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N är man äntligen lämnar kaj, vinden leker i 
håret och man kan dra in havsluften i lung-
orna då känns det som man har hamnat rätt. 

Att bli marinbiolog var absolut inget dumt val. Det är 
något särskilt med havet. Inte bara på sommaren när 
det ligger blankt och solen speglar sig i det. Också på 
vintern när det blåser kuling så det går vitt på den grå, 
uppiskade ytan är det vackert. Tyvärr är det inte alltid 
man är i form av att njuta av det just då. Men idag har 
vi tur med vädret. Solen skiner och vi är på väg ut på 
provtagning med Kustbevakningens fartyg KBV . 
Äventyret kan börja.

Proverna ska hem
Under loppet av fyra dygn tar vi prover vid nio stationer 
som ligger utspridda i Bottniska viken. Året runt de 
senaste femton åren har detta miljöövervakningsprogram 
pågått. För det mesta används fartyget, men om vintern 
kan det bli helikopter eller svävare för att ta proverna. 
Vårt motto är ”proverna ska hem”, ungefär som man en 
gång i tiden sa, posten ska fram!

På väg ut till första stationen packar vi upp utrustningen 
som vi har tagit med från labbet, Umeå Marina Forsk-
ningscentrum. Förhoppningsvis har vi fått med oss allt 
som behövs. Vi gick noga igenom packlistorna innan vi 
begav oss hemifrån. När vi väl är ute på havet vill vi inte 
upptäcka att vi har glömt något viktigt. Efter ett tag i 
detta yrke blir man rätt duktig på att skriva packlistor, 
och på att improvisera när man, trots alla packlistor, har 
glömt något eller något gått sönder. 

Många olika mätningar
När vi anländer till första station börjar vi med att 
sänka ner CTD-sonden genom vattnet. Med den mäter 
vi djup, temperatur och salt, användbara data som kan 
berätta en hel historia. Medan CTD-sonden körs ned 
mot havsbotten kan vi se värdena på temperaturen 
och salthalten direkt på datorskärmen inne i labbet. På 
CTD-sonden sitter också vattenhämtare som vi tar upp 
vatten med från olika djup. Vi tar också ett vattenprov 
på de översta  metrarna med en specialkonstruerad 
slang. Vattenprover analyseras på bland annat  pH, syre, 
klorofyll, växtplankton och näringsämnen. Till slut tar 
vi ett håvdrag med en djurplanktonhåv från botten och 
upp genom vattnet,  för att kunna se vilka och hur många 
djurplankton som fi nns. Så fort proverna är väl ombord 
körs analyserna igång inne i labbet medan båten tar kurs 
mot nästa station. 

Forskningsfartyget KBV005 stävar ut på en expedition i Bottniska viken. Med på fartyget fi nns biologer och kemister från Umeå Marina Forsknings-
centrum, som ska samla in information om havets hälsotillstånd. Provtagningarna görs året runt, i alla väder, och på samma platser varje gång.

För att hålla koll på havsmiljöns tillstånd är det många olika 
typer av mätningar som görs, på samma platser, året runt, år ut 
och år in. Här får vi följa med Umeå Marina Forskningscentrums 
personal ut på en fyra dagar lång expedition i Bottniska viken, där 
vattnets kemi och biologi ska undersökas från ytan till botten.

FÖLJ MED PÅ EXPEDITION

Vi tar tempen på

Bottniska viken
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Sjön suger
Dagarna går fort. Stationerna avlöser varandra med nya 
analyser som ska göras. Hinner man med en kort fi ka ute 
i solen mellan analyserna, då är man riktigt nöjd. Och 
begreppet sjön suger visar sig än en gång stämma. Inte 
på något annat ställe blir jag så hungrig som på havet. 
Så alltid när kockens stämma kommer över intercallen 
”nu är det mat!” tänker man först; mat nu igen och två 
sekunder senare; oj, vad hungrig jag är. 

Det mesta av provtagningen sker från KBV  men 
uppe i Råneå har vi en station som bara är  meter djup 
och därför måste tas med en mindre båt. Då åker vi iväg, 
ofta i ganska hög fart så det känns som man fl yger över 
vattenytan, bort från stora båten och in i Rånefjärden. 
Med soligt och vackert väder som på denna resan blir 
detta kanske resans höjdpunkt.

Så, efter fyra dygn på sjön är alla stationer provtagna. 
Även om vädret har varit bra hela resan och alla analyser 
har gått bra är det skönt när båten vänder mot land igen. 
Att stå uppe på bryggan när man sakta kör in i hamn är 
en skön känsla. Nu gäller det att ta sig tillbaks till labbet. 
Proverna ska hem!

MILJÖÖVERVAKNINGEN I BOTTNISKA VIKEN
Inom miljöövervakningen i Bottniska viken mäts  allt 

från säl till de minsta växtplanktonen, från hydrogra-

fi ska data i ytan till bottenlevande djur. Mätningarna 

görs i stort sett på samma sätt som i andra delar 

av Sveriges hav- och kustområden, och också i an-

dra Östersjöländer. 

Naturvårdsverket 

och länsstyrelserna 

är ansvariga för 

mätningarna. Med 

de data som samlas 

in ska vi kunna upp-

täcka förändringar 

i ekosystemen. Att 

upptäcka sådana 

ändringar tar tid och 

det är därför viktigt 

att ta prover året 

runt och över många 

år. Det nuvarande 

övervakningsprogrammet är främst inriktat mot 

övergödning och miljögifter.

Resultaten av övervakningen i Bottniska viken 

har tidigare år presenterats i den årliga Bottniska 

vikenrapporten. Från och med i år kommer data att 

sammanställas tillsammans med data från resten 

av Sveriges kust- och havsområden i en nationell 

rapport. Arbetet med denna pågår, och rapporten 

väntas vara klar i oktober i år.


