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Svenska artprojektet 
kryssar vidare

Under två soliga veckor i juni tuffade fartyget 
Arne Tiselius runt ute på den svenska delen 
av Skagerrak, och provtagningar gjordes från 

norra Bohuslän ned till i höjd med Skagen. Som mest 
nådde vi ner till  meter, vilket är det djupaste man 
kommer på svenskt vatten! 

I augusti var det dags igen. Första veckan återbe-
söktes lokaler vi provtog i juni, innan vi styrde söderut 
till Kattegatt för att undersöka faunan på och omkring 
utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund. Kattegatt 
är ett mycket grunt hav jämfört med Skagerrak, men 
det fi nns faktiskt några områden djupare än  meter. 
Kattegattrännan, som till största delen fi nns på danskt 
vatten, går ned till  meters djup och dess sydligaste 
del når in i svensk ekonomisk zon. Fladen och Lilla 
Middelgrund, som vi tidigare besökt i samband med 
utsjöbanksinventeringen, uppvisar en mångfald miljöer 
med rik och varierad bottenfauna.

Räddning för rara arter
Det var många spännande djur som drogs upp från havs-
djupen! I Skagerrak domineras undervattenslandskapet 
av stora svagt lutande slätter där ett intensivt trålfi ske 
bedrivs. På dessa vidsträckta lerslätter är djurlivet numera 
ganska enahanda, men i de centrala delarna av Skagerrak 
fi nns ett starkt kuperat område. Detta har på grund av 
sin topografi  inte varit utsatt för lika omfattande bot-
tentrålning. Här återfanns fl era sällsynta arter, som större 
piprensare,  Funiculina quadrangularis, och den särpräg-
lade ormstjärnan Asteronyx loveni. Större piprensare var 
förr en mycket vanlig art på mjuka bottnar i Skagerrak 
och i svenska fjordsystem, men återfi nns numera endast 
i små områden som inte trålas. Även sjöpennan Stylatula 
elegans återfanns på ett fl ertal lokaler. Den var tidigare 
ganska allmän i Skagerraks djupområden men är numera 
tämligen sällsynt i svenska vatten. Totalt påträffades drygt 
 rödlistade arter under provtagningarna i Skagerrak. 
Detta bekräftar att många arter som under senare år 
nästintill försvunnit från våra hav fortfarande återfi nns i 
små isolerade områden som inte trålats. Även på Fladen 
och Lilla Middelgrund fi nns många numera sällsynta 
arter. Bankarnas avstånd till land gör att de inte påverkas 
av direkt landavrinning, utan fungerar som refuger för 
organismer som missgynnas av den kustnära övergöd-
ningen. Härute fi nns både välutvecklade skogar av tare 
som är en storvuxen brunalg, och maerlbottnar som består 
av lösliggande kalkalger. På Fladen återsågs en gammal 
kär bekant, den lilla söta krabban Thia scutellata som vi 
fann på samma lokal under utsjöbanksinventeringen 
! Förutom dessa fynd har arten endast påträffats 

I somras pågick ett intensivt arbete med bottenprovtagning ute 
på Skagerrak och norra Kattegatt. Parallellt med provtagning-
arna ute till havs pågick ett omfattande arbete på land, där 
insamlat bottenmaterial noga genomsöktes på jakt efter platt-
maskar, havsborstmaskar och slemmaskar. Inventeringen, som 
fi nansieras av Svenska artprojektet, syftar till att kartlägga den 
marina bottenfaunan längs den svenska västkusten. Totalt är ett 
tjugotal forskare och experter på olika marina organismgrupper 
involverade. Det material som samlas in införlivas med de marina 
samlingarna vid Göteborgs naturhistoriska museum. Alla fynd-
data kommer att göras tillgängliga via en nätbaserad artportal 
för marina evertebrater.

Proverna sköljs rena från lera. Under provtagningarna i som-
ras samlades närmare 2000 prover in. 

Långhalsen Ornatoscalpellum stroemii är en havstulpan, en helt 
marin grupp av fastsittande kräftdjur. 
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någon enstaka gång i Skagerrak. En annan spännande 
bekantskap är den sällsynta sjögurkan Pseudothyone 
raphanus, vilken återfanns i två exemplar på Fladen. 
Gurkan, vars form påminner om en rädisa, vilket också 
det latinska namnet antyder, är tidigare endast känd från 
enstaka lokaler i Bohuslän.

Arter får nya utbredningsgränser
På stenar tagna från  meters djup påträffades fl era 
intressanta arter, bland annat en havstulpan, den säll-
synta långhalsen Ornatoscalpellum stroemii. Arten är från 
svenska vatten endast tidigare rapporterad från ögon-
korallrevet i Säckenområdet i norra Bohuslän. En annan 
art som även den hittills bara påträffats i Säckenområdet 
är räkan Dichelopandalus bonnieri, som vi nu fann på en 
 meter djup lokal i södra Skagerrak. Lokalerna där 
arterna påträffades hyser inga koraller men är sannolikt 
ändå ”revliknande” med stark strömsättning och ansam-
lingar av stora svampdjur och nässeldjur. 

På  meters djup i Kattegatt, mellan Fladen 
och Lilla Middelgrund, fi ck vi en riklig fångst av den 
djuplevande räkan Atlantopandalus propinqvus. Såvitt vi 
känner till är detta första gången arten rapporterats från 
Kattegatt. Den sällsynta lilla snäckan Trophon barvicensis 
påträffades även den för första gången i Kattegatt.

Forskning ger längre artlistor
I Svenska artprojektet ingår fl era forskningsprojekt kring 
dåligt kända marina organismgrupper såsom plattmaskar, 
mossdjur och slemmaskar. Inom dessa projekt kommer 
inventeringsmaterialet till god användning och artlistorna 
fylls på med arter nya för landet såväl som för veten-
skapen. När det gäller plattmaskar så påträffades hela 
fyra tidigare obeskrivna arter av gruppen rhabdocoeler 
i materialet från Skagerrak! 

Även inom andra grupper har ett antal obeskrivna 
arter påträffats, däribland minst ett halvdussin foramini-
ferer som är små encelliga djur med skal. Dessutom åter-
fanns ett antal foraminiferer som inte tidigare påträffats 
i Skagerrak/Kattegatt, under sommarens provtagningar, 
samt en speciell typ av foraminiferer, en så kallad komo-
kiaceer (Komokiacea). Dessa är tidigare endast kända 
från djuphavet nedom tusen meter!

Mossdjur förekommer i våra vatten framförallt i 
kustnära tämligen grunda områden, men på fl era djupa 
lokaler i Skagerrak återfanns en mycket rik mossdjurs-
fauna, med bland annat den vackra Reteporella beaniana. 
Flera arter som inte tidigare är kända från området 
hittades och några av dem tycks vara obeskrivna. Just 
nu pågår planeringen inför den kommande sommarens 
provtagningar för fullt. I slutet av maj tuffar båten åter 
söderut – under 2007 räknar vi med att gå på djupet med 
bottenfaunan i södra Kattegatt och Öresund!

I HavsUtsikt 2/2004 och 3/2005 fi nns fl er artiklar 

från inventeringar med ArtDatabanken. Alla fynd-

data kommer att göras tillgängliga via artportalen 

för marina evertebrater: www.artportalen.se

Det koralliknande mossdjuret Reteporella beaniana återfanns på ett fl ertal lokaler 
djupare än 100 meter i Skagerrak.

Den lilla bruna sjögurkan Ocnus brunneus påträffades i Skagerrak samt två loka-
ler på Fladen. O. brunneus är mycket lik sin namne, den vita Ocnus lacteus, och det 
är oklart huruvida gurkorna verkligen är två olika arter eller två färgvarianter av 
samma art.
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