s.k.
Lilla Istiden. Då var isförhållandena sådana att Karl X år
1658 kunde tåga med 12 000 man över Stora och Lilla
Bält för att slå danskarna och sedermera sluta fred i Ro-
skilde. Denna kalla period kom också att innebära att
mer värmekrävande kiselalger försvann ur Östersjöns
flora.

Detta var den fjärde delen i vår artikelserie om
Östersjöns historia. De tre tidigare artiklarna publi-
cerades under 2003.

TEXT Thomas Andrén, Institutionen för geologi och geokemi,
Stockholms universitet
TEL 08-16 48 78
E-POST thomas.andren@geo.su.se

Den marina snäckan Lit-
torina littorea har fått ge
namn åt Littorinahavet.
Den återfinns idag i södra
Östersjön samt på Väst-
kusten.

Den nordamerikanska sand-
musslan Mya arenaria kom
till Östersjön med barlast-
vatten redan under vikinga-
tiden.

Tidig påverkan av människor
De senaste 1 000 åren av Östersjöns utveckling, med en
salthalt liknande dagens, har ibland kallats för Myahavet
efter den nordamerikanska sandmusslan Mya arenaria.
De kan i sitt larvstadium följa med slag- eller barlast-
vattnet i handelsskepp. Man har tidigare trott att arten
kom över från Amerika då atlantseglingarna kom igång
på 1500-talet. Danska kollegor har emellertid kunnat
visa med hjälp av kol-14 datering på de tidigaste Mya-
skalen att dom har vikingaålder. Ytterligare ett bevis på
att vikingarna var i Amerika långt före Columbus!

Illustration: Camilla Bollner
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UUUUUnder 1990-talet krympte svenskt fiske. Både
ekonomi, sysselsättning och antal företag gick
tillbaka och investeringarna stagnerade. Anta-

let yrkesfiskare minskade med över 12 procent och
värdet av fångsten sjönk i ungefär samma omfattning.
Utslag-ningen av de småskaliga företagen med hemma-
hamn i traditionella fiskelägen var ännu mer markant.

Ett annat sätt att mäta tillbakagången för svenskt
yrkesfiske är att följa ålderssammansättning och nyrek-
rytering. Genomsnittsåldern ökade snabbt från 44 år
1995 till 48 år 2000. I enskilda fiskelägen väntar man sig
att upp till en tredjedel av kåren försvinner inom en
tioårsperiod, p.g.a. pensionering och bristen på unga
fiskare.

Motsägelsefull politik
En risk som fisket alltid lever med, men som blivit ett
överhängande hot inom vissa fisken de senaste åren är
beståndens tillbakagång. Torskkrisen är välkänd, men
trots fokuseringen på Östersjötorsken är inte det havs-
området värst drabbat. Nedgången märks främst längst
kusterna och i öppna Kattegatt. En förmodligen oavsikt-
lig konsekvens av de senaste årens uppmärksamhet på
östersjötorsk är att svenska fiskare, som fångar sin lagliga
kvot tvingas till export eftersom den svenska efterfrågan
gått kraftigt tillbaka.

Samtidigt som det finns en berättigad oro över den
ekologiska uthålligheten i dagens fiske, så präglas politi-
ken fortsatt av flera motsägelser. Kvotsystemet innebär
att det blandfiske som är så viktigt på bl.a. västkusten
leder till att fin fisk slängs tillbaka död i havet. Om
kvoten av en art tar slut i augusti tvingas man kassera just
den delen av fångsten i varje tråldrag under hela hösten.
Det leder till att tusentals ton fisk kastas överbord i våra
havsområden, och globalt uppskattas att nästan en tred-
jedel av all fångst kasseras. Yrkesfiskarna har länge pekat

på det orimliga och moraliskt förkastliga i detta system.
De föreslår istället att man endast får fiska ett begränsat
antal dagar med redskap som selekterar bort småfisk och
att man i gengäld måste landa allt under denna tid.

Samarbete – en ljusglimt
Men de senaste årens fiskeripolitik har inte byggt vidare
på fiskets egna förslag till förbättringar. Marina reservat
är en kontroversiell åtgärd bland yrkesfiskare. Enda sät-
tet att få acceptans för en så pass drastisk inskränkning i
fisket är att arbeta fram underlag och förslag i en process
där yrkesfisket och andra brukare deltar från början till
slut.

En legitim förvaltning bygger på att de som berörs
har förståelse för syftet med regelverket. En bra början är
att ta fiskets egna idéer om hur man skall skona bestån-
den – ökad satsning på selektering, begränsning av fiske-
dagar och fredningsområden – som utgångspunkt för
samverkan. Men många av de nya förslagen och besluten
som rör kustfisket har presenterats utan eller med brist-
fällig dialog och yrkesfisket känner sig därför överkört.
För att nästa generation yrkesfiskare skall våga söka sig
till näringen måste politiken ta fasta på utvecklingsmöj-
ligheterna

 Samarbete mellan fiskare och marinbiologer kan
leda till att man arbetar över gränserna för att förvalta
bestånden och utveckla nya selektiva redskap. En annan
ljusglimt i den nya fiskepropositionen är det som minis-
tern kallar "inflytandemålet"; att ge yrkesfiskarna och
andra brukare större ansvar men också större makt över
fisket. Det förutsätter att man börjar lyssna på yrkesfis-
karna och deras företrädare.

Det ser mörkt ut för svenskt fiske. Utvecklingen
av viktiga nyckeltal – både ekonomiska och bio-
logiska – pekar i fel riktning. De senaste årens
fiskeripolitik har främst varit inriktad på att
bromsa fisket, men lyckas inte peka ut en ny,
tydlig färdriktning för ett uthålligt fiske.

Finns det en
framtid för
svenskt fiske?

Foto: Lars Edenius/Norrlandia

TEXT Anders Carlberg, Ideella Föreningen Västerhavet
TEL 031-60 50 49
E-POST anders.carlberg@o.lst.se
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Ny bok: Neptun och Mammon –Otto Petterssons brev till Gustaf Ekman 1884-1929
Under hösten 2003 utkom något så sällsynt som en bok om
två svenska havsforskare. Tyngdpunkten ligger på Otto
Pettersson och hans brev till vännen, forskningskollegan och
företagsledaren Gustaf Ekman under åren 1884 - 1929.

Breven har sammanställts av Eli-
sabeth Crawford och Artur Svans-
son. Den senare har själv arbetat
som oceanograf vid en av de enhe-
ter som Otto Pettersson lade grun-
den till (Fiskeristyrelsens hydro-
grafiska avdelning, numera
SMHI:s oceanografiska enhet i
Göteborg). Svanssons sakkunniga
kommentarer och förklaringar till
de olika brevens innehåll ger bo-
ken dess stadga och röda tråd och
är minst lika läsvärda som breven
själva.

Det är ingen brevväxling mellan Pettersson och Ekman
som presenteras. Endast ett fåtal av Ekmans brev finns
nämligen bevarade. Därför blir det en envägskommunika-
tion från Pettersson till Ekman vi får ta del av. Men man får
ändock en ganska god bild av vad Ekman har svarat.

När man läser breven kan man inte undgå att slås av hur
många av dagens problemställningar som aktualiserades av
Pettersson: överfiske, havsodling, mätmetodik etc.

Redan 1907 föreslår exempelvis Pettersson att man
skall konstruera en trål (kallad skontrålen) med ett galler-
fönster, där fisken "sorteras på samma sätt som sand och
grus vid 'harpning'". Denna trål är högaktuell idag för att
skona de yngre fiskarna från att fångas vid trålfiske.

Pettersson och Ekman var parhästar. Den förre vigde
hela sitt liv åt havsforskningen, den senare blev företagsle-
dare men förblev även fortsättningsvis havsforskningen tro-
gen. Mycket av vad de åstadkom på det administrativa
området finns fortfarande kvar. Från deras verksamhet
härrör Internationella havsforskningsrådet (ICES), Bornö
oceanografiska station, Fiskeristyrelsens havsfiske-
laboratorium, SMHI:s oceanografiska enhet i Göteborg
samt Oceanografiska institutionen vid Göteborgs universi-
tet. Inget dåligt arv att lämna efter sig!

För den som önskar få en bakgrund till dagens havs-
forskning i såväl Sverige som utomlands rekommenderar
jag denna närmast unika bok. Boken har utgetts av Tre
Böcker Förlag AB och kan även köpas på nätet under
adressen  www.trebocker.se .        Roger Lindblom

Trettio år i havsörnens tjänst!
Örngruppen i Gävleborg har under hela 30 år arbetat för en
frisk och livskraftig havsörnspopulation. Under denna tid
har man jobbat med allt från stödutfodring till rapportering
om populationen.

Film: Människan och havet
Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit fram fem filmer om
Gävleborgskusten under temat ”Människan och havet”.
Filmerna handlar om  landhöjning och avrinning, livet i
kusthavet, fisket, sjöfart och kultur och identitet. Filmerna
är utgivna av Länsstyrelsen Gävleborg och kan beställas
från Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle eller per telefon
026-17 10 00, se även  http://www.x.lst.se.

Marina centra utvärderas
De tre marina centra i Sverige, placerade vid universiteten i
Umeå, Stockholm och Göteborg, inrättades av regeringen
1989. Nu, efter 14 års verksamhet, är det dags att utvärdera
vad man åstadkommit. Vetenskapsrådet har fått ansvaret
för att genomföra utvärderingen.

De marina centras verksamhet inbegriper så olika verk-
samheter som forskning, utbildning, miljöövervakning och
information. En grupp med erfarenheter från alla dessa
områden kommer att arbeta med utvärderingen. Den 1 juli
2004 ska utvärderingen vara klar.

Kartering av utsjöbankar
Naturvårdsverket har gett de marina centra i uppdrag att
inventera utsjöbankar runt Sveriges kust. Dessa områden är
intressanta för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och
kan även vara betydelsefulla marina naturvårdsområden.
Områdena skall inventeras  biologiskt, geologiskt och
hydrografiskt. Arbetet kommer att utföras under 2004 och
2005.

Inventering av under-
vattensvegetation
I Kronörens naturreservat i Väster-
bottens län har inventeringar av
undervattensvegetationen genom-
förts. Området hyser ett flertal ar-
ter som på grund av den låga salt-
halten här lever på gränsen för sin
utbredning. Exempelvis är detta
den nordligaste utposten för blåstång (Fucus vesiculosus).
Rapporten finns att beställa från Länsstyrelsen i Väster-
bottens län, 901 86 Umeå. Den finns även i digital form:
http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/miljoovervakning/kust-
ochhav/vegetationskladdabottnar/

Hemsida om Bottniska viken
Informationscentralen för Bottniska viken har en ny, fräsch
hemsida. Informationscentralens uppgift är att snabbt nå
ut med information till be-
rörda myndigheter, organi-
sationer och allmänheten i
samband med ovanliga hän-
delser och akuta situationer
i kust- och havsmiljö. Det
kan exempelvis röra sig om
stora mängder alger i vatt-
net e, döda sälar eller tecken
på föroreningar som t.ex. oljefilm. Adressen till hemsidan
är http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/bottniskaviken-icbv.
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Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Box 460
405 30  GÖTEBORG

FOKUS � ISHAVSRELIKTER

 – under isen i egen glasbur

Kiselalgen Pauliella (Pauliella taeniata) är
en av de över 100 000 arter kiselalger som
finns på jorden. Många är fortfarande inte
kända för vetenskapen och bara i Östersjön
väntar hundratals arter på att bli upp-
täckta. Pauliella är dock så pass rikligt
förekommande att den har varit känd se-
dan 1878.

De flesta kiselalgerna i Östersjön är
antingen söt- eller saltvattenarter, som
också finns i våra sjöar eller på västkusten.
Pauliella har däremot en annan utbred-
ning. Den förekommer dels i Arktis och
dels i Östersjön, men inte däremellan.
Därför anser man att denna art är en ishavs-
relikt.

Alla kiselalger är encelliga, men de le-
ver ofta i kolonier som kan bli flera meter
långa. Pauliellas lite böjda celler är för-
enade i långa bandformiga kolonier som
frodas i det kalla gränsområdet mellan is
och havsvatten. Normalt är arten en av de
viktigaste kiselalgerna som under och pre-
cis efter islossningen färgar Östersjöns vat-
ten i guld.

Pauliella är helt beroende av havsis.
Varma vintrar är ett problem. När islägg-
ningen på havet uteblir, vilket ofta har
varit fallet under de senaste tjugo åren, har

denna alg lyst med sin frånvaro i stora
delar av Östersjön.

Kiselalgerna må vara små, men de är
många. De står ensamma för 23 % av
hela jordens primärproduktion. Det som
framförallt utmärker denna alggrupp är
att cellen omsluts av två kiselskal, som en
liten pillerask med lock. Kisel är ett av
jordens vanligaste grundämnen och an-
vänds bl.a. vid tillverkning av glas.
Kiselalgerna lever helt enkelt i en trygg
glasbur, som utgör ett bra skydd mot
omvärlden. Detta kan vara nyckeln till
varför just denna grupp har blivit så fram-
gångsrik under evolutionens gång.
Många arter, som ofta förekommer i
stort individantal, har bildats. I varje
liter Östersjövatten finns miljontals cel-
ler, på varje sandkorn finns hundratals
celler och på en enda sten kan det finnas
över tvåhundra arter.

När kiselalger dör sjunker de tomma
kiselskalen till havets botten och kan
finnas kvar där i tiotusentals år. De kallas
då för mikrofossil och visar oss hur Öst-
ersjön har utvecklats. Man kan följa ut-
vecklingen från Baltiska issjön, via
Yoldiahavet och Ancylussjön till Littor-
inahavet, då söt- och saltvattenarter av-

löst varandra och hamnat i olika sediment-
skikt. Under de senaste hundra åren kan
man följa människans påverkan på
ekosystemet, framförallt övergödnings-
processen, genom kiselsalgsskal från olika
arter.

Som mikrofossil är Pauliella naturligt-
vis en indikator på isvintrar och därmed på
klimatförändringar. 1900-talets kiselskals-
ansamlingar i djupsedimenten i Östersjön,
särskilt i Bottniska viken och Finska viken,
kan domineras helt av Pauliella. Det finns
en risk för att växthuseffekten så småningom
kommer att motverka all isbildning. Det
skulle leda till stora förändringar i Öster-
sjöns ekosystem, som är anpassat till låg
temperatur. För de isberoende ishavsrelikt-
erna, från vikaresälar till mikroskopiska
alger, skulle det vara förödande.

Pauliella

Kiselalgen Pauliella är den fjärde arten i
en serie om ishavsrelikter. Dessa presente-
ras samtidigt som du kan läsa om Öster-
sjöns historia inne i tidningen.

Foto: Pauli Snoeijs & Mats Kuylenstierna / Arctic Ocean
2002

Kiselalgen Pauliella taeniata. Cellerna bildar bandformiga kolonier som är ungefär 0,03 mm
breda. Varje cell omsluts av två genomskinliga kiselskal, och inne i cellerna syns de vackert
guldfärgade kloroplasterna där fotosyntesen sker.

TEXT Pauli Snoeijs, Institutionen för ekologi och
evolution, Uppsala universitet
TEL 018-471 2885
E-POST pauli.snoeijs@ebc.uu.se


