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Tufft att  
vara tumlare.
bild: JuliuS t. cSotony

❞ “We cannot wait for speeches, 
when the sea is rising around 
us all the time.”

Simon Kofe, utriKeSminiSter i  

StillahavSnationen tuvalu vid CoP 26
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HavsuTsikT

deT är egeNTligeN koNsTigT att 
vi ofta glömmer att på riktigt tänka på 
allt som havet betyder. detta trots att 
det täcker det mesta av jordens yta, ger 
mat till över en miljard människor, är 
en stor transportled och ett hem till en 
otrolig rikedom av arter och ekosystem. 
Have t är sällan det som först lyfts upp 
när klimat frågan uppmärksammas i oli
k a sammanhang. Kanske svaret ligger i 
att havet finns med överallt och just där
för till synes kan verka lite bortglömt? 

HaveT är ceNTralT i klimat
systemet. Havet är i ständig växelverkan 
med atmosfären, land, och isar. Havet är 
en del i kolcykeln och tar upp antropo
gena koldioxidutsläpp, dock på bekost
nad av havsförsurning. Av den uppvärm
ningspåverkan som klimatutsläppen or
sakar värmer merparten – över 90% – 
upp havet. resten värmer upp atmos
fären, marken och isar. Att havet är en 
stor vattenmassa gör att dess temperatur 
ändå stiger långsammare än luftens. den 
långsamma takten med vilken ytvattnet 
sprids till havets djupare delar bromsar 
klimatförändringen, men gör samtidigt 
att havsnivåhöjningen och förändringar i 
djuphavet kommer att fortsätta under en 
lång tid efter att klimatutsläppen upp
hört och uppvärmningen avstannat. om 
koldioxidhalten minskar i atmosfären 
”andas” havet till och med ut den koldi
oxid det en gång fångat.  

klimaTforskNiNgeN om HaveT 
har långa anor. Havsmodeller har ut
vecklats över årtionden och utgör en 
omistlig del i dagens globala klimat
modeller. ovärderliga mätningar görs 
med observationssystem som vuxit fram 
över tid och inkluderar bojar, satelliter, 
ubåtar, forskningsfartyg och mareogra
fer. Idag finns även ett globalt system av 
4000 mätenheter som driver runt under 
ytan och mäter kontinuerligt ner till någ
ra kilometers djup. utvecklingen har va
rit smått otrolig från när hinkar kasta
des över relingen med rep för att mäta 
vatten temperaturen. 

i fN:s klimaTpaNels kunskaps   
ut värd eringar finns havet med överallt, 
till exempel vad gäller observerade för
ändringar, kolcykeln, scenarier om  
havets uppvärmning, havsnivån, havs
strömmar, syreminskning, försurning, 
salthalt och marina värmeböljor. Så 
har det varit seda n den första iPcc
rapporte n 1990 och även i iPcc:s senas
te rapport från augusti 2021. Det finns 
dessutom en dedikerad specialrapport 
om havet och kryosfären från 2018.  

HaveT är sTorT, men ändå inte när 
vi tänker på allt det utsätts för idag. An
passning av marina aktiviteter och ma
rint liv är särskilt knepig. till exem
pel påverkar klimatförändringen vilka 
områden fiskar trivs i, och fiskebestån

den känner inte till fiskeavtalens grän
ser. därtill är många arter redan pressa
de av annan påverkan och exploatering. 
Att bo vid sårbara kustnära områden blir 
inte heller mindre riskfritt när klimatet 
förändras. 

uTmaNiNgeN iNom forskNiNgeN 
och i praktiken idag är att utgå från den 
kunskapen vi redan har och vidta åtgär
der, och samtidigt fortsätta bygga upp 
kunskapsbasen kring det vi skulle behö
va veta ännu mer om.  

Markku Rummukainen

 KröniKa

havet är stort, 
men ändå inte! 

Det är för varmt 
...jag flyttar!

Foto: SiK Av niKitin victor/SHutterStocK

markku rummukaiNeN

…är klimatrådgivare på SMHI och 
professor i klimatologi vid Lunds uni-
versitet. Han har forskat om klimat 
i nästan 25 år och medverkat både i 
FN:s klimatpanel och FN:s klimatför-
handlingar. Sedan 2016 är han Sveriges 
kontaktperson för IPCC. 
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Ö
ver nittio procent av den glo
bala uppvärmning som män
niskan skapat har absorbe
rats av havet, liksom nästan 

en tredjedel av all koldioxid som vi har 
släppt ut. det varmare vattnet påverkar 
alla levande organismer, inte minst fisk. 

uppvärmningen har dessutom gjort 
att extremt höga vattentemperaturer har 
blivit vanligare och värmeböljorna läng
re. extremtemperaturer i vattnet kan 
leda till syrebrist och akut fiskdöd i grun
da områden, om fisken inte kan eller hin
ner flytta sig till kallare och syrerikar e 
vatten. Men även den allmänna upp
värmningen av haven kan få effekt på var 
fisken finns, hur den växer och dess sam
spel med andra arter. 

minskande fiskfångster 
Modellsimuleringar av globala möjlig a 
fiskfångster fram till 2050, som gjorts 

för Fns mat och jordbruksorganisation 
(FAo), pekar generellt på minskande 
framtida fångster. Samtidigt visar de på 
stora regionala skillnader, med ökande 
fångster vid polerna men kraftigt mins
kande fiskfångster i stora delar av de tro
piska och subtropiska områdena. de se
nare är världens mest tätbefolkade om
råden, och minskande fiskfångster utgör 
ett allvarligt hot mot säker tillgång på 
mat. Illegalt fiske riskerar att öka när till
gången på fisk minskar, liksom konflikter 
kopplade till fiskerättigheter. Det finns 
med andra ord ett stort behov av att för
stå hur fiskpopulationer, födovävar och 
fiskemöjligheter påverkas av det allt var
mare havet. 

stora fiskar klarar sig sämre 
Uppvärmningen av havet påverkar fisk
ens kroppsfunktioner. när temperatu
ren ökar går ämnesomsättningen fortare. 

Fiske n behöver då äta mer för att driva 
deras allt snabbare omsättning av näring 
till energi. Eftersom fiskar är kallblodig a 
djur kan viss uppvärmning göra att de 
rör sig fortare och därför snabbare kan 
fånga byten. Men vid ännu högre temp
eraturer minskar istället deras förmåga 
att få tag på föda. Konsekvensen kan bli 
att fiskar växer snabbare om det blir lite 
varmare i vattnet, men får problem om 
temp eraturen ökar mycket.  

Fiskars ämnesomsättning, närings
behov samt vad och hur snabbt de äter 
beror inte bara på temperatur utan ocks å 
bland annat på hur stora de är. Stora 
fiska r ökar ofta ämnesomsättningen mer 
än små fiskar vid uppvärmning. De före
drar dessutom ofta lägre temperaturer 
än små individer. därför klarar sig stora 
fiskindivider generellt sämre än små när 
vattnet blir varmare. detta leder till för
ändringar i fiskpopulationernas storleks
sammansättning, vilket i sin tur kan få 
effek ter på andra delar av födoväven. 

fiskar som växer snabbare
Det finns flera faktorer som leder till att 
fiskpopulationer förändras till att be
stå av allt fler små individer. Det varma
re vattnet gör att små individer växer 
snabbare, och kan också leda till att stora 
gamla fiskar dör om de inte får tillräck
ligt med föda för att täcka sitt ökade nä

varmare hav  
– hur påverkas fisken?
Uppvärmningen av havet går allt snabbare, och förutsätt-
ningarna för livet där ändras i grunden. Det varmare vattnet 
påverkar var fisken finns, hur den växer och dess samspel 
med andra arter. Detta förändrar både havens ekosystem och 
förutsättningarna för fiske. För att säkra levande hav, till-
gång på fisk och hållbart fiske behöver därför både fisket och 
fiskevården anpassas till de pågående klimatförändringarna. 
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Havsviken som påverkas av varmvattenutsläpp från Forsmarks kärn-
kraftverk ger goda möjligheter att göra jämförande studier med det 
intillliggande kustområdet. På så sätt har vi kunnat studera vilken 
effekt den högre temperaturen har fått på fisken och dess föda. 

Rom av abborre samlas in för experiment  
med bland annat uppvärmning.
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ringsbehov. Dessutom skulle fiskars ålder 
vid könsmognad kunna ändras på grund 
av uppvärmningen. eftersom kropps
tillväxten normalt blir långsammare efter 
könsmognad skulle även det kunna bidra 
till en ökande andel små individer.  

Ökade risker för rovfiskar 
Fiskar äter ofta olika typ av föda un
der sin utveckling. Hur snabbt de fång
ar byten beror både på deras och bytets 
kroppsstorlek. när antalet små respektive 
stora fiskar förändras påverkas därför hur 
snabbt de äter olika byten, eller själva 
blir ätna. Små fiskarter kan till exempel 
gynnas när uppvärmningen gör att sto
ra individer av rovfisk försvinner. Att det 
blir mycket bytesfisk är dock inte bara 
positivt för rovfisken. Om bytesfisken 
äter liknande föda som till exempel rov
fiskyngel kan den ökande konkurrensen 
från bytesfiskarna hämma att rovfiskarn a 
växer sig stora. Därför kan rovfiskarter 
bli mer känsliga för exempelvis fisk e, som 
också ökar dödligheten hos stora rov fi sk
a r, när uppvärmningen ökar.   

viktigt att kombinera metoder
Hårt eller storleksselektivt fiske kan 
ocks å bidra till att stora individer blir 
mer sällsynta i fiskpopulationerna. Det 
är därför  viktigt att kombinera olika me
toder, och om möjligt studera effekter 
på både fiskade populationer och såda
na som inte är utsatta för intensivt eller 
storleksselektivt fiske. Förändringarna i 
fiskpopulationernas storlekssammansätt
ningar kan få stor a effekter på framtidens 
havseko system.  

lägre fiskproduktion 
Uppvärmningens effekter på fiskpopula
tioners storlekssammansättning påver
kar också produktionen av fisk. Om små 

fiskar blir fler och större fiskar blir färre i 
en fiskpopulation så minskar produktio
nen av ny fiskbiomassa, trots att små in
divider växer snabbare när vattnet är var
mare. Anledningen är att dessa individer 
är för små för att deras tillväxt skall kun
na kompensera för förlusten av de stora 
individerna, trots att de är många. detta 
kan till exempel ses hos abborre i svens
ka sjöar. där är kropptillväxten snabbare 
hos små abborrar, andelen små individer 
i populationen högre och fiskproduktio
nen är lägre i varma vatten. 

arters utbredning ändras 
Vissa fiskarter är anpassade för att leva 
i kalla vatten och andra i varma vatte n. 
Fiskar som trivs bäst i kalla vatten, som 
till exempel havsöringen, förväntas drab
bas snabbare av uppvärmning än fiska r 
anpassade till varma vatten, såsom 
abborr en.  

uppvärmningen gör också att arter 
som trivs i varma miljöer sprider sig till 
nya områden i takt med att temperaturen 
ökar. tropiska arter sprider sig mot temp
ererade områden, och arter från temp
ererade hav, som nordsjön, sprider sig 
mot polerna. utbredningsgränsen för ar
ter som lever i de översta 200 metrarna 
i haven har i genomsnitt flyttats 35 mil 
närmare Nordpolen sedan 1950talet.  

fisket behöver anpassas 
Alla dessa förändringar gör att det ställs 
höga krav på att fisket anpassas till den 
globala uppvärmningens konsekvenser 
för att vara långsiktigt hållbart. en sådan 
omställning, grundad på kunskapen om 
hur fiskpopulationerna och födovävarna 
påverkas av de allt varmare haven, kom
mer att vara helt avgörande för att vi ska 
kunna säkra en framtid med levande hav 
och god tillgång på fisk.Z 

TexT ocH koNTakT:

Anna Gårdmark och Magnus Huss,  
Institutionen för akvatiska resurser,  
Sveriges lantbruksuniversitet 

anna.gardmark@slu.se

läs mer:

Individual variation and interactions explain 
food web responses to global warming. 
Philosophical Transactions of the Royal 
Society London 2020. 

klimaTeffekTer på fisk

För att förstå hur högre vattentempe-
raturer påverkar fisk har vi bland annat 
jämfört abborrar som levt i en havsvik 
som påverkas av varmvattenutsläpp från 
kärnkraftverket i Forsmark med abborrar 
från intilliggande kustområden med na-
turliga temperaturer. Uppvärmningen 
har pågått sedan 1980 och fiskarna har 
samlats in årligen i över 40 år. Genom att 
mäta tillväxt på gällock från dessa fiskar 
har vi kunnat se hur deras kroppstillväxt 
förändrats av uppvärmning över lång tid. 

Vi har också analyserat ett mycket 
stort antal sjöar och kustområden, ge-
nomfört experiment med fisk och plank-
ton och utvecklat matematiska modeller 
över hur fisksamhällena fungerar.
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Experiment görs i och utanför havsviken som är påverkad av kärnkraftverket. Uppvärmning 
av vattnet har pågått sedan 1980, och fisk har samlats in årligen.

Fiskarnas gällock ger viktig informa-
tion om fiskens kroppstillväxt.
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H
ur ska man hitta farliga ke
mikalier i ett hav där det 
finns hundratusentals olika 
kemiska ämnen, i en bland

ning av helt naturliga substanser och så
dana som är skapade av människan? Där 
de flesta är helt ofarliga, men det är av
görande att hitta dem som inte är det. 
det är där vår jakt börjar. 

varför är de farliga? 
det första steget i vår jakt är att fundera 
över vAd vi letar efter. vi vill hitta farliga 
kemikalier. vad är det då som gör somli
ga kemikalier farliga?  

Ämnen som kan skada växt och djur
liv eller människor om de kommer ut i 
miljön är giftiga. de kan exempelvis på
verka hälsan eller reproduktionen. Ju 
mer av giftet som finns desto större effek
ter får det. 

 Många kemikalier som vi tillverkat tar 
lång tid för naturen att bryta ned. därför 
finns de kvar länge i miljön, och blir allt 
vanligare om man inte stoppar tillflödet.  

en del kemikalier ansamlas dessutom 
i allt högre halter ju högre upp i närings
kedjan man kommer. det kallas för bio
magnifiering. Värst drabbade blir rovdjur 
och vi människor.  

de farligaste miljögifterna är sådana 
som har alla tre egenskaperna; giftiga, 
stabila och anrikas i näringskedjan. 

var kommer de ifrån? 
Man vet sällan i förväg vilka ämnen som 
hamnar i miljön. Flödet av varor är stort 
och komplext, och innehållet är ofta mer 
eller mindre okänt.  

tiotusentals kemikalier används hela 
tiden; i industrin och på sjukhus, som be
kämpningsmedel i jordbruket och som 
impregneringsmedel för textilier, i våra 
läkemedel och i de flesta vardagsproduk
ter vi använder. 

dessutom produceras tusentals nya 
kemikalier varje år, varav några kan visa 
sig vara farliga. Myndigheter arbetar hårt 
med frågan, men ligger ständigt efter in
dustrin. en del farliga ämnen bildas dess
utom oavsiktligt, som dioxiner som bildas 
vid förbränning och PAHer som bildas vid 
skogsbränder och när man grillar.  

Kemikalierna kommer från många oli
ka håll, och kan spridas med luft eller 
vatten och via växter och djur. de om
vandlas ofta under tiden på olika sätt till 
nya mer eller mindre giftiga ämnen.  

detta leder oss till det andra steget i 
jakten: Hur gör man för att hitta dessa 
farliga ämnen? 

Tålamod … 
Här möter vi det första problemet: nya 
ämnen och sådana som blir allt vanligare 
finns i mycket lägre halter än gamla föro
reningar, och i väldigt mycket lägre hal
ter än naturliga ämnen som till exempel 
fett. Därför är identifieringen av de för
ra, i en mix som huvudsakligen består av 
de senare, en mycket utmanande upp
gift. det krävs både tålamod och detek
tivarbete.  

tekniken man använder för att hit
ta det som man inte vet finns kallas non
target screening, alltså en undersökning 
utan förutbestämt mål. 

Man tar sitt prov, exempelvis vatten, 
sediment, sälspäck eller fisklever. Däref
ter extraherar man kemikalierna ur pro
vet samt separerar främmande ämnen 
från naturliga med hjälp av deras olika 
kemiska och fysikaliska egenskaper. Se

Vi vill till varje pris undvika en upprepning av det som hände med sälarna och havsörnar-
na före sekelskiftet. Eftersom de äter mycket fisk drabbades de hårt av miljögifterna PCB 
och DDT och var nära att utrotas. Strömmingen innehåller fortfarande så höga halter av 
miljögifter att unga människor avråds från att äta den mer än ett par gånger om året.  

JakTeN på deT okäNda 
– om farliga kemikalier i havsmiljön
Många kemikalier som vi människor har skapat och använder 
i vardagen hamnar så småningom i miljön. En del av dem an-
samlas och lagras i fett och andra vävnader hos fisk, fåglar och 
däggdjur. När vi äter dessa djur kommer kemikalierna tillbaka 
till oss. Så i princip äter och dricker vi det vi tidigare spola t 
bort. Det är ett skäl till att vi måste veta vilka miljö gifter som 
finns i havsmiljön, och hur mycket. Men hur gör man för att 
hitta de ämnen som är farliga för miljön och för oss?  
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gråsäl

kNubbsäl

Tumlare

TåNglake sill/sTrÖmmiNg

blåmussla

dan kör man provet genom en avancerad 
masspektrometer för att skapa en sorts 
fingeravtryck av alla de olika kemikalier 
som finns i provet. Fingeravtrycken kan 
sedan matchas med de hundratusentals 
kemikalier som redan finns identifierade 
i stora databaser.  

… och detektivarbete  
När man hittar ett ämne som inte finns 
i databaserna så påbörjas ett riktigt 
detektiv arbete för att ta reda på vad det 
kan vara. vikten går att räkna ut, och 
fingeravtryck av liknande ämnen liknar 
också varandra. när man slutligen vet 
vad det är för något behöver giftigheten 
bedömas. det enklaste är om man kan 
koppla det nya ämnet till en känd grupp 
av ämnen. då är sannolikheten stor att 
det nya ämnet fungerar på samma sätt 
och är ungefär lika farligt.   

det tar mycket lång tid att karaktäri
sera alla ämnen i ett prov, och lista ut vil
ka som kan tänkas vara farliga. Att sedan 
verkligen bevisa att något är farligt och 
få lagstiftare att göra något tar flera de
cennier. 

Nytt sätt att prioritera 
i vår forskargrupp ville vi hitta ett snab
bare och mer effektivt sätt att hitta just 
de nya kemikalier som kan bli farliga för 

havets rovdjur. vi bestämde oss för att 
kombinera den utmärkta nontarget scre
eningtekniken med de farligaste kemika
liernas hotfulla förmåga att anrikas i nä
ringskedjan. 

vi tog prover från de djur som visas i 
figuren. De är allesammans viktiga arter 
i Östersjöns ekosystem och representerar 
korta näringskedjor av bytesdjur och rov
djur, från kusten och från mer öppet hav. 

När vi väl fått fram fingeravtrycken 
från masspektrometern av alla de tusen
tals ämnen som fanns i dessa djur så jäm
förde vi dem. vi tittade bara vidare på 
de kemikalier vars fingeravtryck fanns 
hos både bytesdjur och rovdjur, och som 
dessutom fanns i betydligt högre halter 
hos rovdjuren. På så sätt kunde vi snabbt 
hitta just de ämnen som anrikas och där
med riskerar att påverka rovdjuren och 
oss fiskätande människor. 

gamla och nya ämnen  
Med vårt nya sätt att prioritera hitta
de vi snabbt en mängd olika kemikalier 
som anrikas i Östersjöns rovdjur. listan 
innehöll, som förväntat, alla de välkända 
miljö gifterna, som Pcb och ddt och oli
ka bromerade ämnen. 

Mer anmärkningsvärt var att vi också 
hittade flera ämnen ur grupper som van
ligtvis inte anrikas, som polycykliska aro

matiska kolväten, terpener och steroider. 
dessutom hittade vi några halogenera
de ämnen som bildas naturligt i exempel
vis brunalger. Slutligen hittade vi ett nytt 
flamskyddsmedel, Dechlorane 602, som 
vi var de första att rapportera in som ett 
ämne som anrikas i Östersjöns rovdjur. 

en jakt utan slut 
vår nya prioriteringsmetod kommer att 
underlätta arbetet med att hitta de farli
ga kemikalier som riskerar att skada rov
djuren i vårt hav. Förhoppningsvis kan 
den också bidra till att fler miljögifter 
kan förbjudas, eller åtminstone regleras, 
innan de orsakar alltför mycket skada på 
ekosystemet och folkhälsan. 

Så har vår jakt kommit till sitt slut. vi 
vet mer om VAD? och HUR? och VILKA? 
Men även om vi fått några svar kan vi 
dessvärre inte säga att gåtan är löst. nya 
kemikalier tillkommer hela tiden, så jak
ten på farliga ämnen måste fortsätta.Z 

TexT ocH koNTakT: 

Andriy Rebryk & Peter Haglund,  
Kemiska institutionen, Umeå universitet, 

andriy.rebryk@umu.se 

illuStrAtion: KriStinA StetSiv

Vi undersökte dessa arter för att hitta nya 
kemikalier som anrikas i näringskedjan. 

Tånglake äter blåmusslor och båda lever i 
kustzonen, det vill säga nära källan till föro-
reningar från land. Hos dem kan man därför 
tidigt hitta nya kemikalier och sådana som 
kanske bryts ned relativt snabbt. 

arter där KemiKalier anriKaS

Sälar och tumlare livnär sig huvudsakligen på 
strömming. De befinner sig oftast i mer öp-
pet hav och hos dem kan man därför hitta de 
miljögifter som är stabila och inte bryts ned. 
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f
örlusten av biologisk mång
fald är tillsammans med klimat
förändringen världens störst a 
miljöproblem, och många poli

tiska initiativ driver på för att öka an
delen skyddad natur. biodiversitet, elle r 
variation i naturen, behöver skyddas på 
många nivåer – från genetisk nivå till 
arte r, livsrum och ekosystemfunktioner.  

Att skapa skyddsområden är ett av de 
viktigaste verktygen för att stoppa för
lusten av biologisk mångfald, men allt 
som oftast möts förslag på nya skydds
områden av motstånd och blir utan resul
tat. bildandet av marina nationalparker, 
den mest omfattande formen av skydda
de områden, är ett bra exempel på det
ta. under de senaste decennierna har ett 
flertal marina nationalparker föreslagits, 
men ännu har bara en enda blivit verk
lighet: Kosterhavets nationalpark utanför 
bohusläns kust. Av övriga processer är 
några fortfarande på gång medan andra 
har stannat av helt.  

Naturligt med konflikter 
Att konflikter uppstår är inte konstigt. 
i kust och skärgårdsområden lever en 

Sverige behöver fler nationalparker, men ofta tar processerna 
stopp redan i planeringsstadiet. Ny forskning utreder vad som 
fungerar när ett marint skyddsområde ska inrättas – och vad 
som inte gör det. 

vägen mot  
KoSterhavetS nationalParK

krokiga vägar mot  
marina nationalparker 

1. 1980-talet 
Naturreservat 
bildas. Liten 
lokal förankring 
och stort 
motstånd.

2. 1989 Kosterhavet 
inkluderas i 
Naturvårdsverkets 
nationalparksplan och 
protester hörs. Löften 
att inte bilda en park 
mot folkets vilja.

4. 1995–1999 Forskare 
och naturintressenter 
föreslår skyddsområden 
för att skydda 
havsbottnen. Konflikt 
med lokala räkfiskare. 
Fiskare, forskare, 
politiker och myndighe-
ter börjar trä�as i grupp 
och lär av varandra.

5. 2000 Koster-Väderö 
-överenskommelsen 
etablerar skydd av känsliga 
områden genom Natura 
2000 och fiskelagstiftning.

6. 2003–2006 Fortsatt samverkan och 
lärande inom fisket sker genom Norra 
Bohusläns samförvaltningsinitiativ – 
kurser samt visions- och varumärkes-
arbete.

2003–2004 Lokala Kosternämnden 
samarbetar med länsstyrelsen för att 
revidera naturreservatens förvalt-
ningsplaner. Nationalparksidén lyfts 
som acceptabel för turismen och 
lokala värden – dock på lokala villkor, 
med hållbart brukande samt ett 
Naturum.

7. 2005–2008 Planeringsprocess för 
Kosterhavets nationalpark leds av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Naturvårdsverket i samverkan med 
lokala arbetsgrupper.

8. 2009 Regelverket 
antas och Kosterhavs-
delegationen blir 
förvaltningsorgan. 
Kosterhavets 
nationalpark invigs 
tillsammans med 
norska systerparken 
Ytre Hvaler.

2006 Strömstad och Tanums 
kommuner får vetorätt. De 
accepterar en nationalpark, om 
hållbart brukande tillåts och parken 
förvaltas på lokala villkor.

2007–2008 Naturvårdsverket 
slutför planeringen. Regelverk 
och skötselplan utvecklas. 
Propositionen för nationalparken 
behandlas i riksdagen.

9. 2010–2015 Utvärdering och 
justering av gränser och regler 
leder till en striktare reglering 
av fisket – på förslag från 
lokala fiskare inkluderas även 
krav på speciallicens och 
utbildning för att få fiska. 

3. 1990–1995 Regional 
och lokal planering, 
politik och projekt 
skapar mötesplatser.  
Även nationalparkens 
för- och nackdelar 
disktueras samt 
avfolkning och snabbt 
växande turism.
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Räkfiskaren Charles Olsson tog 
med forskare och myndigheter på 
en fisketur i Kosterfjorden. Sam-
verkan med lokalbefolkningen 
var avgörande när nationalparken 
bildades.
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I
 I Nämdöskärgården finns fortfarande gott hopp om att slutligen kunna skapa en  

nationalpark.

del av befolkningen av platsens resurser. 
i en nationalpark äger staten mark och 
vatten. det påverkar lokalbefolkningen 
ännu mer än exempelvis naturreservat, 
där brukandet begränsas men inte ägan
derätten eller möjligheterna till boende. 
Konflikterna kring naturskyddsområden 
handlar ofta om spänningen mellan bru
kande och bevarande, som till exempel 
mellan olika typer av jakt eller fiske kon
tra rekreation och användning som gör 
lite avtryck i miljön. när ett nytt förslag 
presenteras uppfattas det ofta som om 
det finns tydliga vinnare och förlorare, 
vilket bäddar för motsättningar 

olika syften kan samexistera 
naturskydd kan både handla om män
niskans nytta och om att bevara naturen 
för sin egen skull. i bästa fall kan dessa 
mål gå hand i hand. Småskaligt fiske och 
havsbruk kan exempelvis samexistera 
med rekreation och bevarande om man 
begränsar eller kompenserar för störning
ar. På liknande sätt kan betesdrift i skär
gården även främja öppna landskap och 
biologisk mångfald. Men för att det ska 
fungera är det viktigt att ta hänsyn till 

både platsens villkor och lokalbefolkning
ens behov. delaktighet i planeringspro
cessen har betonats allt mer i samband 
med etablering av skyddsområden, såväl 
i Sverige och övriga eu som globalt. när 
människorna som påverkas av planer
na blir delaktiga kan även nya former av 
samexistens och ömsesidig nytta utveck
las, vilket kan utgöra en viktig del i kon
flikthanteringen. Men alla konflikter är 
inte lika lättlösta. 
 
20 år av processer studerades 
vägen mot marina nationalparker kan 
lära oss mer om varför vissa naturvårds
konflikter går att lösa men inte andra. 
därför genomfördes en jämförande stu
die av tre svenska nationalparksprocesse r 
med olika status: Kosterhavet, nämdö
skärgården och Sankt Anna Skärgård. 
Med hjälp av intervjuer, dokument och 
observation kartlades händelseutveck
lingen i två decennier (1989–2009), på 
jakt efter avgörande steg på vägen mot 
eller bort från bildandet av en national
park. Forskningen utgick från tidigare 
forskning om så kallade aktörskoalitioner 
och policyförändring inom omstridda po

litikområden. en koalition består av aktö
rer som delar åsikter och strävar mot ge
mensamma mål. i brytpunkten mellan 
olika koalitioner – för eller emot en na
tionalpark – finns såväl konflikter som 
möjligheter till lösningar. Projektet un
dersökte hur avgörande händelser, före
komsten av lärande och  förhandlingar 
påverkat samspelet mellan olika koalitio
ner och processernas resultat.  
 
stort lokalt motstånd 
när naturvårdsverket presenterade sin 
nationalparksplan 1989 blev det stort lo
kalt motstånd i alla tre fallen. därefter ut
vecklades processerna i olika riktningar: 

Kosterhavets nationalpark etablerades 
år 2009, efter en lång och bitvis konflikt
fylld diskussion om kustsamhällets över
levnad och vad som är en rimlig balans 
mellan bevarande och nyttjande. Själva 
nationalparken ingår idag i ett nätverk 
av olika skyddsformer som förvaltas ge
nom en gemensam skötselplan. Allt speg
lar balansen mellan bevarande och bru
karambitioner. regelverk och plan har ut
vecklats i samverkan med lokala aktörer, 
som även ingår i parkens styre, Koster
havsdelegationen. 

i Nämdöskärgården är nationalparke n, 
efter flera omtag, på god väg att reali
seras. där har diskussionen i huvudsak 

NämdÖ skärgård

s:T aNNa skärgård

kosTerHaveT

1. 1980-talet 
Naturreservat 
bildas. Liten 
lokal förankring 
och stort 
motstånd.

2. 1989 Kosterhavet 
inkluderas i 
Naturvårdsverkets 
nationalparksplan och 
protester hörs. Löften 
att inte bilda en park 
mot folkets vilja.

4. 1995–1999 Forskare 
och naturintressenter 
föreslår skyddsområden 
för att skydda 
havsbottnen. Konflikt 
med lokala räkfiskare. 
Fiskare, forskare, 
politiker och myndighe-
ter börjar trä�as i grupp 
och lär av varandra.

5. 2000 Koster-Väderö 
-överenskommelsen 
etablerar skydd av känsliga 
områden genom Natura 
2000 och fiskelagstiftning.

6. 2003–2006 Fortsatt samverkan och 
lärande inom fisket sker genom Norra 
Bohusläns samförvaltningsinitiativ – 
kurser samt visions- och varumärkes-
arbete.

2003–2004 Lokala Kosternämnden 
samarbetar med länsstyrelsen för att 
revidera naturreservatens förvalt-
ningsplaner. Nationalparksidén lyfts 
som acceptabel för turismen och 
lokala värden – dock på lokala villkor, 
med hållbart brukande samt ett 
Naturum.

7. 2005–2008 Planeringsprocess för 
Kosterhavets nationalpark leds av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Naturvårdsverket i samverkan med 
lokala arbetsgrupper.

8. 2009 Regelverket 
antas och Kosterhavs-
delegationen blir 
förvaltningsorgan. 
Kosterhavets 
nationalpark invigs 
tillsammans med 
norska systerparken 
Ytre Hvaler.

2006 Strömstad och Tanums 
kommuner får vetorätt. De 
accepterar en nationalpark, om 
hållbart brukande tillåts och parken 
förvaltas på lokala villkor.

2007–2008 Naturvårdsverket 
slutför planeringen. Regelverk 
och skötselplan utvecklas. 
Propositionen för nationalparken 
behandlas i riksdagen.

9. 2010–2015 Utvärdering och 
justering av gränser och regler 
leder till en striktare reglering 
av fisket – på förslag från 
lokala fiskare inkluderas även 
krav på speciallicens och 
utbildning för att få fiska. 

3. 1990–1995 Regional 
och lokal planering, 
politik och projekt 
skapar mötesplatser.  
Även nationalparkens 
för- och nackdelar 
disktueras samt 
avfolkning och snabbt 
växande turism.
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 Forskarna har studerat utvecklingen i tre 

områden där Naturvårdsverket ville skapa 
nationalparker.
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I Kosterhavet kartlades livet under ytan för 
att fler skulle förstå värdet av en national-
park. Här en Cylinderros  
(Pachycerianthus  
multiplicatus)  
och en räka.
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handlat om vilka områden som ska inklu
deras i parken samt om vem som ska för
valta parken och hur. 

i Sankt Anna skärgård avstannade 
national parksbildningen tidigt efter en 
konflikt mellan lokala aktörer och Natur
vårdsverket. i likhet med Kosterhave t 
bottnade diskussionerna i spänningen 
mellan bevarande och nyttjande samt 
mellan lokalsamhällets villkor och natio
nella miljömål. enstaka försök att åter
uppta frågan om Sankt Anna national
park gav inga resultat, och i dag skyd
das området genom andra naturvårdsfor
mer med en gemensam skötselplan och i 
samverkan mellan myndigheter och loka
la aktörer.  
 
olika sorters konflikter 
Studiens resultat visar att alla tre fakto
rer – avgörande händelser, lärande och 
förhandling – kan hjälpa oss att förstå 
varför det gick så olika i de tre fallen. 

den framgångsrika processen i Kos
terhavet förklaras i huvudsak av en del
vis stormig lärandeprocess mellan bland 
annat skärgårdsbor, fiskare, lokalpoliti
ker, myndigheter och forskare. den led
de till en ny bred koalition till stöd för 
en hållbart brukad nationalpark på loka
la villkor.  

i nämdöskärgården handlade kon
flikterna mer om praktiska omständighe
ter än om grundläggande värderingar. de 
hanterades framförallt genom medling 
och förhandling snarare än genom läran
de och åsiktsförändring som i Kosterhavs
fallet.  

Sankt Anna präglades som Koster av 
mer svårlösta motsättningar om grund
läggande prioriteringar, men här skedde 
inget lärande och processen körde fast.  

stormiga möten 
Att det fanns en lärandeprocess i Koster
fallet men inte i Sankt Anna – där koa
litionerna kvarstod – är särskilt intres
sant. i Kosterfallet var man tvungen att 
samverka för att hålla skär gården levan
de. Man jobbade aktiv t med lokalsamhäl
lets tillgångar, vilket skapade mötesplat
ser mellan koalitioner genom olika pro
jekt och planeringsprocesser. diskussio
nerna var livliga och konflikterna eskale
rade tidvis, till exempel om räkfisket eller 
var besökscentret skulle ligga. Samtidigt 
uppstod ett ömsesidigt kunskapsutbyte 
och ett stadigt ökande förtroende mellan 
olika aktörer.  
 
viktigt med kunskap 
en gemensam och erkänd kunskapsbas är 
speciellt viktig inom havsförvaltningen, 
eftersom livet under ytan är svårt att se 
och kostsamt att kartlägga. För att veta 
var värdefulla områden låg och var det 
gick att kompromissa satsade myndighe
ter och intresseorganisationer på att kart
lägga undervattenslandskapet. den loka
la forskningsstationen blev kunskapsnav 
och arena för både konstruktiva och stor
miga möten. den nya koalition som växte 
fram ur dessa forum såg nationalparken 
som ett sätt att både skydda och nyttja 
de marina resurserna i regionen – på lo
kala brukares villkor.  

några motsvarande processer och fo
rum kring nationalparksidén blev det ald
rig i fallet Sankt Anna. Här gjorde myn
digheterna inga större satsningar och na
turvårdsverket drog sig tidigt ur proces
sen med hänvisning till det lokala mot
ståndet.  

flera vägar framåt 
Studien tyder på att det finns ett antal 
viktiga dimensioner att beakta när nya 
skyddsområden etableras. Först kommer 
platsens och lokalsamhällets förutsätt
ningar – vilka naturresurser finns i om
rådet och hur används de? Därefter be
höver man titta på aktörerna och deras 
koalitioner – vad vill de och varför? Vil
ka är för och emot skyddsområdet? Kan 
alla delta på lika villkor i processerna och 
finns det möjligheter att träffas och lära 
av varandra? Hur beroende är de inblan
dade av områdets tillgångar? Allt detta 
påverkar deras drivkrafter att delta i en 
gemensam problemlösning. Graden av 
oenighet mellan koalitionerna sätter ra
marna för vilka vägar som bär framåt.  
 
kunskap och utbyte 
Det finns alltså inte bara ett enda fram
gångsrecept för fler marina nationalpar
ker. två saker kan dock inte nog under
strykas: betydelsen av ömsesidigt utby
te och lärande samt en gemensam kun
skapsbas. Myndigheter och lokala organi
sationer spelar en central roll för att ska
pa ramverk och rigga öppna och jämli
ka diskussioner. detta kräver ett genuint 
intresse för platsen och lokalsam hället 
samt resurser och förmågan att leda 
och medla. lyckas man med detta kan 
Sverig e få fler väl förankrade skyddade 
havsområden.Z 

TexT ocH koNTakT: 

Andrea Morf, Havsmiljöinstitutet

Annica Sandström, Luleå tekniska 
universitet

andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Skyddade områden
 
I vår marina miljö finns målet att skydda minst 30 procent av alla havsområden – både 
globalt genom FN:s konvention om biologisk mångfald och inom EU. Nyligen skrev Sverige 
även på det brittiska initiativet ”30by30”, där vi förbinder oss att uppnå detta till år 2030.

nationalparker skyddar viktiga stora och unika landskapsområden, samtidigt som fri-
luftsliv ska vara möjligt; mark och vatten ägs av staten. Förutom nationalparker finns i 
Sverige flera olika skyddsformer, till exempel naturreservat, natura 2000- områden 
och artskyddsområden.

För att få tillräckligt stora skyddsytor i våra öppna havsekosystem, kan olika typer av 
skydd kombineras och länkas i ihop till större skyddade områden. En skötselplan som 
säger vad som ska skyddas eller utvecklas kan fungera som samordningsverktyg.
 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för marina skyddsområden, i samarbete med 
länsstyrelserna och Kustbevakningen m.fl. Även kommuner kan etablera marina natur-
reservat. Nationalparkers inrättning involverar även Naturvårdsverket, regeringen och 
riksdagen. Förvaltningen av nationalparker har på sistone allt oftare lagts upp så att 
olika aktörer samverkar.

I Sankt Anna Skärgård 
satte konflikter stopp 
för bildandet av en 
nationalpark.
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d
et är en kall och lugn mor
gon i mars. båten lägger 
ut från hamnen i Grönhö
gen, en lite n ort på söd
ra Öland. Ombord finns 

speciella undervattens mikrofoner som 
gör det möjligt att övervaka ett myck
et viktigt djur, Östersjö tumlaren. Forska
re övervakar vanligtvis valar med visuella 
metoder, t.ex. foto identifiering, flyginven
tering och landbaserade räkningar. Öst
ersjötumlarna är dock så få att det skul
le vara som att leta efter en nål i en hö
stack. den enda metod som fungerar är 
att lyssna efter deras ekolokaliserings
klick. när vi åker ut med båten i Öster
sjön ser vi aldrig tumlar e. Skillnaden mot 
när vi åker ut i västerhavet är slående, 
där är populationerna mycket större och 
vi ser ofta tumlare från båten. i Östersjön 

kan vi dock lyssna efter dem, och resulta
ten visar att de behöver vår hjälp för att 
överleva.   

ett akut hotat däggdjur 
De flesta människor har hört talas om att 
noshörningar nästan utrotats av jakten 
på deras horn, eller att gorillor och oran
gutanger minskat dramatiskt till följd 
av att deras livsmiljöer krympt. De fles
ta svenskar känner dock inte till att vi har 
ett eget stort marint däggdjur som står på 
randen av utrotning på grund av mänsk
liga aktiviteter, nämligen Östersjötumla
ren. Det finns bara ungefär 500 individer 
och populationen klassas som akut hotad 
enligt den svenska rödlistan, den interna
tionella naturvårdsunionen (iucn) och 
Helsingforskommissionen om Östersjöns 
miljö (HelcoM).  

En gång i tiden var tumlare n 
en vanlig syn i Östersjön, 
men nu är den akut hotad 
och står inför en osäker 
framtid. Uppskattningsvis 
finns det bara 500 indi-
vider kvar av den unika 
tumlar populationen, och 
dess överlevnad hotas av en 
rad mänskliga aktiviteter. 
Det här är berättelsen om 
Östersjö tumlaren och varför 
vi behöver brådskande åtgär-
der för att rädda den från 
utrotning.  

akut läge för 
Östersjöns
tumlare 
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unik population i Östersjön 
Marina däggdjur har en viktig roll i den 
marina näringskedjan och bidrar till ett 
livskraftigt och mångsidigt ekosystem. 
tumlare är den enda valarten som före
kommer året runt i Östersjön, och Öster
sjötumlaren är en egen population som 
har anpassat sig efter Östersjöns milj ö. 
Anpassningen har lett till att den skilje r 
sig både genetiskt och morfologiskt från 
de två grannpopulationerna i väster
havet, nästan som om det är en egen art. 
Trots att det inte finns några hinder för 
de närliggande populationerna att simma 
in i Östersjön så gör inte det, och det är 
mycket svårt att hålla tumlare i fången
skap. detta innebär att enda sättet att be
vara Östersjötumlaren är att skydda den 
i dess hemmiljö. under sommarmånader
na uppehåller sig merparten av Östersjö
populationen inom svenskt vatten. Sve

rige har därför ett särskilt stort ansvar 
för att bevara den, och för att lyckas med 
detta måste skyddsåtgärder införas. 

drastisk minskning 
Historiskt sett har tumlare varit betydligt 
vanligare i Östersjön än de är idag. Fram 
till början av 1900talet finns det många 
berättelser om hur tumlare jagades, bi
fångades i fiskeredskap, eller sågs i sto
ra grupper. i motsats till idag fångades 
och observerades också många tumlare 
i bottenhavet och bottenviken, områden 
som numera inte anses vara en del av ar
tens utbredningsområde. Sedan mitten 
av 1900talet bedrivs ingen jakt på tum
lare i Östersjön, men andra hot har lett 
till att populationen har fortsatt att mins
ka kraftigt. När fisket moderniserades 
ökade antale t bifångster i nät. Miljögifter 
har försämrat tumlarens reproduktions
förmåga och immunförsvar. Mer under
vattensbuller och förändringar i bytes
arternas kvantitet och kvalitet har för
sämrat tumlarens livsmiljö och födotill

gång. Allt detta har på olika sätt bidragit 
till att populationen har minskat.  

skydd för tumlare 
EUs art och habitatdirektiv (92/43/EEG) 
och den svenska artskyddsförordning
en ger ett starkt skydd för tumlare. trots 
detta och Östersjöpopulationens kritis
ka situation har mycket få konkreta åt
gärder gjorts för att skydda populatio
nen, varken i Sverige eller i andra länder 
runt Östersjön. det är i och för sig förbju
det att avsiktligt fånga, döda eller störa 
tumlare, samt att skada eller förstöra vik
tiga livsområden för dem, men mycket få 
åtgärder har ännu vidtagits för att upp
nå detta. Särskilda skyddsområden, så 
kallade natura 2000områden, ska upp
rättas för att skydda arten. År 2016 ut
såg Sverige ett stort natura 2000områd e 
i Östersjön för att skydda bl.a. tumla
re, men nästan fem år senare är området 
fortfarande bara skyddat på pappret. det 
finns nu ett beslut på att förbjuda nät
fiske i området, men det är inte bestämt 

Tumlare i sverige

Det finns tre olika populationer av tum-
lare runt Sveriges kust. Alla populatio-
nernas utbredningsområden sträcker 
sig bortom svenskt vatten. Den största 
populationen är Nordsjöpopulationen 
med ungefär 345 400 individer. Däref-
ter kommer Bälthavspopulationen med 
ungefär 17 300 individer. Den minsta 
populationen är Östersjöpopulationen, 
som idag endast består av ungefär 500 
individer och är akut hotad.  

Låg, trekantig 
ryggfena

Rundat 
huvud

Svart rygg

Ljus mage

Svart band från 
mungipan till 
bröstfenan

Klickljuden skickas ut via 

melonen (vävnad innanför pannan)

Ljud tas upp via 
underkäken

Tumlare (Phocoena phocoena)

Totallängd: 1,2–1.9 m. Vikt: 45–70 kg

Historiskt sett har tumlare varit betydligt vanligare i 
Östersjön än de är idag. Fram till början av 1900-talet 
finns det många berättelser om hur tumlare jagades, 
bifångades i fiskeredskap eller sågs i stora grupper. 
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Ljud tas upp via 
underkäken

Tumlare (Phocoena phocoena)

Totallängd: 1,2–1.9 m. Vikt: 45–70 kg

när förbudet ska införas. i övrigt har inga 
regleringar införts för någon av de aktivi
teter som hotar tumlarna. eu:s medlems
länder är också skyldiga att se till att 
tumlare och andra marina arter uppnår 
eller upprätthåller god miljöstatus en
ligt havsmiljödirektivet (2008/56/EG). 
För tumlare innebär detta att bl.a. att 
popu lationsstorleken inte får påverkas av 
mänskliga aktiviteter så att dess långsik
tiga överlevnad hotas eller dess utbred
ning påverkas. Sverige och övriga länder 
runt Östersjön behöver omgående införa 
skyddsåtgärder både för att uppfylla kra
ven enligt eu:s regelverk, och för förhin
dra att arten utrotas i Östersjön. vi behö
ver därefter också följa upp om de åtgär
der som införs räcker för att rädda tum
larna.  

akustisk övervakning 
För att hålla koll på tumlarna används en 
metod där man lyssnar på dem, så kall
lad passiv akustisk övervakning. tumla
re producerar klickljud och lyssnar efter 
ekot på samma sätt som fladdermöss för 
att hitta byten och för att navigera. tum
larna använder också klickljuden för att 
kommunicera med andra tumlare, t.ex. 
mellan hona och kalv och när de jagar 
i mindre grupper. Klicken har en myck
et ljus ton, långt mycket ljusare än vad 
vi kan höra med våra öron. tumlare eko
lokaliserar nästan hela tiden, vilket gör 
att vi kan mäta deras förekomst genom 

att registrera deras klickljud. till det
ta används ett instrument som kallas c
Pod, vilken är speciellt framtagen för att 
detektera och lagra tumlarklick. Genom 
att mäta hur ofta tumlare är på olika 
platser under olika tider på året kan vi få 
reda på hur viktiga dessa områden är för 
dem, samt hur deras utbredningsmönster 
varierar under året. om man även mä
ter på vilka avstånd som cPodarna kan 
detektera tumlare går det även att räk
na hur många tumlare det finns i områ
det. år 2017 startade vi upp det natio
nella övervakningsprogrammet för tum
lare på uppdrag av Havs och vattenmyn
digheten. inom programmet ankrar vi c
Podar på bestämda platser i viktiga om
råden för Östersjötumlaren och registre
rar deras förekomst kontinuerligt över 
flera år. Genom dessa mätningar kan vi 
få en indikation på om tumlarna ökar el
ler minskar. 

ett hoppfullt tecken 
de akustiska övervakningsstationerna för 
tumlare i Östersjön ingick även i ett tidi
gare projekt där tumlare övervakades i 
stora delar av Östersjön. i en nylige n ge
nomförd analys har vi jämfört data för 
åren 2011–2013 och 2017–2020. Resul
taten visar att detektionsfrekvensen av 
tumlare ökat med ungefär 2,4% per år 
inom Östersjöpopulationens viktigaste 
område. Ökningen är dock mycket lägre 
än vad som är möjligt för en frisk tumlar

population med gott skydd, men den kan 
vara ett tecken på en positiv utveckling. 
isåfall tyder det på att om riktade för
valtningsåtgärder införs, så kan Östersjö
tumlaren återhämta sig. en liten popu
lation förlorar mer genetisk variation ju 
längre tid som går, och låg genetisk vari
ation minskar en populations möjlighet 
att kunna anpassa sig till förändringar i 
miljön. det är därför mycket viktigt att 
Sverige och övriga länder runt Östersjön 
agerar snabbt för att ytterligare undan
röja hoten mot tumlaren, så att vi säkrar 
deras framtid som en viktig del av Öster
sjöns ekosystem.Z 

TexT ocH koNTakT: 

Kylie Owen och Julia Carlström, Enheten 
för miljöforskning och -övervakning,  
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 

julia.carlstrom@nrm.se
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vill du hjälPa till? 

Berätta för oss om du har sett en 
tumlare i Östersjön! På Naturhistoriska 
riksmuseets hemsida (www.nrm.se/
tumlare) kan du rapportera om du 
har sett en tumlare i svenska vatten, 
samt läsa om vårt arbete med tumlare. 
Du kan också engagera dig för att 
driva på att för att skyddsåtgärder för 
tumlare införs, samt se till att ditt eget 
beteende ger minsta möjliga negativa 
påverkan på Östersjöns miljö.
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Tumlare på västkusten, där det är betydligt större chans att se dem än i Östersjön.

En forskare förbereder C-PODar som 
ska ankras på havsbotten för att över-
vaka tumlare. 
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döda tumlare
Det plingar till i mejlkorgen – 
det är en rapport om en död 
tumlare. En snabb titt på de 
bifogade fotona visar att det 
är en stor, vuxen hona och 
hon måste ha dött alldeles 
nyligen. Fyndplatsen är ön 
Orust på Västkusten. Nu får 
allt vänta. Det enda viktiga 
nu är att tumlaren snabbt 
tas om hand, så att vi kan 
undersöka den.

v
i har flyt idag, bara någon 
timme efter att rapporten kom 
in kan en av våra kontakter 
hjälpa oss i fält. vid strand

kanten på orust ligger tumlaren kvar, 
bara lindrigt hackad på av sjöfåglar som 
annars snabbt brukar ta sig ett skrov
mål. tumlare är ofta svårstuderade efter
som de bara visar sig vid ytan under kor
ta ögonblick. därför spelar de döda in
dividerna desto större roll för vad vi vet 
om dem. Med hjälp av ett förbipasse
rande sällskap, arbetshandskar och stor 
möda packas tumlaren ned i en ”kadaver
väska”, och vidare upp på ett släp. 

därefter körs tumlaren till frysförva

ring. några veckor senare lyfts den djup
frysta tumlaren av lastbilen vid lastkajen 
vid Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SvA) i uppsala. nu ska tumlaren lång
samt tinas upp i kyl. Snart kan den under
sökas, och vi kan få klarhet i varför den 
dog och hur den mådde innan den dog.  

sjukdomar och miljögifter
en tumlares dödsorsak berättar om hot
bilden som tumlare i Sverige står inför – 
och om man hittar en smittsam sjukdom. 
då är dödsorsaken särskilt viktig. viss a 
sjukdomar är s.k. zoonoser, som smittar 
mellan djur och människa. djur och män
niskors hälsa är nära sammanlänkad och 

En tumlare har hittats död och  
strandad vid Orust på Västkusten. 

berättar livsviktiga historier
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vi behöver ha koll på vilka sjukdomar 
som finns i ekosystemen, deras utbred
ning och kunna upptäcka nya. 

Höga halter av miljö gifter kan leda till 
sämre immunförsvar och svårigheter att 
föröka sig hos marina däggdjur, därför är 
miljögiftsanalyser väldigt viktiga. resul
tat från analyser av 22 tumlare, som dog 
mellan 2015–2019, visade att flera hade 
halter av kvicksilver, tennorganiska miljö
gifter eller Pcb som överskred de värden 
man tror har negativa hälsoeffekter hos 
marina däggdjur. 

Jakten på orsaken
tumlaren ligger nu på ett bord i den lju
sa obduktionssalen och samsas med två 
havsörnar, en gulsparv, två tamkatter, en 
ko och en igelkott som också ska under
sökas. 

utsidan undersöks och fotograferas 
noggrant, på jakt efter sår, skador, bölder 
eller märken från fisknät, som kan av
slöja om hon råkat fastna som bifångst. 
Total längden mäts till 160 cm, omkretsen 
mäts på flera ställen, och späcktjockleken 
noteras. Är det inte lite tunnare späck
lager än normalt? 

därefter öppnas djuret upp, och en 
specialistutbildad veterinär – en patolog 
– skär i de inre organen, kollar hur de ser 
ut, känns och ibland luktar – jämfört med 
vad som är normalt. 

när lungorna klipps upp ser vi att luft
vägarna är nästintill helt igensatta av 
långa smala maskar och lungorna har en 
ilsket röd färg. Hur har hon ens kunnat 
andas? funderar vi. Bitar från de inre or
ganen sparas för att studeras närmare i 
mikroskop och prover samlas i så kalla
de biobanker för framtida forskning. om 
vi misstänker sjukdom, så som i detta fall, 
skickas prover iväg för vidare analyser. 
Från alla tumlare vi får in tas muskelpro
ver för dnAanalys, för att veta vilken po
pulation tumlaren kommer ifrån, Öster
sjö, bälthavs eller nordsjöpopulationen. 
Även tänder tas för att ta reda på tumla
rens ålder. tänderna har årsringar som 
räknas, precis som man gör med träd.

den sista måltiden
nu är det dags att kika på innehållet i 
magsäcken och få reda på vad tumlaren 
åt innan den dog. Först tas några teske
dar av det mjuka maginnehållet som se

dan ska skickas på dnAanalys, som en 
del i det arbetet. därefter sköljs magens 
innehåll igenom flera gånger, och hörsel
stenar från fiskar – otoliter – plockas ut 
och undersöks. det verkar som att tumla
ren ätit sill och plattfisk. 

Genom analyser av stabila isotoper 
och fettsyror kan en tumlares skelett, 
muskler och späck berätta vad den ätit 
flera år tidigare i livet. Den här typen av 
ekologiska fakta berättar om tumlarens 
livshistoria, vilket är betydelsefull grund
läggande kunskap om en art eller popu
lation. 

dödens olika historier
vi undersöker inte bara tumlare som hit
tats döda, med okänd dödsorsak, utan 
även de som dött som bifångst och läm
nats in av fiskare. Båda kategorierna av 
döda tumlare är viktiga att undersöka, 
men av olika anledningar. de som hittas 
döda kan ha självdött, och är med större 
sannolikhet drabbade av sjukdom. döds
orsakerna ger oss information om hoten 
mot dem, och vi kan upptäcka nya hot, 
så som nya sjukdomar. tumlare som där
emot bifångats är oftare i bättre kondi
tion, och kan sägas representera ”den ty
piska tumlaren”. Prover och data från bi
fångade tumlare är därför särskilt viktiga 
för grundkunskapen om arten och kun
na följa trender – eftersom de represente
rar populationen i stort. tillsammans ger 
båda grupperna ett bra underlag för att 
förstå tumlarens hälsa.

dödsorsaker
Men den stora tumlarhonan som vi tog in 
och undersökte, vad dog hon av? Mask
parasiterna i luftvägarna hade tillsam
mans med bakterier orsakat en lungin
flammation. Smittsamma sjukdomar är 
en ganska vanlig dödsorsak hos tumlare, 
men vanligast är att de dött som bifångst 
eller trolig bifångst.

NyTT ÖvervakNiNgsprogram 
av mariNa däggdJur i sverige

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) och Naturhistoriska riksmuseet 
(NRM) arbetar gemensamt med att 
undersöka hälsa, sjukdomar och döds-
orsaker hos marina däggdjur i svenska 
vatten. I programmet ingår våra tre 
sälarter (gråsäl, knubbsäl och vikare), 
tumlaren, och även andra valar som 
ibland dör längs kusterna. Programmet 
faller inom ramen för svensk miljö-
övervakning på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV). 

Läs mer: www.sva.se/vilda-djur/mari-
na-daggdjur/

Innan obduktionen undersöks tumlarens 
utsida noggrant efter tecken på skador eller 
avvikelser. 
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de tydligaste tecknen på att dödsor
saken är bifångst är de typiska märke
na från fisknäten i tumlarens hud. Andra 
tecken som också tyder på bifångst som 
dödsorsak kan vara att en tumlare, som i 
övrigt ser ut att vara i god kondition, vi
sar tecken på drunkning genom att skum 
eller vätska finns i lungorna. 

vid några kuster i europa, exempelvis 
vid nederländerna och Skottland, händer 
det att gråsälar attackerar tumlare. i Sve
rige finns ibland tecken på att rovdjur le
gat bakom några tumlares död. 

vissa skador är mycket svåra att upp
täcka, som när extremt höga undervat
tensljud skadat valars inneröron, vilket 
kan leda till att de förlorat sin naviga
tionsförmåga och i förlängningen blivit 
deras död. Sådana skador syns bara om 
djuret nyss dött och inte blivit nedfruse t 
före obduktion. det kan ibland även vara 
svårt att förstå om dödsorsaken är bi
fångst, eftersom det inte alltid blir mär
ken efter fisknät. 

Hos andra tumlare kan dödsorsaken 
inte fastställas på grund av att kroppar
na ätits på av något djur eller är för ned
brutna. Även om det inte går att säkert ta 
reda på dödsorsaken för alla tumlare, bi
drar alla ändå med data och prover till 
forskning och övervakning. 

allmänhetens nyckelroll
Den viktigaste flaskhalsen för en väl 
fungerade övervakning av marina dägg

djur ligger långt borta från obduktions
salar, laboratorier och datorer. Arbetet 
är beroende av att allmänheten som rör 
sig vid kusterna rapporterar in döda djur 
som de hittar, som till exempel tumla
ren i denna artikel. när rapporten kom
mit in bestäms om djuret bör undersökas. 
därefter får vi hjälp av kontakter i fält 
med paketering, lokal transport och frys
förvaring. ett färskt, helt djur är högpri
oriterat, men även djur som börjat rutt
na kan vara intressanta, till exempel om 
fyndplatsen hintar om att det kan vara en 
tumlare från den akut hotade Östersjö
populationen. Stora vuxna honor är sär
skilt viktiga att få in, eftersom undersök
ningar av deras livmoder och äggstockar 
ger kunskap om tumlarens fortplantning 
i svenska vatten. Andra valarter än tum
lare är högprioriterade om de hittas döda 
– som Sowerby’s näbbval, späckhuggare 
eller vikval. 

döden som pusselbit
tumlaren må vara svårstuderad i det vil
da – men med ett program där vi föl
jer deras hälsa, sjukdomar och dödsor
saker, och med allmänhetens hjälp, kan 
döda tumlare berätta hur populationer
na mår i svenska vatten. i längden kan 
den kunskapen vara en av bitarna som 
bidra r till friska tumlare och ett ekosys
tem i balans.Z 

TexT ocH koNTakT:

Jasmine Stavenow, Avdelningen för pato-
logi och viltsjukdomar, Statens veterinär-
medicinska anstalt, Uppsala 

Anna Roos, Enheten för miljöforskning och 
övervakning, Naturhistoriska riksmuseet, 
Stockholm 

jasmine.stavenow@sva.se

läs mer

”Sjukdomar hos strandade tumlare” 
www.sverigesvattenmiljo.se

Contaminant analyses of harbour porpoises 
Rapport 2: 2021. Naturhistoriska riksmuseet, 

Genom obduktioner av döda tumlare som hittas 
kan vi få en överblick av vad de dött av. Bifångst och 
olika sjukdomar är vanligt, men även svält, där en 
del utgörs av övergivna kalvar som kommit bort från 
sin mamma. Figuren visar dödsorsaker hos tumlare, 
2006–2019.

Kartan visar fyndplatser av tumlare, 2006–2020, totalt 
140 stycken. Kartan visar både de som hittats döda 
eller inlämnats av fiskare som bifångst.

hjälP forSKarna! 
Har du hittat ett dött djur? Gå in på 
www.sva.se/dottdjur och rapportera. 
OBS! Om du hittar en död tumlare el-
ler annat valdjur ska det även anmälas 
till polisen, eftersom alla valar tillhör 
statens vilt.

Vill du bli en av kustkontakterna i 
Strandningsnätverket och hjälpa till 
praktiskt i fält? Det kan exempelvis handla 
om paketering, frysförvaring eller lokal 
transport av en säl eller tumlare. Nät-
verket består av privatpersoner, organi-
sationer, myndigheter, universitet, polis, 
kustbevakningen, företag, kommuner, 
länsstyrelser med flera. 
Kontakta: jasmine.stavenow@sva.se

KArtA: JASMine StAvenow, SvA. KÄllor: HelcoM (oPen Street MAP) SeiFert, t, et Al. “A HiGH reSolution SPHericAl Grid toPoGrAPHy oF 
tHe bAltic SeA – reviSed edition” ProceedinGS oF tHe bAltic SeA Science conGreSS StocKHolMS (2001), lAntMÄteriet (SveriGeKArtAn).
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En unik foraminifer från 
Landsortsdjupet med mangan 
i rött, järn i blått och kalcium 
i grönt. Montage av tre olika 
bilder skapat med hjälp av s.k. 
mikroröntgenfluorescens.

fantastiska  
foraminiferer 
i extrem miljö 

Foraminiferer är små, små organismer som lever i havet. 
Deras kalkskal kan hittas i sedimenten på bottnarna, och 
med hjälp av dessa kan forskarna berätta hur forna tiders 
hav såg ut. En provtagning i Landsortsdjupet avslöjade att 
kalkskalen påverkas av extrema miljöer, och förändras efter 
foraminiferernas död. Det är viktig kunskap för framtida 
forskning att ta hänsyn till. 
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l
andsort är ett namn som 
många av oss känner igen, 
kanske från radions sjö
rapport, eller kanske har 
man seglat i området och 
besökt ön? Landsortsdju

pet har Öster sjöns största vattendjup 
med sina 459 meter. Det ligger strax syd
ost om nynäshamn, och när man stude
rar högupplösta bilder över havsbotten 
ser man djupet tydligt. det är även en ex
trem miljö på många andra sätt: det är 
mörkt och kallt, salthalten är låg och ofta 
råder syrebrist. den organiska kolhalten i 
de svarta sedimenten är väldigt hög, och 
de stinker av svavelväte på grund av sy
rebristen. i den här extrema miljön bor
rades det 2013 i havsbotten i samband 
med en stor internationell expedition 
kallad IODP/ECORD expedition 347. En 
rad spännande resultat har kommit från 
borrningen, bland annat från vår forsk
ning om de mikroskopiskt små foramini
fererna. 

bilder från extrema miljöer 
den minnesgoda läsaren kommer kanske 
ihåg foraminiferer från en artikel i Havs
utsikt 2/2014, där vi skrev om hur vi kan 
använda dem för att ta tempen på forn a 
tiders hav. Här presenterar vi högupp
lösta bilder på dessa spännande encelli
ga mikroorganismer från kanske en av de 
mest extrema miljöerna där vi kan hit
ta dem. den längsta sedimentkärnan från 
iodP/ecordborrningen i landsortsdju
pet var hela 232,5 meter lång, men det 
är de översta 28 metrarna som är mer 
tillförlitligt åldersbestämda. det motsva
rar ungefär de senaste 7000 åren. i stora 
delar av lagerföljden finns inga eller väl
digt få kalkskaliga foraminiferer. de kun

de helt enkelt inte leva i landsortsdju
pets bottensediment på grund av den pe
riodvis mycket låga salthalten och bris
ten på syrgas i bottenvattnet. Men inom 
vissa intervall hittar vi dem i sedimenten 
och i vissa fall ser de väldigt besynnerliga 
ut. när vi analyserar deras kalkskal får 
vi ovanligt höga koncentrationer av vis
sa ämnen. 

påverkade efter sin död 
Koncentrationerna av exempelvis grund
ämnena mangan, järn och barium är pe
riodvis extremt höga. Kvoten av olika 
ämnen, exempelvis magnesium/kalcium, 
i kalkskalen brukar vi använda för att be
stämma vilken vattentemperatur det var 
när foraminifererna levde på havsbotten. 
Men här blir det tydligt att foraminiferer
nas kalksskal inte bara återspeglar hur 
miljön var när mikroorganismerna levde, 
utan de har även blivit kraftigt påverka
de av olika processer som har skett i se
dimenten post mortem, det vill säga ef
ter deras död. Sekundära beläggning
ar har tillkommit både på och inuti fora
miniferernas skal genom att bottenmil
jön och sedimentens porvatten har inne
hållit höga halter av olika spårämnen. vi 
har lyckats skapa en sorts katalog över 

hur skalens beläggningar, både på in och 
utsidan, kan kategoriseras – alltifrån väl
digt liten påverkan till stor påverkan. 
dessa olika grader av påverkan är vikti
ga att ta hänsyn till när vi analyserar fo
raminiferer, inte bara från Östersjön utan 
också från andra mer extrema miljöer. 
vår katalog kan erbjuda en vägledning 
för att tolka hur extrem miljön har varit. 

forna tiders havsmiljö 
Varför är detta viktigt? Foraminiferer är, 
trots sin lilla storlek, viktiga ur många as
pekter i det marina ekosystemet och då 
de bygger sina skal av kalk även betydel
sefulla i den marina kolcykeln. inom vår 
forskning, där vi är intresserade av for
na tiders havsmiljöer, kan vi utnyttja dem 
som havens egna minidiktafoner. i de
ras skal byggs olika ämnen och isotoper 
in, och genom att vi kan analysera skalen 
kan vi också ta reda på till exempel vil
ken salthalt eller temperatur det var när 
foraminifererna levde. Men när de har 
levt i en sådan havsmiljö som landsorts
djupet eller liknande måste vi ta hänsyn 
till alla de processer som har påverkat 
skalen även efter foraminiferenas död. 
det leder till nya spännande frågor att 
arbeta vidare med.Z

TexT ocH koNTakT: 

Helena Filipsson och Sha Ni, Geologiska 
institutionen, Lunds universitet 

helena.filipsson@geol.lu.se

läs mer: 

Early diagenesis of foraminiferal calcite 
under anoxic conditions: A case study from 
the Landsort Deep, Baltic Sea (IODP Site 
M0063) Chemical Geology, 119871, 2020. 

foramiNiferer

Foraminiferer är encelliga organismer som lever i havet.  De är nära släkt med skalamöbor. 
Storleken är ungefär som ett sandkorn, runt 0,2–0,3 mm, men det finns utdöda arter 
som var upp till 10 cm stora. Foraminiferer är varken djur eller växter men de har en del 
djurliknande drag. Däremot kan de inte fotosyntetisera såsom växter och växtplankton 
gör. De finns i alla marina miljöer och har ofta, men inte alltid, ett kalkskal. Skalen har en 
eller flera kammare som är fyllda av cytoplasma. Skalens utseende kan variera kraftigt, 
från en enkel kammare till flera i en avancerad spiralform och allt där emellan. Kamrarna 
är förbundna med varandra, och skalet har en eller flera huvudöppningar samt porer i 
skalväggarna. Dessa porer kan vara igenpluggade av olika utfällningar. 

Foraminiferer kan leva uppe i den fria vattenmassan (planktoniska arter) eller nere i 
och på havsbotten (bentiska). Det finns ungefär 50 nu levande planktoniska arter men 
över 4000 bentiska arter. De kan reproducera sig både asexuellt och sexuellt. Traditionellt 
sett brukar vi säga att foraminiferer har funnits på jorden runt 540 miljoner år men nya 
molekylära metoder visar att foraminiferer, särskilt enkla former, troligen är mycket äldre. 

Deras skal är ofta en viktig beståndsdel i kalksten, exempelvis består vanlig vit 
skrivkrita till stor del av planktoniska foraminiferer. Fossila foraminiferer är viktiga för 
åldersbestämning av olika geologiska enheter. Tack vare att foraminiferer bevaras i stor 
omfattning i havsbotten som ett slags miljöarkiv vet vi oändligt mycket mer om forna 
tiders marina miljöer. 
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…genom att vi kan analy-
sera skalen kan vi också ta 
reda på till exempel vilken 
salthalt eller temperatur 
det var när foraminifererna 
levde. 
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I
 Vi har kategoriserat foraminiferer i fem typer beroende på hur utsidan av skalen ser ut. Till vänster ett exempel på ett skal med ingen på-

verkan (typ 1), i mitten en närbild på hur två lager av mangankarbonater har fällts ut ovanpå det ursprungliga kalkskalet (typ 3) och slutligen 
ett foraminiferskal som är helt täckt av sfäriska mangankarbonater (typ 5). 

I
 Tre typiska bilder tagna med svepelektronmikroskop på en foraminifer av arten Elphidium clavatum från Landsortsdjupet med olika grader 

av påverkan post mortem. Till vänster (a) med väldigt lite påverkan och längst till höger (c) väldigt stor påverkan. 

I
 Foraminiferernas skal har även blivit påverkade på insidan. Vi har kategoriserat dem i tio olika grupper, och här visar vi tre. Längst till 

vänster ser vi en del av skalet med öppna porer (typ 1). I mitten ser vi att porerna är fyllda av mangankarbonater och att ett nätverk av kris-
taller har växt till över den ursprungliga kalciumkarbonaten (typ 5). Längst till höger en typ 10, här har till och med andra mineral som inte 
är karbonater bildats inuti en av kamrarna. 

fantaStiSKa former

a b c

typ 1 typ 3 typ 5

typ 1 typ 5 typ 10
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m
ikroalger är mycket små, 
encelliga och fascinerande 
organismer som är oerhört 
viktiga för hela vår planets 

atmosfär.  de producerar ungefär hälften 
av allt syre som människor och andra or
ganismer på jorden behöver för att kun
na andas. Samtidigt som de frigör syre så 
växer algerna och bildar bland annat fett, 
kolhydrater och proteiner från kol, väte, 
kväve, fosfor och svavel, vilket samman
taget utgör deras biomassa. 

Mikroalger är basen i havets ekolo
giska näringskedja och föder bland an
nat mindre vattenlevande kräftdjur, som i 
sin tur blir föda för fisk som vi själva äter. 
Men mikroalger kan också odlas, och 
lyckas man göra det effektivt och storska
ligt kan det få stor betydelse i framtiden.  

 

renar luft och vatten 
Fördelen med mikroalger är att många 
arter producerar väldigt mycket biomassa 
på en liten yta jämfört med växter. tänk 
på hur det ser ut vid en algblomning – 
som en grönbrun soppa. Så kan det se ut 
när man odlar mikroalger. Förutom vat
ten och ljus behöver algerna koldioxi d 
och näringsämnen för att kunna växa. 
Koldioxid har vi som bekant ett överflöd 
av. Det finns inte minst i industriutsläpp, 
och därför kan rökgas med fördel pum
pas ner i en algodling. näring kan man 
bland annat hitta i vatten från fiskodling
ar och reningsverk. 

Att odla mikroalger är alltså intressant 
av flera skäl. De kan användas som födo
ämnen, men också som ett sätt att fånga 
in koldioxid. de kan producera biomassa 
som kan ersätta fossil olja eller användas 

till biobaserad plast och andra biomateri
al. de kan också användas för att ta upp 
näringsämnen som kväve och fosfor från 
olika utsläppskällor och på så sätt und
vika övergödning någon annanstans. 

energivinsten avgör 
ett sätt att bedöma hur värdefull biomas
san är, är att mäta hur mycket energi den 
innehåller. För storskalig odling måste al
gerna man odla r innehålla mer energi 
än den mängd energ i man använder för 
att odla algerna. Annars blir det inte lön
samt varken energimässigt eller ekono
miskt. 

För att producera energi och andra 
produkter från alger industriellt, liksom 
för vattenrening, krävs i princip odling 
nästan året runt. därför krävs en ständig 
tillgång även till vatten och ljus.  

Mängden färskvatten är begränsad, 
men om man odlar marina alger är det 
inget problem. Det finns gott om havsvat
ten. Solljus, som ger algerna värme och 
den energi de behöver för sin fotosyntes, 
finns det också gott om. I Sverige är det 
dock som bekant ljust på sommaren och 

Mikroalger är en grundförutsättning för livet på jorden. De 
kan också vara en del av lösningen på framtidens stora miljö-
problem. Nu har forskare hittat metoder för att odla marina 
mikroalger även på våra breddgrader.

Små alger med 
sTor poTeNTial

Skeletonema marinoi
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mörkt på vintern, och dessutom varierar 
vattentemperaturen. detta gör att det är 
svårt att odla året runt i nordiska förhål
landen. 

Problemet kan delvis lösas om man 
odlar klimatanpassade arter som trivs vid 
olika årstider, så kallad rotationsodling. 
det skulle kunna göra den nordiska od
lingssäsongen längre. 

flera tänkbara arter 
Havet hyser en stor mängd olika mikro
algarter och stammar av enskilda arter. 
Precis som för andra grödor finns inte en 
optimal algart som alltid fungerar oav
sett säsong. Genom att testodla och mäta 
algernas energiinnehåll och hur myck
et biomassa som bildas under en viss 
tid kan man utvärdera hur bra odlingen 
skulle fungera industrimässigt.  

i ett projekt undersökte vi två marin a 
arter från den svenska västkusten, kisel
algen Skeletonema marinoi och grön
algen Nannochloropsis granulata. Skeleto
nema trivs vid kalla förhållanden med re
lativt liten tillgång till ljus, medan Nan
nochloropsis trivs i varmare vatten med 

mycket ljus. vi odlade dem på laboratori
et i havsvatten under tre simulerade od
lingssäsonger; vinter, vår och sommar. 

under vår och sommar gav Nanno
chloropsis mer biomassa och energi. 
unde r vintern växte Skeletonema bättre, 
men mängden energi var bara måttligt 
högre jämfört med Nannochloropsis. bio
massan för båda arter var rikast på prote
in på våren. båda arter renade kväve från 
vattnet ungefär lika bra, men Skeletone
ma var bäst på fosforrening. Energieffek
tiviteten var bra på sommaren men inte 
tillräckligt bra på vintern. Här behöver 
man hitta en art som växer bättre än den 
vinteralg vi testade. Men även om vinter
anpassade arter inte är lika energieffek
tiva som de arter som är anpassade för 
sommarförhållanden, så kan de ändå ut
nyttjas för att förlänga odlingssäsongen. 

 
kräver stora ytor 
Algerna består till ungefär hälften av 
kol, och kan användas för att ta upp kol
dioxi d från industriskorstenar (rökgas). 
För varje ton kol som byggs upp i bio
massan behövs ungefär två ton koldi

oxid. Som vattenrenare kan de rena av
lopps, gödsel eller processvatten från 
fosfor och kväve.  Algerna lagrar närings
ämnena i biomassan, vilken i sin tur kan 
kan användas som gödsel eller föda i till 
exempel fiskodlingar. Algerna kan också 
rena vatten från metaller och förorening
ar som binder till algernas yta. Antingen 
kan man torka och använda algbiomas
san ungefär som ett kolfilter eller så kan 
algerna fånga upp föroreningarna redan 
i odlingen. 

För att veta om en odling fungerar för 
en industriprocess måste man räkna på 
vattenåtgång, energibalans och närings
ämnen. Man måste inse att algodling för 
produktion av energi eller sådana pro
dukter som används i enorma mängder 
(bulkprodukter) kommer att behöva ske 
i jordbruksskala. det krävs å ena sidan 
mycket stora ytor, men man kan å andra 
sidan odla i princip var som helst. 

Slutsatsen är ändå att det går att odla 
mikroalger både yt och energieffektivt i 
Sverige. 

stora användningsområden 
Möjligheterna är stora, och fiskeindustri
er på västkusten är intresserade av sam
arbete. Fiskodling behöver foder och fisk 
och skaldjursindustrin behöver rena sitt 
processvatten. Mikroalgerna skulle kunna 
leva på näringsämnen från processvatten 
från fiskindustrin och på så sätt rena vatt
net. det blir därmed ett slutet och håll
bart system. Allt som behövs därutöver är 
solenergi och koldioxid från luften.  

 Många intresserar sig nu för hur man 
kan odla och utnyttja nutida mikroalger 
för olika syften i en biobaserad och krets
loppsanpassad värld.Z

TexT ocH koNTakT: 

Cornelia Spetea Wiklund, Institutionen för 
biologi och miljövetenskap, Göteborgs 
universitet 

Susanne Ekendahl, Miljösus AB/Industri -
doktorn

cornelia.spetea.wiklund@bioenv.gu.se.

 
läs mer:  

Marine microalgae for outdoor biomass 
energy production – a laboratory study 
simulating seasonal light and temperature 
for the west coast of Sweden. Physiologia 
Plantarum Volume 173, Issue 2 
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Kungsbacka-Särö, Göteborgs södra skär-
gård. I vattnet växer många mikroalger 
med stor användningspotential. 
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Odlingssystem i bioreaktorer på labb. 
Algerna odlas i näringsrikt vatten vid 
olika temperaturer och med styrd till-
försel av ljus samt koldioxid. 
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noterat

arktisk forskarsommar
Under två månader stävade isbrytaren Oden  
genom isen till Nordpolen och vidare till havet norr 
om Grönland. Ombord fanns nära fyrtio forskare 
som samlade kunskap om det biologiska livet i den 
Arktiska oceanen. Expeditionen var det svenska  
bidraget till ”Synoptic Arctic Survey”, en större  
internationell kartläggning av Arktis.  

Tyvärr är de områden som är mest attraktiva för oss människor också de områden som 
är allra viktigast för växt- och djurliv. Detta gäller inte minst våra stränder. Värna våra 
orörda kustområden vädjar både forskare och miljöorganisationer! ■
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Unikt  
rockasläpp 

i lysekil  

Havets Hus i Lysekil släppte i 
sommar för första gången ut 
egenuppfödda knaggrockor 
i havet. Två blev det denna 

gång. Framöver hoppas  
de på fler. 

”Under 2022 bör allt ålfisk e 

stoppas, både vad gäller 

kommersiellt fiske och fri-

tidsfiske. Alla andra orsaker 

till åldöd bör minimeras och 

elimineras när så är möjligt.”  

Internationella Havsforskningsrå-

det ICES i november 2021.   

strandskydd och biologisk mångfald
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ålen!

17nya teman
har webbplatsen havet.nu 
fått i den senaste stora om-
arbetningen. in och kolla! ■

L läs mer: havet.nu
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BoKtiPS

TäNk dig eN saga, ett äventyr, som 
får olika slut beroende på vilka vägar hu
vudpersonen i boken väljer. det är så det 
är för den lilla torsken i barnboken Det 
farliga djupet. redan som litet yngel mås
te fisken välja om den ska simma ner till 
den mörka botten eller uppåt mot den 
ljusa och fria vattenmassan. Faror lurat 
ständigt runt hörnet och varje ny situa
tion kan sluta illa. Allt eftersom fisken 
växer och blir större hamnar den i nya 
vägskäl där den måste välja. till slut har 
den nått målet att själv bli mamma eller 
pappa till nya små torskyngel, om vår lil
la fisk klarat sig så långt vill säga. Att kla
ra sig med livet i behåll för en liten fisk 
är svårt och kräver både tur och skicklig
het. Så är det både i boken och i havet. 
om olyckan är framme, vilket oftast är 
fallet, så går det alltid att backa ett steg 
och göra ett annat val, i alla fall i boken.  

Boken riktar sig till barn mellan 6 och 
9 år. upplägget är smart och ger möjlig
heter till ett nytt läsäventyr varje gång 
man öppnar boken. På ett roligt och in
teraktivt sätt lär sig läsaren och den som 
lyssnar grunderna i fiskekologi och ges 
en känsla för de djur som lever i havet.  
linus Perry Hammar som skrivit boken 
är marinbiolog och debuterar här som 
barnboksförfattare. illustratören Josephi
ne lawrence har målat de underbara un
dervattensbilderna. Så dyk ner i det farli
ga djupet ihop med den lilla torsken, och 
njut av det vackra och vilda på den svind
lande färden. ■

Det farliga djupet: Ett interaktivt havs
äventyr av Linus Perry Hammar/Josephine 
Lawrence, raben & Sjögren, Stockholm, 
2021. ISBN: 9789129726459 

NäTverk fÖr vaTTeNpedagogik
Arbetar du med att öka kunskapen om havet? Sedan ett par år finns två 
nätverk för alla som arbetar med vattenpedagogik, i söta eller salta vatten, 
för att dela kunskap och erfarenheter. Oavsett om du har yngre eller äldre, 
eller de mittemellan som målgrupp, är du välkommen att bli medlem. ■

L läs mer: https://www.havsmiljoinstitutet.se/verksamhet/projekt/
marin-pedagogik

det farliga djupet: ett interaktivt havsäventyr  

/Helen Sköld, redaktionen

superögon hos djuphavsfisk
Ju djupare desto mörkare. Nere på tusen meter 
och mer är det helt svart, för oss människor 
i alla fall, men en del djur som lever i djup-
haven producerar ljus. Ny forskning visar att 
vissa djuphavsfiskar har superögon och kan se 
det svaga ljuset. Förutom att dessa fiskar har 
väldigt stora ögon så har de även många fler 
gener för det ljuskänsliga ämnet opsin än vad 
till exempelvis vi människor har. 
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forskarNa elleN scHagersTrÖm ocH aNgela Wulff 
djupdyker i sitt favoritämne alger i Algpodden. i korta avsnitt för
klarar de varför sjögrässallad borde heta någonting annat och var
för kiselalgen är så himla underbar. nytt avsnitt varannan vecka! ■

L lyssNa: https://shows.acast.com/algpodded/episodes

äta sjögräs !?! nej, tack!
två glada forskare i heta diskussioner om alger
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avSändare
umeå marina  
forSKningSCentrum
norrByn
905 71 hörneforS

FiSkgjuSen är en av få rovfåglar som 
är strikt beroende av vatten eftersom 
den i stort sett enbart äter fisk. Den 
är en av våra största rovfåglar och 
vingbredden kan nå imponerande 
1,7 meter. Med sin vita undersida och 
bruna ovansida är den lätt att känna 
igen. En stor andel (cirka 40 procent) 
av Europas fiskgjusar föder upp sina 
ungar i Sverige (4 100 par), och därför 
är det en art som vi i Sverige har extra 
stort ansvar för. Fiskgjusen är en lång-
distansflyttare som spenderar vintern 
i Afrika och som mest sex månader av 
året i Sverige. Boet byggs i större träd, 
oftast i toppen av grövre tallar, men 
ibland även i andra trädslag. Fiskgjusar 
kan bli mer än 25 år gamla, det svenska 
kända åldersrekordet är 26 år och en 
månad. 

Som många andra roVdjur har 
fiskgjusen varit illa ute under histori-
ens gång. Både direkt förföljelse och 
miljögiftsbelastning har i omgångar 
hållit antalen på en låg nivå. Efter frid-
lysning och förbud av vissa miljögifter 
har antalet fiskgjusar återhämtat sig. På 
senare tid finns tecken på minskande 
antal i vissa områden och det har lett 
till en diskussion om hur det går för de 
svenska fiskgjusarna. Men bilden är inte 
entydig. Mer generella räkningar visar 
på ett stabilt bestånd under 2000-talet. 
Det skulle kunna vara så att fiskgju-
sarna helt enkelt har flyttat på sig från 
områden där den tidigare varit vanlig, 
till områden som inte följs lika noga. 

en teori om VarFör en sådan 
omfördelning kan ha skett är att 
konkurrens med havsörnar tränger 
undan fiskgjusarna från sjörika delar 
i Götaland och Svealand samt från 
Östersjökusten. Den vanligaste konflik-
ten mellan de två arterna är att havs-
örnar stjäl fisk från fiskgjusarna. När 
fiskgjusen har fångat en fisk kan det 
upptäckas av en havsörn. Örnen börjar 
jaga fiskgjusen som stiger i cirklar allt 
högre och högre för att komma undan. 
Örnen stiger dock ännu snabbare och 
efter en stund är den ikapp gjusen som 
då oftast släpper sitt byte och beger sig 
därifrån, medan örnen elegant fångar 
fisken i luften. I takt med havsörnens 
formidabla återkomst, det svenska be-
ståndet bedöms idag vara uppe i över 
tusen häckande par och därtill flera 
tusen yngre icke-häckande individer, 
har konflikterna med fiskgjusar ökat. 
Kanske inte så konstigt att fiskgjusarna 

söker sig bort från havsörnstäta delar 
av landet? Frågan är om och när detta 
kommer att påverka det totala antalet 
fiskgjusar i Sverige? Vi verkar inte vara 
där ännu, men om havsörnens ökning 
och geografiska spridning över landet 
fortsätter, förefaller det sannolikt att 
antalet fiskgjusar i Sverige på sikt kom-
mer att minska.  

PreciS Som när det gäller en 
del andra fågelarter kan det vara så att 
en anledning till förhållandevis stora 
bestånd under vissa perioder kan vara 
kopplade till låga antal av andra arter, 
såsom havsörn, som annars påverkar 
dem negativt på ett eller annat sätt.

art i foKuS
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Martin Green, Svensk Fågeltaxering, Biolo-
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fiskgjusen  
– i konflikt med havsörnen
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