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Östersjön - ett unikt innanhav
Under den senaste istiden var Östersjön täckt av inlandsis. Istäckets sydgräns gick
genom nuvarande norra Tyskland och var upp till tre kilometer tjockt. Alltsedan isen
började dra sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan har Östersjön genomgått olika
stadier av avsnörning från Nordsjön och vattnet har varit omväxlande sött och
salthaltigt (se bilaga 1 och 2).
Östersjön är världens idag största brackvattensystem. Till skillnad från de flesta
mynningsområden i världen, är Östersjöns salthalt förhållandevis stabil. De grunda
trösklarna vid Öresund och Bälten minimerar inflödet av saltvatten och de många
vattendragen späder ut havsvattnet med sötvatten och därmed upprätthålls de låga
salthalterna i olika delar av Östersjön. Det tar ungefär 30 för vattnet i egentliga Östersjön
att bytas ut och i Bottenhavet ungefär 10 år. Detta ger stabila förhållanden för växt- och
djursamhällena.

antal arter

Faunan och floran utgör en unik blandning av sötvattensarter och marina arter (Kautsky
1989, 1995). Salthaltsgradienten från 8 till 2 ‰ utgör en extrem miljö för såväl marina
som limniska organismer (figur 1 & 2) och därför är det få arter som överlever
förhållandena. Dessa organismer kan dock förekomma i höga tätheter, främst på grund
av avsaknad av konkurrens samt stabila miljöförhållanden (Kautsky & Kautsky 1995).
Detta är ett unikt drag för Östersjön. Antalet marina arter minskar drastiskt mot de
inre delarna av Östersjön (figur 2). Stora förändringar sker framför allt vid Ålands
hav vid ingången till Bottenhavet och även vid Norra Kvarken mellan Bottenhavet
och Bottenviken (figur 3). Vid Höga Kusten (figur 4) finns fortfarande flera marina
arter men många har sin nordgräns strax norr därom. Däremot ökar antalet

salthalt ‰
Figur 1. Totala antalet marina arter, brackvattenarter
och sötvattensarter i förhållande till salthalt. Grått fält
visar salthalten vid Höga Kusten. Efter Remane (1940).
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Figur 2. Salthalt i promille i ytvattnet (pricklinjer) och antalet makroskopiska marina arter
(i cirklar) i olika delar av Östersjön. Några marina arters nordgränser: a) östersjömussla
Macoma balthica b) blåmussla Mytilus edulis c) torsk Gadus morrhua d) blåstång Fucus
vesiculosus e) öronmanet Aurelia aurita f) rödspätta Pleuronectes platessa g) makrill Scomber
scombrus h) vanlig sjöstjärna Asteria rubens i) strandkrabba Carcinus maenas. Efter Jansson
(1972).

sötvattensarter med minskande salthalt. Detta är påfallande framför allt i de inre,
minst saltvattenspåverkade delarna av Höga Kusten, exempelvis i Norafjärden och
grunda vikar på väg att lyftas upp av landhöjningen och bli till sjöar (Kautsky 1988).
Till skillnad från norra Skandinaviens västra kustområden, finns det inget märkbart
tidvatten i Östersjön, nivåskillnaderna uppgår till några få centimeter. Istället orsakas
vattenståndsskiftningar i Östersjön av förändringar i lufttryck och vindar. Då Östersjön
är litet och väl skiljt från Västerhavet blir dessa skiftningar betydande och mer
oregelbundna än tidvatten. Störst variation blir det i ändarna av den ”balja” Östersjön
utgör, i norra Bottenviken skiljer det två-tre meter mellan låg- och högvatten (normalt
kring 1 m). Dessa skiftningar innebär påtagliga konsekvenser för flora och fauna och
har avgörande inverkan på strändernas växtsamhällen (Ericson & Wallentinus 1979).
Ytterligare ett särdrag för Östersjön som brackvattenhav är att det vintertid delvis är
istäckt. Det gäller främst Bottniska viken som under normala vintrar är helt istäckt.
Isen skrapar och flyttar material och har stor inverkan på vegetationen på stränder och
grunda bottnar. Under vårvintern utgör isen yngelplats för sälar.
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Figur 3. Bottniska viken.

Figur 4. Höga Kusten-området.
Det föreslagna världsarvsområdet
är markerat med röd linje.
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Östersjöns kolonisation och reliktarter
Brackvattenmiljöer är i allmänhet instabila miljöer där salthalten varierar med
exempelvis tidvattnet och vid Höga Kusten har stabila salthaltsförhållanden om 4–6
‰ rått under endast ungefär 7000 år. Därför har få rena brackvattenarter utvecklats.
De marina och limniska arter som finns vid Höga Kusten uppvisar vanligen högre
tolerans mot extrema saltvattensförhållanden än vad som är vanligt för arterna och i
framtiden kommer förmodligen nya arter att uppstå.
Periodvis har Östersjön varit (och är) förbunden med Atlanten och även österut anses
en förbindelse ha funnits med sibiriska Ishavskusten. Dessa förbindelser har fungerat
som kolonisationsvägar för framför allt Östersjöns bottenlevande organismer. En grupp
marina arter har koloniserat Östersjön västerifrån, exempelvis blåmussla Mytilus edulis
och östersjömussla Macoma balthica (se Ekman 1953, Segerstråle 1959, Rudstam &
Hansson 1990, Söderlund & Pedersén 1993, http://www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm).
Flera av de för bottenfaunan typiska arterna i Östersjön har ett annat ursprung. De
anses ha nått till Yoldia-havet via den tidigare nämnda östliga förbindelsen med
nuvarande Vita havet. Det behöver inte nödvändigtvis ha varit en direkt förbindelse,
utan mera troligt är att organismerna via uppdämt vatten längs inlandsisens kant har
slussats till Ladoga och så småningom nått Finska viken. Dessa organismer har på
grund av landhöjningen blivit isolerade relikter i Östersjön, åtskilda från populationerna längs Sibiriens kust där de återfinns framför allt vid flodmynningarna (Ekman
1953, Segerstråle 1959). Exempel på sådana reliktdjurarter ges i tabell 1.
Tabell 1. Exempel på ishavsrelikter med ett
östligt, sibiriskt, ursprung. Efter Rinkineva &
Bader (1998).
Märlkräftor - Amphipoda
Monoporeia affinis, vitmärla
Pallasea quadrispinosa, fyrtaggad reliktmärla
Gråsuggor - Isopoda
Saduria entomon, ishavsgråsugga
Pungräkor - Mycidacea
Mysis relicta, reliktpungräka
Musselkräftor - Ostracoda
Heterocyprideis sorbyana
Paracyprideis fennica
Hoppkräftor - Copepoda
Limnocalanus macrurus
Fiskar - Pisces
Coregonus albula, siklöja
Triglopsis quadricornis, hornsimpa
Däggdjur - Mammalia
Phoca hispida, vikaresäl
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Bland dessa reliktarter återfinns vitmärla Monoporeia affinis och ishavsgråsugga
Saduria entomon (figur 5), vilka tillsammans med nämnda östersjömusslan Macoma
balthica, som återfinns från ungefär 50 m djup och uppåt, fullständigt dominerar de
djupare bottnarnas fauna i hela Bottniska viken (Leonardsson 1991). Alla tre arterna
återfinns även, tillsammans med andra organismer, på lite grundare bottnar (se Höga
Kustens skärgård och vikar). Vitmärla utgör den huvudsakliga födan för
ishavsgråsugga, vilken i sin tur äts av bland annat hornsimpa Triglopsis quadricornis,
en djupbottenfisk som även den är en glacialrelikt. Ytterligare reliktarter återfinns i
den fria vattenmassan, såsom reliktpungräka Mysis relicta och hoppkräftan
Limnocalanus macrurus. Likaså räknas brunalgen brunborsting Sphacelaria arctica
som en reliktart. Bland kärlväxterna finns en del ishavsrelikter, den så kallade Primula
sibirica-gruppen. Dessa arter är vanligare förekommande norr om Höga Kusten (Ericson
& Wallentinus 1979).
Typiskt för många av dessa relikterarter är att de på grund av landhöjningen återfinns
även i sjöar. Detta gäller samtliga nyss nämnda reliktdjur, samt en märlkräfta, fyrtaggad
reliktmärla Pallasea quadrispinosa. Den sistnämnda återfinns framför allt i sötvatten
men finns sparsamt även på grunda bottnar i Bottniska viken (Sevola 1987, Foberg
1994).

Figur 5. Ishavsgråsugga Saduria entomon och vitmärlor
Monoporeia affinis, två ishavsrelikter som dominerar de djupare
bottnarna i Bottniska viken. Teckning: Görel Marklund.
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Om avsnörda havsvikar och landhöjning vid
Höga Kusten
På lång sikt innebär landhöjningen att Bottniska viken avsnörs vid Södra och Norra
Kvarken (figur 3) och de marina organismerna får allt mindre livsutrymme. Det innebär
också att den totala ytan havsbotten blir mindre och landhöjningen skjuter vegetationsbältet på de grunda bottnarna nedåt. Längre ned bibehålls artsammansättningen men
vid vattenlinjen sker en ständig förändring med landorganismer som tar över. I denna
övergångszon är förändringarna märkbara och tydliga under en människas levnad,
men naturligtvis mest påtagliga längs flacka stränder och grunda vikar.
Dessa fenomen finns beskrivna från och har studerats framför allt i södra Finland, på
svenska sidan av södra Bottenhavskusten och i Stockholms skärgård och i Norra
Kvarken (se exvis Willén 1962, Lundegårdh-Ericson 1972, Ingmar & Willén 1980,
Munsterhjelm 1987a, 1987b, 1997, Lindholm m fl 1989, Hästbacka 1991, Rinkineva
& Molander 1997, Wallström & Persson 1997). Följande generella beskrivning av
dessa avsnörningsfenomen bygger på Munsterhjelms studier i södra Finland
(Munsterhjelm 1987a, 1987b, 1997).
När en havsvik avsnörs kan flera olika stadier urskiljas; havsvik–flada–gloflada–
glo–glosjö (Munsterhjelm 1997). En flada har en grund och smal mynning mot havet.
Med glo avses ett vattenområde vars tidigare mynning har kommit ovan havsytan,
men som får in havsvatten under stormar och högvatten. En glosjö är en sjö som har
utvecklats från ett glo men som har blivit hydrologiskt skiljd från havet. Gloflada är
ett övergångsstadium mellan flada och glo (figur 6). När havsviken stiger förändras
en rad olika betingelser vilka har stor betydelse för såväl floran som faunan.

a

b

c

d

Figur 6. En grund havsviks avsnörningsstadier. a: förstadium till
flada b: flada c: glo-flada d: glo. Efter Munsterhjelm (1997).

Fastän salthalten gradvis blir lägre, så har den sällan någon avgörande inverkan på
vegetationen i de tidigare stadierna. Det är ofta sent i avsnörningsprocessen som
omställningen till sötvattensförhållanden gör sig gällande, särskilt vid Höga Kusten. I
början av avsnörningsprocessen kan det sålunda finnas arter som minskar i förekomst
långt innan vattnet blir sött och alltså påverkas av andra faktorer än salthalt. Havsviken
får mer och mer skyddade förhållanden och grundare bottnar med bättre tillgång till
ljus och höjd vattentemperatur. Strömmarna avtar och efterhand avsätts sediment och
bottnarna blir täckta av näringsrik gyttja. Sammantaget ger detta goda förutsättningar
för att en tät och produktiv bottenvegetation, karaktäristisk för många flador, ska kunna
utvecklas. Istäcke vintertid kan medföra att syre förbrukas, pH sjunker och svavelväte
bildas (H2S). Isen inverkar också genom erosion, en effekt som förstärks av växlingar i
vattenstånd. Variationer i dessa faktorer gör att fladan ändrar karaktär från år till år.
Eventuell syrebrist gör att näring frigörs från bottnarna. Tillförs även näring från
närliggande bebyggelse eller jordbruk blir effekterna ännu större. I detta sammanhang
kan nämnas kransalger, som är karaktärsarter för grunda vikar och generellt sett är
känsliga för försurning och eutrofiering (Blindow 1994, Alexandersson 1995).
Fladans växtsamhällen kan se ungefär likadana ut i flera decennier för att sedan på
några få år genomgå radikala förändringar, successionen går stötvis och ibland ”bakåt”,
beroende på exempelvis vattenstånd, isvintrar och på hur lång tid ett visst stadium har
funnits. Av grundläggande betydelse är djupet vid den tid då vattenområdet börjar bli
en flada. Typiskt för flador är täta och tämligen avgränsade växtsamhällen, dominerade
av ett fåtal arter. Vanligen finns ett bottensamhälle och högre upp bältesbildande
samhällen parallellt med stranden. I de sydfinska studierna är de mest typiska arterna
för flador och senare stadier rödsträfse Chara tomentosa och havsnajas Najas marina
vilka växer tillsammans med flera andra växter. Av dessa två finns endast den
förstnämnda vid Höga Kusten (Kautsky m fl 1997, Mascher 1990). I fladan är vassbälten
vanligen väl utvecklade och tränger ställvis effektivt undan de flesta andra växter. Antalet
växtarter är som störst i början av fladastadiet, då flera olika typer av miljöer finns och
viken står under marin påverkan. Därefter sker ingen nyetablering av arter och antalet
sjunker, innan sötvattensförhållanden utvecklas och en helt ny succession tar vid. Hur
länge en glosjö förblir öppen är varierande, ett grunt vattenområde kan växa igen så
snabbt att inga sjösediment bildas.
Ser man till förhållandena vid Höga Kusten så medför topografin att det är förhållandevis ont om grunda, små vikar. Istället är stora, djupa och för havsvatten öppna
fjärdar karaktäristiska. Sålunda indikerar förekomsterna av den till marina miljöer
bundna kransalgen havsrufse Tolypella nidifica, att den till synes väl avsnörda Norafjärden (figur 4 & 11) har god omsättning på vattnet genom den trånga men djupa
mynningen. Detta är i överensstämmelse med Munsterhjelms studier (1997), där arten
är hänvisad till områden där vattnet fortfarande är rörligt, nära fladornas mynningar.
Även om Norafjärden ännu inte har blivit någon egentlig flada så torde några av
vikarna i fjärden vara mer avsnörda och detsamma gäller för mindre vikar i de andra
fjärdarna. Sålunda förekommer stora fjärdar och lite mindre, grundare vikar (figur 7)
sida vid sida vid Höga Kusten. Exempel på vikar med förhållandevis grund mynning
utgör Åvikfjärden och Bäckfjärden i norra delen av Höga Kusten-området. Åvikfjärden
har långgrunda stränder med en ställvis botaniskt artrik strandängsflora och vore ett
lämpligt objekt för att följa landhöjningssuccessionen (Kautsky m fl 1997).

I Höga Kusten-området finns också exempel på sjöar som tidigare varit havsvikar, så
kallade glosjöar. Vid Nordingrå återfinns Vågsfjärden vars vattenyta ligger 1,5-2 m
över havsytan och därför torde ha avsnörts någon gång under början av 1800-talet. En
annan större sjö är Norasundet, 5 m ö h, norr om Norafjärden. Även ute på öarna finns
avsnörda sjöar, som exempelvis Gammhamnen (2 m ö h) på Storön och den högre
belägna Bysjön (28 m ö h) på Norra Ulvön.
Intressant är att det i den nyss nämnda Vågsfjärden finns vitmärla Monoporeia affinis,
alltså den glacialrelikt (se Reliktarter) och brackvattenart som dominerar bottnarna i
Bottniska viken och norra delen av egentliga Östersjön. I samma sjö och i Norasundet
finns också ett par andra glacialrelikter; fyrtaggad reliktmärla Pallasea quadrispinosa
och reliktpungräka Mysis relicta. I den nämnda Bysjön på Norra Ulvön återfinns
algsnäcka Theodoxus fluviatilis, en sötvattensart men som saknas eller är mycket ovanlig
i sjöar och vattendrag innanför Höga Kusten. Motsvarande gäller för snäckan Bithynia
tentaculata som finns i några kustnära sjöar, bland andra Gammhamnen och Vågsfjärden
(Anon 2000). Dessa arter utgör exempel på organismer som troligen blivit kvar i dessa
forna havsvikar som på grund av landhöjningen blivit till sjöar.
Sammantaget bildas det vid den branta Höga Kusten en jämförelsevis liten areal nytt
land per tidsenhet och därmed bildas inga breda zoner eller bälten representerande
olika successionsstadier. Det är också jämförelsevis ont om mindre, grunda vikar i
olika avsnörningsstadier. Istället sker förändringarna i en annan skala, med stora
djupa fjärdar vilka med sina smala men djupa mynningar länge står under påverkan
av saltvatten innan de blir till förhållandevis stora sjöar. Det mosaikartade landskapet
vid Höga Kusten gör det dock möjligt att studera olika kusttyper, från flador till
kraftigt vågexponerade och branta stränder, inom några få kilometers avstånd från
varandra.

Figur 7. Salsviken, en före detta
havsvik där landhöjningen har
brutit den omedelbara kontakten
med havsvattnet. Foto: Rolf
Löfgren.
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Livet i havet vid Höga Kusten
Höga Kusten är det mest kuperade kustavsnittet längs Bottenhavet. Genom att förflytta
sig en kort sträcka utåt havet från skyddade fjärdar och vikar, når man exponerade öar
och öppen utsjö med djup på 100–200 m, som djupast 294 m vid Ulvödjupet.
Nedanstående text är en beskrivning av det marina livet vid Höga Kusten.
Framställningen berör huvudsakligen makroskopiska bottenlevande växter och djur.
Dessutom finns ett avsnitt om fiskfaunan. Planktoniska organismer behandlas ej (se
Sandström 1982, Andersson m fl 1996, Kuparinen m fl 1996). Fågellivet behandlas
kortfattat i bilaga 7.
Två sälarter förekommer vid Höga Kusten, vikaresäl Phoca hispida och framför allt
gråsäl Halichoerus grypus. Det finns dock inga kända grynnor med större ansamlingar
av gråsäl (B. Helander, Naturhistoriska riksmuséet Stockholm, i brev). De större
tillhållen återfinns i Norra Kvarken och söder om Höga Kusten, men sälar rör sig över
stora områden och gråsäl är vanligt förekommande vid Höga Kusten.

De djupare bottnarna
Faunan på de djupare bottnarna vid Höga Kusten domineras, liksom i övriga
Bottenhavet, av ett fåtal organismer: ishavsgråsugga Saduria entomon, vitmärla
Monoporeia affinis, östersjömussla Macoma balthica och ett par pungräkearter
(Leonardsson m fl 1999). Förutom dessa tre påträffas japansk havsborstmask
Marenzelleria viridis, en art som anses ha kommit från Amerikas nordöstra kust till
Europa och Östersjön med lastfartygens ballastvatten. Arten är vanligare norr om
Höga Kusten och tros ha spridit sig längs finska sidan av Bottenhavet över till Sverige
vid Norra Kvarken (Leonardsson 1995, 1999).
Vid de djupare bottnarna vistas främst sommartid fiskar som hornsimpa Triglopsis
quadricornis, sik Coregonus lavaretus och ringbuk Liparis liparis. Hornsimpan äter
främst ishavsgråsugga medan de andra äter vitmärla och östersjömussla (Leskelä m fl
1991, Rinkineva & Bader 1998).

Höga kustens skärgård och vikar
Under åren 1996–1998 genomfördes på initiativ av länsstyrelsen i Västernorrlands län
vegetationsinventeringar av stränder och grunda bottnar i Höga Kusten-området
(Kautsky & Foberg 1996 & 1998, Kautsky m fl 1997). Under samma tidsperiod utfördes
även inventeringar av mjukbottenfauna (Leonardsson m fl 1999). De förstnämnda
inventeringarna omfattade dykningar över vegetationsklädda bottnar ned till cirka 15
m djup, medan mjukbottenfaunainventeringarna utfördes med provtagningsutrustning
från ytan. De sistnämnda provtagningarna utfördes på såväl grunda vegetationsklädda
bottnar upp till 1,5 m djup som i utsjön ned till 200 m djup. Båda typerna av inventeringar
utfördes i tre delområden motsvarande; de inre fjärdarna, mellanskärgården samt
ytterskärgården/utsjön. Dessa inventeringar ligger till grund för följande beskrivning
av det marina livet.
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Ytterområden
På de grunda bottnarna i den yttre skärgården återfinns vanligen inga eller få större
växter från vattenytan ned till någon meters djup, istället finns i huvudsak
mikroskopiska, snabbväxande kiselalger. Närmast därunder växer olika grönslickarter,
främst Cladophora glomerata. Detta mönster beror på oregelbundna
vattenståndsväxlingar som torrlägger de övre delarna, samt på de exponerade
förhållanden som råder med erosion orsakad av framför allt is, vilket är den viktigaste
orsaken till att fleråriga arter inte överlever i de övre delarna.
Närmast under grönslickbältet följer den marina brunalgen blåstång Fucus vesiculosus,
en ekologiskt sett viktig art som utgör substrat, föda och gömställe för många fiskar,
ryggradslösa djur och andra alger (Kautsky m fl 1992). Blåstång växer i Höga Kustenområdets ytterskärgård från cirka 3 m ned till drygt 10 m djup. Det är ett förhållandevis
stort djup för blåstång i Östersjön och indikerar att havsvattnet är mycket rent, att det
inte innehåller så många ljushindrande partiklar. Tillsammans med blåstång växer
rödalgerna ullsleke Ceramium tenuicorne och gaffeltång Furcellaria lumbricalis samt
brunalgen trådslick Pilayella litoralis. Nedanför blåstång-bältet växer den sistnämnda
arten samt brunalgen brunborsting Sphacelaria arctica (figur 8). Andra alger som
påträffas i dessa miljöer är rödalgerna fjäderslick Polysiphonia nigrescens,
Rhodocorthon purpurea och rödblad Phyllophora truncata, brunalgerna snärjtång
Chorda filum och Stictyosiphon sp samt grönalgerna getraggsalg Cladophora
aegagrophila och tarmtång Enteromorpha spp Även mossor som dalkarlsmossa
Fontinalis dalecarlica kan förekomma.
Bland dessa alger finns en del makroskopiska djur som exempelvis den marina
blåmusslan Mytilus edulis, havstulpan Balanus improvisus, mossdjur Electra
crustulenta, östersjömussla Macoma balthica och sötvattensarten algsnäcka Theodoxus
fluviatilis. Jämfört med motsvarande miljöer längre in i skärgården återfanns färre djur
i ytterskärgården, förmodligen på grund av vågexponeringen. Även de typiska arterna
för de riktigt djupa bottnarna i utsjön, ishavsgråsugga och vitmärla, återfinns också på
de grundare bottnarna.

Figur 8. En brant och exponerad botten i yttre skärgården. För teckenförklaring,
se figur 9. Efter Kautsky & Foberg (1998).
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Mellanskärgården
Förflyttar man sig till mellersta skärgården, i detta fall exemplifierat med
grundbottnarna i området Mjältön–Strängöarna–Balesudden–Normanön, upptäcker man
betydande skillnader i vegetationen. Tack vare mer skyddade förhållanden än i
ytterskärgården går vegetationen högre upp och finns ofta ända upp till ytan. Liksom i
ytterskärgården återfinns ofta grönslick strax under ytan. Längre ned finns också ett
bälte med blåstång, mer utvecklat i exponerade lägen. Blåstången kan även finnas
nära vattenytan (på 0,5 m djup) om det finns skydd mot iserosion, vilket åter visar på
isens påverkan på ekosystemet. På bottnarna finns också ytterskärgårdens övriga brunoch rödalger såsom ullsleke, gaffeltång och framför allt trådslick. Sammantaget
återfinns alltså samma alger som i de yttre skärgårdsmiljöerna, men vanligen i lägre
frekvenser.
Den stora skillnaden mellan de yttre och de inre delarna av skärgården ligger i att
kärlväxter och kransalger tillkommit. Från 4–5 m djup och uppåt växer exempelvis
ålnate Potamogeton perfoliatus, borstnate P. pectinatus, slingor Myriophyllum spp
och hårsärv Zannichellia palustris. Även hårnating Ruppia maritima förekommer här
och lokalerna utgör de nordligaste i Sverige (Kautsky m fl 1997). Olika kransalger
utgör ett tydligt inslag, bland andra påträffas rödsträfse och havsrufse och på vissa
bottnar kan kransalger vara dominerande. I ytterskärgården gör vågexponering och
därtill hörande isnötning att löst material som sand och sediment återfinns på större
djup med sämre ljusförhållanden och därmed får kärlväxter svårt att gro. På ytterskärgårdslokaler med sand syns vågpåverkan i form av distinkta böljeslagsmärken på
bottnarna. I de inre delarna av skärgården kan fint material ansamlas på grunt vatten
och växterna kan rota sig.
Skyddade förhållanden med kärlväxtdominans återfinns inte långt från det öppna havet
vid Höga Kusten. Det räcker med att förflytta sig på en av de större yttre öarna, från
exponerade blåstång-bottnar i öster tvärs över ön till skyddade kärlväxtdominerade
bottnar i väster (figur 9).
Jämförs utsjöns djupbottnars fauna med grundare bottnar hittas påtagliga skillnader.
Grundare och mer skyddade lägen medför mer vegetation med bättre förutsättningar
för insektslarver och grunt levande kräftdjur. Utsjöbottnarnas alla arter återfinns även
i mellanskärgården, inklusive karaktärsarterna ishavsgråsugga och vitmärla.
Östersjömussla och daggmaskar är mer frekvent förekommande i mellanskärgården.
Dessutom tillkommer ett stort antal bottenfaunaarter, bland annat kräftdjur som
märlkräftorna Gammarus zaddachi, G. oceanicus (med nordgräns vid Höga Kusten),
G. salinus, fyrtaggad reliktmärla Pallasea quadrispinosa och slammärla Corophium
volutator, den sistnämnda en karaktärsart på sandiga och dyiga mjukbottnar. Fyrtaggad
reliktmärla är en reliktart som framför allt återfinns i sötvatten. Även sötvattensgråsuggan
Asellus aquaticus förekommer i mellanskärgården. Andra arter som blir vanligare i
de mer skyddade delarna av skärgården, även jämfört med grunda ytterskärgårdsbottnar,
är snäckorna Paludestrina jenkinsi, Theodoxus fluviatilis, Lymnaea peregra och
Bithynia tentaculata. På exempelvis stenar och blåstång växer även mossdjuret Electra
crustulenta, som är en kolonibildande brackvattenart.

13

a

b

Figur 9. En mer skyddad botten (a) och en exponerad botten (b) vid Ulvöarna. Efter
Kautsky & Foberg (1998).

En stor grupp arter som tillkommer i de inre delarna av skärgården är fjädermyggor,
vars larver är bottenlevande. Jämför man mjukbottenfaunan vid Höga Kusten med
övriga delar av Bottniska viken finner man drygt 30 arter vilka inte har rapporterats
från varken norr eller söder om Höga Kusten. Drygt hälften av dessa är fjädermyggor.
En stor del av fjädermyggorna och övriga arter är sötvattensarter. Bland dessa Höga
Kusten-arter finns också en brackvattenorganism, en virvelmask tillhörande släktet
Procerodes (Leonardsson m fl 1999, tabell 2).
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Tabell 2. Förekomst av mjukbottenfauna i olika delar av Bottniska viken. HK betecknar
Höga Kusten, SBH betecknar södra Bottenhavet söder om Höga kusten, NBH betecknar
Bottenhavet norr om Höga kusten och BV betecknar Bottenviken. Efter Leonardsson m fl
(1999), där också en förteckning över jämförda undersökningar finns.
SBH HK NBH BV
Vetenskapligt namn
Alderia modesta
1
Anisus contortus
Balanus improvisus
1
Dendrocoelum sp.
1
Fanniidae
1
Halicryptus spinulosus
1
Hydrobia ulvae
1
Idothea viridis
1
Lepidoptera
1
Lepidostoma hirtum
1
Piscicola geometra
1
Praunus flexuosus
Sergentia sp.
1
Sigara dorsalis
Arctopelopia sp.
1 1
Bathyporeia pilosa
HS
Endochironomus sp.
1
Gammarus oceanicus
Agrypnetes crassicornis
Apatania sp.
Athripsodes cinereus
1
Athripsodes commutatus
Brychius elevatus
1
Chironomus sp. salinarius grp.
Chironomus sp.aprilinus grp
Cladotanytarsus sp. mancus grp.
1
Cricotopus sp. (cricotopus)
Cricotopus sp. fuscus grp.
Cricotopus sp. isocladius.
1
Cricotopus sp. s. str
1
Cyrnus flavidus
1
Dugesia lugubris
1
Ephemera vulgata
1
Glyptotendipes sp. grp. A.
1
Hemerodromiinae sp.
1
Hydroptila sp.
1
Limnephilus lunatus
1
Macroplea mytica
1
Orthocladius (Orthocladius) sp.
Orthocladius (Pogonocladius) consobrius
Orthocladius sp. s. str.
1
Paratendipes sp.
1
Phaenopsectra sp.
Polycentropus flavomaculatus
Potthastia sp. longimana grp.
1
Procerodes sp.
Psectrocladius sp. psilopterus grp.
1
Psectrocladius sp.
1
Psectrocladius sp. sordidellus grp.
1
Caenis horaria
1
Electra crustulenta
Gammarus salinus
Gammarus zaddachi
Harmothoe sarsi
Limapontia capitata
Mytilus edulis
1
Corophium volutator
1 1
1
Jaera albifrons
1 1
1
Macoma baltica

Vetenskapligt namn
Marenzelleria viridis
Stictochironomus sp.
Prostoma obscurum
Chironomidae
Gammarus sp.
Microtendipes sp. pedellus grp.
Monoporeia affinis
Mysidae
Oligochaeta
Polypedilum sp.
Procladius sp.
Saduria entomon
Lymnaea peregra
Pallasea quadrispinosa
Paludestrina jenkinsi
Tanytarsus sp.
Ceratopogonidae
Orthocladiinae
Bithynia tentaculata
Chironomus sp. plumosus grp.
Cladotanytarsus sp. grp A
Cryptochironomus sp.
Chironomus sp. anthracinus grp.
Chironomus sp.
Dicrotendipes sp.
Nematoda
Zalutschia sp. tatrica grp.
Pseudochironomus sp.
Microtendipes sp.
Physa fontinalis
Demicryptochironomus sp.
Dendrocoelum lacteum
Micropsectra sp.
Pisidium spp.
Theodoxus fluviatilis
Gyraulus acronicus
Ablabesmyia sp.
Asellus aquaticus
Haliplus confinis
Paratanytarsus sp.
Valvata piscinalis
Spherium sp.
Ephemera danica
Limnephilidae
Limoniini sp.
Mystacides azurea
Protanypus sp.
Anodonta cygnea/complanata
Bathyomphalus contorta
Glossosiphonia complanata
Gyraulus albus
Gyraulus crista
Lymnaea palustris
Lymnaea truncatulata
Planorbarius corneus
Valvata cristata
Valvata sibirica
Stempellina bausei
Valvata macrostoma

SBH HK NBH BV
1 1
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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De inre vikarna
I det kuperade Höga Kusten-området finns flera stora fjärdar vars inre delar är tämligen
väl skyddade från direkt inverkan från havet, de största är Norafjärden, Gaviksfjärden
och Omnefjärden i södra delen av området. De två sistnämnda fjärdarna är djupa och
har i de yttre delarna samma sorts vegetation som exponerade bottnar längre ut i
skärgården; med grönslick, blåstång och olika röd- och brunalger. Blåstång bildar
bälten åtminstone i yttre delen av Omnefjärden och långt in i Gaviksfjärden (figur 10,
se även Kautsky m fl 1996), trots att det i Gaviksfjärdens mynning mot havet ligger
flera öar. Innanför sundet in till fjärden går blåstång-bältet ned till mer än 8 m djup ,
vilket indikerar att vattnet även här inne troligen är rent och klart. Blåstång finns
också även längre in i de än mer skyddade delarna av fjärden, men här gör sig även
kärlväxter i form av natearter gällande. Även kransalgen havsrufse, vilken är knuten
till marina miljöer, förekommer.
Bottenfaunan i Omne- och Gaviksfjärden är såvitt känt den samma som har beskrivits
för mellanskärgården. Det innebär att djupbottenarterna och ishavsrelikterna ishavsgråsugga och vitmärla förekommer även här, också i de mest skyddade fjärdvikarna.
I den mer avsnörda Norafjärden, i sydligaste delen av Höga Kusten-området, är
förhållandena tydligt annorlunda. Här finns en typisk mjukbottenvegetation, dominerad
av kärlväxter såsom borstnate och ålnate, men även sylört Subularia aquatica,
axslinga Myriophyllum spicatum och höstlånke Callitriche hermaphroditica. Även

Figur 10. Diagram visande djupfördelningen av vegetationen (T), blåstång Fucus
vesiculosus (F), kransalger (C) och natearter (P, Potamogeton) i Gaviksfjärden.
Efter Kautsky m fl (1996).
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kransalger är här klart vanligare än i de mer öppna fjärdarna. På hårdare bottenpartier
växer grönslick-alger och överallt är det gott om kiselalger. Vegetationen går ned till
5–6 m djup där den ofta avslutas av kransalgen havsrufse. Längre upp finns också gott
om kransalger, men då av släktet Chara. Vegetationen kontrasterar mot den i de öppnare
fjärdarna genom att röd- och brunalger är mycket ovanliga och blåstång-bälte saknas
helt (figur 11).
Även faunan visar på skillnader. Visserligen finns ishavsgråsugga,vitmärla och
östersjömussla även här och de är inte ovanliga. Men däremot saknas blåmussla i fjärden,
den har endast påträffats i själva mynningen. Vidare förekommer märlkräftor av släktet
Gammarus mera sparsamt i Norafjärden än i den öppnare Omnefjärden. Bland fiskarna
är sötvattensarter som abborre Perca fluviatilis och mört Rutilus rutilus klart vanligare
i Norafjärden, liksom siklöja Coregonus albula höstetid under leken. Den marina
strömmingen Clupea harengus och hornsimpa verkar vara vanliga i Norafjärden
höstetid. De två sistnämnda är dock liksom siken mer talrikt förekommande i de
öppnare fjärdarna (Thorfve 1996).
Det är tydligt att livet i fjärdarna vid Höga Kusten står under inflytande av havsvatten.
I de centrala delarna av Gaviksfjärden finns djup på 85 m, vilket innebär god
vattencirkulation och förklarar bland annat den rikliga förekomsten av blåstång (figur
10). Marina arter går långt in mellan öarna och avståndet mellan sötvattensvikar och
marina förhållanden blir kort. Det leder också till en tydlig kontrast mellan den tydligt
sötvattenspåverkade branta landstranden och det saltvattensinfluerade livet vid och
under havsytan (Ericson 1978, se bilaga 7).

Figur 11. En skyddad botten i Norafjärden, dominerad av kärlväxter och kransalger.
I de övre delarna växer kransalger tillhörande släktet Chara, medan havsrufse
Tolypella nidifica dominerar i de djupare delarna. För teckenförklaring, se figur 9.
Efter Kautsky & Foberg (1996).
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Fisk
Fiskfaunan vid Höga Kusten åskådliggör tydligt den blandning av marint och limniskt
som är typisk för Östersjön och visar hur betydelsefulla fluktuationer i salthalt är för
framför allt de marina organismernas förekomst. Ungefär ett dussintal marina fiskarter
är regelbundet förekommande och föryngrar sig vid Höga Kusten (tabell 3). Fastän
fiskfaunan domineras av sötvattensarter, så är den marina strömmingen (Östersjöformen
av sill) tillsammans med sik de för fisket mest betydelsefulla arterna i Bottniska
viken (Andreasson m fl 1993).
Fiskarna kan delas in i värmeanpassade arter som finns i grunda skärgårdsområden
och kallvattenarter som under vintern finns nära stranden men tillbringar övriga delen
av året längre ut på djupare vatten. Varmvattenarterna är sötvattensarter som abborre
och mört. Kallvattenfiskarna är både limniska och marina, såsom sik, strömming,
hornsimpa och tånglake Zoarces viviparus (Andreasson & Petersson 1982, Sandström
1994). Det är ont om pelagiska fiskar i Bottniska viken, främst handlar det om
strömming, lax Salmo salar och skarpsill Sprattus sprattus, men de två sistnämnda
reproducerar sig inte i själva Bottniska viken. Några sötvattensarter uppträder under
delar av året ute i pelagialen, exempelvis sik och nors Osmerus eperlanus (Andreasson
& Petersson 1982).
Fiskfaunan i Bottniska viken är beroende av grundområden och mynningsområden för
sin reproduktion. Det gäller även de marina arterna och den mest pelagiska arten,
strömmingen, tillbringar sitt första levnadsår på grunt vatten (Sandström 1994). Grunda
havsvikar, flador och glosjöar värms upp klart tidigare än det omgivande havet på
våren. Detta drar fiskar nytta av och vandrar in i flador och upp längs bäckar till glosjöar
för att leka (Berg 1982, Lehtonen & Hudd 1990, Hästbacka 1991, Karås & Hudd
1993, Sandström 1994).
Förekomsten av de marina arterna varierar kraftigt. Sålunda är torskens Gadus
morrhua förekomst i Bottenhavet avhängig salthalten i Östersjön i stort. Riktigt god
torskförekomst förutsätter bland annat kraftiga saltvattensinflöden från Västerhavet,
med åtföljande syresättning av djupvattnet i Östersjön, varefter torsken reproducerar
sig bättre och längre norrut än annars i egentliga Östersjön. En del av torskens avkomma
tar sig senare norrut och är periodvis vanlig i Bottenhavet, för att däremellan vara så
gott som frånvarande (Andreasson & Petersson 1982, Sandström 1994, Wikner 1993
& 1994).

Tabell 3. Marina fiskar vilka
reproducerar sig i Höga Kustenområdet och några tämligen
vanligt förekommande immigranter. Efter Andreasson &
Petersson (1982).
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strömming
mindre havsnål
rötsimpa
ringbuk
tånglake
spetsstjärtat långebarn
kusttobis
sandstubb
tångsnälla
tobiskung
tobis

Clupea harengus
Nerophis ophidion
Myoxocephalus scorpius
Liparis liparis
Zoarces viviparus
Lumpenus lampretaeformis
Ammodytes tobianus
Pomatoschistus minutus
Siphonostoma typhle
Ammodytes lanceolatus
Ammodytes lancea

immigranter
skarpsill
torsk
skrubbskädda

Sprattus sprattus
Gadus morrhua
Platichthys flesus

Sammanfattning
Världens största kumulativa landhöjning återfinns vid Höga Kusten, men också en
kraftig aktiv landhöjning. Höga Kusten är ett illustrativt exempel på landhöjningspräglad kuperad kust, varierad med stora fjärdar och lite mindre, grundare vikar. Här
finns således flera olika typer av havsområden representerade och en kort förflyttning
innebär att man möter olika förhållanden, allt från skyddade sötvattensområden till
öppna havsstränder. Vattnet är också förhållandevis rent. Havsarter återfinns långt in
i de djupare fjärdarna, nära sötvattensarterna och livet vid Höga Kusten exemplifierar
mycket väl blandningen limniskt–marint och de marina arternas avhängighet av
salthalten.
Höga Kusten präglas av sitt läge i Östersjön, världens största brackvattenområde. I
Östersjön är de låga salthalterna, till skillnad från mynningsområden runt om i världen,
stabila i de olika delarna av området. Vid Höga Kusten är salthalten kring 5 ‰, i de
inre delarna av de mer skyddade vikarna 2–3 ‰. Vid Höga Kusten, till skillnad från de
södra delarna av Östersjön, är havet vintertid istäckt, vilket har stor betydelse för livet
på stränderna och de grunda bottnarna.
Östersjön har genomgått dramatiska förändringar alltsedan avsmältningen efter senaste
istiden. Såväl sötvattensförhållanden som marina och brackvattenförhållanden har rått.
De senaste 7000 åren har dock förhållandena varit mer stabila i detta ekosystem. Livet
utgörs av en blandning av marina arter, sötvattensarter och brackvattenarter. På grund
av den fysiologiska stress som den låga salthalten medför, är det få arter som klarar av
de varken marina eller rent limniska förhållandena. De arter som ändå klarar av att
leva återfinns ofta i höga antal.
De djupare bottnarna vid Höga Kusten och i övriga Bottniska viken, domineras helt av
arter som på grund av landhöjningen är avskiljda från ursprungspopulationerna vid
den sibiriska Ishavskusten. Dessa reliktarter samexisterar med marina och limniska
arter och återfinns även i av landhöjningen upplyfta sjöar, exempelvis i Vågsfjärden
vid Nordingrå där bland andra vitmärla Monoporeia affinis och fyrtaggad reliktmärla
Pallasea quadrispinosa, två reliktarter, finns. Höga Kusten hyser flera av de marina
element som finns längre söderut, inklusive den för Östersjön karaktäristiska
blåstången Fucus vesiculosus. Blåstången försvinner liksom flera andra marina arter
vid Norra Kvarken. I likhet med strandväxterna (se bilaga 7) finns havsbottenorganismer vilka ej påträffats varken norr eller söder om Höga Kusten i Bottniska
viken.
Den kombination av naturgeografiska drag som kännetecknar Östersjön och Höga
Kusten innebär globalt sett unika förutsättningar för det marina livet.
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