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Glädjande var också upptäckten av ett
nytt levande korallrev mitt i skyddsområdet
vid Väderöarna.

ledare

räkfiske och rara arter i kosterfjorden, sid. 16

innehåll

Tid för åtgärder

Det finns emellertid fortfarande
problem och vi når inte miljökvalitetsmålen för hav, sjöar och vattendrag.
Genom EU:s vattendirektiv har vi fått
verktyg som ger förutsättningar för ett
mer strukturerat och kunskapsbaserat
åtgärdsarbete. För våra hav är detta av
särskilt stor betydelse då vi delar problemen med alla andra stater runt Östersjön och Västerhavet och är beroende av
åtgärder såväl på land som i havet.
I år samråds det om nya åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön.
Programmen ska beslutas i december
för att gälla under perioden 2016-2021.
De riktar sig till myndigheter och kommuner och visar på vad som behöver
göras, när det ska göras och vem som
är ansvarig Det kommer att krävas stora
resurser men investeringar i en bra
havsmiljö har visat sig vara samhällsekonomiskt lönsamt.
Västerhavet 2015 speglar åtgärdsarbete utifrån olika perspektiv. Gemensamt är strävan efter en bra havsmiljö.
Man kan fråga sig hur man själv kan
bidra – en fråga som inte är oväsentlig – då våra konsumtionsmönster ger
avtryck även i havsmiljön. Läs och
inspireras!
Björn Sjöberg
Havs- och vattenmyndigheten
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Arbetet för en bättre havsmiljö har pågått länge och har i många
stycken varit lyckosamt. De stora punktutsläppen är huvudsakligen åtgärdade,
miljögifterna har minskat och vi har
arbetat med att reducera effekterna av
försurning.Dessutom har det pågått
lokalt restaureringsarbete av sjöar, vattendrag och kustvikar på många olika
håll, med stöd från kommuner, verksamhetsutövare och ideella krafter.

2014 var rekordvarmt
År 2014 blev det varmaste år
som SMHI registrerat. I Göte
borg var det lite drygt en halv
grad varmare än det tidigare
rekordåret 2008. Det var även
nederbördsrikt, med höga vat
tenflöden och översvämningar
som följd.

kallare, vilket förebådade en mycket kylig
inledning av maj månad.
Senare i maj kom värmen tillbaka med
temperaturer som delvis nådde högsommarlika värden. Men det förekom även
kraftiga regn- och åskväder. Till exempel
den 19 maj då flygtrafiken på Landvetter
stördes och Bohusbanan fick stängas på
grund av översvämningar. Snösmältning
i tillrinningsområdena till övre Klarälven
gav mycket höga flöden där.

r 2014 inleddes med en varmare
januari än genomsnittet, men
med en kall avslutning. Den 28
januari var hela Sverige snötäckt för första
gången under säsongen.
Det riksomfattande snötäcket blev
bara någon vecka gammalt eftersom milda eller mycket milda luftmassor dominerade i februari. Regn i kombination med
snösmältning gav höga eller mycket höga
flöden i bland annat Byälven och Upperudsälven.

Kylig midsommar följt av värmebölja
För den som lagt sin semester tidigt blev
juni nog en besvikelse med mestadels
svalt och ostadigt väder. En av de kyligaste perioderna sammanföll dessutom
med midsommarhelgen. Västkusten kom
dock lite lindrigare undan än många andra
delar av landet.
I juli etablerade sig högsommarvärmen
efterhand och den 21 juli utfärdade SMHI
varning för mycket höga temperaturer.
Vädret var oftast torrt och soligt men det
förekom också intensiva åskväder.
Värmen kulminerade under den första
veckan i augusti. Sedan kom en period
med mycket kraftiga regnområden, som
berörde västra Götaland i mitten av månaden. Torup i Halland fick 138 mm den
17–18 augusti. Bland annat Getinge och
Oskarsström fick då stora problem med
översvämningar. Ett dygn senare föll 134

Å

Bakslag i början av maj
Mars fortsatte med övervägande varmt
väder för årstiden. I till exempel Borås
och Ulricehamn var det den hittills varmaste marsmånaden i historien.
April var inget undantag utan fortsatte
med varmare temperaturer än de normala. Men de sista dagarna i april blev det

mm i Hällum i Västergötland, vilket är
nytt dygnsrekord för landskapet Västergötland.
Mild och regnig senhöst
September bjöd på övervägande torrt väder med rekord i solskenstid i bland annat
Göteborg.
I oktober blev vädret helt annorlunda
med en strid ström av nederbördsområden. Temperaturen var i allmänhet högre
än normalt, vilket gjorde att nederbörden
till stor del föll som regn. Heden i Bohuslän fick sammanlagt 333 mm, vilket är oktoberrekord för Sverige. Eftersom marken
redan var mättad blev flödena extremt
höga i en del små vattendrag i Bohuslän.
I november var vädret ofta gråmulet och i framför allt början av månaden
mycket milt. Exempelvis hade Göteborg
14,5 grader den 2 november och det är
den högsta novembertemperatur som
uppmätts där.
Även i december dominerade milda
luftmassor vilket bidrog till en rekordhög
årsmedeltemperatur. En liten köldknäpp
under julen och mellandagarna förmådde
inte ändra på detta. ■
Text & kontakt:
Sverker Hellström, SMHI
sverker.hellstrom@smhi
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Tema

Vägen till en god
Vi vill alla ha ett friskt hav, både för havets skull och för vår egen.
Sveriges riksdag har satt upp nationella miljömål för att vi ska nå
balans och förbättra havsmiljön. Det jobbas på flera olika nivåer i
samhället: nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, ideella
föreningar och enskilda individer. I begreppet åtgärder ingår alla de
insatser som görs i form av styrning, kunskapsförmedling eller prak
tiskt genomförande ute i miljön, alla med syfte att komma till rätta
med miljöproblemen.

S

edan 2004 har vi i Sverige arbetat
med att förbättra miljön genom
EU:s vattendirektiv och sedan
2010 också genom EU:s havsmiljödirektiv. Genom arbetet med direktiven jobbar
myndigheter med att ta fram de verktyg
som behövs för att följa och åtgärda glappet mellan miljökvalitetsnormerna och
tillståndet i miljön. Målet är givetvis att
följa EU:s miljölagstiftning, men framför
allt att på sikt nå de nationella miljömålen. På så vis knyts de juridiskt bindande
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön
ihop med de politiskt beslutade målen för
svenska hav.
Samverkan mellan sött och salt
Arbetet som är kopplat till direktiven för
hav och vatten är uppbyggt på samma
sätt. Först definieras mål för miljöstatus
och miljökvalitetsnormer. Sedan görs en
bedömning av miljöstatus. Om miljöstatus inte är tillfredsställande eller om det
finns risk för att miljökvalitetsnormerna
inte kan uppnås tas åtgärdsprogram fram.
Åtgärdsprogram sträcker sig över en sexårsperiod. Inom både vattenförvaltningen
och havsmiljöförvaltningen kommer åtgärdsprogram att beslutas i slutet av året.
Åtgärdsarbete för inlandsvatten och hav
påverkar naturligtvis varandra. Särskilt
åtgärder för sötvatten påverkar i förlängningen havet. Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsernas fem regionala
vattenmyndigheter har därför samarbetat
med att ta fram åtgärdsprogrammen. Tar
man övergödning som exempel, så hante-
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rar vattenförvaltningens åtgärdsprogram
de landbaserade källorna och havsmiljödirektivets åtgärdsprogram hanterar exempelvis marina vattenbruk.
Luckor att fylla
Alla delar av havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter. På en övergripande nivå är det
tillförsel av näringsämnen som kväve och
fosfor, uttag av arter genom fiske samt
tillförsel av farliga ämnen som bedöms
påverka miljön i svenska hav mest. Hur
stor påverkan är varierar geografiskt och i
begränsade områden kan andra problem
vara viktigare. Överlag är tillståndet för
havsmiljön inte tillfredsställande, med negativa effekter på såväl marina växter, djur
och livsmiljöer. Inom ett flertal områden
råder kunskapsbrist, vilket gör det svårt
att bedöma vilken omfattning och typ av
åtgärder som behövs och också åtgärdernas kostnader och effekter. Därför innehåller åtgärdsprogrammet också förslag
på insatser för att fylla kunskapsluckor.
Vägen fram till konkret åtgärd
De flesta åtgärder är olika typer av styrmedel, som ska leda till att fysiska åtgärder genomförs. Det handlar om sådant
som vägledningar, regleringar, utredningar, information och bidrag. Det egentliga
åtgärdsarbetet påbörjas när programmet
beslutas. Exempel på fysiska åtgärder kan
vara webbapplikation för att öka rapporteringen av främmande arter, ökning av
minimimått för vissa fiskade arter, strand-

2012
Fastställa
vad god
miljöstatus är
2012
Inledande
bedömning

havsmiljö

2010
Havsmiljöförordningen
träder i kraft

Havsmiljödirektivets förvalt
ningscykler består av flera
steg som bygger på varandra.
Just nu befinner vi oss i över
gången mellan första cykeln
och den andra, där själva
åtgärdsarbetet sätter igång.

städning, återplantering av ålgräs eller att
skriva förvaltningsplaner för marina skyddade områden.

foto: Havsmiljöinstitutet

Att arbeta över gränser
Eftersom havet inte har några tydliga
gränser är det särskilt viktigt att samarbeta med andra länder för att få till stånd
en förbättring av havsmiljön. Genom de
regionala konventionerna Ospar (Västerhavet) och Helcom (Östersjön) verkar
man för samarbete och samordning i ländernas framtagande av åtgärdsprogram
under havsmiljödirektivet. Även metoder
för övervakning av miljön synkroniseras
för att på ett effektivt sätt kunna jämföra
och stötta miljöarbetet över landsgränser.
Ett gränsöverskridande arbete behövs
också mellan olika instanser och intressenter som påverkar havsmiljön, eller är
beroende av den. Det är viktigt att engagera hela samhället och uppmuntra till
samverkan och samförstånd.
Åtgärder både på land och i havet
Havs- och vattenmyndigheten delar årligen ut flera hundra miljoner kronor för
att stötta olika åtgärdsinsatser. Detta sker
främst genom bidrag till länsstyrelserna,
och en rad olika satsningar på åtgärdsprojekt. För arbetet med vattenförvaltning,
kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för
hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA) får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta
för det egna länet.
Just nu pågår en nationell revidering av
övervakningsprogrammet för kust och hav.

2012
Fastställa miljökvalitetsnormer
och indikatorer

Första cykeln
2010–2015
2014
Övervakningsprogram
2015
Åtgärdsprogram
Påbörja
åtgärder

Revidera
åtgärdsprogram

Uppdatera
bedömning

Efterföljande
cykler / 6 år

Revidera miljöövervaknings
program

Revidera vad
god miljöstatus är

Revidera
miljökvalitetsnormer och
indikatorer

Detta görs för att bättre följa upp direktivens krav och de planerade åtgärdsprogrammen. Miljöövervakning är nödvändig för att vi ska få kunskap om tillståndet i
havet, och veta var insatserna ska sättas in.
Den utvecklade övervakningen ska också
kunna följa förbättringsarbetet i havet och
se om önskvärda effekter uppnås.
Långsiktig kunskap
Den marina miljön förändras ständigt.
Jämför man dagens havsmiljö med den
havsmiljö som mötte den danske biologen Carl Georg Johannes Petersen i slutet
av 1800-talet så ser vi att mycket har förändrats. Målet med miljöarbetet är inte att
nå samma tillstånd som då, utan att med
kunskap om hur miljön har förändrats nå
ett havstillstånd med välfungerande ekosystem, som vi även i framtiden kan nyttja
och njuta av på ett hållbart sätt. Därför
måste diskussionen om vad vi menar med
god havsmiljö hållas vid liv.
En sak är säker. Det är nu vi på allvar
har förutsättningar att ta tag i problemen.
Och förhoppningsvis fortsätter miljön att
förändras. Till det bättre. ■
text & kontakt:
Ylva Engvall och Pia Norling,
Havs- och vattenmyndigheten
ylva.engvall@havochvatten.se
Läs mer:
På www.havochvatten.se: God havsmiljö 2020.
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.Del 4:
Åtgärdsprogram för havsmiljön. Dnr 3563-14.
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Giftiga alger
stoppade
musselskörd
I början av april 2014 uppmättes höga halter av
alggifter av typen PST (Paralytic Shellfish
Toxin) i musslor från Bottnefjord vid
Bohuskusten. Livsmedelsverket stoppa
de då all skörd av musslor och ostron.
Provtagning av växtplankton i områ
det visade att dinoflagellatsläktet
Alexandrium förekom över varnings
gränsen. Då ökades provtagningarna
i alla öppna produktionsområden för
musslor och ostron så att man snabbt kun
de upptäcka höga värden även på andra platser.

S

pår av PST hittades i musslor från
flera olika områden under april och
maj men endast i musslor från Bottnefjord överskreds gränsvärdet 800 µg per
kg musselkött. Den högsta uppmätta koncentrationen var 1300 µg per kg i mitten
av maj. I ett internationellt perspektiv är
halterna relativt låga. På många håll i världen där musslor och ostron skördas förekommer periodvis höga värden av alggifter. Bohuskusten är relativt förskonat från
problem, men de förekommer. Övervakningen av giftiga växtplankton och alggifter i musslor fungerade och inga musslor
med gifter i kom ut till försäljning.
Flera Alexandrium-arter observerades
över varningsgränsen fram till slutet av
maj. Den maximala celltätheten var 26000
celler per liter (gränsen ligger på 200).
Alexandrium förekom även runt månadsskiftet juli–augusti. Några hundra celler
per liter räcker för att musslor, som lever

Alexandrium längs västkusten
våren 2014
Kosterfjorden
Dinoflagellaten
Alexandrium som
gav upphov till höga
halter av giftet PST i
blåmusslor och ost
ron längs västkusten
under våren och
försommaren 2014.

Åstol

Danafjord
antal individer/liter
1−100
1000−10000
>10000

Foto: Ann-Turi Skjev

Laholmsbukten

ik

av att filtrera vatten och äta växtplankton,
kan bli giftiga. Detta är den allvarligaste
typen av musselgifter, och symptomen
dyker upp väldigt snabbt.
Kustvattnet övervakas året om
Våra kustvatten övervakas på olika sätt av
olika aktörer. När det gäller skadliga alger
så sker provtagning en gång per månad
inom nationell miljöövervakning och
inom kustkontrollprogram som finansieras av vattenvårdsförbund. I Bohuskustens vattenvårdsförbunds regi görs även
förenklad provtagning en gång per vecka
under perioden april–juni. Övervakning
av giftalger i vattnet görs varannan vecka
året om på uppdrag av Livsmedelsverket
nära musselodlingar och i områden där
vilda musslor skördas kommersiellt. Varje
vecka provtas även själva musslorna och
ostronen för att upptäcka eventuellt giftinnehåll. Det gör man för att inga muss-

lor och ostron som kan vara skadliga att
äta skall komma ut till försäljning. Om
gifthalter i musslorna överstiger gränsvärdet i en analys stängs området för skörd.
Ostron har mycket sällan höga halter av
alggifter medan blåmusslor är mer utsatta.
Nytt gift hittades
För första gången i Sverige har man hittat
AST (Amnesic Shellfish Toxin) i musselkontrollen. Giftet fanns i prov från
Bottnefjord i mars – april, men låg vid
alla mätningar under gränsvärdet. Det
är kiselalger från släktet Pseudo-nitzschia
som producerar AST. Giftet kallas även
domorinsyra och kan orsaka allvarlig förgiftning. Dödsfall har rapporterats även
om de är sällsynta. ■
Text & kontakt:
Malin Persson, Livsmedelsverket
Bengt Karlson och Ann-Turi Skjevik, SMHI
ann-turi.skjevik@smhi.se

Algsläkte

Gift Milda symptom

Extrema symptom

PST Inom 30 minuter: Stickningar eller en känsla
av bedövning runt läpparna, som sprids
gradvis till ansiktet och nacken. Stickningar
i fingertoppar och tår. Huvudvärk, yrsel,
illamående, kräkningar och diarré.

Muskelförlamning,
andningssvårigheter,
känsla av att kvävas.
Dödsfall rapporteras
årligen globalt.

AST Efter 3–5 timmar: Yrsel, illamående,
kräkningar, diarré, magkramper.

Yrsel, hallucinationer,
förvirring, förlust av korttidsminnet, kramper.
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Bottnefjorden
Stretudden
Havstensfjorden
Saltö fjord
Koljöfjord
Havstensfjorden−Ljungskile
Lyresund−Stigfjorden

så påverkar giftalgerna

Pseudonitzschia

Fjällbacka södra

Läs mer:
Informationscentralen för Västerhavet:

www.infowest.se

Livsmedelsverket: www.livsmedelsverket.se,
sök på ”Musslor kontroll”.
Om skadliga alger och alger generellt, faktablad,
SMHI: www.smhi.se, sök på ”faktablad 47”.

Foto: steve cordory/shutterstock

Foto: Maria Anderson

Surt, sa
havet om
skrubber
vattnet

Chalmers modellskrubber används både för
att producera skrubbervatten till forsk
ning om miljöeffekter och för att studera
skrubberns effekter på gaser och partiklar i
avgaserna.

Den första januari 2015 trädde nya, hårdare regler i kraft för att
minska sjöfartens utsläpp av svavel. Men det lågsvavliga bränslet kos
tar mer och kan ge dyrare transporter. Ett billigare alternativ kan vara
att tvätta fartygsavgaserna i en så kallad skrubber. Det råder dock
fortfarande en del oklarheter kring hur havsmiljön påverkas om det
förorenade tvättvattnet släpps tillbaka i havet.

S

jöfartens utsläpp av försurande gaser till luft var länge mer eller mindre oreglerade. I början av 2000-talet visade prognoser att sjöfartens utsläpp
av svavel- och kväveoxider snart skulle bli
större än alla motsvarande landbaserade
utsläpp i Europa. Femton år senare har
nya hårdare regler införts. Men ur sjöfartens perspektiv innebär de nya reglerna
kraftigt ökade bränslekostnader, eftersom
det lågsvavliga bränslet är mycket dyrare
än den smutsiga tjockolja som fartygen
brukar använda.
Ett alternativ som gör det möjligt att
fortsätta använda tjockolja men ändå
minska utsläppen är att installera en
skrubber. Avgaserna tvättas då i en fin
spray av vatten, oftast havsvatten, där
framförallt svaveloxider löser sig mycket
effektivt. Tvättvattnet blir mycket surt,
omkring pH3, men neutraliseras när det
späds ut i havet. Lokalt och regionalt skul-

le intensiv användning av skrubber kunna
ge tillfälliga försurningsepisoder, vilket
kan påverka havsmiljön negativt.
Effekter på organismer
Målet med skrubbermetoden är att uppfylla svaveldirektivets krav på minskade
utsläpp av försurande svaveloxider till
atmosfären. Därför har utvärderingen av
metoden hittills fokuserats på vilka effekter försurningen kan ha på havslevande
organismer. Men utöver själva försurningen är det dessutom risk för andra,
indirekta effekter. Tungmetaller är exempelvis mer giftiga i sur miljö och det är
därför viktigt att även väga in dessa aspekter när man utvärderar skrubbermetoden.
I slutänden handlar det om att säkerställa
att den negativa miljöpåverkan som man
vill bli av med på luftsidan inte flyttas över
till havsmiljön.
Det pågår en teknikutveckling för att

F fakta SVAVELDIREKTIVET

Svaveldirektivet är ett EU-direktiv som
började gälla den 1 januari 2015. De nya
reglerna innebär att den högsta tillåtna
svavelhalten i marina bränslen sänks
inom svavelkontrollområden, SECA
(Sulphur Emission Control Area), från
dagens 1,0 viktprocent till 0,1 viktprocent. Östersjön, Nordsjön och Engelska
kanalen utgör ett sådant SECA-område,
vilket gör att fartyg som trafikerar
svenska områden berörs av de nya
reglerna.

rena skrubbervatten, antingen innan det
släpps överbord, eller i land i en mottagningsanordning. Det är viktigt att ha en
fullständig bild av den negativa påverkan
för att kunna ta reda på vilka krav den nya
tekniken måste uppfylla för att skona både
luften och havsmiljön. Vid Institutionen
för sjöfart och marin teknik på Chalmers,
har man byggt en modellskrubber som
är unik i sitt slag och som används inom
både forskning och undervisning. Forskningsresultaten kommer att kunna användas som underlag för ett framtida regelverk för hur skrubbrar ska användas. ■
text & kontakt
Erik Ytreberg, Kent Salo och
Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
ida-maja@chalmers.se
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Nya metoder minskar
läckaget från jordbruk

I

ntegrerade skyddszoner placeras, precis som traditionella skyddszoner,
längs med vattendrag och är minst
10 meter breda och 40-150 meter långa,
beroende på tillrinning och topografi.
Tanken är att istället för att maximera
den resursförstörande denitrifikationen
satsa på sedimentation, växtupptag och
infiltration för att återcirkulera näring till
åkern och utnyttja producerad biomassa.
De integrerade skyddszonerna består av
två delar, ett uppsamlingsdike och en infiltrationsbank. Diket skär av dräneringsrör som annars mynnar i vattendraget.
På andra halvan, närmast vattendraget,
sänks marknivån genom att cirka 15 – 20

principskiss nivåvåtmark

Nyanlagd integrerad skyddszon. Åkern till vänster i bild och infiltrationszonen med
planterade träd till höger. Vid regn kommer vattnet att stiga i diket och spridas
över infiltrationszonen och infiltrera ner i marken. Vattendraget går
till höger bakom trädridån men syns inte i bild.

Foto: john strand

Små åkrar dräneras ofta genom
mindre dräneringsrör som av
vattnar åkermarken direkt ut
i vattendragen. Traditionella
skyddszoner har ingen effekt
på sådant dräneringsvatten och
våtmarker är sällan kostnads
effektiva i små avrinningsområ
den. I Halland har en ny åtgärd
med integrerade skyddszoner
tagits fram för att minska näring
släckaget från dessa tusentals
mindre dräneringssystem.

cm av matjorden grävs bort och sprids
på åkern, så att en infiltrationsbank bildas. En brunn gör det möjligt att reglera
vatten
nivån. På banken planteras träd
(eller tillåts självsprida sig) då detta ökar
infiltrationskapaciteten mångfalt, upp till
60 gånger. Inget vatten ska gå direkt från
åkern till vattendraget, varken som yt
avrinning eller via dräneringsrör utan allt
vatten ska infiltreras genom jordlagren.
Hushållningssällskapet Halland byggde 2012 en pilotanläggning och 2013
startade man tillsammans med Videncenter i Århus, Danmark och Högskolan
i Halmstad ett forskningsprojekt där tre
experimentanläggningar anlades. Preliminära resultat indikerar mycket god reningsförmåga för fosfor, med mer än 90
procent.
Våtmark för att återanvända näring
Det normala synsättet vad gäller läckage
från åkermark är att näringsämnena är ett
miljöproblem. Hushållningssällskapet i
Halland driver ytterligare ett forskningsSchematisk illustration av en nivåvåtmark.
En skillnad jämfört med traditionellt anlagd
våtmark är att vattnet inte rinner vidare
direkt ut i ett vattendrag utan till ett träd
bevuxet översilningsområde.
illustration: Peter Feuerbach
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projekt för att testa och demonstrera en
ny typ av våtmark, där läckande näringsämnen ses som en resurs att ta tillvara och
våtmarken designas utifrån att maximera
recirkulation av näringsämnen tillbaka till
åkern.
En nivåvåtmark består av en avlång runt
8 meter bred bassäng (en grävmaskinsarmlängd). En av skillnaderna jämfört med traditionellt anlagda våtmarker är att utloppet inte går till ett vattendrag utan till ett
trädbevuxet översilningsområde liknande
de som används i integrerade skyddszoner.
Vattennivån i bassängen styrs av en reglerbrunn som möjliggör en kontinuerlig
nivåhöjning allteftersom sedimentskiktet i
våtmarken växer med åren. Vid normalflöden ligger vattendjupet kring 20 cm. I takt
med att sediment anrikas på dammbotten
höjs vattennivån, så att vattendjupet hålls
konstant lågt så de minsta partiklarna får
en kort sjunksträcka. Designen maximerar
därmed sedimentation och möjliggör att
näringsrikt sediment kan föras tillbaka till
åkermarken. ■
Text & kontakt
John Strand
Hushållningssällskapet Halland
john.strand@hushallningssallskapet.se

Många fiskbestånd längs Sveriges kuster är svaga. Genomförandet av
havsmiljödirektivet ger en unik möjlighet att ta ett samlat grepp och
uppnå god miljöstatus i våra kustekosystem.

B

estånden av kustfisk har stor betydelse för kustens ekosystem.
Samtidigt utgör de stommen för
ett mycket omfattande fritidsfiske och
ett småskaligt yrkesfiske. Idag är bestånden försvagade längs framför allt öppna
kuststräckor i Östersjön och längs Västerhavets kuster. De främsta orsakerna är
sannolikt fiske, övergödning och förändringar i habitat och klimat.
Havsmiljödirektivet har som mål att
god miljöstatus ska uppnås i alla marina
vatten inom EU till år 2020. I de områden
där god miljöstatus inte uppnås ska åtgärVitlingen har minskat i Västerhavet. Det
beror delvis på att lämpliga uppväxtmiljöer
i grunda kustområden, som ålgräsängar,
har blivit färre. De här ynglen av vitling är
fångade i en ålgräsäng i Halland.

der vidtas. Havs- och vattenmyndigheten
tar därför fram ett samlat åtgärdsprogram,
där kustens fiskbestånd utgör en viktig del.
Mer kunskap ger rätt åtgärd
Inom den svenska fiskevården görs betydande insatser men ofta utan koordinerad
och grundlig uppföljning av effekterna.
Detta är en brist och medför en utmaning
vid utformandet av åtgärdsprogrammet
inom havsmiljödirektivet. För kustfisk
har forskare på SLU utvärderat en mängd
tänkbara åtgärder kopplade till fiskeregleringar, habitatskydd, biomanipulation,

/SLU
Bergström
Foto
: Ulf

Rätt åtgärder
för kustfisken

utsläpp och belastning, samt kunskapsuppbyggnad. Lämpliga åtgärder har identifierats utifrån tre kriterier: genomförbarhet
inom ramen för dagens förvaltning, förväntade effekter, samt vetenskaplig grund.
Fisken behöver lugn och ro
Utvärderingen pekar på att det är viktigt
att skydda lek- och uppväxtområden för
kustfisk genom stärkt strandskydd, utökat biotopskydd i marina miljöer, minskad påverkan från småbåtstrafik i grunda
kustvikar, samt striktare restriktioner för
andra verksamheter som påverkar vatten.
Det finns även stöd för begränsningar av
fisket genom utökade fredningsområden
och fredningstider. Det gäller både fritids- och yrkesfisket. För åtgärder som
restaurering av habitat, näringsreduktion
samt skyddsjakt på säl och skarv var det
vetenskapliga underlaget och de förväntade effekterna inte tillräckligt starka för att
i dagsläget kunna föreslås inom ramen för
havsmiljödirektivet. Därför bör mer kraft
läggas på utvärderingar och kunskapsinsamling som ringar in de viktigaste faktorerna som påverkar kustfisken, och vilka
effekter åtgärderna har.
Slutsatsen är att habitatskydd och
restriktioner för fisket bör stärkas, samt
att det krävs mer kunskap kring vad som
påverkar statusen hos kustfisk. Kunskapsluckorna kan fyllas genom en samordnad uppföljning och utvärdering av
fiskevårdsåtgärder. Det behövs även ett
helhetsgrepp med tydligare samordning
av arbetet med fiske- och miljövård. Eftersom många bestånd av kustfisk är lokala
och deras status skiljer sig åt mellan områden, är det viktigt med lokala åtgärdsprogram för kustfisk. ■
text & kontakt

Foto: Ulf Bergström, SLU.

Jens Olsson, Henrik Ragnarsson
och Ulf Bergström, SLU
jens.olsson@slu.se
Lästips:
Havs- och vattenmyndigheten, 2012. God havsmiljö
2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 1:
Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk
analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:19.
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Nya krabbor i våra vatten
foto: Matz Berggren

Under de senaste åren har många
fynd av nykomlingar, så kallade
främmande arter, gjorts i Sveri
ges kustvatten. Inte minst en rad
nya krabbor har dykt upp och
väckt intresse.

fuktig väderlek. Eftersom den kan vara en
bärare av kräftpest (Aphanomyces astaci)
så innebär de rörliga ullhandkrabborna en
fara för de få vatten som inte är smittade.
Den gräver också bohålor i strandzonen
som medför erosionsrisk i framför allt
floder och åar, som till exempel Götaälvdalen.

tt exotiskt kräftdjur som det talats
om på sistone är ullhandskrabban,
Eriocheir sinensis, som upptäcktes
redan 1932, i Bråviken, Östergötland.
Under 2003–2005 hade ullhandskrabban en topp och hittades i hundratal i
Vänern, men var också vanlig i Mälaren
och längs Östersjökusten. Populationen
har gått ner, men man talar om cykler
på 9–12 år vilket gör att vi snart kan förvänta oss en ny topp! Det som är speciellt
med ullhandskrabban är de långa benen
och de ulliga klorna som är extra tydliga
hos hanen. Det är en katadrom art, vilket
betyder att de lever och växer i sötvatten
men förökar sig i saltvatten. Detta medför långa vandringar, och den kan röra sig
över land så länge som tre till fyra veckor i

Flera främmande krabbor
Andra arter som det rapporterats om är
den rödögda simkrabban, Necora puber
och fyrkantskrabba, Gonplax rhomboides, vilka båda funnits i Nordsjön men
nu expanderat sitt utbredningsområde in
i Skagerrak. Dessa två arter utgör ingen
större fara för vårt ekosystem men är en
indikator på förhöjd ytvattentemperatur
som innebär att mer värmekrävande arter
kan komma till våra kuster! Så främmande, invasiva arter som överlever på den
europeiska atlantkusten kan på sikt också
påträffas i våra vatten.
Både under sommaren 2012 och 2014
påträffades en individ av blåskrabban,
Hemigrapsus sanguineus. Den och den
närbesläktade penselkrabban, Hemigrap-

E

foto: Matz Berggren

Fyrkantskrabban Goneplax rhomboides (hane).

foto: Jan Beermann/AWI

Blåskrabban Hemigrapsus sanguineus (hane).

Ullhandskrabban Eriocheir sinensis
kan gå upp på land och i fuktigt väder
klara sig en hel månad utan vatten.

sus takanoi, är fruktade invasionsarter från
asiatiska vatten. Ursprungligen kommer
de från ryska Stilla havskusten och kusterna kring Korea, Japan, Kina och Taiwan.
De har framgångsrikt spridit sig till USA:s
östkust och norra Frankrike, Belgien och
Holland. I en god miljö, med rätt temperatur och salthalt, kan en hona lägga 3-6
kullar per säsong. På vissa platser kan de
bli uppåt hundra individer per kvadratmeter. Det stora antalet och deras aptit gör
att de kan tränga undan strandkrabban
(Carcinus maenas), trots sin ringa storlek
på max 4 cm över ryggskölden. Dessutom kan de genom sitt intensiva ätande
påverka arter vars befruktade ägg fästes
på botten. För att kunna agera gentemot
främmande arter är steg ett att hålla koll
på dem. Detta kan alla hjälpa till med. ■
Text & kontakt
Matz Berggren, Göteborgs universitet
matz.berggren@bioenv.gu.se
Läs mer och kolla film!
www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/
frammande-arter.html

! Alla kan hjälpa till att leta

Genom att ta hjälp av allmänheten ökar
antalet ögon radikalt, och allt fler har börjat
inse vilka möjligheter som finns idag när
vi enkelt kan lämna rapporter via en dator
eller mobilen. Metoden har de senaste åren
spridit sig över världen, och kallas även
”crowdsourcing” eller ”citizen science”.
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Exempel på platser där man kan rapportera
sina observationer:
! NY raporteringsapp för
främmande arter, till en början endast
fem arter (tre krabbarter, tumlare och svartmunnad smörbult) lanseras under sommaren 2015 av Havs- och vattenmyndigheten
och Göteborgs universitet.
Nuvarande rapporteringsplatser på internet
(som framöver delvis kommer att ingå i den
nya appen):
! Ullhandskrabba: www.nrm.se/fak
taomnaturenochrymden/djur/ryggradslo
sadjur/kraftdjur/ullhandskrabba.142.html
! Säl, utter och tumlare:
www.nrm.se/forskningochsamlingar/
miljoforskningochovervakning/rappor
teradjur

! Valar: valar.se
! Rapportsystem för växter, djur
och svampar: artportalen.se
! Siktdjup: havsmiljoinstitutet.se/
kampanjer/siktdjup
! Rädda gädda: havsmiljoinstitutet.se/
kampanjer/radda-gadda
! Maneter och andra marina organismer i
hela världen: www.jellywatch.org
! Strandstädarkartan:
www.renkust.se/karta/
! Observationer i Hanöbukten
www.havochvatten.se/hav/samord
ning--fakta/samverkansomraden/
hanobukten/rapportera-dinobservation.html

Foto: Bildagentur Zoonar/Shutterstock

Har du sett en val, fisk eller en krabba du
inte känner igen? Dina iakttagelser kan
komma till stor nytta. Förra sommaren
gick forskaren Matz Berggren, som skrivit
artikeln om krabbor ovan, ut i media och
bad den krabbfiskande allmänheten att rap
portera sina fynd av okända krabbor. Detta
då man hade hittat arter som tidigare inte
återfunnits i svenska vatten, till exempel
blåskrabban. Över 80 e-mail med bilder
på krabbor kom in, och nästa steg är att ta
fram en mobilapp där man enkelt rapporte
rar sina krabbfynd.

Europas största område skyddat från fiske

Kattegattboxen
Kattegattboxen är ett område i södra Kattegatt som är helt stängt för
fiske. I de yttre delarna av boxen tillåts bara fiske med selektiva red
skap. Främst handlar det om kräftfiske. Restriktionerna är åtgärder
för att återuppbygga det lokala torskbeståndet i Kattegatt som varit
allvarligt hotat sedan början av 2000-talet.

N

ästan hela det aktuella området
ligger i svensk zon, men genom ett
avtal från 1932 har även Danmark
rätt till fiske här. Bestämmelserna infördes
därför i samarbete med Danmark den 1
januari 2009.
Återhämtning kan skönjas
Idag undersöks fiskbestånden i Kattegatt
tre gånger per år med hjälp av provtrålningar. Sedan 2002 har ICES råd varit
att inte fiska torsk i Kattegatt. Den samlade bilden är dock att det nu är en positiv trend och att beståndet ökar. Det är
dock långt kvar till de nivåer som fanns
på 1970-och 80-talet. Ett av problemen
under senare år är att utkasten av torsk
har varit mycket stora. Under 2013 var
det beräknade utkastet av torsk mer än 90
procent av den totala fångsten.
De utvärderingar som gjorts tillsammans med danska forskare visar att kombinationen av att stänga ett område och
använda selektiva redskap som inte fångar
torsk i angränsande områden, minskar
dödligheten och gynnar återuppbyggnaden av torskbeståndet. Allt pekar alltså på
att det skyddade området väsentligt bidra-

git till att förbättra situationen för torsken
i Kattegatt.
Ännu mer selektivt fiske
Enligt utvärderingen av olika fiskescenarier är det bästa sättet att ytterligare förbättra
situationen för torsk att endast tillåta rist
som selektivt redskap i området runt det
helt stängda området i Kattegatt. Risten är
ett galler som leder ut fisk genom ett hål i
trålens ovankant medan havskräftan går
igenom gallret och fångas. Idag är det bara
svenska fiskare som använder rist i sina trålar medan de danska fiskarna använder en
så kallad Seltratrål, som förutom havskräfta
visat sig fånga stora mängder av framförallt
stor torsk.
Att införa krav på rist runt det stängda
området, för allt fiske, skulle därför minska
fångsterna av vuxen torsk ytterligare. Det
skulle också generellt minska de stora utkastmängderna i fisket, som just nu är ett
av de största problemen. Om förvaltningen
vill gå ett steg längre och även utöka skyddet för liten torsk kan den traditionella trålen med små maskor som svenska fiskare
använder i övriga Kattegatt förbjudas helt.
Att stänga större områden eller endast til�-

Stora torskhonor som de här, fångade i södra Kattegatt,
är viktiga att bevara för att bygga upp beståndet.

Kombination av skyddade
områden och användning av
rist i havskräftfisket har visat
sig vara effektiva metoder
för att öka mängden torsk i
Kattegatt.
låta ristfiske kan också vara ett alternativ
och det var också det ursprungliga förslaget från de svenska och danska forskarna
2008. Det skulle minska både direkt fångst
av torsk och samtidigt minska utkastet eftersom det är ett högt fisketryck från både
svenskt och danskt håll i området där selektiva redskap är tillåtna. ■
text & kontakt
Joakim Hjelm, Mattias Sköld, Johan Lövgren
och Katja Ringdahl, SLU.
mattias.skold@slu.se
Läs mer:
www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/sokpublikation/underlag-till-radgivning/
antal tusen UTKAST AV TORSK, KATTEGATT
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Utkast av torsk i Kattegatt är ett stort problem,
eftersom mindre än tio procent av all fisk som
fångas landas för konsumtion. Resten är död fisk
som kastas tillbaka i havet.
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Foto: Mattias Sköld/SLU

100

Röd linje markerar det södra området, som är
helt stängt för fiske. Svart linje avgränsar det så
kallade buffertområdet, där endast fiske med
selektiva redskap får utföras under lekperioden
januari till mars. Grön linje markerar det norra
området, vilket är stängt under lekperioden men
öppet för selektiva redskap april till december.
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Exempel på åtgärder

Att hantera en krympande kust, sidan 14
Restaurering av ålgräs, sidan 22
Ny rödlista, sidan 22
Två nya forskningsfartyg, sidan 23
Att tänka på

Laga mat av alger, sidan 22
Bygg inte nära
erosionskänsliga kuster
Använd giftfri båtbottenfärg
eller rengör botten istället
Välj giftfria produkter

väster
påverkan oc

lägre pH

Exempel på åtgärder

Kväve och fosfor från enskilda
avlopp blir näringspellets,
sidan 20
Effektiv tillsyn av enskilda
avlopp, sidan 23
Att tänka på

Undvik plastpåsar
Tvätta inte bilen på gatan
Enskilt avlopp?
Se till att det fungerar.
Vädra mer och tvätta mindre

Västerhavet är pressat från många olika håll. Vissa saker har
blivit bättre på senare år, tillförseln av miljögifter och näringsämnen
minskar. Men det är mycket som fortfarande behöver göras för att havet
ska må bra. Skissen visar på typiska källor till påverkan, och hur detta
ger negativa effekter i havet. I detta temanummer av Västerhavet vill vi
lyfta fram det arbete som pågår för att åtgärda problemen. Du kan se en
rad exempel på vad som görs, och var i tidningen du kan läsa om dem.
Förslag ges också på sådant som vi alla kan tänka på.
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mindre
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Exempel på åtgärder

Åtgärder inom sjöfarten, sidan 7
Minska påverkan från jordbruk, sidan 8
Hålla koll på främmande arter, sidan 10
Sjöpungsodlingar mot övergödning, sidan 18
Lokala vattenvårdsprojekt, sidan 23
Att tänka på

Rapportera dina observationer, sidan 10.
Res mindre och välj miljövänliga transportmedel

rhavet
och åtgärder

färre och mindre
fiskar

algblomningar

Tanka med biogas om det går
Kissa inte i vattnet

Exempel på åtgärder

Åtgärder som
gynnar kustfisken, sidan 9

ålgräsängar kvävs
av fintrådiga alger

Fiskefria områden, sidan 11
Samverkan ger hållbart
räkfiske, sidan 16
Utveckling av
avloppsreningsverk, sidan 21

syrebrist

Förbud att kasta
fisk överbord, sidan 22
Att tänka på

Välj miljömärkt fisk
Följ gällande regler när
du fritidsfiskar

on
j perss

on: ma

illustrati
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Skånes stränder krymper när havet stiger

Reträtt kan vara
Strandfodring i Ystads kommun. Sand tas från
havsbotten och transporteras till erosionsutsatta
stränder där sanden pumpas upp och läggs ut.

En fjärdedel av Skånes 72 mil
långa kust består av sandstränder
med stor betydelse för rekrea
tion och biologisk mångfald.
Erosion hade inte varit ett
problem om inte strandzonen
bebyggts. Men nu tvingas vi på
många ställen ta till åtgärder
för att skydda stränderna – eller
flytta därifrån.
14
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K

raftiga stormar med höga vattenstånd har under senare år eroderat stränder och skadat byggnader
och infrastruktur. Jämförelser med gamla
flygfoton visar dock att förändringarna
på Skånes naturliga stränder är små, med
vissa undantag öster om Ystad. Ofta har
stränderna istället vuxit. Det finns ibland
brister i kunskap och förståelse för att
kustlinjen rör sig naturligt, inte minst när
det gäller exploaterade stränder. Naturliga
processer påverkar såväl stränder som dyner och revlar i vattnet. Erosion orsakas
främst av hårda strukturer som stenskoningar, murar, pirar och vågbrytare. En

havsnivåhöjning skulle innebära en ökad
erosion på de flesta platser och ge upphov
till omfattande problem.
Skonsam metod med
osäkra konsekvenser
Strandfodring innebär att man fyller på
med sand antingen ute i vattnet eller
uppe på stranden. Erosionen sker då på
utfyllnadssanden istället för på den ursprungliga stranden. Metoden är ingen
engångslösning utan behöver upprepas
kontinuerligt. Om man vill behålla dagens kustlinje i framtiden är strandfodring den metod som gäller. De flesta som

rätt

Erosionsfrågan visar
tydligt på kopplingen
mellan kustnära vatten
och aktiviteter på land.

Foto: Mona Ohlsson Skoog, Ystads kommun (båda)

Hårda strukturer i vattnet löser sällan erosionsproblem. Hövder
(utbyggnader i vattnet från stranden) förändrar lokala strömmar,
omfördelar sedimenten och ökar erosionen på nedströmssidan.

arbetar med dessa frågor är idag överens
om att andra typer av skydd bara flyttar
och förvärrar erosionen. Men även om
strandfodring är att föredra jämfört med
andra metoder så är konsekvenserna av en
storskalig strandfodring inte undersökta.
Viktiga frågor att besvara
Marin miljö: Grunda sandbottnar har
höga biologiska värden oavsett om de
ligger nära land eller längre ut. En viktig fråga är om marina täkter går att förena med miljömålen? Och om man ska
ta sand från havsbotten, hur gör man
det med minsta möjliga miljöpåver-

kan? Hur stora kan täktområdena vara
utan att ekosystemen skadas? Problem
kan också uppstå där sand läggs ut om
till exempel ålgräsängar blir översandade. Sanden kan också hamna i farleder och hamninlopp.
Resursfrågan: Sand är en begränsad resurs
i Östersjön. Nybildningstakten är väldigt låg. Ska vi ta mer sand från havet
än vad som tillförs från land?
Samhällsnytta: Analyser behöver göras av
samhällsnyttan med att strandfodra.
Strandfodring måste också jämföras
med alternativ, såsom planerad reträtt.
Med strandfodring följer ett risktagande för de boende och driftskostnader
för pumpning och sandhantering.
Landpåverkan: Sanden tas från ackumulationsbottnar. Sandtäkter kan påverka
jämvikten mellan ackumulations- och
transportbottnar, vilket kan leda till
ökad erosion på stränder.
Ansvar: Ansvar handlar både om vem
som har rätt att strandfodra och vem
som har det ekonomiska ansvaret. En
markägare kan äga mark som är lämplig att genomföra åtgärder på, men har
kanske inte själv nytta av åtgärderna.
Insatserna kan gynna såväl kommunala, statliga som enskilda intressen i
olika grad. Vem tar initiativ och vem
bekostar åtgärderna?
Framtidens kustförvaltning
Erosionsfrågan visar tydligt på koppling-

en mellan kustnära vatten och aktiviteter
på land. Fysisk planering och klimatanpassning handlar om att skapa förutsättningar för att kunna hantera framtiden.
Om kommunerna tar ett helhetsgrepp
om kustzonens utveckling genom att ta
ställning i översiktsplaneringen, kan de
bidra till den statliga havsplaneringen.
Kommunala planer kan också skapa ett
tryck på staten att ta ställning i större
övergripande frågor.
Strandfodring kan vara den bästa
skyddsmetoden i dagsläget, men mycket
talar för att åtgärden inte kan användas
överallt och i all framtid. Kanske ska samhället istället ta ett ansvar för att flytta de
mest utsatta byggnaderna inåt land? ■
Text & kontakt
Pär Persson,
vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne
par.persson@lansstyrelsen.se
Läs mer:

SGU, Skånes känsliga stränder – ett geologiskt
underlag för kustzonsplanering och erosionsbedömning: resource.sgu.se/produkter/
sgurapp/s1420-rapport.pdf
SGI, Strandfodring skydd av kuster mot
erosion och översvämning:
www.swedgeo.se/upload/publikationer/
Varia/pdf/SGI-V562.pdf
Länsstyrelsen Skåne: Regional handlingsplan
för klimatanpassning för Skåne 2014
– Insatser för att stärka Skånes väg mot ett
robust samhälle
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Räkfiske och rara arter
– går det att kombinera?

Det nyupptäckta
korallrevet mitt i
skyddsområdet vid
Väderöarna.

I den djupa, artrika KosterVäderöfjorden bedrivs ett
småskaligt trålfiske efter räka.
Samverkan mellan lokala fiskare
och förvaltande myndigheter
har i det här området visat sig
både nödvändigt och gynnsamt,
för att kunna skydda och använ
da den attraktiva miljön på ett
hållbart sätt.

16
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oster-Väderöfjorden ligger egentligen innanför trålgränsen, men
eftersom fjorden är djup och räktrålning har en hundraårig tradition i området är trålning tillåten. Med hänsyn till
den speciella miljön här finns dock sedan
1980-talet en tradition av lokal förvaltning och egenkontroll inom räkfisket,
för att ge även kommande generationer
möjlighet att ”skörda” bestånden av den
eftertraktade räkan. År 2000 undertecknades den så kallade Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen, där delar regleras i
fiskerilagstiftningen som innebär dels att
man använder en rist i trålen som sorterar
bort bifångster, dels att trålen är liten och
trålborden lättare än på vanliga räktrå-

lar. Trålning på djup mindre än 60 meter
är inte tillåten och känsliga områden är
skyddade genom trålförbud. I överenskommelsen ingår också att vidareutveckla
fiskeredskapen, öka kunskapen om de
marina värdena i fjorden, och att tillämpa
en integrerad förvaltning med olika sektorer representerade. Idag deltar lokala
yrkesfiskare, forskare, länsstyrelsen/Kosterhavets nationalpark, samt politiker
från Strömstads och Tanums kommuner
i samförvaltningen.
Ömsesidigt kunskapsutbyte
I november 2004 genomfördes den första
fyradagarsutbildningen i marin ekologi
för yrkesfiskare vid Tjärnölaboratoriet.

Hav – djupare än 60m (trålning av räka inom NP/NR tillåtet)

F fakta koster–väderöfjorden

Koster-Väderöfjorden ligger inom Sveriges artrikaste havsområde. I området finns drygt
200 djurarter och alger som inte finns någon annanstans i landet. Här finns sedan 2009
Kosterhavets nationalpark och sedan 2011 Väderöarnas naturreservat. Syftet med nationalparken och naturreservatet är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och
skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat
skick. Samtidigt ska områdets biologiska resurser kunna användas på ett hållbart sätt.
Trålning efter räka har bedrivits i den djupa Koster-Väderöfjorden sedan 1903. År 2001
skyddades sex mindre områden med mycket höga naturvärden från trålning, i samband
med att området blev ett Natura 2000-område. Reglerna för trålarnas utformning och
tillåtet tråldjup ändrades också. Reglerna för fisket behölls när Kosterhavets nationalpark
och Väderöarnas naturreservat bildades och fisket i området regleras fortfarande med
fiskerilagstiftningen. Idag fångar cirka 30 mindre båtar 200 ton räka per år i fjorden.
(2015 är den svenska kvoten totalt 1426 ton räka för hela Skagerrak och Kattegatt.)

Utbildningen kom till på initiativ av yrkesfiskarna själva. De ville ha ett ”körkort”
för att få fiska i området och ville då att
alla fiskare med körkort skulle ha kunskap
om områdets biologiska värden. Inom
samförvaltningsinitiativet genomfördes
senare (2005-2007) ytterligare utbildningar, med stöd från EU:s fiskefond och
WWF. Yrkesfiskarna å sin sida höll kurser
för förvaltare, forskare och politiker i hur
fisket i området går till. Dessa kurser innebar bland annat att man fick följa med ut
på fiske med räktrål och med kräftburar.
Ytterligare kurser har senare genomförts.
Vid det här laget har drygt åttio yrkesfiskare gått utbildningen i marin ekologi och
fiskarna har utbildat drygt hundra förval-

Befintligt trålförbud–bottenskyddsområde
Förslag nytt trålförbud–bottenskydd
Inflyttningsområde (trålning tillåtet)
Trålgränsen
Kosterhavets Nationalpark (NP)
Väderöarnas naturreservat (NR)
Natura2000-områden

Strömstad
Kosteröarna

G Liten Kostertrål med
selekterande rist som
tar bort bifångsten.
illustration: ulla bäckman

Foto: Lisbeth Jonsson/Tomas Lundälv

Selekterande räktrål

Hav – grundare än 60m (trålning av räka inom NP/NR inte tillåtet)

Kartan över Koster
havets nationalpark,
Väderöarnas natur
reservat och Natura
2000-området KosterVäderöfjorden, visar
var man får och inte får
tråla räka. H

tare i fiskeriteknik där ytterligare en kurs
kommer att hållas i början på maj 2015.
Uppföljning fann nytt korallrev
Under 2013 genomförde länsstyrelsen
en uppföljning av de trålskyddade områdena i fjorden. Resultaten visar att det idag
finns fler arter i de skyddade områdena än
i liknande områden runt omkring. Mycket
glädjande var också upptäckten av ett nytt
levande korallrev mitt i skyddsområdet
vid Väderöarna. Tyvärr upptäcktes även
trålspår i några skyddsområden. Därför
pågår nu dialog och arbete inom samförvaltningen med fisket, och med länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten, om att förstärka skyddet i området.

Väderöarna

Skärpningen föreslås bland annat bestå av
särskilda tillstånd, det av fisket efterlängtade ”körkortet” för att få fiska i området
och AIS-övervakning (Automatic Identification System) samt trålskydd i fler områden. Nya regler beräknas träda i kraft i
juli 2015 och ska ge ett ännu bättre skydd
för de värdefulla arterna och miljöerna i
fjorden. ■
Text & Kontakt
Anita Tullrot
anita.tullrot@lansstyrelsen.se
Läs mer:

www.samforvaltningnorrabohuslan.se
www.kosterhavet.se
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i Koster-Väderöfjorden

Sjöpungar flyttar kv
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P

Solen får växtplankton att växa tillsammans med näringsämnen i havet. Genom att
skörda de organismer som filtrerar växtplankton tas kväve upp ur havet och kan åter
föras till jordbruket. På vägen kan man även utvinna energi i form av biogas.

Västerhavet 2015

per hektar. Samtidigt tas 26 ton kväve och
2 ton fosfor upp ur havet. Om vi i framtiden kan odla med samma kapacitet utmed hela Sveriges västkust kan 1,8 TWh
produceras på knappt 30 km2.

otentialen för odling i havet är stor.
Solen och tillgången på näring gör
att produktionen i vattenmassan
är mycket hög, och odlar man i djupled
blir siffrorna stora. Projektet Marin Biogas har under flera år mätt biomassan av
Ciona, sjöpung, på musselodlingar som
varit överväxta av denna art. Utifrån dessa
siffror vet vi att dagens odlingar ger 1 300
ton per hektar. Men det går att öka produktionen. Växtplankton, som sjöpungarna lever av, finns det mycket av ända
ned till 20 meters djup. Dessutom förökar
sig sjöpungarna även under hösten vilket
ger möjlighet till flera skördar per år och
snabbare tillväxt. I de odlingar som det
planeras för hoppas man kunna skörda 8
500 ton per hektar vilket efter avvattning
kan rötas till 65 000 m3 biogas. Omräknat
till bensin blir detta 65 000 liter bensin

Kan jämföras med musselodlingar
Ekologiska undersökningar av storskalig
sjöpungsodling genomfördes 2010-2012.
Slutsatsen var att odlingar av sjöpung har
samma effekt på havsmiljön som odling
av musslor. Siktdjupet ökar intill odlingen
och i odlingarna finns mer fisk än utanför.
Negativa effekter kan däremot uppstå på
bottenmiljön under odlingen där döda
djur och fekalier ramlar ned. Denna effekt
kan undvikas genom placering på större
djup och i mer strömmande vatten. Vidare är påverkan övergående och undersökningar som genomfördes ett år efter

Foto: Fredrik Norén

illustration: maj persson

Målet med att odla sjöpungar
och använda dem till att pro
ducera biogas är att minska
övergödningens negativa effek
ter. Genom att ta upp kväverik
biomassa ur havet och använda
den som gödsel skapas ett
kretslopp för de näringsämnen
som orsakar problemen. Då även
förnybar energi skapas i proces
sen blir miljövinsten stor.

äve från hav till åker
att ett stort sjöpungsbestånd tagits bort
visade på en frisk bottenmiljö. Resultaten
ligger till grund för rekommendationer
för kustzonsplaneringen av sjöpungsodlingar vilka även tar hänsyn till risken att
sjöpung sprider sig till befintliga akvakulturanläggningar.
Stora mängder krävs
Nästa utmaning är att öka produktionskapaciteten. Möjligtvis kan utsjöodlingar
vara ett bra alternativ för att undvika konflikter med andra som nyttjar kustzonen
men då missar man också den lokala effekten av vattenförbättring. Vidare skall
risken med sjukdomar och parasiter, som
uppstår vid all storskalig odling, undersökas. Tillsammans med Scanfjord i Mollösund och Falkenberg Biogas skall konceptet testköras i demonstrationsskala, där

befintliga musselodlingar som ibland blir
övervuxna med sjöpung skördas och där
biomassan efter rötning skall användas
som ekologiskt gödsel på svenska åkrar.
Denna kretsloppsbaserade produktion
av energi och gödsel måste ske i stor skala
för att ge lönsamhet – och därmed fungera som en uthållig metod för återtag av
kväve. Och trots att två produkter, biogas
och gödsel, kommer ut av processen krävs
kompensationsersättning för upptaget
av kväve för att det ska gå ihop. Fossilt
bränsle är fortfarande svårt att konkurrera
med. ■
text & kontakt

F fakta sjöpung

Sjöpung (Ciona intestinalis) är ett
ryggsträngsdjur som tillhör manteldjuren. Sjöpungar växer naturligt i salta
vatten och är mycket vanliga på svenska västkusten. De är kolonibildande och
har en stor förmåga att bygga upp biomassa men saknar blåmusslans hårda
skal. De lever på att filtrera plankton
och bakterier ur vattenmassan och kan
odlas med samma odlingsteknik som
används inom musselodling sedan
slutet av sjuttiotalet. Tillväxthastigheten är cirka 2 cm per månad varför det
relativt snabbt uppstår en betydande
biomassa. Tidigare rapporter kan laddas ned på www.marinbiogas.se

Fredrik Norén, IVL Svenska Miljöinstitutet
samt Marin Biogas
fredrik.noren@ivl.se

Odling av sjöpung kan ge väldigt stor bio
massa. Varje löpmeter på odlingsbanden ger
en våtvikt av sjöpung på 17 kg. En normal
svensk odling innehåller 24 kilometer
odlingsband. Sjöpungar kan i denna miljö
växa ner till 6 meters djup.
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Ny metod fångar
förgänglig näring
Urin från en eller flera
separerade toaletter
Tillsatsmedel
Ventil

Urintank

Reaktor

principskiss

Vätska ut

Nivå urin
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Ventil

Uppsamling av
”Returine”

Inom jordbruket kommer det i framtiden råda brist på den ändliga
resursen fosfor. Samtidigt är näringsämnen som fosfor och kväve ett
stort problem när de når havet eftersom de bidrar till övergödning.
Det finns dock innovationer som gör att fosfor och kväve på ett drift
säkert och effektivt sätt kan återvinnas ur enskilda toalettavlopp och
föras tillbaka till jordbruket.

M

öjligheten att tillföra jordbruket fosfor kommer i framtiden
att bli avgörande för om vi ska
lyckas mätta den ökande befolkningen.
Samtidigt ökar kostnaderna för att bryta
fosfor, som är en ändlig resurs. Särskilt bekymmersamt är de höga halterna av kadmium i de brytbara tillgångarna.
Både fosfor och kväve bidrar till övergödning av våra sjöar och hav. Näringen
kommer från olika källor, men inte minst
från hundratusentals orenade eller bristfälligt renade enskilda avlopp. Det är
därför önskvärt att skapa ett balanserat
och fungerande kretslopp, där näring från
hushållens toalettavlopp kan återvinnas.
Många enfamiljshus kan av olika skäl inte
anslutas till kommunal avloppsrening.
Den vanligaste lösningen är minireningsverk, ibland med en efterföljande markbädd eller infiltrationsanläggning. Konventionella minireningsverk bygger på en
20
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kombination av biologisk och kemisk rening. Det biologiska steget är känsligt för
ojämn drift, vilket är typiskt för de flesta
fritidshus och inte sällan också för åretrunthus, vilket kan resultera i ofullständig
rening.
Metod fäller fosfor ur urin
Några forskare, som är eller tidigare varit
verksamma vid Göteborgs universitet, har
bildat bolaget Again och sökt patent för
en helt ny reningsmetod. Denna består av
några enkla steg och fångar kemiskt fosfor,
kväve, kalium och andra värdefulla grundämnen ur urin och spolvatten från en toalett. Fällningsmedlet är baserat på zeolit,
ett mineral som är vanligt förekommande
och används inom jordbruket. Resultatet,
”Returine”, blir ett hygieniserat, luktfritt
och lätthanterligt näringspulver med minimala halter av tungmetaller, läkemedels- och hormonrester, och som direkt

kan användas som gödselmedel i jordbruket. Återvinningsgraden är 98 procent
för fosfor och 70-80 procent för kväve ur
toalettens vätskefas, där merparten av näringsämnena finns. Reningsanläggningen
jobbar helt utan det känsliga biologiska
steget, vilket gör den mer driftsäker.
EU tillåter inte att humanurin används
inom ekologiskt jordbruk ännu. Samtidigt understryker EU betydelsen av ett
kretsloppsanpassat jordbruk, som bygger på återvinning av fosfor. Även den
svenska regeringen har uppmärksammat
problemet med den ändliga resursen fosfor och gav häromåret Naturvårdsverket i
uppgift att finna nya och effektiva former
för att finansiera ny teknik inom området.
En prototyp av systemet kommer att installeras och testas på Ekocentrum i Göte
borg. ■
Text & kontakt
Zsofia Ganrot, PhD miljövetenskap
Mikael Olson, Göteborgs universitet
och Again AB
mikael.olson@bioenv.gu.se
Läs mer:
”Återvinna fosfor. Hur bråttom är det?”
Formas (2011)

Foto: Tekniska verken, Linköping

Pump

Restvatten vidare
till markbädd
eller kommunalt
avlopp

Avancerad teknik med
ozonbehandling kan
minska problemet med
läkemedelsrester ut från
avloppsreningsverket.

Reningsverk 2.0
De kommunala reningsverk vi har i Sverige har en god förmåga att
rena avloppsvattnet från syreförbrukande ämnen, fosfor och i många
fall även kväve. Men dagens samhälle bjuder på nya och andra utma
ningar än dem man kände till när reningsverken byggdes. Läkeme
del, miljögifter och mikropartiklar från både hushåll och industrier,
är tillsammans med dagvatten sådant som behöver tas omhand.
Utveckling pågår och här följer några exempel på vad som görs.
• Dagvatten. Ett av problemen idag

är risken för översvämningar och att
orenat avloppsvatten bräddas vid kraftiga regn, eftersom det stora flödet innebär att ledningsnät och reningsverk inte
kan svälja avloppsvattnet. Detta kan
åtgärdas genom att dagvatten tas omhand lokalt, och att dagvattenledningar
separeras från spillvattennätet.

• Miljögifter. För att komma åt mil-

jögifterna krävs främst åtgärder vid
källan, att miljögifterna inte kommer
in i avloppssystemet. Detta gäller både
hushåll och industrier. Miljögifter är
svåra att fånga upp i den process som
används idag. Svårnedbrytbara ämnen
går igenom reningsverken och ut i våra
vattendrag eller hamnar i slammet , vilket försämrar möjligheterna att använda det som näring på jordbruksmark.

• Läkemedel. Läkemedel tillhör de

föroreningar som kan vara svåra att
minska genom uppströmsarbete. Det
finns dock avancerad teknik som visat
sig kunna minska problemet. En metod
är behandling med ozon, så kallad ozonering, som ska installeras i fullskala på
Tekniska verken i Linköping. En annan
är aktivt kol/biokol, som testas bland
annat på Osby reningsverk. På vissa
reningsverk, till exempel Henriksdal i
Stockholm, installeras mer avancerad
biologisk rening och membranteknik
som minskar mängden näring, men
också underlättar vidare rening av läkemedelsrester..

• Mikropartiklar. En stor mängd

mikroskopiska partiklar passerar idag
de filter som finns i reningsverken.
Dessa kommer till exempel från stads-

miljö, hygienartiklar och tvätt. Det rör
sig både om små förbränningspartiklar, plastpartiklar och fibrer, alla med
potential att dra till sig miljögifter
och sprida dem vidare i ekosystemet.
En metod som används till exempel i
Ryaverket, Göteborg, är ett finmaskigt
skivfilter som fångar upp en betydande
del av framför allt de lite större partiklarna. Riktigt små partiklar är svårare
att stoppa. Insatser behöver också göras uppströms, vid källorna, så att färre
partiklar når reningsverket.
• Uppströmsarbete. Information

och kunskap är den viktigaste åtgärden för att minska belastningen på
havet. Sådant som kan stoppas redan
vid källan är förstås verkningsfulla åtgärder. Ett viktigt budskap är att bara
”kiss, bajs och toapapper” ska spolas
ner i toaletten, men också att tvätta
bilen rätt, snåla med rengöringsmedel,
hårschampo och undvika miljöfarliga
ämnen. Givetvis ska inga giftiga ämnen hällas ut eller spolas ner i handfat,
golvbrunnar och dagvattenbrunnar.
Här finns det mycket kvar att arbeta
med innan alla gör rätt. ■
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notiser
Handbok för restaurering av
ålgräsängar i Västerhavet
Under 2015 kommer en handbok om hur
plantering av ålgräs kan användas som en åt
gärd för att minska förlusten av ålgräsängar
i Västerhavet. Förutom att ge en detaljerad
teknisk beskrivning av hur restaurering skall
genomföras ger handboken en ekologisk
bakgrund, samt en sammanfattning av
ålgräsängars rättsliga skydd. Den tar också
upp vad det kostar att restaurera en ålgräs
äng, och det ekonomiska värdet av ålgräs
ängars ekosystemtjänster. Boken har tagits
fram inom forskningsprogrammet Zorro vid
Göteborgs universitet (www.gu.se/zorro) i
samarbete med Länsstyrelsen i Västra Göta
lands län och Havs- och vattenmyndigheten.

Laga mat
foto: Eduardo Infantes

med alger

Ladda ned på:
www. seeafarm.se

Ingen mer fisk över bord!
Det har under flera år uppmärksammats att stora mängder av både
stor och liten fisk kastas över bord, vilket innebär ett slöseri av re
surser. Beteendet motverkar ett hållbart nyttjande av resurserna och
de marina ekosystemen, och påverkar dessutom fiskets ekonomiska
bärkraft. Men nu säger EU stopp.

ät mer alger!

Inom forskningsprojektet Seafarm odlas
makroalger för att testa en rad olika använd
ningsområden. Algråvaran kan användas
både inom livsmedelsindustrin och för att
ta fram plastliknande material, bland annat.
Tanken är att allt ska tas tillvara. Men de nyt
tiga algerna fungerar också bra att äta som
de är. Därför har projektet tillsammans med
Mia Bisther tagit fram en liten kokbok, med
goda råd och recept samlade.

Foto: Shutterstock

Västerhavsveckan i Lysekil
Hur såg Västerhavet ut år 1888?
Vad är en främmande art? Vad gör
en vetenskapsdykare? Hur ser det ut
ombord på ett forskningsfartyg? Och
hur har livet under ytan i Gullmarsfjorden förändrats de senaste hundra
åren?
Ombord på forskningsfartyget
Skagerak kan du få svar på dessa och
andra frågor. Fartyget är öppet 3–7
augusti kl. 10–16. Hela programmet:
www.vasterhavsveckan.se
En viktig del i EU:s reviderade fiskeripolitik är nämligen att fiskarena kommer att bli tvungna att landa alla fångster
av kvoterade arter. För sill, makrill och
skarpsill gäller detta från 2015, medan
bland annat räka, kräfta och torsk införs
i olika steg. Infasningen börjar 2016 och
reglerna gäller fullt ut, för alla arter och i
alla vatten, från och med 2019.
I EU:s grundförordning för fiske (nr
1380/2013) framgår att medlemsstaterna ska göra sitt yttersta för att minska de
oönskade fångsterna, bland annat genom
förbättringar av selektiva fiskemetoder.
Det är också viktigt att fördela kvoter på
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ett sätt som återspeglar den förväntade
artsammansättningen där fisket bedrivs.
Sverige gör en satsning på 38 miljoner
kronor under fyra år för att vidareutveckla
selektiva fiskemetoder och underlätta
införande av landningsskyldigheten. De
projekt som genomförs bygger på idéer
och initiativ från yrkesfiskarna själva. SLU
har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat för arbetet vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
Läs mer här:

www.slu.se/selektivtfiske

Ny rödlista!
Efter en omfattande genomgång av
Sveriges arter kommer nu en ny rödlista
som visar tillståndet för vår flora och
fauna. Målet är att rödlistan blir ett
ännu kraftfullare verktyg för naturvården. Den nya rödlistan presenterades
på Flora- och Faunakonferensen i
Uppsala den 28 april.
www.artfakta.artdatabanken.se
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LOVA-pengar minskar övergödning
Västra Götalands län har under åren
LOVA-bidrag 2010–2014
2010–2014 delat ut drygt 67 miljoner kronor i LOVA67 500 000 kr
bidrag. Nästan hälften har gått till åtgärder för att
minska fritidsbåtars negativa påverkan på miljön,
Strukturkalk
inte minst genom toatömningsstationer och båt5%
Våtmark
bottentvättar. Det är kommuner och föreningar
1%
som kan söka medel för ettåriga eller fleråriga
Båttoa
projekt, framförallt sådana som bidrar till att
8%
minska övergödningen i havet.
Andra åtgärdsprojekt som beviljats
bidrag ligger inom kategorierna avlopp,
VA-planering, markläckage och vattenkvaBåttvätt
Åtgärder vatten
och avlopp
litet och inkluderar projekt som bidrar till
23%
fler ”kretsloppade” avlopp och en bättre
29%
avloppsplanering i kustkommunerna. Även
dagvattensaneringsprojekt som syftar till
Båttoa/
att separera avlopp och dagvattennät har
båttvätt
Vattenoch
genomförts med LOVA-medel. Åtgärder för
avloppsplan
13%
att minska markläckage av näringsämnen görs
17%
inom jordbruket och LOVA-medel har använts till
våtmarker, gödselhantering och strukturkalkning av
åkrar i lämpliga områden.
Havsåtgärd
På ett flertal platser har också bidragsmedel beviljats
4%
för att förbättra vattenkvaliteten i övergödningskänsliga kustområden genom att öka vattenomsättningen via trummor eller dylikt.

Nytt fartyg för miljööver
vakning ersätter Argos.
Ägare blir SLU.

Vägledning och exempel för
effektiv tillsyn av små avlopp

Bättre
tillsyn
av små avlopp
Havs- och vattenmyndi ghetens
rapport 2015:1

Nu finns en ny handbok som ska effektivi
sera tillsynen av små avlopp. Målet är att de
ska släppa ut mindre näring som i slutänden
når havet. Handboken innehåller praktiska
råd, checklistor, manualer och informations
material. Vägledningen riktar sig i första
hand till dem som arbetar med små avlopp i
kommuner. Den är uppdelad i fyra delar för
att göra det enklare att hitta rätt informa
tion. Det finns också en läsanvisning.
Rapporten finns att ladda ner på
www.havochvatten.se och heter Vägledning
och exempel för effektiv tillsyn av små avlopp
(2015:1).

Nytt forskningsfartyg ersätter
gamla Skagerak. Ägare blir
Göteborgs universitet.

Två nya forskningsfartyg på gång
Inom de närmsta åren kommer Sverige att få både ett nytt fartyg för
miljöövervakning och ett för avancerad forskning.
Det nya, större fartyget för miljö

övervakning ska ersätta Argos, som redan
har pensionerats. Det är SLU och SMHI
som är ansvariga för projektet. SLU kommer att äga fartyget och Sjöfartsverket ansvara för driften. Fartyget kommer att bli
63 meter långt och är tänkt att vara en nationell resurs som även ska vara tillgänglig
för universitet, högskolor, forskningsprojekt och myndigheter. Det beräknas kosta
430 miljoner kronor, och ska rymma
en besättning på 13 man och minst lika
många forskare.
Det nya fartyget kommer att vara försett med laboratorier för fisk- och vatten-

undersökningar. Det kommer även att ha
krankapacitet för bojhantering och möjlighet att sätta på flera containrar som kan
innehålla speciallaboratorier, fjärrstyrda
undervattensfarkoster (ROV:er) eller liknande. Enligt tidsplanen ska fartyget tas i
bruk 2018.
Nytt forskningsfartyg
Ytterligare ett fartyg är på gång. Göteborgs universitet beställde i november
2013 ett fartyg för utbildning och forskning, som skall ersätta den 45 år gamla
Skagerak. Det nya fartyget blir 45 meter
långt. Den fasta besättningen består av två

gånger fem personer. Under längre resor
kan det vara upp till 16 forskare ombord.
Vid korta dagsturer kan fartyget ta större
grupper, vilket gör att det passar bra även
till undervisning. Nya R/V Skagerak sätts
i drift under våren 2016. Lovéncentret är
vetenskaplig koordinator för användning
av fartyget.
Det nya fartyget öppnar helt nya möjligheter för marin forskning, och kommer
att ha avancerad utrustning ombord. Både
fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV)
som kan filma på mycket stora djup och
helt autonoma undervattensfarkoster
(AUV) kommer att kunna användas, vilket till exempel ger forskare tillgång till
havet under havsisen, och djup dit inga
dykare kan nå.
Västerhavet 2015
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Havsmiljöinstitutet
Box 260
405 30 Göteborg

Kontaktgrupp Hav

Informationscentralen
för västerhavet

Kontaktgrupp Hav är en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer längs västkusten som har ett informellt utbyte av forskningsresultat och
kunskap om havsmiljöfrågor. Västerhavet är gruppens gemensamma rapport.

Havsmiljöinstitutet

Havs- och vattenmyndigheten

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

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

SLU Institutionen
för akvatiska resurser

Länsstyrelsen
Västra Götalands län

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

c/o Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 GÖTEBORG
Tel: 031-335 50 00
www.bvvf.se
info@bvvf.se
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403 40 Göteborg
Tel: 010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Hallands län

301 86 Halmstad
Tel: 010-224 30 00
www.lansstyrelsen.se/halland
halland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen 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 algblomningar, syrebrist och alggifter i blåmusslor.

Kontakt:

Anna Dimming via länsstyrelsens växel,
tel: 010-224 40 00.
För information om alggifter i blåmusslor
se www.infowest.se

