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Nya sätt att 
se på skräp 
HAVeT GeR OCH HAVeT TAR – slitna 
ord som kustborna levt med sedan 
urminnes tider. Förr var drivved och 
annat som flöt iland en resurs. I dag är 
det mesta av det som flyter iland ett 
hot, mot miljö och djur. Hotet gäller inte 
bara djur som lever i och vid havet, utan 
även de som betar på strandängarna. En 
miljö som kännetecknar det Bohuslän 
som Tillväxtverket har valt ut som en av 
Sveriges fem exportmogna turistdesti-
nationer. 

VI äR måNGA SOm ARBeTAR på 
olika sätt för att skapa medvetenhet 
och kunskap om hotet som de stora 
strömmarna av skräp utgör, mot både 
ekonomisk tillväxt och mot havsmiljön. 
Tyvärr saknas fortfarande ett effektivt 
arbetssätt i Sverige, som kopplar ihop 
marknadsföringen av attraktiva turist-
destinationer och ett nationellt intresse 
att vårda och sköta dessa miljöer.

Kajakpaddling i skärgården ingår 
i satsningen ”Bohuslän på Export”. 
Föreningen ”Paddla för livet”, som 
består av entusiastiska kajakpaddlare 
med ledstjärnan ”kombinera rörligt 
friluftsliv med miljöengagemang 
och insamling av skräp i naturen” 
plockade 14,5 kg ilandflutet skräp vid 
stränderna på Klövskär utanför Greb-
bestad! Detta under en enda kväll.

VI kAN AllA HjälpAS åT, och frivil-
liga initiativ är en otrolig tillgång för en 
renare kust, men det måste också finnas 
en långsiktigt finansierad basorganisa-
tion för skötsel av kust och skärgård. Det 
är bra att stödja innovationer som leder 
till att det ilandflutna skräpet kan bli en 
resurs. Men det är även viktigt att vi ge-
mensamt, nationellt och internationellt, 
stoppar tillflödet av skräp från havet vid 
källan. Vi har alla ett ansvar!

Elsie Hellström 
Processledare , Tillväxt norra Bohuslän
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Väderåret 2013 blir nog främst 
ihågkommet för den sena våren, 
den vackra sommaren och den 
stormiga senhösten.

de inledande vintermånaderna, 
januari och februari, var ganska 
torra i västra Götaland och sväng-

ningarna mellan kallt och milt väder inne-
bar en ganska normal medeltemperatur. 
Någon nämnvärd is hann aldrig bildas i 
Skagerrak och Kattegatt, annat än tidvis 
nära kusten. Vänern var däremot så gott 
som helt täckt av is i slutet av februari och 
i mars.

Sen vår
Våren hade svårt att komma igång under 
en torr, kall och solig marsmånad. Vid 
västkusten föll knappt någon nederbörd 
alls under hela månaden.

Även i början av april var det trögt för 
våren med nattfrost av och till. Men kring 
mitten av månaden kom äntligen vårvär-
men. Det började även dra in en del välbe-
hövliga regnområden efter en lång period 
med torrt eller mycket torrt väder.

Vårvärmen fortsatte i maj. Allra varmast 
var det i mitten av månaden, lokalt till och 
med rekordvarmt. Det gäller till exempel i 
Varberg där man hade 29,9 grader varmt 
den 18 maj.

Blöt och torr sommar
Juni bjöd på normal värme och regn i 
överflöd. På sina håll i västra Götaland föll 
mer än dubbelt så mycket regn som nor-
malt. Det gäller till exempel i Göteborg 
där det blev den tredje regnigaste junimå-
naden sedan 1860.

Juli var varm utan att det var fråga om 
någon egentlig värmebölja. I början och 
slutet av månaden föll en del regn. Men 
annars präglades månaden av en omkring 
tre veckor lång period med vackert väder 
och knappt en droppe regn, till många se-
mesterfirares glädje.

I början av augusti inföll sommarens 
varmaste dagar. I övrigt dominerades 
månaden av en blandning mellan sol och 
regn och fortsatt övervägande varmt vä-
der.

Stormig avslutning på hösten
Första halvan av hösten var varm och 
mestadels torr. En rekordlång stormfri pe-

riod i svenska farvatten fick ett abrupt slut 
den 28 oktober när stormen Simone drog 
in. På Hallands Väderö registrerades en 
medelvind på 31 m/s. Ännu blåsigare var 
det i de danska farvattnen där medelvin-
den slog nytt danskt rekord med 40 m/s.

November fortsatte med lågtrycksbe-
tonat och för årstiden varmt väder. Låg-
trycken gick på nordliga banor varför söd-
ra Sverige inte fick så mycket nederbörd.

Varm december med regnig jul
Den nya vintersäsongen inleddes med en 
av de varmaste decembermånaderna som 
någonsin registrerats. Den 5 december 
passerade stormen Sven med orkanbyar, 
som vid västkusten till och med var kraf-
tigare än under Gudrun i januari 2005. 
Julen blev mycket regnig, i Borås var det 
faktiskt den regnigaste julaftonen sedan 
mätningar inleddes där år 1884. Som re-
sultat steg bland annat Ätran till mycket 
höga nivåer. ■

TexT & kONTAkT: 

Ann-Turi Skjevik, SMHI 
ann-turi.skjevik@smhi.se

Sverker Hellström, SMHI 
Sverker.hellstrom@smh

Sen vår och stormig höst

Fo
To

: E
LE

n
A

 M
o

IS
EE

VA
/S

H
U

TT
ER

ST
o

CK



Västerhavet 20144

lite växtplankton
i Västerhavet

de så kallade kustkontrollprogram-
men i Bohuslän och Halland visa-
de dock på lite varierande resultat 

när det gäller vårblomningen. I Halland 
kan man se höga klorofyllvärden från en 
sjunkande blomning på omkring 10 me-
ters djup i april månad, vid stationerna 
i och utanför Kungsbackafjorden. Från 
ytan ned till 10 meter är värdena mycket 
låga. Detsamma gäller många stationer 
vid Bohuskusten.

Vid Bohuskusten prickades vårblom-
ningen endast inne i Koljö- och Havstens-
fjord i mars, med höga klorofyllvärden 
från ytan och ned till 10 meter. Blomning-
en dominerades av kiselalgerna Skeletone-
ma marinoi och Detonula confervaceae. Vid 
de andra stationerna pågick blomningen 
mellan provtagningarna och bara resterna 
av den syntes i april.

Ceratium blommade på vintern
År 2013 var ett år med generellt sett låga 
växtplankton- och klorofyllvärden. När-
saltshalterna låg nära medelvärdet för 
den senaste tioårsperioden. Förutom 
vårblomningen vid vissa stationer, fanns 
det förhöjda mängder av växtplankton i 
november-december då dinoflagellatsläk-
tet Ceratium blommade i Västerhavet. Ce-
ratium-arter har blommat ganska kraftigt 

här de senaste åren just under höst-vinter 
och då givit en hög algbiomassa i vattnet.

God till hög ekologisk status 
Den ekologiska klassningen med växt-
plankton som biologisk parameter visar 
på god eller hög status i Bohuskustens 
samtliga områden. Den goda statusen 
kommer av att mängden växtplankton va-
rit relativt liten under sommaren, annars 
förekommer ofta stora kiselalger med hög 
biomassa under de varma månaderna. 

Giftalger övervakas i musslor
Förutom kontrollprogram för kustområ-
dena och det nationella programmet över-
vakas växtplankton vid musselodlingar i 
Bohuslän på uppdrag av Livsmedelverket. 
Provtagning görs varannan vecka och 
fokuserar på giftiga arter som kan göra 
musslor olämpliga att konsumera. Under 
2013 var antalet giftiga alger mycket låga. 
De vanligaste giftalgerna längs västkusten 
är arter ur släktet Dinophysis, vars gifter är 
så kallade diarrégifter, men dessa låg långt 
under gränsvärdet under hela 2013. ■

TexT & kONTAkT: 

Ann-Turi Skjevik, SMHI 
ann-turi.skjevik@smhi.se

Figurerna visar mängden klorofyll från ytan 
till botten vid provtagningsstationer i kungs-
backafjorden (Halland) och Havstensfjord 
(Bohuslän). Vårblomningen syns som en 
större grön boll på 10 meters djup i april och 
en blomning av dinoflagellatsläktet Ceratium 
syns i ytan i november. Vid Havstensfjord 
syns en ännu kraftigare vårblomning i mars.

Under de två första månaderna 
av 2013 låg fosfat- och kiselkon-
centrationerna i ytvattnet över 
de normala vid många provtag-
ningsstationer, vilket bäddade 
för en kraftig vårblomning på 
västkusten. Annars bjöd 2013 på 
en säsong med generellt sett lite 
växtplankton.

F FAkTA VäxTplANkTON

Växtplankton är encelliga mikro-
skopiska alger som finns i många olika 
former och de har alla olika överlev-
nadsstrategier i vattnet. De utgör en 
viktig bas i näringskedjan, men kraftiga 
algblomningar av vissa växtplanktonar-
ter kan tyda på att vattnet är övergött. 
SMHI analyserar marina växtplankton 
för att bland annat kartlägga giftiga 
växtplanktonarter eller främmande ar-
ter. De övervakar också olika växtplank-
tonsamhällen och dess struktur.
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Kungsbackafjorden

Dinoflagellaterna Ceratium 
lineatum (t.v.) och C. tripos 
(t.h.) blommade under 
november–december 
i Västerhavet. 

Skeletonema marinoi – en av arterna som 
dominerade under vårblomningen. Fo
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planera
havets framtid

Havsmiljön är central för kommu-
nerna i norra Bohuslän; Ström-
stad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 

Havet formar identiteten, havet skapar 
sammanhanget, havet bär den historiska 
förankringen och blicken in i framtiden. 
Livet vid kusten är i ständig förvandling. 
Det som människor levde av för bara 50 år 
sedan är inte detsamma som idag. För att 
säkerställa möjligheter för levande sam-
hällen med boende, rekreation och arbete 
krävs planering.

Intäkterna från ”badgästerna” var förr 
viktiga tillskott i hushållen och idag är tu-
rismen en betydande näringsgren i de fyra 
kommunerna. Den vackra kuststräckan 
lockar besökare som många gånger bidrar 
till nya del- och helårsboende. Skall man 
då satsa allt på turismen och på nya bo-
endeformer, strandnära och på skär och 
öar, när det är den orörda naturen som är 
attraktionen? Balansen mellan orörd och 
nyttjad natur är skör men viktig, för att 
behålla attraktionen. 

Genuina kustsamhällen  
– identitet och besöksmål
Hållbara ekosystem och ”Hav i balans 
samt levande kust och skärgård1” är fra-
ser som i detta arbete blir högst aktuella. 
Under de senaste 30 åren har kustfisket 
dalat kraftigt och en viktig attraktion för 
både besökande och boende håller på att 
försvinna.

Utöver att ge oss god och näringsrik 
mat samt skapa arbetstillfällen i kustban-
det har fiskerinäringen en viktig funktion 
för identiteten. Ett kustnära fiske krävs 
för att ett fiskeläge skall behålla sin ge-
nuina atmosfär. Det behöver finnas garn 
på kajen och båtar i hamnen. Besöksmå-
lets dragningskraft ligger i det äkta och 
levande.

planeringen tar form
Blå översiktsplanering handlar om att 
kunna vårda och samtidigt använda havet. 

I norra Bohuslän pågår ett samarbete för en gemensam blå över-
siktsplan och en maritim näringslivsstrategi. Samhällsplanering för 
näringslivsutveckling handlar om var man skall göra vad, i och vid 
havet. I arbetet deltar politiker och tjänstemän på flera nivåer, som 
planerare, näringslivsutvecklare och biologer. Målet är en plan för ett 
hållbart nyttjande av havet.

Under de senaste decennierna har kustfisket 
minskat kraftigt. Idag är det ofta fritidsfiske 
eller turistfiske som dominerar och i Smögen 
är det få större fiskebåtar som ligger kvar. 
Annat var det på 1940-talet då yrkesfisket 
var livaktigt längs hela kusten.

FoTo: SoTEnäS KoMMUnFoTo: MARCUS LInDSTRöM/ISToCK
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F FAkTA HAVSplANeRING

Kommunerna har ansvar att planera havsytan från kusten ut till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Samtidigt planerar Havs- och vattenmyndigheten enligt havsplanen, som sträcker 
sig från Sveriges ekonomiska zon in mot kusten till 1 nautisk mil utanför baslinjen. Det stora 
överlapp som uppstår kräver god samordning och kommunikation för att undvika krockar 
och dubbelarbete. Detta uppnås med en blå översiktsplan som hanterar territorialdelen och 
kustvattendelen. I norra Bohuslän ska den vara klar under 2016. 
www.tillvaxtbohuslan.se
www.havochvatten.se/havsplanering/
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Havet är en gemensam resurs och det be-
hövs en plan som gör det tydligt vad kom-
munerna vill med denna resurs. Planen 
skapas i samarbete mellan olika tjänste-
män på kommunerna, Västra Götalands-
regionen och länsstyrelsen med inlägg 
och material ifrån näringslivs- och intres-
seorganisationer samt ideella föreningar 
och allmänhet. I slutändan är det våra 
folkvalda kommunpolitiker som avgör 
hur den blå översiktsplanen skall se ut. 

Målet med arbetet är att skapa prak-
tiska verktyg för att nyttja havet på ett 
hållbart sätt. Det skall vara enklare för 
företag att etablera sig och områden för 
vissa verksamheter kan pekas ut i förväg. 
Tydliga kartor skall kunna svara på vilka 
intressen som berörs inom ett visst om-
råde samt hur man bör göra avvägningen 
mellan dessa. 

Nya lösningar på gamla problem
Ett konkret exempel där samordnad kom-
munal planering kan göra stor nytta är ök-
ningen av småbåtar och hur båtplatser till 
alla dessa ska hanteras. Kan man möta det 
ökade behovet av båtplatser på något nytt 
sätt? Många använder sin båt relativt lite. 
Kanske kan fler småbåtar förvaras på land 
och bara sjösättas när de skall användas? 

Kanske kan platserna för båtarnas vin-
teruppställning användas mer under hela 
året? Sådana nya lösningar blir effektivare 
och lättare att genomföra om flera kom-
muner längs kuststräckan har samma syn 
på frågan. 

Andra exempel där det krävs samord-
nad kommunal planering är etablering av 
vattenbruk, som fiskodlingar, och marin 
energiproduktion, som vind- och våg-
kraft. Dessa verksamheter kräver vatten-
ytor, något som i många fall krockar med 
andra intressen. Då behöver man gemen-
samt komma överens om förhållningsätt 
och planering för att på ett hållbart sätt 
skapa förutsättningar för dessa näringar. 
Kanske finns lösningen i grannkommu-
nen? Genom att jobba tillsammans, uti-
från en gemensam plan, kan dessa frågor 
få bättre och snabbare lösningar. ■

TexT & kONTAkT:
Carl Dahlberg och Bengt Gustafsson,  
Tillväxt norra Bohuslän

carl.dahlberg@lysekil.se 
bengt.gustafsson@sotenas.se

J NOT 

1. Ett av regeringens 16 nationella miljökvalitetsmål.

det finns goda exempel på hållbart 
förvaltade fiskeresurser med hjälp 
av selektiva redskap, exempelvis 
fisket efter räka i Gullmarsfjorden och 
kosterrännan.

Småskaligt räkfiske bedrivs 
bland annat från lysekil. 
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SkRäp I HAVeT VAR läNGe NåGOT pOSITIVT för kustborna. Drivved var 
en viktig resurs i ett kargt landskap. Stormar och förlisningar sköljde 
också upp varor, som kunde användas eller säljas vidare och ge en väl-
behövlig slant till hushållskassan. Men idag ser man helt annorlunda 
på skräpet, som dessutom blivit ofantligt mycket mer och av annan 
art. Stränderna på västkusten fylls upp av plast, ett material som bara 
funnits i vårt samhälle i drygt en generation. Skräpet på stränderna 
idag är inte till nytta för någon, utan istället en irritation för alla, både 
människor och djur.

HAVSSTRömmARNA SOm ledeR IN mOT VäSTkUSTeN är den viktigaste 
orsaken till att stränderna här ofta är fyllda av skräp. Flera ytströmmar 
går ihop och passerar kusten. Konsekvensen är att över 80 procent av 
det som hittas på stränderna är plast, eftersom det flyter. Västsveriges 
kustremsa blir därför en form av soptipp för hela Nordvästeuropa, till 
förtret för kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.

meN AllT SkRäp äR INTe SyNlIGT. I våra hushåll producerar vi en hel del 
skräp av mikroskopisk storlek, som när vi tvättar oss själva och våra 
kläder sköljs ut via avloppet. Från gatorna följer halvnedbrutna fimpar 
och däckavlagringar med det orenade dagvattnet ut i havet. Detta har 
lett till att havsvattnet liknar en tunn buljong, med små skräppartiklar 
fördelade i hela vattenmassan. Forskning tyder på att dessa små partik-
lar kan transportera in miljögifter i filtrerande djur. Men vi vet 
egentligen inte särskilt mycket om hur skadligt det är för 
näringskedjan i det långa loppet.
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I de allra flesta områden där man finner 
marint skräp är det en blandning av lo-
kalt skräp och skräp som transporterats 

långa sträckor. Det vi kallar strandskräp är 
delvis ett resultat av vårt eget beteende, 
men är kanske ännu mer ett internatio-
nellt problem. För den svenska västkus-
ten, inte minst Bohuskusten, är detta 
tydligt. En stor del av det skräp som tas 
omhand kommer förmodligen från an-
dra områden. Undersökningar visar till 
exempel att mängden skräp längs många 
stränder är större efter vintern än efter 
sommaren, och att skräpet ökar efter en 
rejäl storm från sydväst. Detta är inte vad 
vi skulle förvänta oss om det var strandbe-
sökare som var den främsta anledningen 
till nedskräpningen. 

Transporteras med ytströmmar
Förklaringen hittar vi i de ytströmmar 
som leder in i Skagerrak, från både Öst-
ersjön och Nordsjön. Från Östersjön 
kommer den Baltiska ytströmmen och 
går norrut längs den svenska västkusten. 
Från danska Nordsjökusten kommer den 
Jutska strömmen, som kan ta med sig fö-

Av allt man kan hitta på en vanlig 
strand eller i en vik utmed väst-
kusten, är det bara en del som 
kommer från närområdet. En 
stor del kommer från andra plat-
ser, som fartyg ute till havs och 
från andra länder. Det är ström-
marna som gör att västkusten får 
så mycket skräp att ta hand om.

Centrala Nordsjöströmmen

Atlantiskt vatten

Norska kustströmmen

Fair Isle-ström
m

en

Jutsk
a str

ömmen

Skotskt kustvatten

Kontinentalt k
ustv

atten

vatten frå
n Engelska kanalen

Baltiska ytström
m

en Strömmar av skräp

I en typisk bohuslänsk vik kan man hitta en slående 
blandning av föremål: några fimpar och kanske en 
läskburk, några avslitna trossar och ett öskar som 

flutit iland. men också en mjölkförpackning 
med holländsk text, och ett danskt 

smörpaket.
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Flera havsströmmar, som för 
med sig skräp, möts i katte-
gatt och strömmar sedan 
upp längs västkusten.

KARTA/KäLLA: oSPAR
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remål från södra Nordsjöns tätbefolkade 
kuster. Med andra ord, om ett föremål 
hamnar i havet någonstans ute på Nord-
sjön är det ganska stor sannolikhet att 
strömmarna för det in till Bohuskusten. 
Om skräpet flyter på ytan kommer det 
dessutom att förflytta sig snabbare än vad 
strömmarna i allmänhet gör – vind och 
strömmar samverkar så att skräpet trans-
porteras snabbt. 

plast försvinner inte
Både på stränder och i vattnet är plast det 
vanligaste skräpet. Plast används mycket 
i alla möjliga vardagssammanhang. Det 
bryts ner långsamt, och det flyter. Skräp 
på stränder domineras därför av plast, 
även om papper och trä också är vanligt. 
Plasten är också speciellt problematisk 
för djur. Fåglar och sälar kan trassla in sig 
i gamla fiskelinor. Stormfåglar, sköldpad-
dor och andra djur sätter i sig plast i tron 
att det är något ätbart. När plasten till slut 
bryts ner och smulas sönder, finns den 
kvar i havet som mikroskopiska plastpar-
tiklar och kan ätas upp av mindre djur, 
som sandmaskar och musslor. Samma 
problem finns över hela världen. Plasten 
finns överallt och eftersom den bryts ned 
mycket långsamt och i princip aldrig för-
svinner ökar mängderna för varje år. Att 
fokusera på plast för att minska problemet 
med skräp i havet är därför högst rimligt.

på havets botten
Men, allt skräp flyter inte. I en undersök-
ning av skräp på bottnarna i norra Bohus-
län fann man på några platser ansamlingar 
av flaskor och ölburkar på bottnarna – 
och det visade sig att det på samma ställen 
är populärt att fiska makrill. I provtrål-

ningar som görs av fiskeribiologer för att 
uppskatta fiskbestånden undersöker man 
numera också förekomst av skräp på havs-
botten. Det är en lång lista av plast, glas-
flaskor, metallföremål och till och med 
bildäck som kommer upp med trålarna. 
Yrkesfiskare drabbas naturligtvis också av 
detta.

mycket kommer från land
Varifrån kommer då skräpet? De flesta 
mänskliga aktiviteter kan ge upphov till 
skräp: friluftsliv, dåligt tömda pappers-
korgar, sjöfart, fiske, oljeutvinning, dålig 
hantering av sopor på land. En del slängs 
medvetet, annat av tanklöshet eller miss-
tag. Det innebär också att man måste 
tänka i andra banor än när det gäller öv-
riga hot mot den marina miljön. På Irland 
minskade mängden plast på stränderna 
väsentligt när man införde en pant på 
plastpåsar i matvarubutikerna. I Sverige 
har vi få stora plastpåsar bland skräpet på 
stränderna – de kostar ju pengar. I jäm-
förelse med andra länder tycks vi istället 
ha många små plastpåsar, som ju är gratis, 
från godis och annat. Inte särskilt smick-
rande för vår svenska självbild av att vara 
miljömedvetna konsumenter.

Vilka som är de dominerande källorna 
till marint skräp skiljer sig mellan olika 
havsområden. En internationell jämförel-
se inom forskningsprogrammet Marlisco 
fann till exempel att strandskräp i Med-
elhavet dominerades av turist-relaterat 
skräp. Skräp i Nordsjöområdet hade en 
större andel skräp från sjöfart och fiske, 
medan stränder i sydöstra Östersjön och 
i Svarta havet hade en stor del skräp som 
förmodligen kom från inlandet och fördes 
ut med floder.

Gränsöverskridande lösningar
Det internationella ”utbytet” av skräp-
föremål får förstås konsekvenser för vilka 
åtgärder som är lämpliga att sätta in. I Sve-
rige kan vi inte komma undan vår egen 
skuld till skräpet i våra vatten, men vi kan 
inte lösa frågan helt på egen hand. Det 
pågår nu internationella förhandlingar 
om handlingsplaner för till exempel hela 
Nordsjön inom Ospar, konventionen för 
havsmiljön i nordostatlanten. ■

TexT & kONTAkT

Per nilsson 
Institutionen för biologi och miljövetenskap, 
Göteborgs universitet

per.nilsson@bioenv.gu.se

Varje år räknas skräpet på 6 st referens-
stränder i Bohuslän vid tre till fyra tillfällen. 
Tabellen visar genomsnittliga proportioner 
av skräp, perioden 2001–2011. Totalt sett var 
det 25–30 procent mer skräp efter vintern 
än efter sommaren, i genomsnitt fann man 
937 skräpföremål per 100 meter strand 
under vintern, och  749 på sommaren. även 
proportionerna av olika material skiljer sig åt 
mellan årstiderna.

SkRäpTypeR

Typ av material Vinter Sommar
Plast 85,9% 83,9%
Gummi 1,5% 1,7%
Tyg 0,4% 0,3%
Papper 2,2% 2,4%
Trä 2,2% 2,8%
Metall 2,0% 0,9%
Glas 0,6% 0,4%
Sanitärt 4,7% 7,2%
övrigt 0,4% 0,3%

Källa: omarbetade data från rapporten ”Analys av data från 
OSPAR:s referensstränder åren 2001–2011.” Projektet ren kust i 
Bohuslän och Göteborg. Bo Svärd. Augusti 2013.

I genomsnitt fann man 937 skräpföremål per 100 meter 
strand under vintern, och  749 på sommaren. 

Strömmar av skräp
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På senare år har det mikrosko-
piska skräpet i havet uppmärk-
sammats allt mer. Forskning 
pågår nu för att ta reda på hur 
mycket av detta skräp som finns i 
våra vatten och om det är skad-
ligt för djur och natur. Långsamt 
börjar ett mönster att träda fram 
kring orsaker, källor och risker.

Storleken på det skräp som finns i 
haven varierar från tappade con-
tainrar ute till havs till fragment av 

båtfärg, några tusendels millimeter stora. 
Det marina skräpet som märks mest är 
det som syns längs stränderna och van-
ligen är någon centimeter till några deci-
meter stort. Man vet att just centimeter-
stora partiklar såsom kapsyler och bitar 
av engångsbestick äts av stormfåglar, och 
att större plastpåsar, tampar och nät hittas 
i magarna på döda valar. Man har också 
sett att mikroskräp äts upp av mindre 
ryggradslösa djur i havet. Mikroskopiskt 
skräp, eller mikroskräp, är ett samlingsbe-
grepp för många olika typer och storlekar 
av skräppartiklar. De är dock alltid mindre 
än 5 mm. Partiklarna kan komma från ak-
tiviteter både på land och i havet.

Eftersom skräp påverkar olika marina 
djur på olika sätt, beroende på skräpets 
storlek, kan också riskerna skilja sig åt. Ex-

empelvis är det ingen risk att en hel PET 
flaska äts upp av fåglar eller sälar men dä-
remot kan flaskans kapsyl sväljas av fåglar. 
Likadant är det med mikroskräp. Partiklar 
som är en hundradels millimeter äts av 
filtrerande djur, men utgör inte ett direkt 
hot mot marina däggdjur och fåglar.

jämförelser svåra
Det är svårt att jämföra halterna av mik-
roskräp mellan olika undersökningar, då 
olika mått har använts och proverna är 
tagna med olika metoder. I vissa under-
sökningar redovisas allt som fastnar i ett 
nät, i andra endast de partiklar som är 
mindre än 5 mm. Generellt gäller att fler 
mikroskopiska partiklar hittas när man 
använder ett filter med mindre maskor 
(0,01 mm) jämfört med den internatio-
nella metoden med en håv, där maskorna 
är 0,3 mm stora. Som exempel hittar vi 1-5 
skräppartiklar per kubikmeter i en 0,3 mm 

Rester från hygienprodukter kan 
innehålla mikroskräp som förs 
vidare med avloppsvattnet.

FoTo: SHUTTERSToCK

ett växtplanktonprov fullt av mikroskopiskt skräp: 
en blå plastbit, en grön, en transparent och en 
svart/grå textilfiber samt en röd flaga sannolikt av 
båtbottenfärg. dessutom flera svarta, som troligen 
är sotflagor. de vita cirklarna är torkade kiselalger 
och har en ungefärlig diameter på 0,04 mm.

litet skräp ett stort problem
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litet skräp ett stort problem
håv men upp till 100 000 partiklar per ku-
bikmeter med det fina filtret.

äts av många djur
De negativa effekterna på vissa sjöfågelar-
ter är väl kända. Redan 1990 kunde fors-
kare visa att 82 av 144 undersökta sjöfå-
gelarter hade plastbitar i magarna och att 
totalt 267 marina arter, från musslor och 
djurplankton till valar, har plastskräp i 
magarna. Ett skrämmande exempel är att 
Nordsjöns stormfåglar i medeltal har 30 
plastbitar i magarna.

Flera forskare har också visat att det 
sker en transport av miljögifter från plast-
partiklarna till de djur som äter dem. Hal-
ten av organiska föroreningar i den vanli-
ga sandmasken (Arenicola marina) ökade 
när man matade den med plastpartiklar. 
I ett annat försök visade man att nypro-
ducerade plastpellets av polyeten kunde 
tas upp av fisk och överföra giftiga flam-
skyddsmedel till fisken. Men för att kunna 
göra mer fullständiga bedömningar av ris-
kerna behövs fler undersökningar.

Varifrån kommer mikroskräpet?
Om vi vet varifrån det marina mikroskrä-
pet kommer kan vi också börja arbeta för 
att begränsa det. Det är ett spännande 
detektivarbete som precis har startat. Ba-
serat på de typer av mikroskräp som hit-
tas i havet leds misstankarna mot tre käl-
lor – avloppsreningsverk, dagvatten samt 
fartygstrafik. Det handlar alltså sällan om 
partiklar som vi misstänker kommer från 
synligt strandskräp och som därefter har 
brutits ned till mindre delar. 

Stora mängder textilfibrer hittas i av-
loppsvatten och i sköljvattnet från våra 
tvättmaskiner. I avloppsvattnet hittar man 
också cellulosafibrer från toalettpapper, 
samt mycket små plastpartiklar i höga 
halter. Avloppsvattnet innehåller också 

många andra mikroskopiska plastpartik-
lar, till exempel tillsatser i hudvårdspro-
dukter och schampo, samt slängda plastar-
tiklar som har sönderdelats i stadsmiljön. 
En risk med alla de mikroskräpspartiklar 
som passerar ett avloppsreningsverk är att 
de kan ”suga upp” olika miljögifter, såsom 
läkemedel och tungmetaller, under re-
ningsprocessen och på så vis bidra till att 
gifter sprids vidare i havet.

En annan källa är dagvatten, det vill 
säga regnvatten från städernas gator och 
torg, som också är en potentiellt stor källa 
till mikroskräp. Det är enkelt att förstå 
om man sänker blicken ned mot rännste-
nar efter en period utan gatusopning, till 
exempel efter vintern, och ser de stora 
mängderna korkar, engångsbestick och 
tobaksprodukter som ligger där. Detta är 
också en miljö som aktivt och snabbt sön-
derdelar plast och annat skräp till mycket 
små bitar. Cigarettfimpar, som är det van-
ligaste förekommande skräpet, innehåller 
höga halter av bland annat kadmium och 
består av polymeren cellulosaacetat (en 
plastsort) vilka sönderdelas till fibrer på 
väg ut till havet.

Färgflagor vanliga 
Även båttrafik är en källa till mikroskräp. 
Blå plastbitar, identiska med prover från 
fartygsfärg, hittas i nästan alla prover. 
Stora mängder röda partiklar, som kan 
vara fragment av båtbottenfärg, finns i alla 
prover. Partiklarna är bara 5-20 tusendels 
millimeter stora och mycket svåra att ana-
lysera kemiskt. Men några av partiklarna 
är en sorts plast som är vanlig i just båt-
bottenfärg. Det är oroväckande eftersom 
båtbottenfärg innehåller så höga halter av 
miljögifter. I partiklar från hamnsediment 
kan man hitta 35 procent koppar och 15 
procent zink.

miljöteknik kan minska problemet
Även om vi inte har en fullständig bild 
av mikroskräpets källor, förekomster el-
ler risker finns det flera saker vi kan göra 
redan nu för att minska de uppenbara 
riskerna. Vi kan uppnå betydligt friskare 
hav genom några relativt enkla åtgärder. 
Kommunerna släpper idag ut mer och 
mer dagvatten, helt orenat, till hav och 
sjöar. Bättre rening av dagvatten från 
städernas gator och torg skulle minska 
mängderna av cigarettfimpar och små 
plastbitar som spolas rakt ut i havet. Även 
avloppsreningsverken bör ställa om till 
mer effektiv rening. Ryaverken i Göte-
borg är en föregångare då de har instal-
lerat finmaskiga filter, vilket drastiskt 
minskar mängden mikroskräp som släpps 
ut till havet. Inte minst bör giftiga båtbot-
tenfärger för fritidsbåtar begränsas. Det 
finns i dag alternativa lösningar såsom 
båtbottentvättar. Innovativa metoder och 
tekniska lösningar måste gynnas genom 
styrning från samhället. 

Det enda som är bra med mikroskräp 
är att det är mycket lättare att hitta åtgär-
der, än för till exempel giftiga kemikalier 
som är lösta i vattnet. Reningstekniker 
finns, om vi vill betala för dem. ■

TexT & kONTAkT:

Fredrik norén, IVL Svenska Miljöinstitutet 
fredrik.noren@ivl.se

läSTIpS:

Fler rapporter finns på www.ivl.se/tjanster/ma-
rinmiljo/mikroskopiskapartiklarihavet
Havet 2009, Mikroskopiska plastpartiklar – fler än 
vad man tidigare trott

Havsutsikt 1/2010, osynligt avfallsproblem i havet 

När vi tvättar våra kläder lossnar mängder 
av små fibrer som följer med avloppsvattnet. 
Ofta är partiklarna så små att de inte fångas 
upp i reningsverket, utan hamnar i havet. 
Fibrer från fleecetröjor och andra 
konstmaterial är mer långlivade än 
dem från till exempel bomull.
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Vems tur är det att städa?

det marina skräpet är inte bara ett 
trist och högst synligt miljöpro-
blem. Tillväxtverkets målsättning 

är att besöksnäringen i Sverige ska för-
dubblas till år 2020 och Bohuslän är ett 
av de fem områden i Sverige som anses ha 
störst potential som turistmagnet. Skrä-
piga stränder går förstås stick i stäv med 
denna målsättning. Förutom att skräpet 
förfular och skrämmer bort turister, ska-
dar det strandbetande djur i naturvår-
dens tjänst samt fastnar i fiskeredskap 
och båtar. Skräpiga stränder kan ge stora 
samhällsekonomiska förluster. Ett för 
statskassan förhållandevis litet stöd till ak-
tuella regioner skulle kunna ge en långsik-
tigt hållbar lösning och lätta dagens tunga 
ansvar för de enskilda kommunerna.

Vems ansvar
Grunderna till principer och lagar röran-
de strandskräp kom i slutet av 1960-talet. 
Lagstiftningen har sedan dess bara juste-
rats marginellt. För 40–50 år sedan var 
marint skräp inget uppmärksammat pro-
blem. Idag är situationen helt annorlunda 
och det marina skräpet ingår som en vik-
tig så kallad deskriptor i bedömningen av 
god miljöstatus enligt havsmiljödirekti-
vet. 

Av det skräp som idag sköljer in på 
Bohusläns stränder, kommer cirka 80 
procent från andra länder än Sverige. 
Trots att det, enligt flera internationella 
havskonventioner, är förbjudet att dumpa 
avfall till havs sker detta fortfarande. En 
del medvetet, annat av misstag. Det ma-

rina skräpet har många källor och det är 
nästan omöjligt att spåra de som skräpar 
ned. Därför hamnar kostnad och ansvar 
för strandstädning i knät på kommunerna 
och naturvårdsförvaltningen. Rikspoli-
tiken har hittills varit ganska kallsinnig, 
man tycker att detta är ett lokalt problem. 
Men nu räcker vare sig medel eller lokalt 
tålamod längre till.

Fungerande städning fram till 2006
Frågan om strandskräp började successivt 
uppmärksammas i början av 1980-talet. 
År 1992 genomfördes den första stora, 
samordnade städningen på västkusten 
tack vare gott samarbete mellan kommu-
nerna, Västkuststiftelsen, länsstyrelsen 
och länsarbetsnämnden. Tvåhundra per-
soner samlade under sex månader ihop 
drygt 89 000 säckar motsvarande cirka 
1550 ton skräp! Fram till år 2006 städades 
sedan stränderna inför varje sommarsä-
song till en kostnad av ungefär tio miljoner 
per år. I snitt samlades cirka 500 ton skräp 
per år in, däribland cirka 1500 fiskelådor. 
Stora delar av kostnaden för städningen 
bekostades av Arbetsmarknadsverket. 
När verket lades ned 2008 och hela ar-
betsmarknadspolitiken omstrukturerades 
havererade strandstädningen. Från 2007 
har Bohuskustens stränder städats i mer 
begränsad omfattning och oftast endast 
med kortvariga projektmedel. 

Samverkan i Bohuslän
Under 2009–2012 drev kommunerna 
i Norra Bohuslän projektet ”Attraktiv 

Sedan år 2006 finns inte längre någon organiserad städning av Bohus-
läns stränder. Kustkommunerna och lokal naturvårdsförvaltning 
sköter lätt haltande den största delen av strandstädningen, med hjälp 
av tillfälliga projektmedel. Men mängden skräp ökar stadigt och kost-
naderna för att hålla rent blir allt svårare att bära. Därför är många 
stränder ostädade. Utan nationellt stöd finns inte längre någon möj-
lighet att hålla kusten ren från allt skräp som flyter iland.

F FAkTA Vem ANSVARAR FöR SkRäpeT?

Det marina skräpet på stränderna räk-
nas som nedskräpning i naturen.  
För detta gäller:

1. Det är förbjudet att skräpa ner i 
naturen (Miljöbalken bland annat 15kap 
30§). Huvudprincipen är att förore-
naren skall betala för att ta hand om 
avfall.

2. om man inte kan hitta den som skrä-
pat ned så är i vissa fall den som äger 
eller förvaltar marken ansvarig att ta 
hand om skräp (detta gäller till exempel 
alla naturreservat och liknande).

3. I områden fritt tillgängliga för allmän-
heten är det i sista hand kommunen 
som ansvarar genom den så kallade 
gaturenhållningslagen (Lag [1998:814] 
med särskilda bestämmelser om gatu-
renhållning och skyltning).
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Vems tur är det att städa?

kust”, och för att få en långsiktig, hållbart 
finansierad struktur för strandstädningen 
startade 2012 ett nytt projekt; ”Ren kust i 
Bohuslän”. Där ingår nu samtliga 11 kust-
kommuner från Strömstad till Göteborg 
och de samverkar också med regionala 
och nationella organisationer. Förutom 
frågan om en långsiktig och trygg finan-
siering av strandstädningen skall projek-
tet ta fram ett digitalt kartverktyg för att 
kunna planera och administrera strand-
städningen. Projektet syftar också till att 
lyfta frågan på nationell och internationell 
nivå med målet att vända den nuvarande 
trenden så att det marina avfallet minskar. 

Vem ska betala för rena stränder?
Om besöksnäringen längs Bohuskusten 
skall fördubblas fram till år 2020 borde 
det rimligen ge fördubblade skattein-
täkter för alla de varor och tjänster som 
näringen kommer omsätta. Men detta 
lär inte inträffa om turisterna avskräcks 
av ostädade, skräpiga stränder och klipp-
skrevor. Den rena, vackra naturen som 
varumärke är rejält hotad. Kommunerna 

kan inte fortsätta ha ensamt ansvar att stä-
da stränderna, när 80 procent av skräpet 
varken kommer från de egna invånarna 
eller tillfälliga besökare. Naturvårdsför-
valtningens anslag räcker inte till både 
skötsel, städning och renhållning. Kanske 
kan de ökade intäkter som turisterna ger, 
på något vis bidra till städningen av strän-
derna så att de förblir attraktiva och drar 
till sig mer besökare. ■

TexT & kONTAkT

Ulrika Marklund, orust kommun  
ulrika.marklund@orust.se

Anna Skrapste, öckerö kommun  
anna.skrapste@ockero.se

Elsie Hellström, Strömstad kommun  
elsie.hellström@stromstad.se 

>>läS meR:

www.renkust.se
Ren och Attraktiv kust i Bohuslän – bakgrund och 
fakta. Bo Svärd 2013.

Analys av data från oSPAR:s referensstränder åren 
2001–2011. Bo Svärd 2013.

F FAkTA ReFeReNSSTRäNdeR FöR ATT mäTA SkRäpeT läNGS BOHUSkUSTeN

För att mer detaljerat kunna mäta hur mycket och vilken sorts skräp som flyter in till kus-
ten finns 6 referensstränder längs Bohuskusten. Vid stränderna städas en 100 meter lång 
sträcka där allt skräp räknas. Skräpet delas sedan in i 115 olika kategorier som fastställts av 
ospar. Stränderna städas en gång per årstid utom på vintern. Stränderna har städats sedan 
2001. År 2011 byttes tre av dem ut mot stränder som gick att nå utan båt. De ingår i ett 
nätverk av stränder i ospar-regionen som städas på samma sätt. 

Skräpmätningen koordineras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län på uppdrag av 
Havs- och vattenmyndigheten och utgör en grund för att kunna analysera vilken typ av 
skräp som är vanligast, se trender i mängden skräp och utvärdera framtida åtgärder. Resul-
tatet från mätningarna är tillgängliga för olika analyser via ospars databas, som omfattar 
alla referensstränder i ospar-regionen.

I rapporten ”Analys av data från ospar:s referensstränder åren 2001–2011” som tagits 
fram inom projektet ”Ren kust” har data från referensstränderna utvärderats. Resultatet 
visar att det allra vanligaste skräpet är olika sorters plastföremål, oavsett årstid, och att det 
är mer skräp efter vintern än efter sommaren. 

Ospar – konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
Här ingår Sverige tillsammans med 14 andra europeiska nationer. namnet kommer från 
oslo och Paris-konventionerna, som utgör grunden för ospar-konventionen. Inom ospar 
samarbetar länderna kring frågor som rör den marina miljön i nordostatlanten, såsom 
biodiversitet, farliga ämnen och klimatförändringar. ospar är indelat i fem regioner som 
omfattar allt från djuphav till grunda kustområden. Av svenska vatten ingår Skagerrak och 
Kattegatt i ospars region 2.
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Bland de frivilliga insatserna finns 
många barn som samlar skräp 

utmed kusten, ofta på våren. Här 
har några barn byggt ett skräptroll 

av de insamlade fynden.
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Beredskap och  
  kommunikation viktigt      
                 vid oljeolyckor

danmark påverkades inte när ett 
belgiskt fiskefartyg och ett mal-
tesiskt fraktfartyg kolliderade 

utanför Jyllands nordvästra kust i septem-
ber 2011. Kollisionen fick däremot stora 
konsekvenser för den svenska västkusten. 
Ett oljeutsläpp av tjock och giftig marin 
eldningsolja tog sig med strömmarna 
över till svenskt vatten och huvuddelen av 
oljan hamnade inom Tjörns kommun. På 
grund av mycket dåligt väder med hårda 
västliga vindar, var det först svårt att upp-
täcka och inse omfattningen av olyckan. 
Oljans egenskaper i vattnet gjorde också 
att den låg en bit under vattenytan. Det 
försvårade upptäckten ytterligare för kust-
bevakningen, som kontinuerligt överva-
kar kusten med flyg. En stor del av oljan 
drev in i vikar. Där togs den omhand av 
statlig och kommunal räddningstjänst un-
der de första två veckorna. Men en del av 
oljan kastades långt upp på klipporna av 
vågorna och det ledde till ett långvarigt 
saneringsarbete för kommunen. I septem-
ber 2013 avslutades saneringen. Totalt 

hade då 623 ton olja, blandat med vatten, 
lera, marina växter och annat, tagits om 
hand och till viss del återanvänts. 

prioritera skyddsvärda områden
Den drabbade kuststräckan i Tjörns kom-
mun har många skyddsvärda områden 
och omfattar naturreservat, fågel- och säl-
skyddsområden samt Natura 2000-om-
råden som ingår i EU:s nätverk för skyd-
dade områden. 

Vid oljeolyckor görs normalt en tidig 
prioritering av skyddsvärda områden för 
att skydda djur och natur. Det förutsätter 
att oljan ännu inte nått land och att vädret 
tillåter att man använder länsar (en slags 
flytande barriärer) och sanerar ute till 
havs. 

För att kunna välja var insatserna bör 
sättas in först finns ”Digital Miljöatlas”, 
ett kartverktyg som informerar om vilka 
områden längs den svenska kusten och de 
stora sjöarna som är extra känsliga för ol-
jeutsläpp vid olika årstider. Men i Tjörns 
fall var det för sent att prioritera mellan de 

Hösten 2011 kolliderade två 
fartyg med varandra utan-

för Danmarks nordvästkust. 
Olyckan kom att påverka en 

liten kommun på svenska väst-
kusten och involvera ett stort 
antal aktörer, däribland flera 

svenska myndigheter  
– i över två år! 

En ut värdering visar att upp-
daterade oljeskyddsplaner och 

en väl fungerande kommuni-
kation är viktigt för att för-

bättra insatserna vid framtida 
stora olyckor. 

Saneringsarbete längs stranden, en tålamods-
prövande, slitsam och livsviktig uppgift. 

Tjockoljan klibbar sig fast vid Tjörns stränder 
efter olyckan utanför danmark.
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skyddsvärda områdena, eftersom oljan på 
de flesta ställen redan hade nått land när 
utsläppet upptäcktes. Det fanns dock en 
samstämmig bild mellan samtliga inblan-
dade aktörer, nämligen att Stigfjorden 
skulle prioriteras, och genom att länsa av 
ett sund in till fjorden klarade sig fjorden 
från oljan. Stigfjorden är både ett naturre-
servat och ingår i Natura-2000.

påverkan på miljön
Eldningsolja innehåller giftiga ämnen och 
därför undersökte man om den hade gett 
förhöjda miljögiftshalter i marint liv och 
hur gifterna hade spridits i området. Blå-
musslor och bottensediment visade sig 
innehålla förhöjda halter av bland annat 
flera giftiga kolväten. I uppföljande stu-
dier ett halvår efter olyckan kunde man se 
att halterna åter hade sjunkit i blåmusslor. 
Däremot fanns fortfarande förhöjda hal-
ter i bottenprover från ett område. De gif-
tiga ämnena kan lagras i bottnarna under 
lång tid och det kan leda till att bottendjur 
och fisk får i sig skadliga ämnen som på 
sikt kan störa till exempel fortplantning 
och tillväxt. Det var tur i oturen att olyck-
an inträffade på hösten då den biologiska 
aktiviteten är ganska låg, både på land och 
i vattnet. Till exempel hade de flesta fåg-
lar lämnat området för vintern. Endast ett 
fyrtiotal fåglar skadades och ungefär hälf-
ten av dessa fick avlivas. 

Samstämmig saneringsnivå
En fördel med oljan var att den flöt och 
man har därför inte funnit någon olja på 
bottnarna i området. Det hade varit ännu 
svårare att sanera. Kuststräckan som sa-
nerades består främst av kala klipphäl-
lar och klippstränder som till stor del är 
exponerade mot öppet hav. Strändernas 
utsatta läge gjorde att det inte alltid gick 
att prioritera de områden som var i mest 
behov av sanering de dagar som det var 
mycket vind och vågor. Saneringsarbetet 
tog lång tid och berodde till stor del på 
svårtillgänglig terräng i kombination med 
besvärliga väderförhållanden.

Men det tog också tid för kommunen 
och andra aktörer att få en samstämmig 
bild av saneringsnivån. En viktig lärdom 
är därför att tidigt samla alla involverade 
aktörer med expertis från den så kallade 
Oljejouren för att komma överens om 
hur mycket som ska saneras och på vilket 
sätt. Idag finns en saneringsmanual för 
olika strandtyper, men den kan behöva 
kompletteras med experter på plats. Det 
är också viktigt att från början informera 
allmänheten om att det efter en oljeolycka 
tyvärr ofta är ekonomiskt orimligt och 
miljömässigt omöjligt att helt återställa 
drabbade klippor och hällar. 

många aktörer och lärdomar
Under de två år som gått sedan olyckan 
har flera aktörer varit engagerade i efter-
arbetet. För att bättre kunna samordna 
arbetet vid eventuella framtida olyckor 
är det viktigt att lära av en sådan här ”säl-
lanhändelse”. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap har i samarbete 
med Havs- och vattenmyndigheten ut-
värderat alla aktörers insatser under och 
efter olyckan. En viktig slutsats är att tidig 
kommunikation hade påskyndat arbetet, 
däribland saneringsarbetet. Flera centrala 
myndigheter har i dagsläget otydliga an-
svarsroller vid oljeolyckor och det finns 
därför behov av att förtydliga dessa, både 
inom centrala myndigheter men även 
mellan myndigheter och kommuner. 

Utvärderingen kom också fram till att 
Tjörns kommun hade vunnit på att ha en 
uppdaterad oljeskyddsplan för att snabbt 
få igång räddningsorganisation, kom-
munikation mellan viktiga aktörer, stöd i 
miljöfrågor och nå en samstämmig sane-
ringsnivå. Kommunerna är inte skyldiga 
att ha en sådan oljeskyddsplan, men det är 
en bra förberedelse som sparar tid, och i 
längden även miljön. ■

TexT & kONTAkT: 

Anna Dimming,  
Informationscentralen för Västerhavet 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
anna.dimming@lansstyrelsen.se

läS meR:

Digital Miljöatlas – prioritering av skyddsvärda områden 
www.gis.lst.se/miljoatlas 

För rapport från utvärderingen se följande hemsidor:

Myndigheten för säkerhet och beredskap MSB  
www.msb.se – sök på ”olja” för saneringsmanual 
kommunens oljeskydd samt utvärdering.  

Havs- och vattenmyndighetens ”oljejour” i samarbe-
te med Sweco www.sweco.se/sv/SwecoOljejouren

Havs- och vattenmyndigheten, sök på oljeutsläpp 
www.havochvatten.se

Det var tur i oturen att 
olyckan inträffade på hösten 
då den biologiska aktiviteten 
är ganska låg, både på land 
och i vattnet. Till exempel 
hade de flesta fåglar lämnat 
området för vintern.

F FAkTA SAmARBeTe eFTeR OlyCkAN
Saneringsarbetet efter olyckan invol-
verade en rad aktörer: Tjörns kommun, 
Kustbevakningen, grannkommuners 
räddningstjänster, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, Havs- och vat-
tenmyndigheten (HaV), oljejouren på 
Sweco (på uppdrag av HaV), Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Försvarsmakten, Svenska 
sjöräddningssällskapet, rederiernas or-
ganisation för hantering av oljeolyckor 
IToPF samt konsulter på uppdrag av 
kommunen och myndigheter.

Under 2014 kommer MSB att arbeta 
fram en ny strategi och och därefter en 
handlingsplan för oljeskadeskydd.

Oljan har lämnat tydliga 
spår på Bohusgraniten.
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Att det är mycket båtar i skärgården 
under sommaren vet alla vi som 
älskar hav och sjö. Men att nära 

hälften av landets alla gästhamnsnätter 
spenderas på västkusten kanske inte alla 
vet. Till det kommer nära två miljoner 
personer/natt i naturhamnar, enligt siff-
ror från Västsvenska turistrådet. Det är 
med andra ord ingen liten påverkan som 
alla båtar har. Sommaren 2008 beräkna-
des utsläppen av latrin från Bohusläns fri-
tidsbåtar motsvara 2 ton fosfor och 17 ton 
kväve. Därmed överträffar fritidsbåtarnas 
årliga utsläpp av fosfor i norra Bohuslän 
utsläppen från alla kommuners avloppsre-
ningsverk i samma område. Det är dessut-
om extra problematiskt eftersom båtarnas 

utsläpp ofta sker nära kusten och under 
högsäsong. Dessa områden är känsliga för 
övergödning och i fina badvikar riskeras 
miljön och vattenkvalitén.

äntligen en svensk lag
Nu kommer äntligen en lag om förbud 
mot tömning av toalettavfall i sjö och hav. 
Det började egentligen redan 1999 med 
fritidsbåtsdirektivet från EU som sa att 
man ska kunna omhänderta sitt toalettav-
fall från fritidsbåten. Flera av våra grann-
länder, till exempel Finland, Danmark och 
Tyskland, har redan infört förbud mot att 
tömma toan i sjön. I Sverige har man vän-
tat tills nu med att genomföra direktivet 
och i april 2015 träder lagen i kraft. 

Lagen innebär kort att man inte får 
tömma sin tank med toaavfall i havet eller 
i sjön, däremot får man tömma en potta 
över bord. Lagen innebär också en skyl-
dighet för hamnar att tillgodose båtägar-
nas behov av att tömma sitt toalettavfall i 
hamn. Men alla hamnar måste inte skaffa 
mottagningsanläggning, det beror på hur 
stort behovet beräknas vara. På Trans-
portstyrelsens hemsida hittar man bra in-
formation om lagen och även en hjälpreda 
för hamnansvariga för att avgöra om man 
är skyldig att skaffa en tömningsanlägg-
ning eller inte.

Bidrag gav byggboom
Genom det statliga Lova-bidraget (bidrag 
till lokala vattenvårdsprojekt) som kom år 
2010 har det funnits möjlighet att få eko-
nomiskt stöd för att anskaffa och installera 
latrintömningsstationer. Innan Lova-bi-
draget kom fanns ett drygt tiotal anlägg-
ningar i Västra Götalands län och tillsam-
mans med de anläggningar som byggts 
med hjälp av Lova-medel är man nu uppe 
i cirka 50 anläggningar. Samma utveckling 
har skett i Halland och Skåne. Det behövs 
fler stationer för att möta behovet när la-
gen kommer, men i och med bidraget har 
det blivit möjligt att följa både lagen och 
sitt samvete redan nu. Glöm inte att ladda 
hem appen ”båtmiljö” till semestern så 
hittar du lätt till Sveriges alla latrintöm-
ningsstationer. ■

TexT & kONTAkT
Carina Erlandsson,  
Länsstyrelsen Västra Götaland 

carina.erlandsson@lansstyrelsen.se

Toatömning i hav och sjö 
totalförbjuds

F FAkTA FöRBUd mOT SkIT I SjöN

Förbudet träder i kraft i april 2015 och innebär att man inte får släppa ut latrinavfall inom 
Sveriges sjöterritorium (ca 12 sjömil utanför yttersta skären) längs hela Sveriges kust, i alla 
sjöar och mindre vattendrag. Det gäller alla svenska fritidsbåtar utom de K-märkta båtarna 
(cirka 80 st). Det är däremot tillåtet att tömma en potta över bord. 

Anpassningar behövs
Den vanligaste typen av toalett ombord är en fast toalett med en tank som endast kan töm-
mas i sjön eller vid en latrintömningsstation, men det finns även andra löstagbara toaletter 
som länge kunnat tömmas i land. Tyvärr är många septitankar inte ens konstruerade för att 
kunna tömmas i land och endast båtar byggda efter 2006 har haft krav på sig att ha tankar 
som kan tömmas vid en sugtömningsstation. Detta innebär att flera båtägare behöver 
anpassa eller bygga om sin båts tank för att kunna följa lagen. Mer information om hur du 
bygger om din båt hittar du på: www.transsportstyrelsen.se och på www.batmiljo.se

I Sverige finns ungefär 100 000 fritidsbåtar med toalett ombord. 
Tyvärr tömmer än så länge de allra flesta småbåtsägare toaletterna 
direkt i havet, trots att det ger upphov till både miljö- och hälso-
problem. Men om ett år kommer tömning av toalettavfall till sjöss att 
vara helt förbjudet.
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latrintömningsstation 
på Gullholmen.

kustnära områden är extra känsliga för övergödningen 
som fritidsbåtarnas orenade toalettavfall bidrar till.
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påväxt av djur och växter på båtskrov 
har varit ett problem för båtägare i 
alla tider. Ett skrov fullt av påväxt 

ökar båtens motstånd i vattnet och ökar 
därmed bränsleförbrukningen. Dessut-
om kan påväxtorganismer spridas långa 
sträckor och nå nya vatten. En del av dessa 
arter, men inte alla, är så kallade främ-
mande arter. Den släta havstulpanen är ett 
exempel på en främmande art som kom, 
sannolikt via båtskrov, till svenska vatten 
under mitten av 1800-talet. 

Att förhindra påväxt på skrovet är gi-
vetvis viktigt för båtägare och idag finns 
flera alternativ till de giftiga färgerna. Här 
ges några exempel på tekniker som finns 
tillgängliga idag, och tekniker som är un-
der utveckling. 

dagens möjligheter
Glatta ytor, eller så kallade ”växa-
släpp” ytor (fouling-release på engelska) 
får man genom att måla skrovet med en 
silikon-baserad färg där inte påväxtorga-
nismerna kan fästa så hårt. Detta gör att 
påväxten faller av vid höga hastigheter. 
Systemet fungerar bäst vid hastigheter 
över 15 knop, men på långsammare bå-

tar kan ytan istället torkas av regelbundet 
med en vanlig tvättsvamp, vilket kan vara 
ett alternativ om det inte finns tillgång till 
båttvättar. 

Ultraljudsvågor som alstras från en 
eller flera sändare på insidan av skrovet 
och fortplantas i vattnet allra närmast bå-
ten kan förhindra påväxt. Vattenrörelser-
na som då uppstår orsakar fysisk skada på 
påväxtorganismerna och förhindrar dem 
därigenom från att sätta sig på ytan. 

Båttvätt som genomförs regelbundet 
kan förhindra påväxt och är en teknik som 
kan tillämpas på både fritidsbåtar och 
större fartyg. Båttvättar för småbåtar finns 
installerade på flera platser längs Sveriges 
kust. För större fartyg finns robotar med 
borstar som går längs fartygets botten och 
tvättar bort påväxt.

Syrefria ytor närmast skrovet kan 
hålla påväxt borta eftersom både alger 
och djur behöver syre för att överleva. Det 
finns färger som innehåller mycket protei-
ner vilka lockar till sig bakterier som äter 
proteinerna. Genom att den bakteriella 

nedbrytningsprocessen använder syret i 
vattnet närmast skrovet blir detta vatten-
lager syrefritt. Därmed gör man det omöj-
ligt för påväxtorganismerna att leva och 
växa på ytan.

Förvara båten på land kan vara ett 
alternativ för småbåtsägaren, det vill säga 
att bara ha båten i vattnet när den används, 
och på så vis minimera påväxten. Övrig tid 
förvaras båten på land. Systemet tillämpas 
ibland i områden där bristen på båtplats är 
stor. 

Framtidens möjligheter
Mikrostrukturer på ytan som gör 
det svårt för växter och djur att fästa vid 
ytorna. Strukturerna är inspirerade av 
biologiska ytor som exempelvis hajskinn 
och snäckskal, som inte drabbas av påväxt. 

Elektriska fält som alstras växelvis 
genom en svag ström över båtskrovet 
kan förändra pH i vattnet nära båten med 
korta tidsintervall. Dessa förändringar i 
pH gör att djur och växter inte trivs vid 
skrovet.

Båthotell och båtpooler. Det finns 
flera nya tankar om alternativa sätt att ha 
båt. Landförvaring kan utvecklas mer i 
form av exempelvis höglager och fler upp-
tagningsplatser. Man kan tänka sig sjösätt-
ningsmöjligheter längre ut i kustbandet, 
så att inte båtutflykten börjar med en lång 
nedsmutsande transportsträcka genom 
innerskärgården. Samägandeformer, som 
båtpooler, kan vara ett alternativ för de 
som inte använder båt så ofta. ■

TexT & kONTAkT: 

Ida Wendt, Umeå universitet och  
Åsa Arrhenius, Göteborgs universitet 

ida.wendt@umf.umu.se 
asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Istället för gift
Att måla skrovet med båtbottenfärger som innehåller någon form 
av gift är idag det vanligaste sättet att förhindra att exempelvis havs-
tulpaner växer fast på skroven. Men eftersom principen med sådana 
bottenfärger bygger på att de långsamt släpper ifrån sig giftet och 
gör miljön nära skrovet ogästvänlig, sprids giftet vidare i havet och 
påverkar andra organismer. Därför utvecklas nu flera alternativ som 
inte bygger på gift.

Båttvätt är en teknik som lämpar sig för både fritidsbåtar och större fartyg.
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Undersökningarna som utförts av 
länsstyrelsen i Halland under de 
senaste åtta åren visar en mycket 

varierad djurvärld, från knädjupa grund-
områden till djupa mjukbottnar på drygt 
50 meters djup. Ungefär 600 arter har på-
träffats, varav ungefär 100 vid enstaka till-
fällen. Elva arter är hotade och rödlistade 
av Artdatabanken eller Helcom. Tack vare 
undersökningarna har ett trettiotal arter 
påträffats här för första gången.

Bottnarna längs Hallandskusten består 
till stor del av mjukbottnar. I söder består 
de främst av sand och i norr dominerar 
finare material som silt och lera. Botten-
materialet är generellt sett finare ju dju-
pare ned man kommer. I över tjugo år har 
mjukbottnarna på djup större än 15 meter 
övervakats inom Hallands kustvattenkon-
troll, som är en samordnad recipientkon-
troll. 

Varför övervaka bottendjur?
Djupa mjukbottnar är mycket lämpliga att 
övervaka eftersom de naturliga omvärlds-
faktorerna, som salthalt och temperatur, 
är relativt stabila. Bottnarna är dessutom 
slutstation för sedimenterande alger och 
småpartiklar från land, och här syns där-
för ett samlat resultat av mänsklig påver-
kan. 

Släpper vi ut för mycket näringsämnen 
i havet resulterar detta i överproduktion 
av alger som kväver bottendjuren. Kemi-
kalier kan påverka bottenlivet negativt 
och gifterna kan föras vidare i ekosyste-
met för att så småningom hamna på våra 
matbord. Om vattentemperaturen ökar 
på grund av klimatförändringarna så 
kommer djurlivet också att påverkas. En 
mycket allvarlig effekt av våra koldioxid-
utsläpp är havsförsurningen och redan 
små pH-förändringar kan påverka botten-

djurens larver. Omfattande bottentrålning 
förekommer dessutom på många djupa 
bottnar. De bottendjur som provtas ger 
med andra ord ett sammanlagt mått på all 
denna påverkan.

djur som lever länge
Bottendjuren är särskilt lämpliga att över-
vaka också för att de är relativt stationära 
och långlivade.

Mest långlivad är den tjockskaliga is-
landsmusslan som kan bli flera hundra 
år gammal. Gamla islandsmusslor är van-
liga i Laholmsbukten. Arten klarar kraftig 
och långvarig syrebrist, ned till nivåer då 
många andra djur kvävs. Det är välkänt att 
övergödningen har stor betydelse för bot-
tenfaunan. Hur andra faktorer påverkar 
djurlivet är mindre känt, men det är troligt 
att omfattande trålning efter havskräfta är 
orsaken till bristen på uppstickande kor-
alldjur på de djupa mjukbottnarna. 

Språngskiktet spelar stor roll
Bottenfaunan varierar på olika djup och 
med olika bottensubstrat. Skillnaden är 
särskilt tydlig ovanför och under salt-
haltssprångskiktet på cirka 10–20 meters 
djup. På de grundaste bottnarna finns 
en ganska artfattig men individrik fauna 
som ofta domineras av havsborstmasken 
Hediste och tusensnäckan Peringia. På 
några meters djup börjar de filtrerande 
musslorna ta över i Macoma-samhället. 
Dessa avlöses på cirka 10–15 meters djup 
av Venus-samhället på sandbotten och 
Abra-samhället på mjukbotten. Under 
salthaltssprångskiktet ökar antalet arter 
kraftigt. Här dominerar filtrerande och 
depositionsätande ormstjärnor ur släktet 
Amphiura tillsammans med stora sjöbor-
rar, nötmusslor och havsborstmaskar. 
Kring salthaltssprångskiktet stressas fau-
nan ofta av variationer i salthalt, tempera-
tur och syre koncentration. 

Längs Hallandskusten finns ett spännande, varierande djurliv på och 
i mjukbottnarna. Här lever bland annat musslor, snäckor, havsborst-
maskar, kräftdjur, ormstjärnor och sjöborrar. En kartläggning av 
Hallandskustens bottnar har lett till nya kunskaper om den marina 
mångfalden.

en bit av de allra djupaste bottnarna längs Hallandskusten. 
massor av armar av ormstjärnor ur släktet Amphiura domine-
rar. Här finns också nötmusslor, stora lyrsjöborrar, kräftdjuret 
Calocaris och många havsborstmaskar, däribland Panthalis 
oerstedi i sin stora lersäck. AKVARELL AV SVEn BERTIL joHnSon.

knivmusslan Ensis directus är en 
invandrare från Nordamerika som 
blivit vanlig på laholmsbuktens 
grunda sandbottnar. 

FoTo: PETER GöRAnSSon

Nya kunskaper om djurlivet   på Hallandskustens bottnar
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Förändringar på djupet
På de djupaste ackumulationsbottnarna 
trålas det efter havskräfta. På dessa bott-
nar lever den stora sjöborren Brissopsis, 
kräftdjuret Calocaris och havsborstmas-
ken Panthalis. Här fanns också tidigare 
kräftdjurssamhället Haploops i ett stort 
område från norra Öresund och upp till 
Falkenberg. Men nu har kräftdjuren näs-
tan försvunnit helt härifrån. Det är den 
största förändringen som drabbat dessa 
bottenmiljöer de senaste hundra åren. 
Det är inte säkert fastställt vad förlusten 
beror på, men bottentrålning har pågått 
länge här och området är tidvis drabbat av 
syre brist.

Varierad kust 
Vågor och strömmar påverkar bottnarna. 
Detta har stor betydelse för faunan och är 
särskilt tydligt på de allra grundaste bott-
narna. Sandbottnar längs den öppna kus-
ten, exempelvis mellan Gamla Köpstad 
och Galtabäck, är genomgående mindre 
produktiva än mera skyddade områden 
som Getterön, Båtfjorden och Kungs-
backafjorden. Dessa skyddade områden 
är viktiga skafferier och barnkammare för 
fiskar och fåglar. Här dominerar framfö-
rallt rovborstmasken Hediste och slam-
märlan Corophium. Från några meters 
djup och ned dominerar de filtrerarande 
musslorna medan depositionsätarna bre-
der ut sig över de djupare finkornigare 
bottnarna. 

Inre- och yttre Laholmsbukten skiljer 
sig en hel del genom att faunan förändras 
från Macoma-samhällets sandiga bottnar 
ovanför salthaltssprångskiktet närmare 
land till finkornigare bottnar under salt-
haltssprångskiktet längre ut till havs. Här 
ute dominerar ormstjärnan Amphiura fili-
formis tillsammans med många havsborst-
maskar och islandsmusslan. I Laholms-
bukten förekommer syrebrist ofta kring 
språngskiktet. 

Venus-samhället, med musslan Cha-
melea (Venus) och havsborstmasken Op-
helia, har stor utbredning på grova botten-
substrat både i Laholmsbukten och längs 
övriga Hallandskusten. Här och där före-
kommer även lansettfisk. Sträckan Tylön 
– Falkenberg påminner om den inre de-
len av Laholmsbukten. Här har också den 
rödlistade stora östersjömusslan Macoma 
calcarea påträffats på flera platser. I Balgö-
arkipelagen finns framförallt grova sand-
bottnar och där dominerar havsborstmas-
ken Scoloplos bottenlivet. 

Vendelsöarkipelagen ligger mer skyd-
dad och här är bottensubstratet finare. 
Här förekommer Abra-samhällen i nivå 
med salthalssprångskiktet. Abra-musslor 
är också vanliga i Kungsbackafjorden 
som har mycket varierande miljöer, allt 
från grunda brackvattensamhällen i fjord-
botten till livet på över 30 meters djup i 
fjordens mynning, med typiska deposi-
tionsätare som ormstjärnan Amphiura 
chiajei och nötmusslan Nucula nitidosa.  

I området Hållsundsudde-Sönnerbergen 
dominerar Macoma-samhället. De något 
djupare bottnarna i Risö-Säröarkipelagen 
kan mera karakteriseras som Abra-sam-
hällen. Korgmusslan Corbula är här något 
av en typart för dessa bottnar.

Införda arter
Den införda amerikanska havsborstmas-
ken Marenzelleria, som upptäcktes för 
första gången i Kungsbackafjorden 2006, 
har sedan dess påträffats både här och i 
angränsande områden varje år. Den fö-
rekommer bara i låga individtätheter, 
från knädjupt vatten och ut till 9 meters 
djup. Amerikansk knivmussla Ensis di-
rectus är vanlig i grunda sandbottnar i 
Laholmsbukten men påträffas sällan i 
proverna, troligen eftersom den hinner fly 
från provtagaren. Både den amerikanska 
havsborstmasken och knivmusslan har 
troligen införts via fartygens tömning av 
ballastvatten. Det är hittills inte troligt att 
någon av dessa arter påverkat miljön längs 
Hallandskusten negativt. ■

TexT & kONTAkT:

Peter Göransson 
pag.miljo@bredband.net

Bo Gustafsson 
bo.gustafsson@lansstyrelsen.se

Under salthaltssprångskiktet dominerar 
ormstjärnor ur släktet Amphiura. Amphiura 

chiajei är vanligare på de allra djupaste  
bottnarna medan Amphiura filiformis  

dominerar kraftigt strax under 
salthaltssprångskiktet.

FoTo: PETER GöRAnSSon

Amphiura chiajei

Amphiura filiformis
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Havsborstmasken Marenzelleria, även den från 
Nordamerika, påträffades först  
i kungsbackafjorden 2006  
men har nu spridit sig till  
angränsande vatten.
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Nya kunskaper om djurlivet   på Hallandskustens bottnar
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kunskap om larvspridning viktig 
för marina skyddsområden

de allra flesta marina organismer 
har ett pelagiskt larv- eller spor-
stadium. Det innebär att de svävar 

fritt i vattenmassan och kan transporte-
ras långt med havsströmmarna, allt från 
cirka 1 till 1000 km. När man bestämmer 
storlek, antal och placering av skyddade 
områden i havet behöver man därför ta 
hänsyn till detta. För att kunna skydda en 
organism måste området antingen vara 
större än larvernas spridning, eller be-
stå av ett nätverk av skyddade områden 
med ett avstånd som motsvarar larvernas 
spridning. Vi vet idag mycket lite om hur 
larverna sprids, eftersom det är svårt att 
följa mikroskopiskt små larvers väg via 
komplexa havsströmmar över stora områ-
den. Denna brist på kunskap är ett allvar-
ligt hinder för att utforma och utvärdera 
ekologiskt fungerande nätverk av skyd-
dade områden. 

modellverktyg
Nyligen har forskare från Göteborgs uni-
versitet och Chalmers tekniska högskola 
utvecklat ett modellverktyg för att studera 
larvspridningen. Tredimensionella hydro-
dynamiska modeller av havsströmmar 
kopplas till biologiska modeller av hur lar-
ver beter sig i vattenmassan och beräknar 
sedan hur populationer av bottenlevande 
organismer hänger ihop. Verktyget använ-
des i en studie för att utvärdera nätverket 
av marina skyddade områden i Väster-
havet. Studien genomfördes i samarbete 
med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
och Havs- och vattenmyndigheten. 

Forskarna analyserade först ett stort 
material från planktonprovtagningar i stu-
dieområdet så att realistiska simdjup, pe-
lagisk period och rekryteringssäsong hos 
olika organismers larver kunde inkluderas 
i modellen. Man simulerade sedan larv-

spridningen genom att släppa virtuella 
larver med olika typer av simbeteenden 
från alla områden på mellan 1–100 me-
ters djup i modellen. Larverna släpptes 
två gånger i månaden under åtta år och 
slutpositionen efter spridningsfasen re-
gistrerades. Totalt simulerades över 400 
miljoner larvspridningar i studien. 

Resultaten visade att organismer 
spreds mycket olika beroende på var de 
kläckts och hur deras larver beter sig i 
vattenmassan. Till exempel så spreds or-
ganismer med larver som simmar i ytan 
två till tio gånger längre, cirka 80–140 km 
på en månad, än organismer med larver 
som simmar på 20–30 meters djup un-
der språngskiktet. De spreds också ofta 
åt motsatt håll. Larver som kläcktes längs 
den svenska västkusten spreds dessutom 
flera gånger längre än larver som släpptes i 
till exempel västra Kattegatt. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till att larvspridning är 

Att skapa ett effektivt naturskydd av marina områden är komplicerat 
eftersom de flesta bottenlevande organismer från början är larver 
som svävar fritt i vattenmassan. Bristande kunskaper om hur larver-
na sprids gör det svårt att utforma och utvärdera ekologiskt fung-
erande nätverk av marina skyddade områden. Ett nytt modellverktyg 
visar att just larvspridningen har stor betydelse för hur nätverket av 
skyddade områden i Västerhavet fungerar. 

Larverna släpptes två 
gånge r i månaden under 
åtta år. Totalt simulerades 
över 400 miljoner larv
spridningar i studien. 

larv av havskräfta (Nephrops norwegicus). larv av simkrabba (Liocarcinus navigator).
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både art- och områdesspecifik när nätverk 
av marina skyddsområden ska utformas. 

För små och på fel plats
Analysen av nätverket av marina skyd-
dade områden i Västerhavet visar att de 
flesta befintliga områdesskydd är mycket 
mindre än organismernas larvspridning, 
och att de inte är optimalt placerade för 
att skapa ett ekologiskt fungerande nät-
verk. Den nordgående Baltiska ytström-
men transporterar ut larver som släpps 
vid den svenska västkusten ur Västerha-
vet. De flesta skyddade områden längs 
västkusten bidrar därmed relativt dåligt 
till nätverket i Västerhavet. I stället fung-
erar områden i sydvästra Kattegatt och 
i Bälthaven bättre, eftersom dessa utgör 
viktiga länkar för utbytet av larver i Väs-
terhavet. Populationsmodelleringar visar 
att i jämförelse med det befintliga nätver-
ket skulle ett framräknat optimalt nätverk 
ge 80–280 procent bättre skydd för bot-
tenlevande organismer. 

Modellresultaten visar på att det finns 
ett antal nyckelområden i Västerhavet, 
som idag saknar områdesskydd, men som 
skulle öka larvutbytet i ett nätverk.

modellerna har potential
Studien visar hur viktigt det är att inklu-
dera larvspridning när man utformar nät-
verk av skyddade områden. Men resulta-
ten från denna inledande studie bör tolkas 
försiktigt eftersom den oceanografiska 
modellen är storskalig och inte simulerar 
vattencirkulationen i fjordar och kust-
skärgårdar på ett realistiskt sätt, vilket kan 
överskatta den storskaliga spridningen. 

Modellen tar heller inte hänsyn till 
skillnader i habitat mellan olika områden 
eftersom denna information till största 
del saknas idag. När underlaget förbättrats 
kan modellerna bli ett värdefullt redskap 
för marin naturvårdsförvaltning. ■

TexT OCH kONTAkT

Per-olav Moksnes, Havsmiljöinstitutet,  
Göteborgs universitet 
per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Per jonsson, Institutionen för biologi och  
miljövetenskap, Tjärnö, Göteborgs universitet. 
per.jonsson@bioenv.gu.se
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Larval connectivity and ecological coherence of marine 
protected areas (MPAs) in the KattegatSkagerrak 
region. Moksnes P-o. et al. 2014.  
Rapport 2014:2 Havsmiljöinstitutet. 

Depth distribution of larvae critically affects their disper
sal and the efficiency of marine protected areas. Corell 
H. et al. 2012. Mar. Ecol. Prog. Ser. 467:29-46.

Marint områdesskydd: Redovisning av uppdrag i regle
ringsbrevet för 2013. Havs- och vattenmyndigheten. 
Rapport 2013-05-28.

kartor från modellstudien som visar var skyddade områden bör ligga för att få ett 
optimalt fungerande nätverk för organismer. 

exempel på resultat från modellstudien. kartorna visar medelspridningslängd (km) 
i olika områden i där två olika typer av virtuella larver släpps. Vitt område i Skager-
rak är djupare än 100 meter och modellerades inte i studien.

exempel på hur simdjup varierar mellan olika organismers larver. medelantal larver 
havskräfta (Nephrops norwegicus) och simkrabba (Liocarcinus navigator). Resultaten 
baseras på över 300 djupspecifika planktonprovtagningar i kattegatt och Skagerrak. 
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F FAkTA mARINA SkyddAde OmRådeN

I svenska hav finns flera typer av områdesskydd med olika namn och grader av skydd, 
men med överlappande utbredning, vilket kan vara förvirrande. För att ett område 
skall klassas som ett marint skyddat område (Marine Protected Area, MPA) krävs 
det att området har ett juridiskt skydd med syfte att bevara den marina miljön och 
de arter och ekosystem som finns där. I Sverige finns idag en marin nationalpark, 42 
naturreservat och 315 natura 2000-områden som uppfyller dessa krav. De flesta 
naturreservaten är också natura 2000-områden, områden som utsetts med stöd 
av art- och habitatdirektivet och ingår i ett europeiskt nätverk av skyddade områden 
med målet att bevara den biologiska mångfalden.  

även havskommissionerna ospar och Helcom har i samarbete med medlems-
länderna inrättat ett nätverk av marina skyddade områden i nordsjön (ospar-MPAs) 
och östersjön (Baltic Sea Protected Areas), som Sverige har förbundit sig att stödja. 
För att ge områdena tillräckligt skydd har Sverige valt områden som samtidigt tillhör 
natura 2000. Enligt den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD 
– Convention on Biological Diversity) skall 10 procent av haven vara skyddade till år 
2020. Idag utgör marina skyddade områden mindre än 7 procent av svenska havs-
områden. I Skagerrak och norra Kattegatt täcker skyddet redan över 10 procent av 
havsytan men omfattar mest kustnära områden.
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Siwert Hjalmarsson, (m)
kommunstyrelsen i Strömstad

1. Problemet med nedsmuts-
ningen av havet är större än bara 
nedskräpningen av stränderna. 
Det är toppen av ett isberg där 
övergödning, giftiga bottenfärger, 
oljeutsläpp från såväl fartyg som 
fritidsbåtar (2-taktsmotorer), samt 
latrinutsläpp är frågor som är större 
än vad kommunerna ensamma 
kan hantera. Det är frågor som vi i 
Sverige inte kan hantera själva utan 
som måste handläggas på EU-nivå. 
EU behöver vidta åtgärder så att 
alla stater inom Schengen-avtalet 
anstränger sig för att minska ut-
släppen till i havet inklusive skräp.

2. EU och svenska staten måste 
satsa för att förhindra utsläpp och 
dessutom bidra till de kommuner 
som drabbas. Ekonomiska bidrag 
till strandstädning ser vi som en 
del av detta.

NOTISeR

Valår: Politiker om skräp

lars Tysklind, riksdagsledamot 
(fp) Västra Götalands Västra. 
Trafikutskottet, miljö- och jord-
bruksutskottet. 

1.  Vi måste utgå från källan efter-
som den överväldigande delen av 
skräpet inte alstras lokalt utan förs 
hit via strömmar och vindar. Där-
för är ett internationellt samarbete 
helt avgörande som för västkus-
tens del handlar om arbetet kring 
marin nedskräpning. även om 
framsteg görs inom ospar så är 
lösningen på kort sikt att vi under 
tiden måste städa våra stränder 
kontinuerligt.  

2. En bra utgångspunkt för en 
hållbar modell är samarbetspro-
jektet mellan kommuner, region, 
länsstyrelsen och andra berörda 
statliga myndigheter, som ”Ren 
kust i Bohuslän”.  Det handlar om 
både rent estetiska värden och 
naturvård. när det gäller vem som 
ska betala måste vi få fram en lång-
siktig lösning med rimlig fördelning 
mellan stat och kommun. även 
om kommunerna har ett formellt 
ansvar är det inte rimligt att de står 
för hela kostnaden för städningen 
då skräpet i havet till mycket liten 
del har sitt ursprung lokalt. 

emma Nohrén, (mp)  
partiets förtroenderåd samt  
kommunfullmäktige i lysekil.
1. Det finns ingen quick fix 
som strandstädardagar för att 
komma till rätta med nedskräp-
ningen i havet. Vi behöver jobba 
på många fronter från enklare 
sophantering i hamnarna till att 
ställa om samhället och hitta 
alternativ till take-away-boxen 
i frigolit. Riktade insatser krävs 
för att hitta och ta upp spökgarn 
och andra tappade fiskered-
skap. Vi måste samarbeta över 
nationsgränser via kanaler som 
har mandat att göra något och 
inte bara på frivilligbasis som det 
oftast är i dag..

Det viktigaste är att ändra 
livsstil och minska skräpet i 
samhället i stort. Vi måste 
hitta hållbara nedbrytningsbara 
engångsbestick och komma bort 
från plasten i engångsartiklar. 
Plastens största fördel är nog att 
den är så varaktig och beständig. 
Då är det ju helt otroligt korkat 
att använda det i engångsartiklar! 

2. Alla ska givetvis vara med och 
betal, eftersom det är så många 
åtgärder som behövs. Men frågan 
om att rent mekaniskt ta bort 
skräpet på våra stränder är kne-
pigare. I dag är det en kommunal 
angelägenhet men frågan är om 
det inte ska vara en nationell?

Bara i Sotenäs kommun sam-
lades det år 2010 in 455 kubik-
meter skräp som vägde 42,2 ton.  
Det är nästan 10 lastbilar fulla. 
Det är en grannlaga uppgift för 
en liten kommun. Samtidigt är 
rena stränder en nödvändighet, 
både för den egna befolkningens 
och djurlivets trivsel och för att 
locka turister, som många av 
dessa kustkommuner lever av.

Anneli Hulthén, (s) ordförande 
kommunstyrelsen i Göteborg

1. nedskräpningen i havet 
är ett stort globalt problem. 
Faktum är att miljön i havet 
har blivit allt sämre. Plast-
skräpet i havet till exempel 
är en tickande bomb. För att 
minska nedskräpningen krävs 
en kombination av många olika 
saker och inte minst politiska 
åtgärder. jag tror att långsiktigt 
handlar det om att lägga större 
fokus på producenternas an-
svar och jobba med information 
till både barn, unga, vuxna och 
näringsliv om konsekvenserna 
på havsmiljön om vi fortsätter 
som vi gör idag. 

Sverige behöver också ett 
program och en strategi för 
att hejda övergödningen. Vi 
socialdemokrater vill införa 
stöd för lokala investeringar för 
vattenvård.      

2. Det är ingen enkel fråga 
som får ett enkelt svar. Frågan 
är komplex. Först och främst 
ska producenterna ta ett större 
ansvar för att se till att avfallet 
inte hamnar i havet. Det är 
också ett gemensamt ansvar 
mellan kommuner, regioner, 
stat och EU att hitta vägar vad 
gäller finansieringen.

Harald lagerstedt, (c)  
kommunstyrelsen i Varberg

1. Det är viktigt att jobba 
uppströms,  alltså att stoppa 
miljögifterna från att sippra ut 
till naturen och till vattnet,  och 
att förhindra spridning av skräp i 
olika former. Det ska vara lätt att 
slänga sitt skräp på rätt ställe. Här 
har kommunerna ett ansvar att 
det finns papperskorgar som töms 
utmed stränderna. Information 
om att skräpet inte försvinner bara 

för att det hamnar i havet, tvärtom 
så orsakar det mycket skada på 
det marina livet. Skräpet känner 
inga gränser, därför behövs det 
en internationell strategi med ett 
heltäckande internationellt förbud 
mot dumpning av plast i haven. 
Det behöver utvecklas fler pant-
system för att förbättra insamling-
en, en ökad tillsyn och böter den 
som slänger skräp på fel plats. 

2. Det behövs ett utvecklat 
producentansvar för fler typer av 
material för att öka återvinning 
och återanvändning. Grundprin-
cipen måste vara att förorenaren 
betalar. Håll Sverige Rent har en 
viktig roll både som informatör 
och anordnare av slåkräpplock-
araktiviteter, gärna i samarbete 
med kommunerna.

Västerhavet har ställt två frågor om skräp till några  
västkustpolitiker.
1.  Hur ska vi minska nedskräpningen i havet  

och längs stränderna? 
2.  Vem ska betala? 
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SjöVeTT Instruktionsfilm från 1964 (svt) som visar dåtidens syn på skräp till sjöss.  
www.hsr.se/fakta/vara-filmer 

STRömmAR AV plAST – VäSTeRHAVeTS dIlemmA. Västsvenskt filmprojekt.  
Premiär aug 2014. www.strommaravplast.se

HAVeT AV plAST Finsk informationsfilm.  
www.hallskargardenren.fi/sv/miljokunskap/havet_av_plast_-kortfilm

mIdwAy – meSSAGe FROm THe GyRe  
Massor av plast i albatrossarnas magar. www.midwayfilm.com

mIdwAy – plASTIC BeACH  
Varje våg bidrar med ny plast. www.midwayjourney.com

OCeAN HOpe ”Hav möter land” tillsammans med norska filmare. Sök på youtube

SpökeN I öSTeRSjöN Tappade fiskeredskap fortsätter att fiska.  
www.leofilm.se/film eller youtube.

OUT TO SeA Vandrande utställning, under våren på Sjöfartsmuseet i Göteborg.   
Filmsamling på www.plasticgarbageproject.org/en/themen/videos/

Spökgarn i östersjön Ocean Hope Havet av plast Översyn av 
övervakning
Havs- och vattenmyndigheten håller som 
bäst på att utvärdera de nationella miljö-
övervakningsprogrammen som rör vat-
ten. Arbetet genomförs i samarbete med 
främst Naturvårdsverket och ska också 
matcha det övervakningsprogram som 
krävs i samband med att havsmiljödirekti-
vet införs den 1 januari 2015. Hänsyn till 
kraven i vattendirektivet är också en viktig 
del i arbetet. Det hela ska också samord-
nas med uppföljningen av miljökvalitets-
målen. 

De reviderade delprogrammen, inklu-
sive planer för successiva utvärderingar 
och uppdateringar, beräknas vara klara i 
slutet av september i år och gäller för både 
programområdet Kust och hav samt Söt-
vatten.

Skräpfilm!

om miljötillståndet i svenska havsområden

havet
2013/2014

SeNASTe Om HAVeTS TIllSTåNd
I rapporten Havet 2013/2014 får du veta det senaste om till-
ståndet i våra svenska havsområden, baserat på den nationella 
marina miljöövervakningen. I år kan du läsa om vilka mönster 
som träder fram när data från flera delprogram analyseras 
tillsammans. det blir tydligt att allt hänger ihop, men att det 
är rätt klurigt att förstå exakt hur och varför. Rapporten ges 
ut av Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket. Havet 2013/2014 kommer ut i maj.  
Beställ gratis på www.havsmiljoinstitutet.se.

HISTORISkA dATA leVeR äN
I år kommer en ny rapport om gamla data. I 
Havet 1888 har Havsmiljöinstitutet samlat 
forskare som tittat på data och information 
från slutet av 1800-talet. Hur såg det ut 
då, och vad har förändrats? Hur fungerade 
förvaltningen och vad fanns det för regler? 
Hur stora var bestånden av hummer andra 
arter? Hur såg badlivet och friluftslivet ut? 
kort sagt, hur mådde Sveriges kuster och 
hav 1888?

den 11 mars 2013 var det 
molnfritt över kattegatt och 

Skagerrak. Satellitbilden 
visar utbredningen av vår-

blomningen i ytvattnet. 

eN Ny eUROpeISk SATellIT, Sentinel 3, 
lämplig bland annat för algblomningsövervak-
ning, planeras att skjutas upp våren 2015. Den 
kommer då att ersätta satelliten EnviSAT, som 
slutade fungera i maj 2012 efter tio års tjänst. 
Sentinel 3 har högre upplösning jämfört med 
tidigare satelliter och kommer därför att ge 
data med högre kvalitet. I väntan på den nya 
satelliten använder SMHI idag främst nASA-
satelliterna Aqua och Terra samt nPP för 
algövervakning. 

Satellitdata kan användas för övervakning av 
algblomningar med hög biomassa i ytvattnet 
när det är molnfritt. Mätning av havets färg 
ger bland annat ett mått på mängden klorofyll. 
även cyanobakterier som samlats på havsytan 
i östersjön lämpar sig för satellitövervakning. 
Coccolithophorider, en sorts växtplankton med 
kalkskal, som kan ge turkost vatten i Kattegatt 
och Skagerrak, syns också bra från satellit. 

Ny satellit år 2015

H av e t
1 8 8 8

Havsmiljö inst itutet

den 2–10 augusti är det dags 
för Västerhavsveckan, en vecka 
full av spännande aktiviteter och 
föreläsningar längs hela Bohus-
kusten. I år med stort fokus på 
skräp i havet! Läs mer och se 
program på  
www.vasterhavsveckan.se
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Det finns flera informativa kort- 
filmer om skräp i havet. Följ med på 

en smutsig men inspirerande resa.
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Kontaktgrupp Hav är en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter och fristå-
ende organisationer längs västkusten som har ett informellt utbyte av forskningsresultat och 
kunskap om havsmiljöfrågor. Västerhavet är gruppens gemensamma rapport.

Havsmiljöinstitutet 
Box 260
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 65 61 
www.havsmiljoinstitutet.se 
info@havsmiljoinstitutet.se

SlU Institutionen  
för akvatiska resurser  
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil 
Turistgatan 5 
453 30 Lysekil 
Tel: 018-67 10 00 
www.slu.se 
info@slu.se

SmHI, Oceanografi Göteborg 
Sven Källfelts gata 15 
426 71 Västra frölunda 
Tel: 011-495 80 00 
www.smhi.se 
shark@smhi.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Box 305 
451 18 Uddevalla 
Tel: 0522-159 80 
www.bvvf.se 
info@bvvf.se

Havs- och vattenmyndigheten 
Box 11930 
404 39 Göteborg 
Tel: 010-698 60 00 
www.havochvatten.se 
havochvatten@havochvatten.se

länsstyrelsen i  
Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
Tel: 010-224 40 00 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
vastragotaland@lansstyrelsen.se

länsstyrelsen i Hallands län 
301 86 Halmstad 
Tel: 035-13 20 00 
www.lansstyrelsen.se/halland 
halland@lansstyrelsen.se

länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Tel: 010-224 10 00 
www.lansstyrelsen.se/skane 
skane@lansstyrelsen.se

Informationscentralen för Västerhavet har 
som syfte att snabbt nå ut med samlad 
information om det aktuella läget längs 
västkusten vad gäller till exempel algblom-
ningar, syrebrist och alggifter i blåmusslor. 
Information skickas ut till kommuner och 
massmedia. 

kontakt: 
Anna Dimming eller Stellan Elmer via  
länsstyrelsens växel, tel: 010-224 40 00. 

För information om alggifter i blåmusslor 
finns en särskild telefonsvarare,  
Blåmusslan, tel: 010-224 43 20.

kONTAkTGRUpp HAV

HAvSmiljÖinStitutet
Box 260
405 30 GÖteBorG

INFORmATIONSCeNTRAleN  
FöR VäSTeRHAVeT


