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FÖRORD
Årsrapporten för 2021 visar att Umeå marina forskningscentrum
och vår enhet för Havsmiljöinstitutet, trots pandemirestriktioner, genomfört
en huvuddel av sina uppdrag. Detta beror på en beundransvärt
engagerad och lojal arbetsinsats av personalen. Tack till er alla!
Året började med dubbla utmaningar av

arsamhället. År av forskningsstöd har

restriktioner som försvårade bemanning-

sannolikt bidragit till det goda omdöme

ar av expeditioner, samt ett enklare

UMF fick i den externa utredning som

ersättningsfartyg medan ordinarie under-

genomfördes under året. Samtidigt före-

sökningsfartyg byggdes om. Att bidra till

slår utredningen att vetenskapliga tjäns-

ombyggnationen med besök på varv i

ter tillförs för att öka forskningsinfra-

södra Sverige har i sig varit en utmaning,

strukturens värde för marin forskning

försvårad av smittorisken. I april genom-

och havsmiljöförvaltning ytterligare.

fördes trots detta första expeditionen

Medlemskapet i EU-infrastrukturen

med KBV181, nu bättre anpassad för

EMBRC som erhölls under året kommer

marin forskning och miljöanalys.

att bidra till detta.

Ser vi på miljötillståndet i havet var rap-

Jag är också nöjd med att samverkan med

porterna om ett decimerat strömmings-

regional havsmiljöförvaltning förstärkts

bestånd under året alarmerande. Under-

under 2021, ett samarbete som behöver

låtenhet att sätta tillräckliga säkerhets-

fördjupas. Där hoppas jag att den profes-

marginaler på osäkra modellvärden för

sur i marin ekosystemvetenskap och til�-

uttag anses som orsak. Minskad beskatt-

lika föreståndare som startar 1 maj 2022

ning av strömmingsbestånden under

ska bidra, och framförallt lyfta den

kommande år kan förhoppningsvis åter-

marina forskningen vid Umeå universitet

ställa dess storlek.

framöver.

Det visar på vikten av snabb men samti-

Själv ser jag framemot att få lämna över

digt vetenskapligt grundad information

stafettpinnen till en ny föreståndare och

om havsmiljöns tillstånd och mångfald av

få några år med mer forskningsverksam-

organismer. Här bidrar Livet i Havet som

het. Det har varit ärofyllt men samtidigt

under året utvecklats till en speglad sajt

arbetsintensivt att ha förtroendet att leda

och app för akvarier, naturrum och

Umeå marina forskningscentrum under

muséer.

de senaste 9 åren. Tack till nuvarande
och tidigare medarbetare för ett gott

Äntligen kunde under hösten ett interna-

samarbete!

tionellt mesokosmexperiment genomföras och det långvariga vinterexperimentet startas i slutet av november. Här får

Johan Wikner, föreståndare UMF

UMF visa sitt värde för det marina forsk-
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FOTO: Mattias Pettersson

Marinbiolog Mikael Peedu hanterar
ett sedimentprov som precis tagits
upp från havets botten.
FOTO: Åsa Hallberg

UMF:S UPPDRAG ÄR ATT:
• utveckla och utöka kontakter mellan universitet

• erbjuda laboratorier, experimentlokaler, fartyg, båtar och

och s amhälle.

annan dyrbar utrustning för marin forskning, utbildning

• bidra till ökad kommunikation mellan forskare och

och miljöövervakning främst i Bottniska viken.

användare av marin vetenskaplig kunskap.

• stödja såväl renodlad som tvärvetenskaplig marin forsk-

• ansvara för Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå

ning och utbildning för att främja en långsiktig marin

universitet.

kunskaps- och kompetensuppbyggnad.

• samarbeta i olika projekt med Havsmiljöinstitutets övriga

• utföra miljöövervakning, framför allt på uppdrag av statliga

enheter och kansli, samt andra institut och lärosäten.

myndigheter.

• aktivt verka för ökat internationellt samarbete inom

• bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens vid ut-

forskning, undervisning och miljöanalys.

formning och utvärdering av marina övervakningsprogram.
• informera om forskning och miljötillståndet i havet.
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UMEÅ MARINA
FORSKNINGSCENTRUM
— länk mellan forskning och samhälle
Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en arbetsenhet vid Umeå
universitet och enhet i det nationella Havsmiljöinstitutet. Här finns
infrastruktur och kompetens för att bedriva framstående marin forskning,
utbildning och miljöanalys. Resultaten används för löpande rådgivning och
information om havsmiljöns tillstånd till såväl myndigheter som allmänhet.
Detta gör UMF till en viktig länk mellan vetenskap och samhälle.
UMF ligger vid Örefjärden-Snöanskärgårdens naturreservat vid norra Bottenhavskusten. Det leds av en föreståndare och har ett råd med representanter från Umeå

OMSÄTTNING 2021:

universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Havs- och

34,7 miljoner kronor

FINANSIERING:
• 58 procent av totala verksamheten är anslag från
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för stöd till forskning, utbildning och marin infrastruktur.
• 35 procent av den totala intäkten är externa uppdrag,
framförallt Havs- och vattenmyndighetens uppdrag
avseende delprogrammen Fria vattenmassan och
Sedimentlevande makrofauna samt nationella medel
från Havsmiljöinstitutet.
• 7 procent av den totala intäkten är bidragsmedel,
främst beviljade ansökningar från EU:s Horizont
2020, projekt Aquacosm och Aquacosm Plus samt
Kempestiftelserna.

vattenmyndigheten, regional myndighet och UMF.
Verksamheten styrs av en instruktion som fastställts av
rektor vid Umeå universitet samt regeringsuppdraget att
delta i Havsmiljöinstitutet. Personalen består av administratör, kommunikatörer, fartygsbefäl, tekniker, laboratorieingenjörer, marinbiologer, miljöanalytiker, kemister
och lokalvårdare.
UMF ansvarar för den regionala enheten av Havsmiljöinstitutet vid Umeå universitet enligt uppdrag från regeringen. Institutet arbetar tvärvetenskapligt för att gynna
utbyte mellan forskare och användare av kunskap om

STÖRRE INTÄKTSPOSTER 2021

havsmiljön. Uppdraget består bland annat av att göra

Havs- och vattenmyndigheten:
Länsstyrelserna Uppsala, Gävle, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten:

vetenskapliga analyser och synteser av miljötillståndet,
ge råd till myndigheter i frågor kring havsmiljön och informera om havsmiljöns tillstånd till samhället. Verksam-

Havsmiljöinstitutet:

heten bedrivs både regionalt och i nationell samverkan
med övriga lärosäten och Havsmiljöinstitutets kansli.

10 515 tkr
1 011 tkr
111 tkr

EXTERNA SAMARBETSPARTNERS: Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala,
SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kustbevakningen,
Kempestiftelserna och Boliden Mineral, samt lärosätena
inom Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet,
Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges
lantbruksuniversitet. Medlem i EU:s forskningsinfrastruktur European Marine Biological Research Centre
(EMBRC), 30 internationella partners i EU-projektet
Aquacosm-plus samt nätverket för långa ekologiska
tidsserier (LTER).

Forskningsfartyget R/V Botnica vid
Umeå marina forskningscentrums kaj.
FOTO: Kristina Viklund
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MARIN INFRASTRUKTUR
UMF:s laboratorier, fartyg och båtar är tillgängliga för forskning,
utbildning, miljöanalys och kunskapsspridning. Vid UMF finns en mesokosmanläggning i världsklass med möjlighet att detaljstyra vattenmiljön i experiment.

UMF tillhandahåller utrustning för hydro-

vändas i hav eller sjöar. De utvecklades av

forskning och miljöundersökning. Den tid

grafisk, kemisk och biologisk provtagning

UMF under det nu avslutade H2020 pro-

fartyget har tagits ur drift har ersättnings-

i vatten och sediment. Förutom allmänna

jektet Aquacosm, och används för försök

fartyget KBV 201 använts. I december

laboratorier och kurslaboratorium finns

under vintersäsongen 2021/2022 inom

2021 har också en gemensam expedition i

bland annat mikroskoprum, termokonst-

projektet Aquacosm-plus.

Bottniska viken gjorts tillsammans med

antrum och experimenthallar med tem-

SMHI på R/V Svea med syfte att fördjupa

peraturkontrollerade genomflödessystem

TRÅGHALLAR

vårt samarbete inom den nationella miljö-

och mesokosmanläggningar. Här finns

Renovering av vattenbehandlingen till

övervakningen.

även speciella laboratorier för arbete

tråghallarna påbörjades under 2021.

med exempelvis formalin och radio-

Syftet är att tillhandahålla ett system som

För kustnära provtagning i hela Bottniska

aktivt material.

möjliggör experiment med genomflödan-

viken har främst UMF:s eget forsknings-

de brackvatten, där tråg och akvarier ska

fartyg R/V Botnica använts. R/V Botnica

UMF är tillsammans med sex svenska

kunna ställas upp av forskarna själva uti-

är utrustad med tjockare skrov för att

lärosäten och SMHI medlem i EU:s forsk-

från det aktuella försökets specifika be-

bättre tåla is, och erbjuder god sjövärdig-

ningsinfrastruktur European Marine Bio-

hov.

het och arbetsmiljö samt goda boende-

logy Research Center (EMBRC). Denna

utrymmen.

tillhandahåller marina organismer, loka-

Vattenbehandlingen ska kunna fördela

ler och utrustning för experimentell verk-

inkommande vatten på fyra olika linjer

För enklare lokala provtagningar i när-

samhet. Den syftar till att öka vår förstå-

med olika vattentemperatur: ett med in-

området används forskningsbåten Grå-

else av hur människan påverkar havet

kommande vattens temperatur samt tre

suggan. För den lokala verksamheten

och stödja en uthållig förvaltning av

med valbar temperatur. Dessutom till-

används även Trolle, en aluminiumbåt

havets resurser.

kommer ett system för att kontinuerligt

med öppen hytt och plats för 6 personer

rena avloppsvatten, vilket möjliggör

inklusive förare. UMF har också flera min-

MESOKOSMER

försök med toxiska substanser som till

dre båtar som används för provtagning i

UMF inrymmer en av Europas modernas-

exempel läkemedel. Arbetet beräknas

närområdet. Under vinterhalvåret utförs

te mesokosmanläggningar, med möjlighet

vara klart under 2022.

vissa provtagningar med hjälp av helikop-

att utföra experiment inomhus i stora

ter, svävare och skoter.

tankar där vattenmiljön går att detaljsty-

FARTYG OCH BÅTAR

ra. Under 2021 har styrningen till meso-

Fartygen och båtarna möjliggör prov-

Många av de projekt som finns listade

kosmernas ljussystem uppgraderats så att

tagningar och undersökningar i Bottniska

under avsnittet “Forskning” har nyttjat

det går att efterlikna solljusets naturliga

viken. Universitet, högskolor och myndig-

fartyg och båtar för sin provtagning.

variationer i realtid. En optisk fiber fång-

heter har möjlighet att använda dem för

I vissa fall har provtagningarna kunnat

ar ljuset i utomhusmiljön, och fiberns

forskning, undervisning och miljöunder-

samordnas med den regelbundna datain-

andra ände är kopplad till en radiometer

sökningar till subventionerade priser.

samlingen för svensk miljöövervakning.

som digitaliserar ljuset. Signalen från

I många fall kan forskningsverksamhet

radiometern översätts till signaler som

också samordnas med UMF:s expeditio-

styr spektrum och intensitet för mesokos-

ner.

mernas LED-lampor.
Vid provtagning på öppet hav används
Under året har nio enheter tagits i bruk

Kustbevakningens fartyg KBV 181. Under

för utomhusexperiment. Dessa mesokos-

första kvartalet 2021 har fartyget legat på

mer är byggda för att tåla is, och kan an-

varv för en ändamålsenlig anpassning till
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MESOKOSMANLÄGGNING
Antal mesokosmer: 12 st
Höjd: 5 meter
Volym: ca 2 000 liter/mesokosm
Vattenkälla: Naturligt brackvatten
via egen anläggning alternativt
annan källa via tanktransport.
Exempel på användningsområden:
• Möjlighet att överföra intakta
Vid UMF finns båtar och fartyg
av olika storlek för kustnära
provtagningar i Bottniska viken.
FOTO: Kristina Viklund

mjukbottensediment till rören.
• Bortfiltrering av partiklar ner till
1 mikrometers storlek.
• Temperaturen i rören kan regleras på olika nivåer, vilket gör att

KBV 181

R/V BOTNICA

(Redare: Kustbevakningen)

Längd: 23,5 m

Längd: 56 m

Bredd: 5,1 m

Bredd: 10,2 m

Djupgående: 1,5 m

Djupgående: 5,3 m

Övrigt: Kräver två mans besätt-

Övrigt: Fartyget har isklass 1A

ning och tar max 12 passagerare.

man kan skapa termisk omblandning precis som i naturen,
samt artificiellt bygga upp
temperatursprångskikt.
• Frysanläggning ovanpå meso-

5 kojplatser. Lyftkran på 3,2t för

kosmerna innebär att man kan

provtagningsutrustning.

hantera projekt som kräver isbelagda vattenpelare. Hastigheten

NYTTJANDE AV FARTYG
OCH BÅTAR 2021 (DYGN/
TILLFÄLLE)		
		

GRÅSUGGAN

för frysning eller upptining kan

Längd: 9,75 m

styras, vilket möjliggör till exem-

Djupgående: 1,2 m

pel systematiska studier av is

Övrigt: Kräver en mans besätt-

algers påverkan vid vårblomningen.

(2020)

2021

ning och tar max 6 passagerare.

(7+25)

37+8

2 kojplatser. Enklare svängkran

R/V Botnica

(72)

99

Gråsuggan

(29)

28

(–)

20

KBV 181 + 201

Trolle

för provtagningsutrustning.

• Armaturer som kan imitera solens spektra och intensitet på
olika sätt. Teoretiskt: Spektrum

TROLLE

och intensitet över dygnet base-

Multi		20

Längd: 7,2 m

Buster 2

(10)

30

Djupgående: 0,6 m

Linder

(24)

2

Övrigt: Kräver en mans besätt-

Skoter

(0)

10

ning och tar max 4 passagerare.

Övriga

0

2

Trålningsutrustning finns ombord.

ras på geografiskt läge, en styrfil som kontrollerar lamporna tas
fram av mjukvaran. Uppmätt:
Spektrum och intensitet mäts
utomhus över en tidsperiod,
data konverteras till en styrfil
som kontrollerar lamporna. Realtid: Spektrum och intensitet
mäts via en optisk fiber som tar

TRÅGHALLAR

in ljus ovan taket, en mjukvara

Maximalt antal tråg om 1 m3: 24

omvandlar data till styrsignaler

Antal linjer: 4 (3 tempererade + 1 med inkommande vattens temperatur)
Temperaturområde för varje linje: 2–20°C (inom ±10°C från inkommande
vattens temperatur).

som används av lampornas
mjukvara.
• Ventilationen i mesokosmhallen

Maximalt tempererat flöde: 178 l/min.

styrs av koldioxidhalten i rum-

Maximalt flöde som kan renas: 50 l/min

met, vilket innebär att man kan
studera effekten av en ökad kol-

Övrigt: Möjlighet till försök med toxiska substanser.

dioxidhalt i vattnet.
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Sjösättning av mesokosmer för utomhusbruk.
Mesokosmerna är byggda för att tåla is, och
har utvecklats vid UMF inom H2020-projektet
Aquacosm. FOTO: Kristina Viklund

Marina bakterier från Bottniska viken.
FOTO: Ashish Verma

FOTO: Kristina Viklund

FOTO: Kristina Viklund

Robin Bergman, tekniker vid UMF, under
sjösättning av mesokosmer. FOTO: Kristina Viklund

FORSKNING
UMF stödjer marin forskning i Bottniska viken med omfattande forskningsinfrastruktur. Detta görs genom att erbjuda forskare tillgång till välutrustade laboratorier, storskaliga moderna experimentuppställningar, välutrustade forskningsfartyg, mångsidiga båtar, svävare och kvalificerad personal. Resurserna nyttjas
främst av forskare från Umeå universitet, men även av forskare från andra lärosäten.
Under 2021 har stöd getts till det strategis-

ga tillståndet i Arktiska oceanen avseende

Dessutom ska ekologisk påverkan från en

ka forskningsområdet EcoChange, som

biologi, kemi och hydrografi. Total deltog

ökad mängd löst organiskt material i vatt-

fokuserar på klimatförändringarnas effek-

75 personer. Synoptic Arctic Survey är ett

net under vinterförhållanden undersö-

ter på Östersjön. I EcoChange samarbetar

internationellt projekt med ett tiotal län-

kas. Utomhusanläggningen består av nio

forskare från Umeå universitet, Linnéuni-

der som genomfört expeditioner under

av de mesokosmer som byggts vid UMF

versitetet, SLU och
Naturhistoriska
rikssjösättning
av mesokosmer.

2020 och 2021.

under det föregående Horizon 2020-pro-

arbetet, och en hel del provtagningar och

Inom det europeiska Horizon 2020-pro-

analyser görs med UMF:s resurser.

jektet Aquacosm plus har UMF startat det

UMF bidrar också till att utveckla en

första mesokosmprojektet i sitt slag som

webbportal för att samla in primärdata

Inom ramen för EcoChange bidrog UMF

sträcker sig över en hel vinter och inbe-

från mesokosm-experiment. Detta görs

med utrustning till en forskargrupp från

griper istäcke. Projektet genomförs i sam-

tillsammans med IT-företaget Dpend, och

Umeå universitet och Linnéuniversitetet

arbete med forskare från IGB LakeLab

ska integreras med befintliga internatio-

inför expeditionen Synoptic Arctic Sur-

(Berlin) och syftar till att jämföra experi-

nella forskningsdatabaser. Projektet

vey. Expeditionen genomfördes under

mentförhållandena i mesokosmer för ut-

bidrar till att förbättra tillgängligheten

augusti och september med polarforsk-

omhusbruk med vår befintliga anläggning

och kvaliteten på forskningsdata.

ningsfartyget Oden. Syftet var att kartläg-

inomhus, som också kan skapa istäcke.

Robin Bergman, tekniker vid UMF, under

▼

jektet Aquacosm.

museet. Umeå universitet är värd för sam-

Forskningsfartyget R/V Botnica
används för olika uppdrag inom
forskning och miljöanalys i
Bottniska viken.
FOTO: Kristina Viklund
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Forskningsprojekt
Följande forskningsprojekt har nyttjat UMF:s infrastruktur under 2021.
BETYDELSE AV PATOGENA SVAMPAR

organiskt kol i vattenprover från experi-

prover analyseras med mikroskop. Ny

FÖR HAVETS KOLCYKEL

menten.

DNA-teknik skulle också kunna användas.

Patogena svampar är en organismgrupp

Forskningsledare: Agneta Andersson,

Forskarna undersöker om de med DNA-

som det finns väldigt begränsad kunskap

Umeå universitet

teknik kan undersöka förekomsten av
växtplankton lika bra, eller till och med

om. De kan ha stor ekologisk och evolutionär betydelse. Projektet fokuserar på

MORFOLOGISK OCH GENETISK

bättre, genom att använda DNA-teknik

chytrider, en svampgrupp som kan infek-

ANPASSNING HOS ARKTISKA

som komplement till mikroskopanalys.

tera växtplankton. Forskarna studerar var

PROKARYOTER VID EXTREMT

Forskningsledare: Agneta Andersson,

och när chytrider förekommer i Östersjön

LÅG TILLVÄXT

Umeå universitet

med syfte att koppla deras förekomst till

Bakterierna i havet spelar en avgörande

specifika miljöförhållanden och speciella

roll i de globala kretsloppen av grundäm-

HUR FÖRÄNDRAS STÖKIOMETRI

växtplanktonarter.

nena kol, kväve och fosfor, även i Arktis

OCH NÄRINGSKVALITET HOS

Forskningsledare: Agneta Andersson,

med långa perioder av kyla och närings-

PLANKTONSAMHÄLLEN I KUST-

Umeå universitet

brist. Forskare från både Umeå universitet

EKOSYSTEM AV KLIMATFÖR-

och Linnéuniversitet inom EcoChange-

ÄNDRINGAR?

SAFESED – SÄKER OCH ICKE-

projektet undersöker hur bakterier

I norra Sverige kommer klimatförändring-

DESTRUKTIV AVSKILJNING AV

anpassar sig genom att ta reda på vilka

arna innebära ökad nederbörd vilket får

FÖRORENINGAR FRÅN SEDIMENT

gener som bakterierna använder och om

till följd att mer organiskt material från

I stället för att gräva bort eller täcka över

bakterier överför gener mellan varandra.

land och näring följer med älvarna ut i

förorenade sediment testar forskarna en

Elektronmikroskopi används för att stu-

havet. Det ökade flödet leder också till att

teknik att ta bort föroreningar genom att

dera förändringar i cellstruktur. Både

saltvattnet späds ut så att salthalten blir

sticka ner spjut fyllda med etanol i sedi-

mesokosmexperiment och en expedition

lägre. Forskarna använder havsvikar med

mentet. Föroreningarna flyttar sig från

till Arktiska oceanen ska bidra till ökad

klart respektive brunt vatten som model-

sedimentet in i spjuten. När spjuten efter

kunskap.

ler för situationen nu och i framtiden. De

en tid lyfts upp, följer föroreningarna

Forskningsledare: Johan Wikner,

undersöker hur mängden plankton och

med. Forskarna testar hur effektiv meto-

Umeå universitet

koncentrationen av fleromättade fettsyror
i plankton påverkas av klimatförändring-

den är under kalla svenska förhållanden.
Speciellt för Sverige är också att sediment

UPPFÖLJNING AV DIREKTA

arna.

kan utgöras av fiberbankar som innehål-

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA

Forskningsledare: Danny Lau,

ler mycket organiskt material och speci-

ÖVERGÖDNING I ÖSTERSJÖNS

Sveriges lantbruksuniversitet

ella föroreningar från trä- och pappersin-

NORDLIGA HAVSVIKAR

dustrin. Spjuten har kunnat placeras ut

Östersjön påverkas av vad de 85 miljoner

HALOGENERADE NATURLIGA

tack vare UMF:s båtar och personal.

människor som bor runt Östersjön gör.

SUBSTANSER (HNP) I NORDISKA

Forskningsledare: Stina Jansson,

En påverkan är övergödning som visar sig

MARINA EKOSYSTEM

Umeå universitet

som algblomning och syrefria bottnar.

Halogenerade naturliga substanser (HNP)

Länsstyrelsen i Västernorrland arbetar

är kemiska ämnen som innehåller ato-

BAKTERIERS FÖRMÅGA ATT

med att minska övergödningen med åt-

merna klor, brom och/eller jod. De pro-

ANPASSA SIG TILL KLIMAT-

gärder som Sweco tagit fram. Forskarna

duceras i havet av bakterier, växtplank-

FÖRÄNDRINGARNA

undersöker hur åtgärderna påverkar ke-

ton, alger och vissa ryggradslösa djur. För

I norra Sverige kommer klimatförändring-

miska ämnen och levande varelser i om-

organismerna har ämnena viktiga funk-

arna innebära ökad nederbörd vilket får

råden som drabbats av övergödning. UMF

tioner som kemisk kommunikation, att

till följd att mer brunfärgat organiskt

har analyserat närsalter och löst organiskt

förhindra påväxt samt skydd mot preda-

material följer med älvarna ut i havet. Det

kol i vattenprover.

tion. HNP är också oroande ur ett miljö-

leder till att mängden växtplankton mins-

Forskningsledare: Jenny Ask,

perspektiv. De kan bidra till uttunning av

kar eftersom vattnet blir mindre genom-

Umeå universitet

ozonlagret och vissa är giftiga på samma
sätt som kemikalier från utsläpp. Klimat-

släppligt för ljus. Då behöver bakterier
som tidigare ätit växtplankton övergå till

DNA-STRECKKODNING AV

förändringarna förväntas påverka art-

att äta av det organiska materialet. Fors-

MARINA VÄXTPLANKTON

sammansättningen i havet vilket i sin tur

karna undersöker hur bakterierna anpas-

Hur mycket växtplankton det finns och

leder till att vissa HNP kommer att öka.

sar sig till annan föda och om anpassning-

vilka växtplankton som finns är viktigt att

Forskarna undersöker hur HNP bildas

en går snabbare om det finns predatorer

ta reda på för att kunna bedöma hur ha-

och sprids för att kunna förutsäga hur

närvarande. UMF har analyserat löst

vet mår. Det görs idag genom att vatten-

klimatförändringarna kommer att påver-
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Publikationer
2021
ka spridningen av HNP. UMF har bidragit

menten, vilka skadliga effekter kemika-

med provtagningar och kemiska analyser.

lierna ger och identifierar vilka ämnen

Forskningsledare: Terry Bidleman,

det är som ger de skadliga effekterna.

Umeå universitet

UMF har bistått med båtar för att samla
prover från sediment.

EFFEKTER AV BRUNIFIERING

Forskningsledare: Christine Gallampois,

PÅ MARINA FÖDOVÄVARS

Umeå universitet

Cabrerizo, Marco J.; Marañón,
Emilio; Fernández-González,
Cristina; et al. 2021. Temperature Fluctuation Attenuates the
Effects of Warming in Estuarine
Microbial Plankton Communities. Frontiers in Marine

EFFEKTIVITET
I norra Sverige kommer klimatförändring-

FÖRSÖK ATT MILDRA EFFEKTER

arna innebära ökad nederbörd vilket får

AV ÖVERGÖDNING

till följd att mer brunfärgat organiskt

Östersjön är ett hav som är känsligt för

material följer med älvarna ut i havet. Det

övergödning. Klimatförändringarna med

leder till att mängden växtplankton mins-

ökad nederbörd spär på problemen efter-

kar eftersom vattnet blir mindre genom-

som mer brunfärgat organiskt material

släppligt för ljus. Forskarna studerar in-

följer med älvarna ut i havet och mer

samlade data från en period (1998 – 2001)

sediment slammas upp. Det här påverkar

med extra mycket nederbörd för att ta

födovävarna. Forskarna undersöker hur

reda på om den minskade mängden växt-

födovävarna påverkas genom experiment

plankton ledde till mindre djurplankton

med övergödning och färgat vatten i

och till färre planktonätande fiskar. UMF

utomhusmesokosmer. UMF har tillhanda-

har bidragit med provtagningar inom den

hållit analysinstrument för att mäta

nationella miljöövervakningen.

mängden klorofyll i prover från havs-

Forskningsledare: Agneta Andersson,

vatten och sediment.

Umeå universitet

Forskningsledare: Aurélie Garnier,
Sveriges lantbruksuniversitet

EN RISKBASERAD BEDÖMNING AV
MIKROPLASTFÖRORENINGAR I DEN

HUR VIKTIGA BIOLOGISKA

MARINA MILJÖN

PROCESSER PÅVERKAR DISTRI-

Det finns mikroplast i haven, men vi vet

BUTIONEN OCH EFFEKTERNA AV

inte hur mycket. Forskarna samlar därför

OLIKA TYPER AV PLASTPARTIKLAR

in vattenprover, sedimentprover och djur

I MARINA EKOSYSTEM

och analyserar hur mycket plast de inne-

Plast finns i alla hav, men forskarna hittar

håller och sammanställer detta och analy-

mindre plast än de förväntat sig utifrån

serar. Ett syfte med forskningen är att

beräkningar av hur mycket plast som

utveckla provtagningsmetoder för att

hamnar i havet. Forskarna tror att orsa-

harmonisera hur vi mäter och analyserar

ken är att levande organismer påverkar

mikroplaster för att mikroplaster i framti-

hur mycket plast det finns i vattnet ge-

den ska bli en del av miljöövervakningen.

nom att de sätter sig fast på plastpartiklar

UMF har bidragit med forskningsfartyg

eller äter upp plastpartiklar och på så sätt

för att kunna ta vatten-, sediment- och

får dem att sjunka. I ett experiment i

musselprover.

UMF:s mesokosmer har forskare från

Forskningsledare: Anna Rotander,

danska och spanska lärosäten tillsatt

Örebro universitet

mikroplast till vattnet och undersökt hur
levande varelser i vattnet och bottensedi-

BALTICSED: FÖR EN GIFTFRI

ment påverkas av mikroplast och dessut-

ÖSTERSJÖ – VIRTUELL EFFEKT-

om hur de levande varelserna påverkat

DRIVEN ANALYS OCH EN ICKE-

vad som händer med plastpartiklarna.

DESTRUKTIV SANERINGSMETOD

Forskningsledare: Annemette Palmqvist,

Mänskliga aktiviteter har lett till stora

Roskilde universitet

utsläpp av kemikalier till Östersjön.
Mycket har samlats i sediment på botten.
Forskarna undersöker prover från sedi-
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Science, Frontiers Media S.A.
2021, Vol. 8.
Figueroa, Daniela; Capo, Eric;
Lindh, Markus V.; et al. 2021.
Terrestrial dissolved organic
matter inflow drives temporal
dynamics of the bacterial
community of a subarctic
estuary (northern Baltic Sea).
Environmental Microbiology,
John Wiley & Sons 2021,
Vol. 23, (8) : 4200-4213.
Jürgens, Klaus; Wikner, Johan.
2021. Microbial community and
processes. Climate change in
the Baltic Sea: 2021 fact sheet,
Helsinki: Helsinki Commission
(HELCOM) 2021 : 39-39.
Lau, Danny C P and Jonsson,
Anders and Isles, Peter D. F. and
Creed, Irena F. and Bergström,
Ann-Kristin (2021). Lowered
nutritional quality of plankton
caused by global environmental
changes. Global Change
Biology. 27, 6294-6306.
Rodríguez, Juanjo; Gallampois,
Christine; Haglund, Peter; et al.
2021. Bacterial communities as
indicators of environmental
pollution by POPs in marine
sediments. Environmental
Pollution, Elsevier 2021,
Vol. 268.

Provtagning med rosetthämtare ombord
på forskningsfartyget KBV 181. Med hjälp av
denna utrustning tas vattenprover på olika
djup för vidare analys. Vid provtagningen mäts
också temperatur och salthalt genom hela
vattenpelaren. FOTO: Marlene Johansson

Marinbiolog Marlene Johansson förbereder
provtagning av djurplankton. FOTO: Martina Jeuthe

Laboratorieingenjör Martina Jeuthe och
kemist Anna Palmbo Bergman gläds
åt att vara tillbaka på KBV 181 efter en
period av renovering. På bilden pågår en
vattenprovtagning med assistans av Sammy
Lindgren, Kustbevakningen.
FOTO: Marlene Johansson

MILJÖANALYS
Inom miljöanalysverksamheten vid UMF ligger fokus främst på havsmiljön
i Bottniska viken. Verksamheten är bred, med allt från expeditioner till havs
där viktig information om havets tillstånd samlas in till tidsserieanalys och
undersökning av orsaker till eventuella avvikelser från förväntade förhållanden.
Det är en viktig del av den svenska nationella miljöövervakningen.

UTFORMNING AV MÄTPROGRAM

KVALITETSSÄKRING OCH

att föreslå effektiva åtgärder för en bättre

OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

LAGRING AV DATA

havsmiljö. Verksamheten utförs i nära

UMF utformar kostnadseffektiva mät-

Mätdata kvalitetskontrolleras enligt fast-

samverkan med forskning som pågår.

program som ska ge en vetenskapligt väl-

ställda rutiner i UMF:s ackrediterings-

grundad bild av ekosystemets funktion,

system innan de läggs in i databaser. Vid

UMF bidrar årligen med underlag till den

och som ska ge möjlighet att upptäcka

UMF nyttjas främst tre databaser för lag-

webbaserade tillståndsbeskrivningen Sve-

förändringar i tid och rum och därigenom

ring av data; databaserna dBotnia och

riges vattenmiljö. Bidraget består av data-

vara ett stöd för miljöförvaltande myndig-

Wilab för lagring av data från vattenprov-

leveranser och vetenskapliga utvärdering-

heter. Det innefattar att föreslå vilken typ

tagning, och databasen Beda för lagring av

ar, samt texter till tillståndsbeskrivning-

av data som ska samlas in, med vilken

data från provtagningen av bottenfauna.

arna. Läs mer om Sveriges vattenmiljö

frekvens och med vilken rumslig sprid-

Data levereras kvalitetssäkrade till den

under avsnittet “Kommunikation”.

ning.

nationella marina databasen vid SMHI.
UMF deltar kontinuerligt i interkalibre-

UMF deltar i samrådsmöten med Kust-

ringar och provningsjämförelser.

grupp Nord, en sammanslutning av miljöhandläggare vid de fem kustlänsstyrelser-

ningsgrunder för kust och hav. Bedömningsgrunder är ett klassificeringssystem

UTVÄRDERING

na i Bottniska viken. Samråden stärker

med vilket man ska kunna bedöma om

Insamlade data används främst för att

och fördjupar dialogen mellan UMF och

uppmätta värden är låga eller höga jäm-

göra bedömningar av miljötillståndet och

de regionala kustvattenmiljöförvaltande

fört med ursprungliga eller för området

dess utveckling. Analyser och synteser av

myndigheterna i Bottniska viken. Ett re-

normala nivåer. Att definiera acceptabelt

tidsserier görs för att bättre förstå föränd-

sultat av årets samverkan med kustläns-

tillstånd är en stor vetenskaplig utmaning

ringar, exempelvis vad som styr före-

styrelserna i regionen är att aktuell veten-

som innefattar både framtagande av

komst och tillväxt av organismer och hal-

skaplig kunskap avseende begränsande

referensvärden för opåverkad nivå och

ter av näringsämnen, syre och andra

ämne för primärproduktionen i Bottniska

acceptabel avvikelse från dessa.

substanser. Resultaten används även för

viken har sammanställts och rapporterats.

▼

UMF deltar även i utveckling av bedöm-

PROV- OCH DATAINSAMLING
Genom mätningar med standardiserade
metoder och dokumenterad spårbarhet
insamlas data av god kvalitet. Denna verksamhet är ackrediterad av Swedac. Verksamheten genererar långa tidsserier av
ekologiska data med god jämförbarhet
såväl i tiden som med andra laboratorier.
UMF utför provtagningar av och mätningar i vatten, bottensediment och organismer. Verksamheten bedrivs på uppdrag
av bland annat Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna längs Bottniska
vikens kust, vattenmyndigheter, SMHI
och Strålsäkerhetsmyndigheten.
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Marinbiolog Petra Rådman
analyserar djurplankton. Vid
UMF finns taxonomer med
stor kunskap om djurplankton,
växtplankton, bottenlevande
djur och makrovegetation.
FOTO: Kristina Viklund

Uppdrag inom miljöanalys under 2021
FRIA VATTENMASSAN

av Havs- och vattenmyndigheten. Vid ned-

METODUTVECKLING BOTTENFAUNA

Detta mätprogram är det mest omfattande

läggning av fiskodlingar i Västernorrland

Under 2021 har en studie påbörjats i syfte

vid UMF och mätningar i Örefjärden finns

finns ett unikt tillfälle att undersöka hur

att ta fram konversionsfaktorer för våt-

sedan 1980-talet. Genom nästan månatliga

och om den marina miljön återhämtar sig

vikter erhållna vid etanol- och formalin-

expeditioner undersöks ett stort antal

efter en intensiv näringsbelastning från en

baserad konservering av bottenfauna.

hydrografiska, kemiska och biologiska

punktkälla. Utöver en beskrivning av plat-

Studien har föranletts av bytet av konser-

variabler på utsjöstationer i Bottenviken

sernas återhämtning kommer projektet att

veringsmedel i nationella miljöövervak-

och Bottenhavet. Det nationella mätpro-

lämna rekommendationer för vidare-

ningsprogram för bottenfauna.

grammet samordnas också med regionala

utveckling av övergödningsindikatorer till

på kuststationer i Rånefjärden i Bottenvi-

havs- och kustvattenförvaltning. Under

ÖVRIG PROVTAGNING

ken, Örefjärden i norra Bottenhavet och

året har mjukbottenfauna, makrovegeta-

Vatten- och sedimentprover från utsjö-

Gaviksfjärden i centrala Bottenhavet.

tion och fysisk-kemiska och biologiska

stationerna i Bottenviken och Bottenhavet,

Under 2021 genomfördes totalt 36 expedi-

parametrar i fria vattenmassan undersökts

samt strömming från Örefjärden, har prov-

tioner, varav en genomfördes tillsammans

vid fyra separata provtagningar.

tagits på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten. Provtagning för mätprogrammet

med SMHI ombord på forskningsfartyget
Svea. Mätprogrammet finansieras av Havs-

ÖVERGÖDNING

Missbildade embryon av vitmärla har

och vattenmyndigheten samt länsstyrel-

Miljötillståndet i totalt sju kustvatten-

utförts på uppdrag av Stockholms univer-

serna i Norrbotten och Västernorrland.

områden har undersökts med avseende

sitet. UMF har även genomfört provtag-

på främst övergödningsparametrar som

ning av sediment och fotografering av

SEDIMENTLEVANDE MAKROFAUNA

definierat av Vattendirektivet. Under-

sedimentprofiler i ett kustområde utanför

Detta program startades också upp under

sökningen gjordes på uppdrag av läns-

Skellefteå för att samla information om

1980-talet. Förekomst och artsammansätt-

styrelserna i Västernorrland och Väster-

halter av metaller och miljögifter på

ning av bottendjur större än en millimeter

botten. Projektet fortsätter 2022 i Väster-

uppdrag av Boliden Mineral.

undersöks. Nationella och regionala mät-

botten.

program integreras, vilket säkerställer en
god övergripande undersökningsstrategi
och jämförbarhet i resultaten. I begränsad
omfattning ingår även recipientkontroll i
provtagningen. Under 2021 genomfördes

Kemist Anna Palmbo Bergman tar ut
prover från vattenhämtarna för kemiska
och biologiska analyser. Många analyser
görs redan ombord på fartyget.

mätprogrammet i 15 stationskluster om
sammanlagt 150 stationer, från Ålands hav

FOTO: Marlene Johansson

i söder till norra Bottenviken i norr. Mätningarna i Bottniska viken finansieras av
Havs- och vattenmyndigheten tillsammans
med länsstyrelserna längs Bottniska
vikens kust.
PROVFISKE
Provfiske för beståndsuppskattning
genomförs årligen på 45 stationer i Örefjärden. Fisk samlas in och skickas till
Naturhistoriska riksmuseet för miljögiftsanalys, medan otoliter och gällock skickas
för vidare analys till SLU, Institutionen för
akvatiska resurser. Prov-fisket görs på
uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten.
FISKODLINGAR –
EFFEKTER AV NEDLÄGGNING
Under 2021 har UMF fortsatt ett projekt
med fokus på att följa eventuella effekter
av nedläggningen av fiskodlingar i två fjärdar i Höga Kusten. Projektet, som är minst

ANTAL ANALYSER 2021
Hydrografianalyser (Antal provtagningar x antal prov): 2632
Kemianalyser: 5976
Biologianalyser: 1508

treårigt, startades 2020 och är finansierat
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REMISSVAR OCH RÅDGIVNING 2021
• På uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten lämnades en vetenskaplig
rekommendation om begränsande
näringsämne i Bottniska vikens vattenförekomster baserat på en litteraturstudie.
• Miljöanalytiker vid UMF deltar i ett
antal expert- och referensgrupper på
regional, nationell och internationell
nivå, exempelvis i olika expertgrupper
inom Helcom och ICES.
• Vetenskapligt stöd och råd ges årligen
till Informationscentralen för Bottniska
viken i samband med algblomningar.
Detta uppdrag innebär även att UMF

Laboratorieingenjör Åsa Hallberg
kontrollerar flödesmätaren i djurplanktonhåven inför provtagning.

analyserar prov från algblomningar i

FOTO: Sonia Brugel

Bottniska viken.
• HMI-Umu bidrog till HMI:s samlade
remissvar gällande: Dnr 2807-20
Uppdatering av åtgärdsprogram för
havsmiljön. UMF har även besvarat
samma remiss genom Tek-Nat
fakulteten vid Umeå universitet.
• HMI-Umu lämnade remissvar på miljömålsberedningens omfattande utredning Havet och människan både via
Umeå universitet och ett samordnat
nationellt svar via Havsmiljöinstitutet.
• UMF svarade på remiss från Naturvårdsverket (NV-09591-20) om systematiskt
kvalitetsledningsarbete för samordnad
miljöövervakning.
• HMI-Umu bidrog till ett nationellt
remissvar från Havsmiljöinstitutet om
förvaltningsplan för Vattenmyndigheterna.
• Under året har UMF, på uppdrag av
Havs- och vattenmyndigheten, medverkat i projektet “Inledande bedömning
pelagiska habitat” med att granska de
förslag på indikatorer och gränsvärden
för miljöstatus som är under utveckling
inom ramen för Havsmiljödirektivet.
• Miljöanalytiker från UMF har under året
haft ett uppdrag som särskild ledamot
vid Mark- och miljödomstolen.
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KOMMUNIKATION
UMF sprider kunskap till samhället om havsmiljöns tillstånd och
den marina forskning som pågår. Detta görs framförallt via tidskriften Havsutsikt, webbplatsen havet.nu och den digitala fälthandboken Livet i havet.
Havsmiljöns tillstånd presenteras på webbplatsen Sveriges vattenmiljö.
Havsutsikt, havet.nu och Livet i havet ut-

Umeå universitet under året kunde en

skaplig karaktär som uppkommer vid

gör ett sammanhållet koncept med målet

samlingssida för all pågående marin

redaktionens arbete.

att öka den allmänna kunskapen och

forskning vid Umeå universitet upprät-

engagemanget för havsmiljöfrågor, att

tas. Sidan (https://www.umu.se/forsk-

Havsutsikt kom under 2021 ut med två

öka det långsiktiga intresset och stödet

ning/omraden/marin-vetenskap/ ) pre-

24-sidiga nummer med varierat innehåll.

för marin forskning och att bygga nya

senterar såväl forskningsprojekt som

Upplagan av den tryckta tidskriften var

broar mellan forskning, miljöförvaltning

tillgänglig infrastruktur.

11 000. Antalet prenumeranter var cirka
7 000. Dessutom skickades tidningen till

och allmänhet. De tre produkterna har
under 2021 tillsammans haft över en mil-

TIDSKRIFTEN HAVSUTSIKT

naturrum, skolor, bibliotek och liknande

jon sidvisningar. Produktionen bygger på

Havsutsikt är en populärvetenskaplig tid-

inrättningar. Den spreds också till skolor

ett samarbete mellan Umeå universitet,

skrift som beskriver svensk havsforsk-

i hela landet genom stiftelsen Utbudet.

Stockholms universitet, Göteborgs uni-

ning och annan marin verksamhet. Tid-

versitet och SLU inom ramen för Havs-

skriften innehåller artiklar som forskarna

Webbversionen av tidskriften är ett kom-

miljöinstitutet. Havsmiljöns tillstånd

själva skriver med stöd av redaktionen.

plement till den tryckta tidningen. Den

presenteras på webbplatsen Sveriges

Redaktionen består av kommunikatörer

har idag drygt 2300 prenumeranter, och

vattenmiljö.

från enheterna vid Umeå universitet,

webbplatsen hade under 2021 cirka

Stockholms universitet, Göteborgs uni-

67 000 besökare och 95 000 sidvisningar.

Förutom dessa produkter har flera repor-

versitet samt Havsmiljöinstitutets kansli.

tage som publicerats på Umeå universi-

Ett redaktionsråd med forskare från flera

WEBBPLATSEN HAVET.NU

tets webb presenterat pågående marin

lärosäten stöder redaktionen i arbetet

På webbplatsen havet.nu finns fakta,

forskning. Genom att forskningsområdet

med såväl bedömning och urval av in-

dagsaktuella nyheter om havet, resultat

“Marin vetenskap” implementerades vid

komna förslag som med frågor av veten-

från havsforskning och redovisningar av
miljötillstånd. Webbplatsen länkar även
till annonserade tjänster inom marin
vetenskap och förvaltning, kurser, konferenser, rapporter och avhandlingar.
Webbplatsen havet.nu sorterar forskning, fakta och nyheter utifrån olika
ämnen och temaområden. Med tydliga
länkar och hänvisningar är det lätt att
hitta vidare till ursprungskällor och viktiga aktörer inom ämnesområdet. Havet.
nu riktar sig till skolor, allmänhet, forskare, miljötjänstemän och media.
Under 2021 var antalet besökare på
havet.nu cirka 200 000, och antalet sidvisningar cirka 380 000. Flest besökare
är det under arbetstid, vilket tyder på att
besökarna till stor del är fackfolk och
skolelever.
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FOTO: Robert Kautsky/Azote

DEN DIGITALA FÄLTHANDBOKEN

application) under 2021. Det betyder att

presentera analyser av miljötillståndet i

LIVET I HAVET

webbplatsen och appen är en direkt

havet samt lyfta fram och tillgängliggöra

Livet i havet är en digital fälthandbok

spegling av varandra. Appen visas idag

data från både nationell och regional

som drivs av Stockholms universitet,

på Skansens Östersjöhus, Naturum

miljöövervakning för hav, sjöar vatten-

Umeå universitet och Göteborgs univer-

Västervik och på Havets hus i Lysekil. När

drag och grundvatten. Denna webbplats

sitet inom ramen för Havsmiljöinstitutet.

den nya PWA-versionen är helt klar kom-

drivs på uppdrag av Havs- och vatten-

Här presenteras 400 vanliga arter som

mer den att erbjudas alla naturum och

myndigheten.

lever i svenska havsområden. Även olika

muséer med havsanknytning i Sverige.
Sveriges vattenmiljö bygger på ett omfat-

havsmiljöer presenteras, liksom basfakta
om havet. Webbplatsen Livet i havet är

Besöksantalet på Livet i havet ökar

tande samarbete som involverar utförare

nära sammankopplad med såväl havet.

stadigt. Under 2021 hade Webbplatsen

vid ett stort antal lärosäten, myndigheter

nu som Havsutsikt, och relaterad infor-

240 000 besökare och drygt 600 000

och andra aktörer. Under året har det

mation kring olika ämnen och arter häm-

sidvisningar.

pågått ett redaktionellt arbete med att
uppdatera rapporter, lägga till nya mät-

tas från den gemensamma databasen
som utgör grunden för de tre olika pro-

WEBBPLATSEN SVERIGES

dukterna.

VATTENMILJÖ

variabler samt publicera specialartiklar.

Inom ramen för Havsmiljöinstitutet del-

Antal besök på webbplatsen var 54 000

Livet i havet byggdes om till en PWA-

tar UMF i drift och utveckling av webb-

under året, och antal sidvisningar var

anpassad webbplats (progressive web

platsen Sveriges vattenmiljö. Syftet är att

71 000.
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CTD-utrustningen, här hanterad av
laboratorieingenjör Martina Jeuthe,
mäter temperatur, salthalt och tryck
i vattenpelaren.
FOTO: Marlene Johansson
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Ombord på forskningsfartyget KBV 181 finns
nya laboratorier för kemiska och biologiska
analyser.
FOTO: Anna Palmbo Bergman

Forskningsfartyget KBV 181 har anpassats
för den verksamhet som UMF bedriver inom
forskning och miljöövervakning.
FOTO: Åsa Hallberg

Oroligt hav i Bottniska viken.
Provtagningar görs året om
på uppdrag av den nationella
miljöövervakningen.
FOTO: Martina Jeuthe
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