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Dokumentation – Forskarkonferens 27 augusti 2019 
Tjärnö marina laboratorium 
 

Välkomna  
Susanne Lindegarth, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

Kerstin Johannesson, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

Jan Atle Knutsen, Havforskningsinstituttet 

Elsie Hellström, Svinesundskommittén  

 

Susanne Lindegarth hälsar alla välkomna till 

denna forskarkonferens på Tjärnö marina 

laboratorium. Syftet med dagen är att samla 

forskare aktiva i gränsområdet i Östra 

Skagerrak för att ge en överblick över status 

och kunskapsläge och möjligheter för 

restaurering av marina miljöer i området. 

Målet med dagen är att lära känna varandra, 

identifiera områden för samarbete framöver 

och diskutera vilka steg som kommer 

härnäst. De goda idéerna står i fokus.  

Kerstin Johannesson pratar om Skagerraks 

paradox. I svensk politik anses Skagerrak 

”ren” och hamnar i skymundan för 

Östersjöns problematik, men i norsk politik 

anses Skagerrak förorenad och oproduktiv. 

Kerstin själv oroar sig för fiskbestånden och 

anser att restaurering är ett viktigt tema.  

Vi har mycket som binder oss samman i 

Skagerrak säger Jan Atle Knutsen. Vi delar 

att havsområde med havsströmmar som 

knyter oss samman, och vi har liknande 

marina förhållanden samt nationalparker i 

båda länder. I Norge finns ett stort 

övervakningsprogram i Barents hav som har 

pågått systematiskt sedan 2004. Varför har 

vi inte ett sådant för Skagerrak?  

Inom Svinesundskommitténs uppdrag ligger 

att jobba för gränsregional utveckling i 

området. Blå tillväxt har ett självklart fokus 

inom detta arbete berättar Elsie Hellström. 

Vi önskar att se på det nuvarande arbetet i 

projektet Marint Gränsforum Skagerrak som 

starten av en process – det ska inte finnas 

ett slut. Vi ska jobba oss framåt mot 

varaktiga samarbeten och visioner.  

 

  

Foto Julia Sandberg, Svinesundskommittén 
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Marint Gränsforum Skagerrak  
Susanne Lindegarth, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet  

 

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak byggs upp av ett antal projektägare, medfinansiärer och 

projektpartners. Näringsliv, havsförvaltning samt forskning och akademi utgör projektets tre 

delområden. Projektets huvudmål är att arbeta stärka Skagerrak som livskraftig miljö och blå 

tillväxtregion och samtidigt värna om den värdefulla miljön. Projektet ska leda till varaktiga 

arbetsformer och mötesplatser, både administrativt och politiskt.  

Inom projektets delområden finns aktivitetsmål. För forskning och akademi handlar det bland 

annat om att tillgängliggöra data och se på möjligheterna för en databas. Konferensen idag är 

steg i att skapa ett forum för forskning. Tanken är att ha återkommande samlingar likt dagens 

konferens, där värdskapet roterar mellan olika institut. Vårt havsområde har en unik marin miljö, 

och vi ser potentialen inom olika områden säger Susanne. Exempelvis akvakultur för nya arter. 

Forskningen har en viktig roll i att bidra med kunskapen och förmedla den. Förhoppningen är att 

denna process som vi arbetar för ska locka till deltagande, och inte bara inom naturvetenskapen 

men även transdisciplinärt. 

 

Status för fiskbestånden i östra Skagerrak 
Mattias Sköld, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 

 

Mattias Sköld som arbetar på SLUs Havsfiskelaboratoriet i Lysekil berättar om LFI – Large Fish 

Index, som är en metod där alla arter beräknas för vetenskaplig bild av hur mycket stor fisk som 

finns. Syftet förvaltningsmässigt är att få tillbaka den stora fisken.  

Mattias visar statistik av LFI för Nordsjön, 

Skagerrak och Kattegatt samt för individuella 

arter. Torsk bidrar mycket till LFI-indexet. 

Statistiken visar en återhämtning sedan de 

lägsta värdena uppmättes runt 

millenniumskiftet men sedan sker en nedgång 

i 2016. Mattias berättar om senaste nytt, att 

en preliminär rapport visar på att det finns en 

del mindre torskar. Beståndssituationen ser 

bra ut för rödspotta och havskräfta. Rockor 

visar en positiv trend i kustnära fjordar.  

Undersökningar av ägg för flertalet arter visar 

även att det pågår lek längst västkusten. Foto Cajsa-Malin Sandblom, Svinesundskommittén 
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Huruvida torskens framgång och överlevnad ser ut visar inte forskningen ännu, då 

Havsfiskelaboratoriets undersökningar påbörjade i 2013, men det finns hopp eftersom det finns 

både ägg och små fiskar. Fiske med trål stängdes helt i Sverige 2004 och selektivt skaldjursfiske 

med trål gör att fiskar kan ta sig ur trålen.  

 

 

Nye arter på vei inn i Skagerrak – Resultater fra 
strandnotundersøkelser i 1919-2018 
Halvor Knutsen, Havforskningsinstituttet  

 

Havforskningsinstituttet genomför årliga undersökningar vid över 100 olika stationer sedan år 

1919. I undersökningarna påträffas många olika arter men målet är främst att kvantifiera 

halvårsgamla torskar. Halvor berättar att några arter de registrerar korrelerar väldigt väl med 

skillnader i temperatur. Det varma året 2014 registrerades ingen torsk alls i deras undersökningar. 

Däremot innebär temperaturförändringar att andra fiskar ökar. Sea trout/ørret har ökat, även i 

Oslofjorden, de gillar lite varmare vatten och har högre temperaturpreferens än torsk. 

Taggmakrell/hestemakrell har ökat kraftigt sedan 80-talet. Red mullet/Rødmulle dök upp i 

undersökningarna på 30-talet men också nu under senare år. En sardin fångades för första 

gången på spö i Norge år 2018.  

Artsammansättningar kan alltså kopplas till förändringar i temperatur. Vid fråga om hur 

temperaturen påverkar torsk säger Halvor att temperaturen påverkar det torsken äter. De har 

ännu inga tidsserier av djurplankton men arbete med detta pågår på Havforskningsinstituttet.  

 

Bivalvdynamikk i kystsonen – Håndtering av stillehavsøsters og 
bevaring av flatøsters og blåskjell  
Ane Laugen, Universitetet i Agder  

 

Ane Laugen forskar på stillehavsøsters, flatøsters och blåskjell. Ursprungligen kommer 

stillahavsostronet från Asien men har flyttats till nästan alla kontinenter för odling och dess 

utbredningsområde är nu nästan hela världen. Globalt sett är det en av de mest värdefulla 

akvakulturarterna. De har en stor reproduktionskapacitet och sprider sina larver med 

havsströmmar. I tidningarna skrivs mycket om just stillehavsøsters nuförtiden, särskilt under förra 

året då vattnet var väldigt varmt och de frodades. Populationen går upp och ner men kommer 

inte att försvinna helt från våra vatten. Vissa år är det hög vintermortalitet och andra år hög 

rektytering, likt det var 2018.  
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“If you can’t beat them – eat them”. De är dock ett 

hårt arbete att skörda dem. Ane tipsar om rapporten 

“Policy Brief - Stillehavsøsters – en ny nordisk 

matressurs og grunnlag for turisme” från Nordiska 

ministerrådet.  

Samtidigt som det kom rapporter om mycket 

stillehavsøsters så kommer det också rapporter om 

färre blåskjell. Det finns inte ett vetenskapligt belägg 

för minskningen då det saknas tidsserier över 

blåmusslans utbredning. Åsa Strand på IVL med flera 

har undersökt den historiska förekomsten genom 

artiklar, men många olika mått och definitioner har 

använts vilket gör det svårt att använda den data 

som finns. Att utredningen av blåskjell varierar 

behöver inte bero på stillehavsøsters, utan det kan vara mattillgången som påverkar, parasiter 

eller ökad surhetsgrad i vattnet.  

Den stora mängden av stillehavsøsters har självklart en påverkan på haven men frågan är om det 

är negativt. Ostronbankarna har en hög biodiversitet och erbjuder bland annat skydd för 

fiskyngel. De kan dock konkurrera om platsutrymmet med flatøsters, även om stillehavsøsters 

också kan skapa bottenförhållanden som bidrar till etablering av flatøsters, då flatøsters kan sätta 

sig ovanpå stillehavsøsters. 

Inom bivalvprojektet undersöker de även förvaltningsåtgärder, såsom rensning av stillehavsøsters 

från bankar med blåskjell och flatøsters samt beståndsförstärkning av blåskjell och flatøsters. 

 

Utbredning och restaurering av ögonkoraller 
Ann Larsson, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet    

 

Ögonkoraller är kallvattens- eller djupvattenkoraller som lever på djup mellan 40-3500 meter. 

De lever i salt och kallt vatten mellan 4-13 grader, och en individ kan bli tusen år gammal. 

Ögonkoraller är den vanligaste revbildande kallvattenskorallen.  

Det finns många rev i Skagerrak, dessvärre är många utdöda och bottentrålning är den främsta 

orsaken. 30-50 % av korallerna är kraftigt påverkade av bottentrålning i nordiska vatten. Reven 

är numera skyddade sen bildandet av nationalparkerna samt Väderöarnas naturreservat.  

 

En korall är antingen hona eller hane och ägg och befruktning mellan ägg och spermie sker i den 

fria vattenmassan. De larver som blir till sprids via vattenströmmar och vandrar vertikalt upp till 

50 meter per dag. Livslängden är ett år.  

Foto Cajsa-Malin Sandblom, Svinesundskommittén 
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Projektet Life Lophelia är ett EU LIFE-projekt som kommer starta i höst och pågå mellan 2019-

2025. Projektet går ut på att utveckla en metod för restaurering av kallvattenskorallrev. Detta 

ska genomföras i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Artificiella revstrukturer ska skapas och sättas 

ut för att främja settling av naturligt förekommande larver. Laboratoriestudier kommer 

genomföras för att undersöka hur de artificiella reven ska se ut, med struktur och komposition 

av ytmaterial. I labb kommer de även köra modeller för optimal utformning av revkonstruktioner 

utifrån strömmar med mera. Kartläggning av fältförhållanden ska också genomföras.  

 

Utsättning av revkonstruktioner ska ske hösten 2022 och 2023, därefter ska resultaten följas 

upp. Projektet ska resultera en teknisk handbok så att metoderna för restaurering ska kunna 

reproduceras.  

 

Att projektet inte kommer utföra transplantation av korallrev beror på att det krävs väldigt mycket 

befintlig korall för att genomföra det. Eftersom LIFE-programmet riktar som mot Natura 2000-

områden kan dessvärre inte rekonstruering och utsättning ske i Ytre Hvaler nasjonalpark.  

 

Frisk Oslofjord 
Frithiof Moy, Havforskningsinstituttet  

 

Projektet Frisk Oslofjord inkluderar många olika parter och står på tre ben; Att frambringa ny 

kunskap till framtida förvaltning av havsområdena och som grund för restaurering. Projektet 

handlar även om att testa och verifiera ny teknologi samt att förmedla kunskapen till allmänhet 

och särskilt till barn och unga.  

Frisk Oslofjord blev finansierat 2018 och tanken är att “slå på lyset under vann”. Målet är att 

komma fram till ett nytt verktyg med en tredimensionell karta över havsbotten som inkluderar 

naturtyper – en ekologisk grundkarta över havrummets botten och “väggar”. Kartan ska inkludera 

batymetri, geologi, biologi och oceanografi samt arkeologiska fynd och nedskräpning.  

Metoderna som används är flera och utförs av olika parter. NIVA har med hjälp av luftdrönare 

kartlagt utbredning av tång och ålgräs på grunt vatten, Kongsberg jobbar med traditionell 

bottenkartläggning med ekolod mm. ROV-kartläggning används samt AUV på djupt vatten. 

Traditionell kartläggning kommer genomföras efter MAREANO-standard för verifiering. I de 

resultat som finns idag kan exempelvis spår av bottentrålning tydligt ses på bilder.  

Tanken är att resultaten ska redovisas i en kunskapsbank. Arbete pågår med att skapa en 

webbaserad plattform som ska vara interaktiv och tillämpningsbar för en bred publik, från 

förvaltning till barn och unga. Tillsammans med Inspiria Science center ska exempelvis båtturer 
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för skolklasser arrangeras. Fokuset på barn och unga handlar om att få personer i unga åldrar att 

upptäcka havet och de marina resurserna.   

Halvparten av nationalparkerna har kartlagts i år, och projektet satsar på att vara klara med alla 

undersökningar till slutet av 2020.  

 

Towards digital ecosystems, examples from the Kosterpark 
Mattias Obst, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

 

Inom projektet Koster Avatar arbetar de med att skapa en modell som ska kunna simulera hela 

ekosystem och vilka effekter olika aktiviteter har. I modellen som Göteborgs universitet arbetar 

fram nu ska pådrivande aktivitet eller verksamhet, kallade Drivers, kopplas samman med Pressure 

indicators och State indicators. Dessa ska sedan kopplas till indikatorer för ekosystemtjänster. Ett 

exempel är Jordbruk – Landavrinning – Koncentration av näringsämnen - osv.  

Modellen kräver data, klassificering och parameterinställningar. Under en kommande workshop i 

november ska expertutlåtanden samlas in till detta, och kombineras med resultat från simuleringar 

och observerad data. Bland annat genomförs fältstudier, exempelvis genom ARMS (Autonomous 

reef Monitoring Structures) och genom äldre ROV-filmer.  

Tanken är att skapa en modell som ger mer helhetliga scenarios, och där även en pådrivande 

aktivitet – exempelvis turism – kan plockas ur ekvationen för att se på ett scenario utan den. 

 

 

  

Illustration från Mattias Obst presentation, ”Towards digital ecosystems” 
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Temadiskussioner  

Tema 1: Kustzonsplanering, övervakning och databaser 
 

Norske tilførsler av næringssalter til nordlige Skagerrak – trender og kilder 

Mats Walday, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)  

 

Mats Walday kunde dessvärre inte närvara under konferensen men presentationen finns 

tillgänglig på Svinesundskommitténs hemsida. 

 

Databas för Kosterhavet 

Mats Lindegarth, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

 

En omfattande inventering genomfördes när Kosterhavets nationalpark bildades, därmed finns 

mycket material i form av data och filmer. Mats Lindegarth arbetar just nu med att hitta en 

struktur för en databas över Kosterhavet. Målet är att utveckla de administrativa rutinerna kring 

detta och se på hur data kan tillgängliggöras. På lång sikt är ambitionen att utveckla en 

gränsregional plattform för havsmiljöinformation som kan användas av förvaltning, forskning och 

allmänhet.  

 

Från kust – till havsplanering  

Lena Gipperth, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet 

 

Kustzonen påverkas av ett nätverk av aktörer, intressen, politiska mål och regler på olika nivåer.  

Lena Gipperth berättar om komplexiteten kring användande, planering och styrning av aktiviteter 

utifrån det svenska ramverket. Verksamheter regleras och ges tillstånd utifrån rådande lagar och 

förordningar på nationell nivå, samtidigt som vissa beslut fattas lokalt. Det kan också var långt 

mellan en källa till dess påverkan eller registrerade problematik. Lena berättar om problematiken 

kring bedömning av aktiviteter utifrån miljölagstiftning, och den baslinje som ska användas som 

riktlinje. Hur ser denna baslinje ut? Är det nuvarande tillstånd, eller potentiellt tillstånd?  
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Veien videre – kystsoneplanlegging!  

Knut Bjørn Stokke, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet 

 

Konflikter i kustzonen beror på ökad press. Denna press kommer från land- och sjösidan, och 

korsar sektorer, intressen och styrningsnivåer. 90 % av Norges kustkommuner har inkluderat 

kustzonen i sin planering och akvakultur är en pådrivare till detta. Längs Skagerrakkusten är dock 

kustzonsplaneringen odefinierad, det är vanligare att använda bredare beteckningar av 

formål/ändamål såsom ”bruk og vern”.  

Planering utifrån Plan- og bygningsloven anses vara det viktigaste redskapet för att hantera 

konflikter och uppnå integrerad förvaltning. Kommunerna har det primära mandatet som 

planmyndighet, samtidigt som möjligheter att planera enligt PBL varierar då olika sektorers lagar 

har sin egen koppling till PBL och därmed sitt eget mandat. Energi är exempelvis frånkopplat från 

PBL.  

Planeringen är alltså ett samspel mellan kommunen och statliga sektorer i vilket det är viktigt att 

finna en hänsynsmässig fördelning. Det finns behov av ett starkare regionalt grepp, 

interkommunal planering och samordning mellan sektorer.  

I projektet PlanCoast som bedrivs på NMBU undersöker de ramarna för helhetlig förvaltning över 

gränser mellan sektorer och myndigheter.   

 

Overvåking av kystområdene i Skagerrak – er det behov for tettere samarbeid 
mellom landene?  

Jan Atle Knutsen, Havforskningsinstituttet  

 

Oslofjorden påverkas av en rad parametrar, bland annat fiske, eutrofiering, klimatförändringar i 

form av uppvärmning och avrinning från översvämningar. Dessa i sin tur ger upphov till förändrad 

vattenkvalitet, miljötillstånd och levnadsvillkor för de marina arterna.  

Norge är en stor havnation, men förvaltningsplaner för Skagerrak saknas. I Barentshav pågår 

sedan 2004 en systematisk övervakning, med flera båtar som kontinuerligt genomför 

oceanografiska, geologiska och marina mätningar och undersökningar. Något liknande finns inte 

för ekosystemet Skagerrak och behovet av övervakning för att förstå förändringar i ekologiska 

tillstånd påtalas i flera stortingsmedlinger.  

 

  



 
 

9 
 

Marine conservation in Tanzania: why do some parks function well while others lead 
to serious conflict?  

Ian Bryceson, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)  

 

Ian Bryceson presenterar sitt arbete med en filmvisning. Han har under 14 år arbetet inom ett 

forskningssamarbete i Dar es Salam. Bevarandeprojekt genomfördes på flera platser med olika 

resultat. På en av öarna ledde arbetet till allvarlig konflikt mellan WWF, de marina parkerna och 

lokalbefolkning. Fiskarna blev utpekade som syndabockar, trots att det fiske de bedrev inte 

tycktes vara problemet. När lokalbefolkningen själva var delaktiga i arbetet uppstod inte konflikt 

i den stora skalan, och detta visar på hur viktig lokal förankring och förmedling är.  

 

Sammanfattning och diskussion 

I temagruppen diskuteras vad som behöver göras för att behålla en levande kust och marin miljö. 

Dagens konferens och dess syfte är ett steg i rätt riktning, men behöver utvidgas och vara 

transdisciplinär.  

En helhetlig bild behöver skapas som kan förmedlas till förvaltning och göra den adaptiv. Det 

behovs en harmonisering av regler och koordinerad förvaltning i dialog med allmänhet för att 

skapa medvetenhet.  

Kosterhavets nationalpark är ett bra exempel på ett inkluderande skydd, på grund av att den 

tillåter hållbart bruk.  

 

En studie i England undersökte vad som i högsta grad påverkar människors syn på marina miljöer, 

och svaret var akvarium. Akvarium har en stor inverkan när det gäller att förmedla kunskap, 

specifikt till barn och unga.    

Gemensam övervakning över Skagerrak och gemensam databas?  

Kunskapsförmedling från forskning till allmänhet och planmyndigheter.  
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Tema 2: Naturtyper och biomarina resurser – nyttjande, 
restaurering och planering 
 

Förändringar av ålgräsets utbredning i Bohuslän och möjligheter för restaurering 

Per-Olav Moksnes, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet 

 

Forskningsprogrammet ZORRO (Zostera restoration) startades 2011 på Göteborgs universitet i 

samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Det 

övergripande målet är att förbättra förvaltningen av svenska ekosystem med fokus på ålgräsängar 

i Västerhavet. Ålgräs är den dominerande vegetationen på grunda mjukbottnar i Västerhavet och 

södra Östersjön. De ökar biodiversiteten och produktionen av fiskar och kräftdjur. Sedan 1980-

talet har dock 60 % av ålgräset i Bohuslän försvunnit.  

Forskningen inom Zorro har bland annat fokuserat på orsaker till den minskade utredningen och 

bristen på återhämtning. Metoder för restaurering har testats då detta tidigare har saknats för 

skandinaviska förhållanden. En handbok för ålgräsrestaurering har tagits fram, men restaurering 

är dyrt och osäkert och det är fortsatt väldigt viktigt att skydda återstående ängar. 

 

Forekomster av ålegras på kysten av Norge – behov for restaureringstiltak? 

Jonas Thormar, Havsforskningsinstituttet  

 

Jonas Thormar arbetar inom forskningsgruppen kring bunnsamfunn (bentiska bestånd) på 

Havforskningsinstituttet och presenterar arbetet med kartläggning och övervakning av marina 

naturtyper. Modelleringar görs för potentiella förekomster baserat på djup, lutning och 

exponering. Därefter verifieras utvalda förekomster i fält.  

Ålgräsängar finns o olika utbredning längs hela kusten men det finns ett relativt stort spann i de 

fysiska miljöparametrarna. Vilka parametrar har inte inkluderats i beräkningarna som kan förklara 

skillnaderna i utbredning?  

 

Bentiske algesamfunn og interaksjoner 

Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet  

 

Kjell Magnus Norderhaug kunde dessvärre inte närvara under konferensen men presentationen 

finns tillgänglig på Svinesundskommitténs hemsida. 
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Alger som ressurs – lab og feltforsøk  

Tone Kroghlund, Havforskningsinstituttet 

 

Intresset ökar för skördning och användning av makroalger. De är rika på näringsämnen såsom 

vitaminer, mineraler och proteiner. I Flødevigen har Havforskningsinstituttet startat ett 

algedyrkingslab där flera arter studeras. Algodlingsförsöken ska ligga till grund för en framtida 

odlingsverksamhet/akvakultur av alger i Skagerrak. 

Utmaningar för skördning av makroalger i Skagerrak är bland annat låg salinitet, höga 

sommartemperaturer och låga vintertemperaturer.  

 

Beståndsförstärkning av musselbankar 

Kristina Svedberg, Göteborgs universitet / IVL  

 

8-fjordar, Miljöteknik i väst och IVL arbetar med beståndsförstärkning av musselbankar.  Tre 

lokaler har valts ut för att testa musslornas överlevnad och tillväxt (täckningsgrad). Lokalerna 

valdes ut baserat på kriterierna; Förekomst av levande musslor i låga tätheter, jämn 

djuputbredning och ej för exponerat område. Utsättning av ramar med musslor av olika storlekar 

gjordes i november och december 2018 och följdes upp i februari och april 2019. Bildanalys har 

använts för att beräkna täckningsgrad och överlevnad. Slutsatserna från denna studie under 

vintermånaderna visar bland annat att beståndsförstärkning är beroende på storlek på musslan 

som sätts ut samt lokal.  

 

Sammanfattning och diskussion:  

För förvaltning är det oerhört viktigt med kartor och kunskapsunderlag för att kunna fatta 

korrekta beslut. Utvärdering av olika metoder som används för kartläggning, vad kan arbetas 

vidare med?  

Åtgärdsförsök och restaurering – korspollinering av kunskap behöver arbetas vidare med. 

Exempelvis kan arbetet med alger i Flødevigen kopplas ihop med forskning på Göteborgs 

universitet.  

Skördning av alger – det finns kompetensbrist bland handläggande myndigheter hur tillstånd ska 

ges. Vi behöver samla myndigheter, forskare och företag och diskutera hur denna näringen ska 

se ut i framtiden.  

Samarbeta med genetiska analyser av ålgräs. Spännande utbyte kring populationsgenetik.   

Jämförelse av tekniker för att kartlägga och undersöka bottenfaunan? Verifiering och utvärdering 

av modeller, samarbete kring teknikutveckling.  
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Tema 3: Status för fisk och fiskerinäringen i östra Skagerrak  
 

Marine bevaringsområder – veien videre for kysttorsken  

Even Moland, Havforskningsinstituttet  

 

Kraftttak for kysttorsken (KFK) är ett samarbete mellan bland annat Havforskningsinstituttet och 

nationalparkerna i yttre Oslofjorden. Syftet är att ställa en “torskdiagnos” och ge råd om 

utformning av placering av områden för bevaring och restaurering. Bakgrunden till projektet är 

att äldre torsk (>1 år gammal) knappast registreras länge vid HI’s strandinventeringar. Denna 

trend bekräftas även för yttre Oslofjorden.  

Varför är torsken och andra fiskbesånden sviktande? Fisket är betydanden, 69 % är fritidsfiske, 

speciellt under sommarmånaderna.  

Resultat visar att skapa nätverk av bevaringsområden kan vara ett bra alternativ för framtida 

förvaltning av kustbestånd då torsk visat reduserad dödlighet i hummerreservat och 

nollfiskezoner. Torsken är inte helt borta, det finns viss stor torsk och yngel ned mot 30 meters 

djup i både Færder och Ytre Hvaler. 2018 tycks ha varit ett bra år för torskyngel.  

 

Fiskeregleringar i skyddade områden  

Andreas Wikström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  

 

Andreas visar en karta med marina skyddade områden – MPA’s (Marine Protected Areas). Dessa 

utgör en plattform för skydd och reglering. Däribland Kosterfjorden och Väderöfjordens Natura 

2000-område där räktrålning är reglerad.  

I Brattens Natura 2000-område är fiskeregler införda sedan januari 2017. Där finns bland annat 

No-take zoner, där inget fiske tillåts, samt områden öppna för fritidsfiske och områden för 

yrkesfiske.  

I Kattegatts utsjöbankar finns förslag på No-take zoner. I övriga områden i dessa utsjöbankar 

tillåts fiske med handredskap. Denna process med reglering av fisket är ännu inte klar.  
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Kysttorsken på Skagerrakskysten – genetiske undersøkelser og forvaltningsstruktur 

Per Erik Jorde, Havforskningsinstituttet 

 

Den genetiska variationen bland individer bär på information om deras släktskap. Idag vet vi lite 

om de genetiska variationerna, men de kan grupperas i några genetiska huvudområden. Det finns 

genetiska skillnader med grupperna även om de lever sida vid sida i samma fjord.  

Den atlantiska torsken (Gadus morhua) indelas i större och mindre genetiska grupper i norra 

Atlanten. Kusttorskbeståndet längs Skagerraks består av två genetiska grupper. Både dessa typer 

samexisterar längs kusten, och detta innebär en viktig biologisk mångfaldskomponent inom arten.  

De genetiska skillnaderna gör det möjligt att vid upptag tilldela fisken en grupp. Det går även att 

se att kommersiellt fiske och fritidsfiske delvis fiskar olika typer av torsk.  

 

Genetiske undersøkelser av torsk på Ytre Hvaler og Færder nasjonalpark 

Ann Elin Wårøy Synnes, Universitetet i Agder 

 

Under 80-talet fanns ett stort bestånd av kusttorsk i yttre Oslofjorden. I årliga inventeringarna 

som genomförs årligen av Havforskningsinstituttet går det att se att förekomsten är historiskt 

låga sedan år 2000. Stort intresse finns kring att ta reda på vilka bestånd av torsk som finns kvar 

i området.  

Det genomförs forksningsfiske i Færder och Ytre Hvaler nasjonalpark. Under fältstudier i Færder 

nasjonalpark i olika perioder registrerades totalt 369 nordsjötorskar och 220 kusttorskar. Samma 

perioder i Ytre Hvaler nasjonalpark registrerades 497 nordjöstorskar och 696 kusttorskar. De ska 

nu se mer på rekryteringen av torsk till Oslofjorden.  

 

Endringer i fiskesamfunn på grunt vann, på den norske Skagerrakskysten  

Inger Aline Norberg Aanonsen, Havforskningsinstituttet  

 

Fram till år 2002 var det en relativt jämn fördelning mellan större och mindre torsk. Efter 2002 

är den stora kusttorsken i stort sett borta. Flera vuxna torskar registreras på våren än hösten. 

Innan 2002 kunde styrkan på årsklassen i regel bestämmas i september, då torskarna var 6 

månader gamla. I undersökningar på senare år korrelerar inte detta på samma sätt. Exempelvis 

var det under 2017 en hög rekrytering av torskyngel, men ändå visade undersökningar i 

september endast en medelbra fångst.  
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Det har skett en kraftig reduktion i bytesdjur för torsken under vintern, bland annat ändringar i 

zooplantkon och kraftig reduktion i antalet kortlevade arter under hösten. Bristen på torskens 

bytesdjur har troligtvis ett starkt sammanhang med hur mycket torsk som överlever.  

 

Snultror och putsarfisk mot laxlus 

Carl André, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet  

 

Leppeisk används i stora mängder mot laxlus i norska odlingar. Det sker en stor export årligen 

från svensk Leppefisk från Skagerrak, ca 25 miljoner individer årligen. Problem uppstår dock när 

Leppefisk rymmer från odlingarna och blandar sig med lokala fiskar med annan genetisk 

sammansättning.   

Nofima har ett program för odling av Rognkjeks som ett alternativ till att använda i laxodlingar, 

men de är inte lika effektiva på att plocka laxlus som Leppefisken.  

Det pågår samarbete kring Leppefiskar mellan Tjärnö marina Laboratorium, Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Oslo Univeristet, Havforskningsinstituttet i Flödevigen och Bergen samt 

Agder Universitet.  

 

Säl och skarv i Skagerrak – förekomst, födoval och kunskapsbehov  

Karl Lundström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

 

Knubbsälen (Steinkobbe) har ökat i antal över tid, men stabiliserat sig runt 10 000 i Skagerrak. 

Det är en minskad populationsökning, minskad somatisk tillväxt i Skagerrak (sälarna är mindre i 

storlek) och det är en nedsatt dräktighet.  

Det finns ca 4000 Storskarvar i Skagerrak på svensk sida, och ca 2500 i Oslofjorden.  

Både säl och skarv är toppredatorer i ekosystemen men det behövs mer forskning och detaljerad 

övervakning, kring födoval och hur många som finns, samt hur dessa påverkar lokala fiskbestånd.  

 

Sammanfattning och diskussion 
Vi behöver större förståelse kring hela ekosystem. Jobba mer med modellering och insamling av 

data. Det finns data vi absolut vill ha men saknar, exempelvis kring plankton.  

Större typ av förvaltningsexperiment. Ett stort område avsatt för forskning och möjligheten att 

se på resultat under längre tidsperioder.  

Kompetenser som saknas på konferensen idag är statistiker, modellerare, samhällsvetare. 
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Sammanfattning av dagen  
 

Under dagen fick deltagarna ta del av en 

rad olika projekt och undersökningar som 

pågår i det gemensamma havs- och 

kustområden. Kontakter knöts, tankar 

diskuterades och idéer växte fram. Tanken 

är att denna forskarkonferens ska vara en 

del av detta större mål om att skapa ett 

gränsregionalt marint forum. I ett sådant 

forum kan kunskap och idéer delas och 

förutsättningar ses på tillsammans. Genom 

än tvärvetenskaplig ansats med nära 

koppling till förvaltande myndigheter kan vi 

komma ett steg närmre en mer adaptiv 

förvaltning av Skagerrak. 

Sverige och Norge delar många av de 

utmaningar som finns i kustzonen längs 

Skagerrak. Viktiga frågor är: Hur kan vi 

förbättra vattenkvaliteten längs kusten, och 

hur kan vi restaurera ekosystemens 

naturtyper och resurser? Ska marina 

skydds- och vernområden användas som 

förvaltningsverktyg i större utsträckning än 

idag, eller kan traditionell kommunal-, miljö-, 

och fiskeförvaltning lösa utmaningarna?  

Oavsett så är kustnaturen under stor press 

och det är därför ett gemensamt behov att 

kunna visa på var naturtyper och 

kustresurserna är lokaliserade. Var återfinns 

lekområden och uppväxtområden? I Norge 

har ett arbete med att producera ekologiska 

grundkartor påbörjats, för att säkra ett brett 

och gott planeringsunderlag för 

kustkommunerna.   

Jan Atle Knutsen avrundar dagen med att 

tacka samtliga för deltagande och bjuder in 

till 2020 års forskarkonferens där 

Havforskningsinstituttet i Flødevigen är 

värd. Fokus då kommer ligga vid nya arter 

från havet och restaurering.  

 

För att ta del av presentationerna som hölls 

under dagen besök Svinesundskommitténs 

hemsida 

https://svinesundskommitten.com/blatillvax

t/dokumentation/  

Foto Cajsa-Malin Sandblom, Svinesundskommittén 

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/dokumentation/
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/dokumentation/

