SANNÄSFJORDEN OCH GREBBESTAD……
Ni har kanske sett bojarna?
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I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen mångfalt under sommaren med både fritidsboende, båtturism/rekreation och besökare. Vi har en fantastisk och unik
havsmiljö vilken också utgör en viktig inkomstkälla och arbetsmarknad för regionen. Samtidigt påverkas skärgården och
havsmiljön på negativa sätt av att vi använder den och verkar
här. En annan egenskap som kännetecknar norra Bohuslän och
Sannäs-Grebbestadsområdet, är att här finns ingen, eller väldigt
lite smutsig och förorenande industri. I och vid Sannäsfjorden,
en liten skyddad äkta tröskelfjord strax norr om Grebbestad
med begränsat vattenutbyte, där saknas nästan allt av industri
och trafik. Det enda som finns där som kan störa är en stor
flotta av fritidsbåtar. I Grebbestad däremot, bara
7 km från Sannäsfjorden finns det så
(Foto: A. Laikmets)
mycket mer, en hamn, ännu fler fritidsbåtar, yrkesbåtar, besökshamn, bilar,
parkeringar och en betydande sommar
turism, både bil och båtburen. Samtidigt
är de båda områdena kända för att ha en
värdefull och rik tillgång till fisk och skaldjur, alltså en situation med potentiellt
konkurrerande näringar som kan förstöra
för varandra, vilket vi förstås inte önskar.
Vi vill ju ha hela utbudet.

kustplanering för att uppnå en god och havsmiljö och ett hållbart nyttjandet av denna och att lyckas med att få de olika
näringarna att samexistera.

Giftiga avgaser i vattnet
Skärgården är utsatt för intensiv båttrafik under sommarmånaderna och båtmotorernas avgaser bubblas och blandas orenade
direkt i vattnet. Kusten har naturliga bestånd av ostron och
musslor som skördas och säljs över hela landet. Sannäsfjorden
är påverkad av fritidsbåtars avgaser men inte nämnvärt påverkad av oljeprodukter och avgaser från t.ex. parkeringar, bilvägar,
utsläpp från industrier eller oljespill från Skagerrak och Nordsjön.
I fjorden har vi tidigare upptäckt en tydlig koppling mellan
fritidsbåtarnas antal längs fjordsträckningen
och föroreningar som kommer ur båtavgaser och hamnar i bottensedimenten.
De ämnen vi specialiserat oss på är de
sk. polycykliska aromatiska kolvätena
(PAH och PAC), flera av dessa är väldigt
giftiga och några är starkt cancerframkallande. Denna fjord utgör därmed
ett naturligt laboratorium för att studera
föroreningseffekterna från just fritidsbåtstrafik, där vi kan lära oss hur
föroreningar sprids och lagras i sediment
Ny studie
och organismer. Vi kan erhålla ett fingerUnder sommaren har ett större samaravtryck av just fritidsbåtarnas påverkan
betsprojekt startats, där vi skall undermed hjälp av kunskaper från denna lilla
söka effekterna av fritidsbåttrafiken på
tröskelfjord utan signifikant påverkan från
havsmiljön, bl.a. påverkan på blåmusslor
andra källor, vilket är omöjligt i öppnare
Ostronen växer snabbt i burarna, så det verkar vara
och ostron. Detta projekt som initierats
områden och mer urbana hamnmiljöer,
gott om mat. Det ljusa tunna skalskiktet i kanten på
av Kjell Nordberg vid Institutionen för
där ett starkt brus från annan verksamhet
ostronet hade växt till på bara en vecka.
marina vetenskaper, Göteborgs
stör bilden. Dessa ”rena fingeravtryck” är
universitet, genomförs i samarbete mellan ett drygt tiotal forskare
däremot möjliga att använda för att dechiffrera de mer brusrika
från Göteborgs universitet, från flera olika discipliner, samt en
signalerna från de större hamnarna, dit i detta sammanhang
miljökemisk grupp från Umeå universitet. Vi forskare, arbetar
Grebbestad kan räknas. Vi har här möjligheten att inom ett
nära och tillsammans med Länsstyrelsen, HaV-myndigheten,
litet område skapa verktyg användbara för hela Sverige och
Transportstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Bohuskommuner
Skandinavien.
(däribland Tanum), intresseorganisationer, akvakultur, fisket m.fl.
För första gången kommer vi ALLA TILLSAMMANS att genomföra
Burar i havet och massa båtar
studier och arbete där vi med målbilder utifrån våra resp. uppI juni, innan båtsäsongen tagit fart, satte vi ut burar med ostron
drag, kunskapsbehov, verktygsbehov och åtgärder, kombinerar
och blåmusslor längs Sannäsfjorden och i Grebbestad, sammandessa kompetenser för en stärkt och ytterligare underbyggd
lagt 14 mätstationer. Där ligger ostron och musslor i burar som

I Grebbestad satte vi ut burarna med ostron och blåmusslor
med hjälp av Lars Ulmestrand och marinlinjens och
folkhögskolans lilla forskningsfartyg, Britta Grebert. Burarna
håller sig flytande på tre meters vattendjup med hjälp av de
hårda och luftfyllda kulorna. På bilden syns både
forskningsledaren Prof. Kjell Nordberg och läraren och
skepparen på marinlinjen, Lars Ulmestrand.

Burrengöring på Sannäsfjorden. Med öskar och
skurborste blir de rena igen. På bilden Ammi
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Laikmets från marinlinjen/Grebbestad
Folkhögskola och Patricia Jusslin,
Efter en vecka i sjön behöver burarna rengöras så
Geovetenskaper/Göteborgs universitet.
att vattnet flödar fritt igen.

förankrats och flyter på 3 m vattendjup där de filtrerar och äter av
naturlig föda som påverkats av båttrafiken. De växer snabbt i
burarna. På några burstationer finns också mätinstrument som
registrerar vattenströmmar, temperatur, salthalt och syrgas/oxygen.
Ostronen och musslorna levererades från Edsviks fina vatten
genom Bröderna Klemming. Varje vecka rengör vi burarna så att
vatten hela tiden obehindrat kan strömma genom maskorna.
I mitten av augusti, efter båtsäsongens kulmen, kommer vi att
med forskningsfartyget Nereus, ta sedimentprover och samtidigt
samla in burarna med ostron och musslor. Vi kommer då också att
bjuda in massmedia för att på plats visa vad vi gör. Ostron, musslor
och sediment skickas därefter på analys till laboratorier i Umeå
och Göteborg. Samtidigt, i sommar, håller vi med hjälp av elever
och studenter från Göteborgs universitet och Grebbestads
Folkhögskola (marinlinjen), på att räkna båtar som kör genom
Sannäsfjorden och i och omkring Grebbestad. För några dagar
sedan kunde vi på bara en dag räkna in mer än 1600 båtpassager
i Grebbestad. Senare, i vinter, skall vi jämföra PAH-halterna i sedimenten och i musslor och ostron och försöka se samband mellan
dessa ämnen och båttrafiken vi räknat.
Modellering, intervjuer och samverkan för ett gott hav
Resultat kommer att ligga till grund för modelleringsarbete där vi
tillsammans inom många forsknings discipliner och myndigheter
skall försöka skapa modeller och verktyg för visa hur förorenings-

effekterna från båtar sprids i skärgården med hjälp av bl.a.
vind och strömmar. Försöken kommer att upprepas även nästa
sommar då också fisk från områdena testas. Undersökningar och
intervjuer om hur vi använder våra båtar, vilka typer av motorer
vi kör liksom hur vi tänker om havsmiljöfrågor, båtturism, andra
maritima fritidsaktiviteter och marin föda. Studien som kommer
att sträcka sig över 4-5 år, kommer att skapa ny värdefull vetenskaplig kunskap som kan hjälpa till och förbättra de verktyg som
våra myndigheter, regionen och kommunerna använder för att
planera maritima verksamheter på kusten. Detta för att kunna få
eller behålla ett rent hav och en god havsmiljö och samtidigt
behålla en rik maritim näringsverksamhet. Forskningen och
resultaten kommer att diskuteras tillsammans med olika intresseorganisationer för fiske, akvakultur, turism, båtproducenter, fritidsbåt- och miljöorganisationer och fler. Vi tror alla, att genom att
tänka och agera tillsammans och finna acceptabla kompromisser,
ökar vi möjligheterna att lyckas med att få olika havsaktiviteter,
intressen och näringar att samexistera och att samtidigt behålla
eller förbättra våra vatten som vi alla älskar och njuter av.
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