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På jakt efter mikroplaster i 
marina däggdjur
I ett nytt pilotprojekt har Lunds universitet och Marint centrum under våren under
sökt hur mycket mikroplaster tumlare och sälar från svenska vatten har i sig. 

I förlängningen finns en 
större frågeställning – 
om det kan finnas ett 
samband mellan före-
komst av mikroplaster 
i organen och eventu-
ella hälsoproblem hos 
djuren. Däggdjur antas 
vara speciellt känsliga 
för föroreningar, efter-
som de oftast befinner 
sig högst upp i närings-

kedjan och därmed får i sig miljögifter från hela 
näringskedjan. 

– Det finns idag ingen kunskap om hur mycket 
mikroplaster det finns i våra svenska marina dägg-
djur, säger Maria Hansson, forskare på Centrum 
för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds 
universitet.

Ett nytt projekt som Marint centrum stöttar med kunskap 
är ett pilotförsök i Kivik för att testa vilka möjligheter det 
finns i Hanöbukten att odla råvaror från havet i s.k. havs
kolonilotter. Utförare är Kiviks byalag och samarbetspartner 
är föreningen Samverkan för Hanöbukten. 

Havskolonilotter på försök i Kivik  

 Plast har visat sig kunna bidra till bland 
annat hormonstörningar, reproduktions-
problem och övervikt hos människor, 
och det finns skäl att tro att det kan vara 
likadant med marina däggdjur. Ett stort 
problem är de många tillsatserna i plasten, 
exempelvis mjukgörare, ftalater, hormon-
störande ämnen och färgämnen.

– Blandningen av olika ämnen är proble-
matisk. Att förstå risker med ett ämne i 
taget för en art är en sak, men när man 
ser vilka enorma mängder kemikalier som 
produceras, släpps ut och blandas blir det 
en helt annan riskbild – speciellt på lång 
sikt. Effekterna kanske inte visar sig förrän 
efter att en exponering hos föräldrar har 
påverkat avkommans reproduktionsför-
måga, säger Maria Hansson. 

Havskolonilotter är en vanlig företeelse i 
Danmark och Norge och en växande trend på 
Sveriges västkust, men i Östersjön är det lite 
mer outforskat. Den låga salthalten i Östersjön 
jämfört med Västerhavet påverkar både vilka 
arter som är möjliga att odla och deras tillväxt. 
Vanliga kolonilottsarter som ostron och sock-
ertare kräver högre salthalter än Hanöbukten 

erbjuder, däremot kan man odla exem-
pelvis blåmussla, rörhinna och blåstång. 
Salthalten begränsar tillväxten hos 
blåmussla och blåstång, däremot växer 
rörhinna relativt snabbt. Den är ätlig och 
friterar man den i olja ska den smaka 
lite som tryffel. 

Foto: P-Dyk

Foto: Maria Takman

Foto: Annelie Worgard
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Proverna i studien kommer från strandade eller bifångade djur som 
samlats in av Naturhistoriska riskmuseet och Statens veterinärmedicinska 
anstalt. I projektet har fokus varit på att utveckla den vetenskapliga me-
toden för att identifiera mikroplast i djurens avföring, inklusive att undvika 
kontamination av proverna. Det är centralt att med säkerhet veta att 
plasten som hittas inte kan ha tillförts vid hanteringen. 

Avföringen har behandlats med väteperoxid som bryter ned allt organiskt 
material. Därefter har den kvarvarande vätskan filtrerats bort och före-
komst av mikroplasten analyserats. Resultaten har visat att avföringen 
innehåller mikroplast i olika storlekar och med olika ursprung, men att 
plastfibrer var den dominerande plasttypen. 

- Resultatet innebär att mikroplasten kan färdas genom näringsväven, vil-
ket visar på vikten av att gå vidare med denna typ av forskning, säger Jose-
fine Larsson, forsknings- och innovationskoordinator på Marint centrum. 

Med de goda resultaten i hamn är planen att i nästa steg utveckla sätt att 
undersöka organ som lungor, hjärta, hjärna och lever. Parallellt är siktet 
inställt på att undersöka vilken typ av plast det är som har hittats, för att 
bättre förstå ursprunget till partiklarna. 

– Om vi vet varifrån plasten kommer är det också lättare att föreslå åtgär-
der för att minska problemet, säger Josefine Larsson, och nämner sådant 
som rening av vattendrag och ett bättre omhändertagande av dagvatten 
från städer som i dag ofta rinner i princip rakt ut i havet. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när man odlar i havet är den potenti-
ella förekomsten av miljögifter liksom naturligt giftiga ämnen i alger och 
cyanobakterier. Genom att anlägga odlingar där vattenutbytet är högt och 
mäta halterna efter skörd, kan dessa risker hanteras. Sammantaget är 
utbudet av direkt ätbara organismer som kan odlas i Östersjön mindre än i 
Västerhavet, men det finns möjligheter att utveckla andra produkter av det 
som odlas, till exempel gödning, proteiner, stabiliseringsmedel etc.
 
Försöken i Kivik inleddes i våras, då ett rep lades ut för att se om mus-
sellarver skulle fästa. Musslans reproduktionssäsong är i maj-juni och 
augusti, men för att vara säkra på att inte missa reproduktionssäsongen 
sattes repet ut redan i april. Vid den första kontrollen i början av maj hade 
åtta små musslor satt sig på repet, detta trots att reproduktionssäsongen 
inte riktigt tagit fart. Vid kontrollen i juni hade  några fler musslor satt sig 
och fler väntas sätta sig under sommaren. 
 
I maj sänktes även tre metallkorgar ner i närheten av ett befintligt blå-
stångsbälte. Korgarna är fyllda med stenar där all påväxt har borstats 
bort och förhoppningen är att groddplantor av blåstång ska sätta sig på 
stenarna och växa till under sommaren. Efter sommaren planeras en 

På jakt efter mikroplaster … forts.

Havskolonilotter på försök i Kivik  … forts.

Avföringsprover redo att 
behandlas med väteperoxid 
för att bryta ned allt organiskt 
material. 

Tarmar från strandade och 
obducerade marina däggdjur 
töms på innehåll. 

Plastfiber, den vanligaste typen 
av mikroplast i dessa prover. 

Josefine Larsson, forsknings- och 
innovations koordinator på Marint centrum, 
inventerar blåstång. Foto: Annelie Worgard

Insamlad rörhinna från Vårhallen som ska 
odlas i nätpåsar i Kivik. Foto: Annelie Worgard
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Anders Andersson från Kiviks 
byalag fäster trådbackar för 
odling av blåstång.  
Foto: Annelie Worgard

Vesa Tschernij leder projektet för metodutveck-
ling kring spökfiskande redskap. 

Bottenankrad länk med torsknät på stenig botten. 
Foto: P-Dyk

Bild på havsbotten genererad av en side-scan 
sonar. Den tunna linjen i mitten av bilden är en 
nätlänk som ringlar fram bland stenar.  
Foto: MARELITT Baltic

workshop på Marint centrum för att försöka föröka blåstången ”in-vitro”, 
för att undersöka om vi kan producera groddplantor på det sättet till kom-
mande säsong. 
 
Under sommaren kommer skyltar om försöken sättas ut så att lokalbor 
och besökare kan ta del av vad som sker. 

Teknik och AI till hjälp mot spökgarn  
Marint centrum har tillsammans med Tanums kommun fått 4,6 miljoner 
kronor från Europeiska havs- och fiskerifonden för att utveckla metoder för 
att lokalisera och avlägsna spökfiskande fiskeredskap som förlorats till havs 
av yrkes- och fritidsfiskare. 

Från tidigare projekt och insatser finns god kunskap om hur man genom 
draggning effektivt lokaliserar och avlägsnar förlorade fiskeredskap i områ-
den med större koncentrationer av redskap. I områden med lägre före-
komst av redskap däremot, liksom i områden som är känsliga för dragg-
ning eller svåra att dragga på grund av bottenförhållandena, är metoderna 
för att lokalisera redskapen underutvecklade. Projektet ska därför testa och 
utvärdera två tekniska hjälpmedel och utveckla kunskapen om hur dessa 
kan användas för att lokalisera förlorade redskap under dessa förhållan-
den. Försök ska göras med side-scan sonar i södra Östersjön, med fokus 
på bottenriggade fiskenät, samt med fjärrstyrda undervattensfarkoster 
(ROV) i Skagerrak, med fokus på kräft- och hummertinor. Båda försöken 
avslutas med riktade draggningar av yrkesfiskare för att kontrollera de 
olika teknikernas effektivitet. 

I nästa steg ska bildanalyser av den hydroakustiska datan från sonarförsö-
ken i Östersjön göras med hjälp av artificiell intelligens (AI). Planen är att 
med hjälp av en algoritm skapa ett slags filter som kan identifiera poten-
tiella förlorade fiskeredskap på havsbotten. Lyckas detta, kan vi utveckla 
en mycket effektiv kartläggningsmetod av havsbotten som kan utgå ifrån 
redan existerande hydrografiska data över nästan hela Sveriges havsbot-
tenområden.  

Genom att utveckla den här typen av metoder, vill vi bidra med kunskaps-
underlag till ansvariga myndigheter för kartering av svenska havsbottnar 
samt om hur insatser för att avlägsna spökfiskande redskap kan styras. 
I förlängningen handlar projektet om att minska fiskets inverkan på den 
biologiska mångfalden och till en bättre förvaltning och bevarande av våra 
akvatiska biologiska resurser. Projektet bidrar också till att diversifiera yr-
kesfiskares yrkesgärning och inkomstkällor med miljöförbättrande åtgärder. 
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Kan avloppsvatten bli dricksvatten?
Sedan slutet av förra året leder Lunds universitet ett forskningsprojekt vid 
Kiviks avloppsreningsverk, som studerar möjligheten att återanvända renat 
avloppsvatten för bevattning eller dricksvattenproduktion. Utgångspunkt 
för studien är de utmaningar som finns på bland annat Österlen rörande 
vattenförsörjning. En grundförutsättning för projektet är den ombyggnad 
som genomfördes av Kiviks avloppsreningsverk under 2020. Den nya 
anläggningen är en av få i landet – men den andra inom kommunen – som 
i full skala avskiljer läkemedelsrester och andra mikroföroreningar från 
avloppsvattnet. Detta görs genom en förbehandling, följd av en membran-
bioreaktor (MBR) och granulerat aktivt kol (GAK). 

- För att utvärdera potentialen för återanvändning av det renade vattnet 
krävs ett brett perspektiv på hela reningsprocessen, säger Maria Takman, 
doktorand vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet. 

Under ett års tid tas regelbundna prover från olika punkter i processen, 
inklusive ingående och utgående vatten. Patogener, mikroföroreningar 
och tungmetaller kommer att analyseras genom hela processen. Därutö-
ver kommer bakteriepopulationen i GAK-filtret studeras samt hur denna 
påverkar den slutgiltiga vattenkvaliteten. Detta kommer göras genom kon-
tinuerlig analys av E.coli och andra koliforma bakterier och totala antalet 
celler (TCC, Total Cell Count). Därtill kommer DNA-sekvensering att utföras 
vid utvalda tillfällen i syfte att uppnå en djupare förståelse för bakterie-
floran i filtret.

- Det vore intressant om vi kan se att de bakterier som växer till på GAK-
filtret kan bidra till att bryta ner organiska mikroföroreningar i vattnet, 
något som även skulle kunna vara ämne för fortsatta studier, säger Maria 
Takman. 

De tillämpningar som är i fokus i projektet är bevattning, samt indirekt och 
direkt produktion av dricksvatten. Testresultaten kommer att analyseras 
och diskuteras i förhållande till de definierade nivåer som finns för vatten. 
För att komma närmare en faktisk återanvändning av renat avloppsvatten, 
behövs även forskning och utveckling rörande de juridiska aspekterna och 
den sociala acceptansen för att återanvända avloppsvatten. 

I projektet deltar förutom Lunds universitet och Österlen VA även Kristian-
stads högskola. Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling. 

Nya vattenvårdsåtgärder i Tommarpsån 
Simrishamns kommun och Österlens vattenråd har beviljats 4,6 miljoner 
kronor i LOVA-bidrag för restaureringsarbete i kommunens största vatten-
drag, Tommarpsån, som står för en av de högsta belastningarna av fosfor 
och kväve i södra Sverige. 

Projektet kommer skapa våtmarker och svämplan om totalt 15 ha samt 
restaurera delsträckor av ån genom att plantera träd och lägga ut lekgrus. 

Reningsverket i Kivik. Foto: Stefan Blomqvist 

Maria Takman, doktorand vid  
Institutionen för kemiteknik vid Lunds 
universitet. Foto: Ille Westerlund

Nanomembranfilter i Kiviks renings-
verk. Foto: Stefan Blomqvist 

Tommarpsån. Foto: Jonas Dahl 
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- Åtgärderna beräknas leda till minskad uttransport av näringsämnen till 
Hanöbukten i storleksordningen 1 ton fosfor, 10 ton kväve och 200 ton 
suspenderat material, berättar Jonas Dahl, åtgärdssamordnare vid Simris-
hamns kommun. 

Åtgärderna kommer även skapa goda förutsättningar för biologiska mång-
fald genom nya miljöer som är gynnsamma för fåglar, vegetation både på 
land och under vatten, groddjur och bottenfauna. Den positiva effekten på 
vattenkvaliteten som projektet väntas medföra kommer även gynna den 
biologiska mångfalden i vattendragen och på sikt bidra till bättre förutsätt-
ningar i Östersjön.

En viktig del i projektet handlar om att bedriva uppsökande arbete och in-
formationsspridning med syfte att skapa ett intresse bland fler markägare 
för vattenvård. Projektet pågår 2021–2024. 

Fiskar på slow-TV
Fram till nästa vår kan man följa fiskens vandring i Tommarpsån, vid 
Björsjömölla, genom en fiskräknare som satts upp. På www.fiskdata.se kan 
man se filmklipp och statistik över fisk som simmar förbi räknaren, som 
använder avancerade algoritmer för att identifiera arter och sjukdomar 
samt för att skilja vild från odlad fisk. 

Tommarpsån är den största ån i Simrishamns kommun och därmed också 
ån med bäst förutsättningar för större fiskfauna. De flesta sötvatten-
fiskarter återfinns här, men några speciella arter är öring, stensimpa och 
id. Öringen simmar ut till havet efter ett år för att sedan återvända efter 
några år, då betydligt större, ibland upp till 10 kilo. Stensimpan är ganska 
liten hela sitt liv och lever hela sitt liv i ån. Iden simmar till havs under 
sommaren och den kan bli så stor som 2,5-3 kilo.

- Syftet med fiskräknaren att övervaka fiskbeståndet i ån, bland annat för 
att kunna följa upp de åtgärder för fria vandringsvägar som genomförs, 
säger Lukas Österling, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Under 2020 har åtgärder för fria vandringsvägar genomförts i Tom-
marpsån vid Valsmöllan, Östra Tommarp. Under 2021 kommer ytterligare 
åtgärder genomföras, bland annat vid det partiella vandringshindret vid 
Bjärsjömölla, strax uppströms fiskräknaren. 

Fiskräknaren och åtgärderna för fria vandringsvägar genomförs av Läns-
styrelsen Skåne med finansiering från den Europeiska havs- och fiskeri-
fonden samt av Havs- och vattenmyndigheten.

Under ytan

Vandringshinder vid Valsmöllan före 
åtgärd. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Fri vandringsväg vid Valsmöllan efter 
åtgärd. Foto: Kristian Nilsson

Fiskräknaren används för att följa upp 
åtgärderna för fria vandringsvägar.  
Foto: Fiskevårdsteknik
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Fotoutställningar i sommar 
Hur påverkas den skånska kusten av höjda havsnivåer och erosion? Till-
sammans med fotografen Kristoffer Granath och SMHI arrangerar Marint 
centrum i sommar en utomhusutställning om klimateffekterna längs 
Skånes kust och nödvändigheten i att hantera dem. Utställningen bjuder 
besökaren på en resa genom Skånes kustlandskap som består av möten 
med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är 
berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner 
och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor: 
klimatförändringen. Utställningen visas längs Varvsgatan söder om Marint 
centrum från 2 juli till 1 oktober. 

I sommar kan du även se fotoutställningen Ringar på vattnet – från Öster-
len till Östersjön inne på Marint centrum (utanför Turistcenter). Med dessa 
naturbilder från sydöstra Skåne vill vi uppmärksamma våra åar och bäckar 
och visa på att vattendrag är levande och dynamiska system som förändrar 
sig – och gör vattenvård till en process som ständigt behöver utvecklas. 
Utställningen är producerad av Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag 
i samarbete med Österlens folkhögskola, naturskolor och andra aktörer i 
sydöstra Skåne. 

Marint centrum i Almedalen 
Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop 
och vems är ansvaret?

Från Agenda 2030 till de svenska miljömålen och den nationella livsmed-
elsstrategin, överallt pekar målen åt ett och samma håll: havet ska ha 
en långsiktigt hållbar produktionsförmåga, småskaliga icke-industriella 
fiskares tillträde till marina resurser ska säkerställas och svensk livsmed-
elsproduktion ska öka. Ändå användes 2019 mer än 75 % av fångsterna av 
sill och skarpsill i Östersjön till industriell framställning av fiskfoder utom-
lands, istället för till svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt är östersjö-
torsken nära kollaps och lokala fiskare, forskare och myndigheter varnar 
nu även för brist på sill, något som kan få allvarliga konsekvenser för hela 
Östersjön. Samhällsdebatten är intensiv kring hur mycket vi kan fiska, var, 
hur och till vilket ändamål, men konkreta åtgärder lamslås av en oenighet 
mellan politik och myndigheter kring möjligheten att styra fisket och vem 
som har mandat att bestämma.

Under årets digitala Almedalsvecka, arrangerar Marint centrum, tillsam-
mans med Blått centrum Gotland och Östersjödagarna, ett seminarium 
om den högaktuella och svåra situationen för fiskbestånden och fisket i 
Östersjön. I seminariet deltar politiker, experter och generaldirektörerna för 
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, för att diskutera hur 
dödläget kan brytas och en hållbar fiskeriförvaltning utformas.

Följ evenemanget via www.almedalsveckan.info den 5 juli kl 13.00-13.45. 

Foto: Kristoffer Granath

Foto: Per Nyström

Almedalsparken i Visby. Foto: Region Gotland,  
Malin Ericsson

Christina Nordin,  
Jordbruksverket

Jakob Granit, Havs- 
och vattenmyndigheten



7 Havet är en tillgång – en outtömlig källa till energi, näring och innovation – om vi vårdar 
det på rätt sätt. Marint centrum skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och 
omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

Marint centrum, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.simrishamn.se/marint-centrum

Marint centrum på Facebook 
Är du intresserad av havs- och vat tenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum?  
Gå gärna med i vår Facebook-grupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn.  
Här uppdaterar vi stort som smått och bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen! 

Följ oss på 
Facebook!

Under ytan

Skön sommar önskar vi på Marint centrum! 
Kom ihåg att spara på vattnet! 

Trött på att måla båten? 
Du vet väl om att det finns en båtbottentvätt i Simrishamns  
små båtshamn? Den hjälper båtägare att minska sin miljöpåverkan  
på Östersjön. 

I Sverige bottenmålas varje år över 200 000 fritidsbåtar med sammanlagt 
500 000 liter färg. Färgen som används innehåller ofta ämnen som är skadliga 
för vattenlevande växter och djur, vilket är ett stort problem eftersom upp till 
80–90 % av ämnena i färgen läcker ut i havet eller hamnar på land när båten 
läggs upp och hösttvättas. Genom att tvätta båt–botten istället för att måla, 
skrubbas den oönskade påväxten av havs tulpaner, musslor och alger bort. På 
så vis minskar båtens motstånd i vattnet och med det bränsleförbrukningen 
och avgasutsläppen, utan den giftiga påverkan på miljön.

Vill du låna en flytväst?
I småbåtshamnen i Simrishamn kan du låna flytvästar utan kostnad, till både 
vuxna och barn, året runt. Slå en signal för att låna en flytväst. Du kan boka tid 
och hämta flytvästar alla dagar kl. 7.00–15.30. 

Lediga båtplatser
Det finns lediga båtplatser i småbåtshamnen i Simrishamn.  
Hör av dig om du önskar du hyra en båtplats! 

Bokning av båtbottentvätt och flytvästar: 041481 92 17
Hyra av båtplats: 041481 92 02 

Information från Simrishamns hamnkontor


