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Den 1 oktober gick startskottet för Lunds universitets och Simrishamns kommuns 
forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum. Det handlar om att genom 
samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor bidra till ny kunskap 
och nya lösningar på miljöproblem knutna till Hanöbukten och stimulera en hållbar 
utveckling i Hanöbuktsregionen. 

– Hav och marina 
resurser är ett av 
hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030 
och Lunds uni-
versitet har stora 
möjligheter att 
ta sig an dessa 

komplexa frågor genom den tvärvetenskap-
liga forskning som bedrivs. Det krävs också 
samverkan mellan många aktörer för att hitta 
lösningar. Marint centrum är ett mycket bra 
exempel på hur vi kan arbeta tillsammans 
med kommun, region och näringsliv mot det 
gemensamma målet att förbättra miljön i 
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Hanöbukten, säger Lunds universitets rektor 
Torbjörn von Schantz. 

Utpekade fokusområden 
Satsningens fokusområden utgår från de  
behov som finns i Hanöbuktsregionen och 
den forskning som bedrivs vid universitetet. 
De valda områdena är: Marin miljö & eko-
system, Marina näringar & kustbygd samt 
Vatten. Inom dessa områden ska samarbetet 
stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, 
innovation och utveckling. I praktiken kan det 
röra sig om exempelvis industridoktorander, 
kommundoktorander, postdoktjänster och 
examensarbeten. 

I slutet av sommaren besökte kronprinsessan 
Victoria Simrishamn för att göra en djupdykning  
i problematiken kring förlorade fiskeredskap.

Initiativet till besöket kom från kronprinsessan, som 
ville lära sig mer om spökgarnssituationen och Havs- 
och vattenmyndigheten föreslog då ett besök på 
Marint centrum.

Kronprinsessan fick lektion om spökgarn på  
Marint centrum: ”Fantastisk dag”

Utbyggnaden av  
avancerad vatten rening 
fortsätter
            Sid 3

På djupet – en handbok 
om Östersjön
            Sid 4

Spökgarnsarbetet går 
från metod utveckling 
till implementering
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Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds 
universitet. Foto: Gunnar Menander

Kronprinsessan välkomnas av Simrishamns 
kommunalråd Jeanette Ovesson. 



2

 

Under ytan

Lunds universitet knyts till Marint centrum … forts.

 – Syftet med samarbetet är att förbättra såväl det kommunala arbetet 
som näringslivets möjligheter med koppling till hav och vatten och att i ett 
bredare perspektiv stärka regionens utveckling med avseende på hållbar-
het, företagande och attraktivitet, säger Simrishamns kommundirektör 
Diana Olsson.

Marint centrum blir centrum
Marint centrum med arbetsplatser, möteslokaler och ett nytt labb blir noden 
i verksamheten. Till det kommer annan infrastruktur inom Simrishamns 
kommun, såsom de avloppsreningsverk som byggts respektive håller på att 
byggas ut med avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföro-
reningar. Byggstenarna i arbetet är att utveckla projekt och samarbeten, 
aktiviteter och arrangemang, samt stå för kunskapsspridning om den forsk-
ning som bedrivs samt om de lösningar som arbetas fram.
  – Detta är en milstolpe för Marint centrum, säger Madeleine Lundin, ut-
vecklingsansvarig på Marint centrum. När vi startade 2010 hade vi ambitio-
nen att inom tio år ha en akademisk verksamhet på plats – och nu är vi där!

Universitetet har förberett sig grundligt 
Vid Lunds universitet har man utsett ett akademiskt råd bestående av fem 
forskare från olika vetenskapsområden. Till forskarnas uppgifter hör att ut-
veckla projekt och vara ansvariga för handledningen av forskarstuderande 
och studenter. Rådets arbete leds Maria C. Hansson, docent vid Centrum 
för miljö- och klimatforskning. 
 – Det finns i dag ingen verksamhet i södra Sverige där forskning med 
fokus på Hanöbukten och södra Östersjön möter näringsliv och samhälle, 
säger Maria C. Hansson. Med tanke på de stora miljöproblem och utma-
ningar som finns, känns det bra att vi nu etablerat en samverkan som 
kan bidra till att hitta lösningar på detta. Vi ser också goda möjligheter att 
genom samarbetet stärka Lunds universitets position inom havs- och vat-
tenforskning.

Verksamhetsstart med två projekt
De två första forskningsprojekten är redan igång. Det första handlar om 
effekterna av invasiva arter på Östersjöns ekosystem. Fokus ska ligga på 
att analysera förekomst och spridning av den nyinflyttade arten svartmun-
nad smörbult i Hanöbukten, med utveckling av nya molekylära verktyg 
som kallas environmental DNA (eDNA). Projektets mål är att få en bättre 
förståelse om hur invasiva arter stör Hanöbuktens ekosystem och den 
biologiska mångfalden och att ta fram ny kunskap som bidrar till åtgärder 
som förbättrar miljön. Det andra projektet, Smart symbios, sätter fokus på 
vattnet på land och handlar om samverkan mellan företag och offentliga 
verksamheter om gemensamma resursflöden, genom s.k. industriell eller 
urban symbios. Simrishamns kommunala avloppsreningsverk och företag 
i närområdet kommer på olika sätt att studeras och stimuleras att skapa 
symbiossamarbeten med cirkulär vattenförsörjning som utgångspunkt.

Bred finansiering bakom verksamheten
Finansieringen av FoI-miljön är en gemensam satsning från Lunds univer-
sitet, Simrishamns kommun och Region Skåne, de sistnämnda har tilldelat 
verksamheten 7 mnkr över en femårsperiod. Därutöver tillkommer pro-
jektfinansiering, hittills från LMK-stiftelsen i Lund och Energimyndigheten.

Lunds universitets forskarråd vid  
Marint centrum: 

Maria C. Hansson, Centrum för miljö och  
klimatforskning 
Anders Persson, Biologiska institutionen 
Catherine Paul, Teknisk vattenresurslära LTH  
Helena Filipsson, Geologiska institutionen 
Åke Thidell, Internationella miljöinstitutet  

Christoffer Wadström, Karolina Södergren 
och Lovisa Harfeldt, doktorander i projektet 
Smart symbios. 

Diana Olsson, Simrishamns  
kommundirektör 

Maria C Hansson, docent 
vid Centrum för miljö- och  
klimatforskning 

Georgina Brennan,  
postdokforskare  
i projektet om invasiva  
arter i Hanöbukten
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Dagen inleddes med en introduktion till ämnet av Havs- och vattenmyn-
dighetens generaldirektör Jakob Granit samt en presentation av Marint 
centrums verksamhet av utvecklingsansvarig Madeleine Lundin. 
 Därefter presenterade Marint centrums fiskestrateg Vesa Tschernij re-
sultat och slutsatser från det nyligen avslutade projektet MARELITT Baltic, 
i vilket Sverige, Polen, Tyskland och Estland har arbetat fram lösningar för 
problemen med förlorade fiskeredskap i södra Östersjön. Besöket fortsatte 
med ett stopp vid en fiskebåt, vid kajen utanför Marint centrum. Där mötte 
kronprinsessan yrkesfiskare Anders Paulsen och Bengt Andersson, som 
har gedigen erfarenhet av sök- och städinsatser efter spökgarn. Fiskarna 
visade de draggningsredskap som används och berättade om hur arbetet 
går till i praktiken. Kronprinsessan frågade även om fiskarnas syn på den 
generella miljösituationen i Östersjön och torskens tillstånd och fiskarna 
delade med sig av flera förslag på åtgärder för att torsken ska få en chans 
att återhämta sig.  
 – Kronprinsessans engagemang för Östersjöns miljö är stort och hon 
arbetar aktivt med olika havsmiljöfrågor, vilket betyder att hon är väl 
insatt i grunderna, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint 
centrum. Det känns bra att vi kunde bidra till att ge kronprinsessan mer 
kunskap genom att dela med oss av våra erfarenheter. Genom hennes 
besök får dessutom frågan om Östersjöns miljö uppmärksamhet och för-
hoppningsvis kan det väcka ett bredare engagemang för ett renare hav. 
Därefter fick kronprinsessan följa med Kustbevakningen ut på en tur till 
det förlista fartyget Villon, som ligger strax utanför Simrishamn och som 
studerades via ekolod medan Kustbevakningen berättade om det mödo-
samma och riskfyllda arbetet med att rensa spökgarn från vrak. 
 Dagen avslutades med en gemensam lunch med frågestund och diskus-
sioner mellan kronprinsessan och de närvarande experterna från Marint 
centrum, Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen. 

Utbyggnaden av avancerad  
vattenrening fortsätter
Med Östersjöns miljö för ögonen, utvecklar och moderniserar Simrishamns 
kommun sina avloppsreningsverk, med särskilda satsningar på avancerad 
rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. 
 I maj invigdes det utbyggda reningsverket Stengården, som ligger strax 
utanför Simrishamn och färdigställdes i vintras. Som enda reningsverk i 
landet tar Stengården nu i full skala sig an det traditionellt renade avlopps-
vattnet i ett extra reningssteg med skivfiltrering och ozonering, följt av en 
slutpolering med aktivt kol eller sandfilter. Detta innebär att föroreningar 
som läkemedelsrester, dioxiner, PCB, PFAS, fenoler och tungmetaller hin-
dras från att nå Östersjön. 
 I början av hösten påbörjades utbyggnaden av avloppsreningsverket i 
Kivik, som kommer vara klar i slutet av 2020. Utbyggnaden möjliggör en 
utökning av upptagningsområdet då verket utökar sin kapacitet med lite 
mer än det dubbla. Samtidigt moderniseras det gamla verket mot framti-
dens krav. De planerade förändringarna innebär en ny fristående byggnad, 

Invigning och bandklippning av kommunalråd 
Jeanette Ovesson, Länsstyrelsens miljödirektör 
Annelie Johansson, oppositionsrådet Pia Ingvarsson 
och IVL:s vice VD Östen Ekengren. 

Kronprinsessan möter yrkesfiskare Anders Paulsen 
och Bengt Andersson.

Kronprinsessan promenerar med personal från 
Marint centrum och Havs- och vattenmyndigheten 
till Kustbevakningens fartyg. 

Kronprinsessan fick lektion om spökgarn … forts.
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ombyggnad av befintlig sedimentering till anoxbassäng samt eftersedimen-
tering genom membranteknik och filtrering genom aktivt kol för rening av 
läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. 
 Reningstekniken i Kivik skiljer sig från den i Stengården där vattnet alltså 
ozoneras och filtreras istället för den MBR-lösning som byggs i Kivik. MBR 
står för Membran Bio Reaktor och innebär att vattnet filtreras genom ett 
membranfilter direkt från flödet i den biologiska reningen. Porstorleken på 
det enorma ”kaffefiltret” är 38 nanometer. Bakterier och virus stoppas i 
filtret, men trots detta otroligt fina filter slinker läkemedelsrester igenom, 
därför installeras även två aktiva kolfilter där läkemedlen absorberas. 
 För reningen av läkemedelsrester i Kivik har kommunen fått ett bidrag 
på drygt 19 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Med hjälp av dessa 
pengar byggs ett av Sveriges modernaste reningsverk med utrustning 
som ännu inte använts i fullskala i landet. Vattenkvaliteten jämförs med 
”badvattenkvalitet” som direkt skulle kunna användas på land, vilket vore 
värdefullt i områden med låga grundvattennivåer som exempelvis Österlen.  
 – Inom en snar framtid kommer avloppsvatten behöva ses som en 
resurs istället för ett avfall, säger Stefan Blomqvist, projektchef på kom-
munens VA-avdelning. I Simrishamns kommun ligger vi väldigt långt fram 
inom återanvändande av vatten och Kiviks avloppsreningsverk kommer 
inom något år kunna leverera ut ett vatten som lämpar sig väl för pooler, 
bevattning eller till industrin. Vem vet, kanske är en framtida uppgradering 
av vattnet till dricksvatten billigare för kommunen än att gräva ner ett nytt 
infrastrukturnät? 
 Utöver Stengården och Kivik kommer kommunen inom två år även att 
bygga ut St. Olofs avloppsreningsverk. Även för det projektet har Na-
turvårdsverket gett kommunen bidrag, på drygt 6 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 90 procent av investeringskostnaden. 
 –Simrishamns samlade satsning på tre olika anläggningar är helt unik 
för Sverige och möjligheten att göra tester i fullskaleanläggningar i perma-
nent drift liksom möjligheten att jämföra olika reningstekniker skapar goda 
förutsättningar för samarbeten med forskning och näringsliv, säger Erica 
Toft, FoI-koordinator på Marint centrum. 

På djupet – en handbok om Östersjön
Larmrapporterna är många om miljötillståndet i Östersjön, men livet under 
den blå ytan är inte lika känt. Att förmedla kunskap om och väcka intresse 
bland barn och unga för den marina miljön och dess kopplingar till livet 
på land, är en av Marint centrums uppgifter. Detta gör vi på olika sätt över 
läsåret, i nära samarbete med Naturskolan i Kivik och gymnasieskolan 
Nova Academy. 
 För att stärka den ordinarie utbildningen i grundskolan och ge stöd åt de 
lärare som undervisar i naturkunskap, har vi tagit fram en digital handbok 
om Östersjöns liv och miljö.
 Boken innehåller information om vilka som lever i och vid Östersjön, 
olika livsmiljöer, vad som styr livet i Östersjön, havets historia samt en 
djupdykning i Hanöbukten. Boken tar upp olika typer av miljöproblem, 
såsom övergödning, miljögifter, klimatförändringar, försurning, främ-
mande arter och buller. Boken lyfter fram information om var man forskar 
om Östersjön, vilket myndigheter och organisationer som arbetar med 

Omslagsillustration till handboken av Julia Björk. 

Förberedande markarbete pågår vid Kiviks reningsverk. 
Foto: Stefan Blomqvist

Projektchef Stefan 
Blomqvist ansvarar för 
utbyggnaden i Kivik. 
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östersjö frågor samt kopplingarna till de globala målen, miljömålen, lagstift-
ning och annan reglering. 
 Förutom olika former av fakta, innehåller boken förslag till diskussions-
punkter och tips på vidareläsning, länkar till filmer och annat material samt 
förslag på aktiviteter för eleverna. Då det ständigt tillkommer ny kunskap 
om Östersjön, är handboken uppbyggd så att man lätt kan lägga till fakta 
och ta bort sådant som är förlegad kunskap. 
 Handboken är finansierad av Havs- och vattenmyndigheten och kommer 
att introduceras i skolan under läsåret 2019/2020. 

Spökgarnsarbetet går från metod-
utveckling till implementering
Det treåriga projektet MARELITT Baltic, inom vilket nio partners i Estland, 
Polen, Sverige och Tyskland har arbetat med kartläggning, kunskapsin-
hämtning, analys och metodutveckling för att komma till rätta med spök-
garnsproblematiken i Östersjön, avslutades under sommaren. Projektet 
har studerat varför redskap förloras och vart de tar vägen, hur man kan 
kostnadseffektivt och med minst möjliga inverkan på miljö och kulturarv 
kan avlägsna dem från havet, hantering i hamn, återvinning samt minsk-
ning av problemet i framtiden. Projektets alla rapporter och resultat finns 
tillgängliga på www.marelittbaltic.eu. 
  Projektet har kunnat konstatera att i estniskt, svenskt och tyskt vatten, är 
problemet huvudsakligen historiskt. Till följd av bl a minskat fiske och ökad 
miljömedvetenhet har tillkomsten av nya spökredskap i princip upphört. 
I Polen fortsätter det vara vanligt med redskapsförluster till följd av ett 
fortsatt utbrett fiske, konfliktområden mellan garn- och trålfiske och stor 
förekomst av stenar, vrak och andra objekt på havsbotten där redskapen 
lätt fastnar. Vad gäller våra gamla skulder, antyder projektresultaten att det 
kan finnas ca 400-500 km nät (med undantag för nät som sitter fast på 
vrak) i den svenska delen av det undersökta området. 
 Projektet har utarbetat en karta, där delar av södra Östersjöns bottnen 
har delats in i olika zoner, baserade på sannolikheten för förekomst av för-
lorade fiskeredskap. För svensk del, utgörs ungefär 4 %, av det undersökta 
området av s.k. ”hot spots”, vilket motsvarar 249 km2. En publik version av 
kartan kommer att övertas och administreras vidare av HELCOM, med syf-
tet att öka kunskapen om spökfiskeproblemets karaktär i Östersjöregionen.
  Två flaskhalsar i arbetet med spökgarnsproblematiken är mottagnings-
kapaciteten för större kvantiteter av spökgarn i Östersjöns hamnar samt 
återvinning. Återvinning försvåras av nätens komplexa sammansättning 
av flera olika plastmaterial, metaller och organiskt material, vilket kräver 
handsortering som gör att storskalig återvinning inte blir ekonomiskt lön-
sam och därför inte platsar i våra befintliga återvinningssystem. Mot denna 
bakgrund är förbränning den i dagsläget bästa hanteringen.
  Under hösten tar Marint centrum arbetet vidare och med projektstöd 
från Havs- och vattenmyndigheten genomförs en första större städnings-
insats, inom vilken 7 fiskebåtar från Skåne och Blekinge har kontrakterats 
för att dragga efter spökgarn i ”hot spots” på svenskt vatten.
  - Insatsen är helt baserad på resultaten från MARELITT Baltic, säger 
Vesa Tschernij på Marint centrum. Insatsen kommer att utföras i ett fiske-
område mitt i Bornholmsgattet och troligen kommer båtarna att utgå från 

Höstens städningsinsatser planeras till det utpekade  
området på kartan.

Återfunna spökgarn samlas i säckar om 
1 kubikmeter, som rymmer ca 1 km nät. 
Beroende på vad näten innehåller  
(intrasslade stenar, alger osv.) kan  
säckarna väga uppemot 200–300 kg.

De återfunna spökgarnen transporteras till 
Sotenäs i Bohuslän, där kommunen till-
sammans med ett lokalt företag driver där 
en testanläggning för att utveckla praktiska 
och ekonomiskt bärkraftiga lösningar för att 
ta vara på råmaterialet från fiskeredskap.



6 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 
Är du nyfiken på vad som händer på Marint centrum till vardags eller intresserad av havs- och vatten-
miljöfrågor överlag? Gå med i vår Facebook-grupp, här uppdaterar vi stort som smått och bollar idéer  
och delar kunskap med varandra. Sök på Marint centrum Simrishamn.
 

Följ oss på 
Facebook!

Färsk fisk från hav till bord  |  Livsmedelsakademin och Marint centrum arbetar tillsammans för att stärka efterfrågan på fisk från 
södra Östersjön. Vi gör det genom att utveckla kanaler för försäljning och samarbeta med de aktörer som säljer landsbygdens produkter 
till restauranger, butiker och offentlig sektor. Målet är att utveckla marknaden för fisket och öka fiskarnas lönsamhet. Projektet finansieras 
av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne. I Facebook-gruppen delar vi aktuell information om hållbart fiske och 
inbjudningar till våra evenemang. Sök på Färsk fisk från hav till bord.

Skillinge hamn. Insatsen kommer att vara intensiv och genomföras dygnet 
runt under tre och en halv dagar.
  Syftet är att provtrycka och visa hur man genomför en koordinerad 
insats enligt MARELITT-modellen, från identifiering av spökgarn, till hante-
ring i hamn och transport till energiåtervinning.
  - Ett annat syfte är att sprida och höja både kunskap och erfarenheter 
kopplade till städningsinsatser inom yrkesfisket, som samtidigt får en möj-
lighet till kompletterande sysselsättning och inkomster vid sidan av fisket, 
säger Vesa Tschernij.
  Förhoppningen är också att ökad kunskap och goda resultat av städ-
ningsinsatserna ska bidra till ökad förståelse hos beslutsfattare och, som 
en följd, ökade anslag till fortsatta insatser i framtiden.

Aktuellt på fiskefronten
Tillståndet för Östersjös torskbestånd och ekosystem gör att fiskeriförvalt-
ningen liksom yrkesfisket står vid ett vägskäl. Båda behöver förändras för 
att såväl ekosystemet som fiskerinäringen ska ha en chans att komma igen. 
 För förvaltningens räkning, syns tecken på nytänkande inom Havs- och 
vattenmyndigheten och Jordbruksverket kring hur framtidens fiske ska 
kunna bedrivas enligt ekosystemansatsen och samtidigt bidra till bred 
samhällsnytta och hållbara ekonomier längs vår kust. Detta kommer vara 
i fokus under årets upplaga av konferensen Östersjöfiske2020, som går av 
stapeln 21–22 november. Program och länk till anmälan finns här. >> 
 För fiskerinäringens omställning, krävs förnyelse också i hela marknads-
kedjan, mot ökat värde utan ökat uttag. För att driva på denna utveckling, 
erbjuder Livsmedelsakademin och Marint centrum i vinter och vår en kurs 
för yrkesfiskare och fångstmottagare inom det kustnära fisket (med dagliga 
landningar) i Skåne-Blekinge, med rådgivning, studiebesök och affärs-
utveckling. 
 En informationsträff arrangeras den 15 november kl 13.00–15.30 på 
Buhres Fisk i Kivik. Mer information kan fås från  
elin.pettersson@livsmedelsakademin.se, 0703-62 22 26 och  
vesa.tschernij@simrishamn.se, 0414-81 91 66. 
 Kursen är en del av projekt Färsk fisk från hav till bord där vi arbetar 
tillsammans med fiskenäring, grossister, handel, krögare och offentliga 
kök för att den lokalt landade fisken från kustfisket ska bli en självklarhet i 
butiksdisken, restaurangmenyn och på matborden. Projektet finansieras av 
Leader sydöstra Skåne och Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Under ytan

Vesa Tschernij, Marint centrum

Torskfiskebåt i Simrishamn

Simrishamnslandad sill, som blir till 
sillfiléer och inläggningar. 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.2d81bc1716dcc703fa1e9f0b/1571316238419/Program_2019_just16okt.pdf
mailto:elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

