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västerhavet
norska rännan, som skär in i Västerhavet från 

Nordsjön och Atlanten, är på sitt djupaste 
ställe över 700 meter djup. På land motsvarar 

det två Eiffeltorn staplade på varandra – och nära 100 
meter till. 

Skagerrakdjupet är bara en av Västerhavets ytterlig-
heter. Havsmiljön går från bräckt i söder till oceaniskt 
i norr, från sött vid ytan till salt på djupet, från öppet 
hav i Skagerrak till Öresunds trånga passage, från hård 
sten till väldiga lerbottnar. Det rika växt- och djurlivet 
står i skarp kontrast mot Östersjöns relativa artfat-
tigdom. I Västerhavet lever ett 80-tal marina fiskarter, 
i Bottenhavet bara ett 15-tal. I våra västra vatten finns 
också ungefär 100 arter av brunalger, medan vi utanför 
östkusten hittar ett 20-tal. 

öresund porten mot östersjön
Västerhavet är egentligen inget eget hav, utan ett sam-
lingsnamn för tre olika havsområden: Öresund, Kattegatt 
och Skagerrak. Börjar vi i söder och i Öresund hittar vi 
ett trångt skärgårdshav, korsat av en bro, av färjor och av 
en livlig fartygstrafik. Just fartygstrafiken medförde att 
trålfisket förbjöds i Öresund redan 1932. Det har gjort 
att sundet idag har ett ganska välmående fiskbestånd, 
inte minst har den hotade torsken en fristad här.  

Tvärs över sundet löper en tröskel med ett vattendjup 
om bara åtta meter. Tröskeln försvårar utbytet av vatten 
mellan Västerhavet och Östersjön: det krävs ihållande 
och stark blåst för att nytt, salttyngt vatten ska orka 
”rinna över” tröskeln.   

marelden lyser i sommarnatten
Vid Öresunds norra mynning tar Kattegatt vid. Här 
består botten till stora delar av lera och sand och vattnet 
är saltare, om än fortfarande påverkat av Östersjöns 
brackvatten. Kattegatts bottenfauna och djurliv är 
mycket rikt – och bjuder på några udda naturfenomen. 
Här finns till exempel växtplankton som har förmågan 
att sända ut ljusblixtar! När dessa dinoflagellater samlas 
i tillräckligt stora hopar skapas så kallad mareld, som 
sena augustinätter lyser upp båtarnas kölvattnet på ett 
nästan magiskt sätt. Mareldsflagellaten kan pumpa upp 
sig med vatten, och på så sätt påverka sin egen flytkraft. 
Det är mot slutet av blomningen som de flyter upp mot 
ytan och ger ifrån sig kortvariga, blå ljusblixtar. 

Ju längre norrut vi kommer, ju fler växter och djur 
hittar vi. I Västerhavet samsas tusentals arter som hopp-
kräftor, hinnkräftor och pilmaskar; knöltång, blåstång 
och sågtång; rödalger, blåalger och grönalger; blåmusslor, 
havstulpaner och knivmusslor; havskräftor, krabbor och 
hummer; knorrhanar, marulkar och – förstås – maneter. 
Röda och blå, med stingsliga nässeltrådar, är maneterna 
en lika stor plåga för västkustens badsugna som algerna 
är för östkustens.  

svensk ocean
      i miniformat

västerhavet

Som en vik i Atlanten och med ett rikt växt- 
och djurliv är Västerhavet Sveriges egen 
ocean.  Men vad är det som lyser i vattnet? 
Ett gäng dinoflagellater – eller har aliens 
landat  i havsdjupen?
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Karga klippor och djupa fjordar
Drar du en linje från Skagens norra udde i Danmark till 
Pater Noster-skären norr om Marstrand har du ritat grän-
sen mellan Kattegatt och Skagerrak. Gränsen är kanske 
tydligast från land, där Kattegatts svenska sida domineras 
av slättlandskust och strandängar medan Skagerraks 
kust präglas av berg, nakna klippor och skärgård. Bland 
Västerhavets många öar hör Tjörn, Orust, Kosteröarna, 
Väderöarna och Kärringön till de mest kända. 

Ett särskilt fenomen i Västerhavet är fjordarna. I 
Bohuslän finns Idefjorden, Gullmarsfjorden (eller Gull-
marn) och fjordarna kring Orust, varav Idefjorden och 
Gullmarn är äkta fjordar – alltså havsvikar som är djupa 
längst in och grunda vid mynningen. Grunda trösklar vid 
ingångarna gör att vattnet från Skagerrak inte kan flöda 
fritt in och ut, vilket leder till dålig vattenomsättning 
i fjordarnas djupare delar. Ändå är fjordarnas mycket 
speciella miljöer rika på både växter och djur.

aliens har landat 
Vill man hård-dra det kan man säga att Skagerrak är 
Sveriges enda ”riktiga” hav. Med sin oceaniska salthalt, 
som är mer än dubbelt så hög mot Östersjön, är Skager-
rak vårt artrikaste havsområde. En av Västerhavets mest 
unika platser är Kosterhavet utanför Strömstad. Här finns 
korallrev och ungefär 6 000 djurarter, varav 200 unika 
för Sverige, och planer finns på att göra området kring 
Kosteröarna till Sveriges första marina nationalpark. 

Ryktet verkar ha spridit sig, för på senare år har flera 
arter påträffats i Skagerrak som inte alls hör hemma här. 
Bland dessa så kallade aqua-aliens hittar vi japanska 
ostron, brunalger från Saragassohavet, och den amerikan-
ska, självlysande (!) lilla kammaneten Mnemiopsis, som 
forskarna tror har ”tjuvåkt” till svenska vatten i fartygens 
barlasttankar. Mnemiopsis är ett effektivt rovdjur som 
gärna äter fiskrom och fiskyngel, och skulle den etablera 
sig i Västerhavet befarar forskarna att det kan hota våra 
inhemska arter. 

Ett allt effektivare yrkesfiske har också, tillsam-
mans med miljögifter och övergödning, hårt beskattat 
Västerhavets en gång så rika fiskevatten. På 1930-talet 
fiskades enorma mängder tonfisk i Västerhavet, ända 
nere i Öresund. I dag är tonfisken borta. Ålen tros ha 
minskat med 80 till 95 procent, torskynglen verkar ha 
försvunnit. Hur Västerhavets ekosystem ska skyddas och 
torsken räddas från kollaps hör till 2000-talets största 
miljöpolitiska utmaningar. 

inget tidvatten 
Det finns en sak till som gör Västerhavet unikt globalt sett: 
avsaknaden av tidvatten. Medan det på engelska stränder 
kan skilja fem-sex meter mellan hög- och lågvatten är det 
västsvenska tidvattnet bara några decimeter och knappt 
märkbart med blotta ögat. Orsaken är att ”

tidvattensvågen från Atlanten vrids runt i Norska rännan, 
och sedan krockar med sig självt och dör ut innan den 
når Skagerrak. Med detta sagt orsakar tidvattnet ändå 
kraftiga strömmar i trånga sund, där Malö strömmar vid 
Orust är ett känt exempel. 

Och om Västerhavet är en mini-ocean är det verkligen 
med betoning på mini. Öresunds, Kattegatts och Ska-
gerraks totala yta är omkring 70 000 kvadratkilometer. 
Det motsvarar en femtedel av Östersjön – eller om du 
vill inte ens en tusendel av Atlanten. 

det finns flera arter av trollhummer i Västerhavet. egentli-
gen har den också ett missvisande namn; den är inte en hum-
mer utan ett kräftdjur inom gruppen anomurer. trollhum-
mern kan självstympa sig, för att kunna fly medan rovdjuret 
börjar äta på kroppsdelen – och sedan ersätta den förlorade 
kroppsdelen med en ny under skalömsningen.

Ålgräsängarna på svenska västkusten är mycket viktiga för 
produktionen av både växter och djur, men sedan början av 
1980-talet har sjögräsens utbredning minskat i Sverige och 
världen. Världsnaturfonden har därför deklarerat ålgräsäng-
arna som internationellt skyddsvärda. bilden tagen utanför 
Skaftö.

krister svahn/redaktionen

foto: kentaroo tryman

foto: kentaroo tryman


