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LIFE LOPHELIA

Syfte: 
• Utveckla artificiella revstrukturer

som främjar rekrytering av naturligt 
förekommande ögonkorall-larver

• Restaurera rev av ögonkorall i 
Kosterfjordens-Väderöfjordens 
Natura 2000-område (OSPAR, EU)



Bakgrund

Rev av ögonkorall
• Är ett hotat habitat som fortsatt är på nedgång i Sverige och

i hela Europa
• Hotas av klimatförändringar och bottentrålning

Foto: Tomas Lundälv

Vad är de bra för?
• Bildar en 3-dimensionell miljö
• Hög biodiversitet, fler än 1300 associerade arter



Vad är en korall?

• Nässeldjur
– Släkt med havsanemoner, 

maneter och hydroider
• Har nässelceller
• Enkel uppbyggnad
• Kolonolevande eller solitära
• Mjuka eller hårda



Ögonkorall Lophelia pertusa

• Kallvattenskorall eller djuphavskorall
• 40-3500 m djup
• Saknar symbiontiska alger
• Associerade med höga 

strömhastigheter
• Kalkskelett
• Kolonial tillväxt, flera tusen år
• 1 m ≈ 100 år

UV-foto: Tomas Lundälv



Ögonkorall utbredning

Illustration Vilhelm Fagerström



Reproduktion hos ögonkorall

• Skildkönade
• Befruktning i fria vattenmassan

Foto: Susanna Strömberg



Larverna

• 200 µm
• Uppgift bilda ny koloni
• Transporteras med 

vattenströmmar
• Äter
• Vandrar vertikalt
• Livslängd flera månader
• Fäster på hård yta (settlar)

Foto Fredrik Pleijel
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Metodutveckling: Optimala 
förutsättningar för larvsettling

•Faktorer som styr larvens fastsättning
– Struktur och komposition av ytmaterial

• Metallurgiskt slagg, Höganäs Sweden AB
– Sediment
– Vattnets strömhastighet och turbulens



Metodutveckling: 
Optimal utformning av 
artificiella revstrukturer

• Lämpligt substrat saknas
– Maximera larvkontakt
– Maximera settling och rekrytering
– Minimera sedimentering
– Initialt 3D-habitat



Mätning av miljöförhållanden

• Anpassa utplacering av AR till lokala
förhållanden och korrelera
restaureringsresultatet med 
miljöförhållanden

– Salthalt, temperatur
– Strömhastighet
– Sedimentation
– Settlings-paneler



Kartläggning av revområden

• Före och efter restaurering
• Bottentopografi och utbredning av

levande och död korall
• Associerad fauna 
• Mäta habitatkomplexitet och

biodiversitet

Foto Kongsberg Maritime  AS



Utsättning av revstrukturer

• Hösten 2022 och 2023
• 6 revplatser, 25 ha
• Uppföljning
• Sprida tekniken

Foto: Susanna Strömberg



Tack!


