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3VÄSTERHAVSVECKAN ÄR ETT INITIATIV AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS MILJÖNÄMND  
OCH SYFTAR TILL ATT ÖKA KUNSKAPEN OM MILJÖN I VÄSTERHAVET.

Som uppvuxen på Fotö har jag alltid haft nära till havet, även rent bokstavligt. 

Havet som låter din båt ta dig till främmande platser och havet som ger och 

tar. Inget går att dölja när man bor tätt intill varandra vilket man gör på öar, men 

öbor hjälps också åt när det behövs. ”Du kan aldrig beordra en öbo någonting, 

men ber du om det så följer den dig till månen”, lyder ett talessätt.

Morfar berättade gärna om hur livet var förr, som när de precis innan kriget 

fiskade tonfisk med krok utanför Skagen. Han berättade också om när de efter 

kriget en gång fick en mina i trålen som de upptäckte när de skulle lyfta in trålen 

med sin fångst ombord. Istället släppte de ut all wire så att den kom så långt 

från båten som möjligt. När de väl satte fast wiren igen exploderade minan med 

enorm vattenkaskad. Chocken släppte och alla började skratta hysteriskt, trots 

att hela trålen var förstörd.

Västerhavet är en unik resurs för både näringsliv och rekreation. Men det står 

också för stora utmaningar – idag och i framtiden. För att öka kunskapen om de 

problem och möjligheter det står inför anordnas varje år Västerhavsveckan.

Jag dyker gärna på Västkusten och ser hur det marina livet har förändrats. Arter 

som tidigare inte funnits i våra vatten har nu etablerat sig. Andra har gett sig 

av. Tonfisken, som morfar talade om, fanns bara på plats under en relativt kort 

period, men har under senare år synts till igen. De japanska jätteostronen finns 

längs hela Västkusten. Svartmunnad smörbult är numera en fångst som blir allt 

vanligare. Men hur smakar den? Kan en invasiv art utvecklas till något positivt? 

Även inhemska arter finns att ta tillvara på ett bättre sätt. Att plocka och steka 

sockertång har exempelvis blivit något jag och flera av mina dykarkompisar 

gärna gör. 

Så besök Västerhavsveckans aktiviteter; möt forskare, delta i strandstädning, 

experimentera, upptäck livet under ytan och mycket mer!

MAGNUS BERNTSSON
Ordf. Miljönämnden i Västra Götaland

”Du kan aldrig beordra en 
öbo någonting, men ber 
du om det så följer den 
dig till månen”
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Vi har alla våra platser vi söker oss till när vi behöver lugn och ro. När vardagens kaos tränger sig på 
och det enda vi behöver är tystnad. För en är det skogen, för en annan gymmet, för en tredje något 
annat. För mig har det alltid varit vattnet. 

Som värmlänning med sommarstuga i Dalarna var det dock långt till havet. Men sjön fanns där och 
som liten plaskade jag i vattnet från morgon till kväll. Att dra nät med morfar på sommarmorgnarna 
är nog det enda som fått mig att frivilligt gå upp före klockan nio - någonsin. 
Vi som fått känna den där speciella dragningskraften till vattnet, och framför allt havet, vet att den 
är svår att motstå. Som tonåring flyttade jag till Lysekil för att läsa marinbiologi på gymnasiet.  
Sedan dess har jag haft förmånen att få ha havet och dess liv som den röda tråden i allt jag före- 
tagit mig. Det var havet som tog mig till Lysekil, havet som tog mig till forskningen, havet som tog 
mig till politiken. Ja ni, det var till och med på havet jag träffade min sambo - ombord på en segelbåt 
på väg mot Azorerna. Jag har helt enkelt havet att tacka för mycket. 

Under ytan känner jag mig hemma. För mig har dykningen aldrig varit själva poängen - det har varit 
ett verktyg för att få komma ner och uppleva det fantastiska som gömmer sig där nere. Tystnaden 
som breder ut sig. Andetagen och bubblorna som stiger uppåt och bryter mot ytan. Men om man 
håller andan och lyssnar ordentligt så märker man att livet under ytan inte är så tyst. Fiskar som 
skrapar av alger, en båt som passerar i fjärran, barn som hoppar från bryggan.
Vårt hav är fantastiskt, men vi får inte glömma att havet är under hot. När jag tänker på hur mycket 
plast det finns i haven, att man hittat könsmogna torskhanar som inte är mer än en decimeter långa 
eller när jag pratar om riskerna med att våra ålgräsängar håller på att försvinna, så känner jag en 
oerhörd rädsla. Och en enorm sorg.

Under de senaste åren av mitt liv har jag inte bara ägnat mig åt forskning, utan också åt att försöka 
göra någonting  åt det som håller på att hända. Som riksdagsledamot och numera som ordförande 
för miljömålsberedningen, en parlamentarisk beredning som som ska ta fram en räddningsplan för 
havet, har jag jobbat varje dag för rena hav och levande vatten. Miljömålsberedningens uppdrag 
är att i bred parlamentarisk enighet ta fram en strategi som för havspolitiken stora steg framåt. 
Något som är absolut nödvändigt för kunna rädda havet.
Temat för årets Västerhavsvecka är havet utifrån våra sinnen. Vad känner du när du tar årets  första 
dopp? Eller när du hör dina barn skratta vid strandkanten? När du får upp en riktigt stor makrill? 
När du tar ett riktigt djupt andetag och känner den där doften som bara havet har? Jag skulle vilja 
avsluta det här förordet med att tacka för alla insatser som redan görs, men också med att be er 
alla att göra det ni kan. För det hav vi alla är så beroende av och det hav vi alla måste värna.

EMMA NOHRÉN
Ordförande för miljömålsberedningen

För snart femton år sedan var jag med när den första “Marina veckan” ägde rum i 
Lysekil, föregångaren till Västerhavsveckan. Sedan dess har jag fått vara med på 
ett litet hörn varje år och förra året passerade vi en milstolpe, Västerhavsveckan 
fyllde 10 år. Så det är en stor ära att i år få skriva detta förord.

UNDER YTAN KÄNNER  JAG MIG HEMMA
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UNDER YTAN KÄNNER  JAG MIG HEMMA
…öronmaneter har 8 ögon, jämnt 
fördelade längs klockans kant. 

…sjöstjärnor har ett öga längst ut på 
varje arm.

…fiskars sidolinje – deras sjätte 
sinne – fångar upp förändringar i tryck 
(=ljud), temperatur och ström. 

…tack vare saltvattens goda elek-
triska ledningsförmåga har hajar och 
rockor utvecklat sinnesorgan som kan 
känna av svaga elektriska fält  
och därigenom upptäcka bytesdjur. 

…skäggtömmar hos fiskar är  
smak- och känselorgan.

…fåglar väljer partner utifrån lukt.

…många fåglar har ett magnetsinne 
och navigerar med hjälp av sin inre 
magnetkompass. 

…sjungande valar kan höra varandra 
på 100-tals kilometers avstånd.

du att...
Visste
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Visst finns det anledning att vara försiktig 
när du kommer i närkontakt med en 
manet, men det finns också mycket som 
fascinerar med dessa graciösa nässeldjur. 
Först ett barndomsminne från sommaren 
då vi lärde oss dyka. När vi väl knäckt 
koden fanns det inget stopp. Dyka, 
simma, klättra upp för stegen. Om och 
om igen. Någonstans i luften, på väg mot 
vattenytan, dök den upp i ögonvrån, röd-
maneten. Det var för sent att göra något. 
Manettrådar på hela kroppen. Tröstande 
mammor som tipsade varann i kör om 
bästa huskuren. Skölj med färskvatten. 
Badda med salubrin. Bort med trådarna 
så fort som möjligt. Tårar, sveda och röda 
hudstrimmor.
De flesta som bor på västkusten har nog 
någon gång under sin uppväxt gjort en 
liknande bekantskap. Efteråt aktar man 
sig. Tittar gärna två gånger extra innan 
hoppet från trampolinen. 
Så plötsligt kan de bara vara borta. 
Varma sommarkvällar när havsvattnet 
smeker som sammet och man utan 
maneträdsla kan ta kurs mot horisonten, 
i simtag efter simtag. När rödmaneterna 
för tillfället tagit sig en paus från det 
kustnära livet och gett sig av längre väs-
terut i jakt på kallare vatten, kanske bara 
en halvtimmes båtresa bort. 
De största rödmaneterna har hittats vid 
Arktis, där de har varit upp till två meter 
breda, med bränntrådar på upp till trettio 
meter. Så stora rödmaneter har vi inte på 
västkusten. 

–  När jag varit ute och dykt längs kusten 
har jag sett maneter som varit 70 cen- 

timeter breda, säger Björn Källström, 
marinbiolog och forskare vid Göte- 
borgs marinbiologiska laboratorium. 

Om du ser en riktigt stor rödmanet är 
det förmodligen höst. De flesta maneter 
bildas på våren för att sedan leva något 
eller några år.
Maneter kan inte styra sig själva utan 
följer med havsströmmarna, precis som 
plankton.

–   Däremot kan de simma uppåt eller  
neråt, för att till exempel kunna leta 
upp kallare vatten när det blir för varmt, 
säger Björn Källström. 

Våra maneter på västkusten brukar inte 
vilja ha det varmare än runt 17 grader. Tur 
för oss, för när vattnet blir som varmast, 
slipper vi förmodligen maneterna. Men 
det är inte helt säkert, för det finns andra 
faktorer som styr dem också. 

– J a, de kan komma och gå ändå, beroen-
de på strömmar, vindar och tillgång 
till mat. Om det blir planktonblomning 
kommer de ändå, 

De flesta maneter vi möter i havet bränns 
som tur är inte. Alla tycker kanske inte 
det är så trevligt att bada i ett hav fullt 
med öronmaneter (många kallar dem 
blåmaneter), men om vi i stället låter oss 
fascineras av dem finns det mycket att 
upptäcka. 
Öronmaneter, röda brännmaneter... 
finns det fler maneter i västerhavet?
Blå brännmanet. Den ser ut som en 
rödmanet, fast den är blå och mindre i 
storleken. Den bränns inte lika mycket, 
eftersom den har färre trådar. 

K
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Visste du att torkade maneter är en delikatess i Kina? Eller att en helt vanlig  
öronmanet på västkusten faktiskt inte är sådär slät som den verkar?
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… det bara är trådarna som bränns. 
Den geléartade ovansidan på en bränn-
manet bränns inte.

… maneter både äter, fortplantar sig 
och bajsar med munnen.

… det finns cirka 200 arter av maneter 
i världen.
… den vanligaste maneten på väst- 
kusten är öronmaneten. 

… maneter blir aldrig mätta, utan kan 
äta hur mycket som helst.

…maneter gör nytta i havet genom att 
de äter upp övergödningen och håller 
havet rent… men de kan också göra 
havet för rent! När vi människor både 
överfiskar och övergöder våra hav, blir 
det helt enkelt för mycket mat över till 
maneterna. Därför kan framtidens hav 
bli ett hav där maneterna tagit över.

ÄR DET FARLIGT ATT BRÄNNA SIG?
–  Nej, i Sverige är det inte farligt, men 

det kan vara nog så obehagligt. Det 
vanligaste är sveda och klåda där man 
bränt sig, säger Kai Knudsen, överläkare 
och förgiftningsexpert på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

När du bränner dig skjuter manettrådarna 
in hullingar med gift i huden. Giftet ger 
upphov till en hudinflammation, som vid en 
brännskada. 

Genom tiderna har olika typer av husku-
rer debatterats. Några av dem har Kai 
Knudsen tittat närmare på och kunnat 
avfärda. Om vinäger (eller Salubrin) har det 
till exempel sagts att det skulle göra så att 
trådarna drar ihop sig och skrumpnar, men 
det verkar vara tvärtom. 

TEXT: ANNA-LENA BJARNEBERG

du att…

Visste

OM DU BRÄNNER DIG!
•  Skölj huden med stora mängder  

(tre hinkar!) havsvatten för att få bort 
trådarna. Undvik att duscha direkt efter 
brännskadan. 

•  Gnugga inte – det kan frigöra mer gift. 

•  Raka området med raklödder och rak- 
hyvel för att få bort resterande trådar. 
Låt raklöddret vara kvar en stund. 

•  Skrapa området med ett plastkort eller 
dra bort trådarna med en bred tejp. 

•  Badda med kylbalsam eller salva  
som innehåller lite kortison  
(fråga på Apoteket). 

• T a ett hett bad i en halvtimme eller  
sänk ner den kroppsdel som du  
bränt i hett vatten. 

DET HÄR SKA DU INTE GÖRA!
•  Använd INTE Emla-salva på större 

område än en femkrona.

• Badda inte heller med vinäger, salubrin 
eller sötvatten – det kan frigöra mer gift.

Kompassmanet och lungmanet lever 
normalt i varmare vatten, men efter en 
varm sommar kan de ibland ta sig hit. 
Lungmaneten bränns inte, men kom-
passmaneten bränns ungefär som en 
rödmanet. 
Lampskärmsmedusa är en hydra och 
ingen egentlig manet.
Amerikansk kammanet är en egen 
djurart som får heta manet på svenska 
för att den ser ut som en manet. Det finns 
också kammaneter som hör hemma på 
västkusten, men den amerikanska är en 
invasiv art och kan bli ett hot mot den 
biologiska mångfalden. 
Klängmanet 2018 påträffades en 
”klängmanet” i en vik på Tjörn. Den har 
inte synts till i Sverige sedan 1930-talet. 
Den kallas för klängmanet just för att den 
gärna sätter sig fast i till exempel ålgräs, 
på tång eller havsbotten. Maneten bränns 
rejält, men är ännu ovanlig. Klängmaneten 
är inte heller en manet i egentlig mening, 
utan räknas till hydrorna.
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Våra vanligaste tångsorter är enkla att 
plocka och bjuder på oändliga smakva-
riationer. Blåstången som växer överallt 
längs västkusten kan ätas rå direkt från 
havet, torkas, kokas eller användas i 
inläggningar. Och det är bara en av alla 
tångsorter du kan plocka och äta.
–  Det finns ingen giftig tång i Sverige. 

Däremot kan den vara mer eller mindre 
smaklig, säger Linnéa Sjögren.

Tillsammans med Jonas Pettersson dri-
ver hon företaget Catxalot [catch-a-lot] 
med bas i Grebbestad och Havstensund. 
De jobbar året runt med olika aktiviteter. 
Tångsafari, tångpaddling och kurser i 
hur man lagar mat och tillverkar marin 
hudvård är några exempel. 
På senare år har intresset för tång ökat i 
Sverige, troligen till följd av trender som 
rawfood och det asiatiska köket. Men 
kanske också för vi blivit mer medvetna 
om klimatet, hållbarhet och att förbereda 
oss inför kriser (prepping). Många känner 
också en djup tillfredställelse i att plocka 
och lagra sin egen mat. 
I Sverige har tång främst använts som 
gödning, till djurfoder och som tätnings-
medel i hus. Men i framförallt Asien 
odlas den i stor skala och genererar mer 
pengar än fisket i världen. Tång används i 
industrin bland annat som förtjocknings-
medel i livsmedel och som ingrediens i 
mediciner och hudvård. 
Nu omfamnas den svenska vilda tången 
både av stjärnkockar och en mat- och 
naturintresserad allmänhet.

–  Våra aktiviteter lockar människor i alla 
åldrar och kan verkligen engagera hela 
familjen. Det är ofta intresset för natur, 
mat och hälsa som styr, men alla, även 
barnen tycker det är roligt för det finns 
så mycket man kan göra, säger Linnéa.

Tidigare sålde Catxalot vild färsk och 
torkad tång till de flesta av Sveriges  
topprestauranger. Men när de stod inför 
att börja sälja till restaurang Noma, med 
två stjärnor i michelinguiden, tog det stopp. 
Arbetsbördan blev för tuff och Linnea 
och Jonas valde att satsa på event- och 
kursverksamheten och säljer nu endast i 
liten skala till restauranger.
–  Kockarna tycker det är jättespännande 

att jobba med tång, säger Linnéa.  

 OM LAGRING: 

Tång går utmärkt att torka. På klipporna 
vid havet, på en tvättlina, på ett gallernät, 
ett tyg, i en torkugn, på en torkställning 
eller i en vanlig ugn på ca 40 graders 
värme. Tången ska vara helt torr när du 
packar den i en lufttät låda, glasburk, 
papperspåse med folierad insida eller 
annan förpackning. Förvarad mörkt och 
svalt. I rumstemperatur håller den sig i 
några år, minst.

OM TILLAGNING:

Tång kan användas som smaksättare, 
konsistensgivare, i förrätter, varm- 
rätter och desserter.  Som tillbehör och 
dekoration. Ingen svensk tång är giftig 
men alla är inte lika smakliga. De har 
också olika konsistens och kräver olika 

tillagningssätt. 
För dig som är nyfiken på att själv skörda 
och tillaga tång finns det några saker att 
tänka på.

•  Allemansrätten ger dig lov att plocka 
tång för eget bruk. Men gör det var-
samt och hållbart.

•  Använd en sax eller kniv och skär av 
den del du vill ha. Ryck inte upp tången. 

•  Ta inte för mycket åt gången. Tången 
behöver rensas och tas om hand precis 
som när du har varit ute i skogen och 
plockat svamp. 

•   Plocka i öppet strömmande vatten. 
Det går bra att skörda nära land, bara 
vattnet rör sig.

Stjärnkockarna har redan hakat på trenden med svensk tång.  
För dig som inte är rädd att blöta ner fötterna är det bara att följa efter. 

RAWFOOD, DET ASIATISKA 
KÖKET OCH SVENSK TÅNGS

M
A

K

OM TÅNG OCH HÄLSA!
De flesta tångsorter innehåller många 
olika vitaminer och mineraler, spårämnen 
och antioxidanter. Vad tången kan göra för 
vår hälsa och som ingrediens i hudvård är 
frågor som intresserar forskare.
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Recept från catxalot.se

Marinerad blåstång eller knöltång
Tångsallad där vi bytt ut den japanska 
tången mot svensk.

ca 3 dl blåstångsknoppar (den yttersta bladlik-
nande delen) eller toppskott från knöltång kokt i 
10–20 min.

Dressing:
sesamolja

japansk soja

hackad lök av valfri sort

riven ingefära

Rör ihop dressingen. Använd ingefära om du  
tycker om det eller för att variera.
Om torkad tång används: Blötlägg i kallt vatten i 10–15 
min tills den är mjuk. Häll av vattnet. Blanchera blås-
tångsknopparna genom att hälla kokande vatten över 
dem, låt dra i någon minut, häll av och kyl snabbt i iskallt 
vatten. Om knöltång används, ska den koka i 10–20 min, 
kyl i kallt vatten. Låt rinna av. Blanda tång och dressing.
Låt dra i kylen i minst 15 min.

Tångsmör med torkad tång
Jättegott på bröd men prova även till annat, som  
t ex. kryddsmör till grillad fisk eller stekt halloumi.

En liten sats:

8 msk mjukt osaltat ekologiskt smör

1 tsk (eller efter smak) torkade malda alger  

t ex havssallat eller rörhinna, sockertång och fingertång.

Lite cayennepeppar eller finhackad grön eller röd chili

Lite rivet citronskal (ekologiskt)

Några droppar grön tabasco

Rör ihop allt och ställ i kylen att dra i minst 30 min.

Kokosgryta med tång
sockertång eller fingertång, klippt i gaffelstora bitar

lök, skuren i bitar

valfria grönsaker, t ex morötter, grönkål, sockerärter, 

strandkål, spetskål, broccoli, vitkål…

färsk chili, röd eller grön

kokosolja

kokosmjölk

röd eller grön curry

fisksås
ev färsk koriander

Skär grönsakerna i lagom stora bitar. Stek grönsakerna i 
kokosfett i några minuter. Lägg i den röda curry- 
pastan/pulver, rör om och häll i kokosmjölken, klipp 
i tången och låt koka tills tången och grönsakerna är 
lagom mjuka (ca 5–20 min, beroende på hur hård tången 
är). Smaka av med fisksås. Servera med ris som är kokt 
med fingertång.

...tång kan ha olika smak beroende på 
om den är färsk, torkad, inlagd, kokt 
eller stekt. Vissa ändrar också färg. 
Smaken varierar från neutral till sötak-
tig eller pepprig. Den kan påminna om 
skaldjur eller till och med stekt bacon.
Den japanska tången som serveras till-
sammans med sushi kan ersättas med 
vår svenska blåstång eller knöltång 
till exempel. Den speciella smaken 
kommer från inläggningen.

...hälften av jordens syre produceras 
av alger och tång. Tång tar upp näring 
ur havet (kväve och fosfor), och bidrar 
alltså till ett mindre övergött hav.

…i Sverige finns än så länge bara en 
tångodling eftersom den typen av od-
ling inte är reglerad i miljölagen. Tång 
odlas på liknande sätt som musslor 
och frågan är just nu under utredning.
Den vilda tången går inte att skörda 
storskaligt och kommersiellt och det 
krävs stora arealer för att det ska bli 
lönsamt att odla. Om några år kanske 
tångbonde är ett nytt yrke i Sverige.

TEXT: BETTINA AXELSSON
Läs mer på Catxalot.se

du att…

Visste
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Ljud skapar känslor och framkallar min-
nen. Att stå vid havet och sluta ögonen 
för att höra ljudet från vågor som slår 
mot klippor eller skrin från häckande 
fiskmåsar är en speciell upplevelse. På 
tandläkarmottagningar spelas rogivande 
vågbrus för att skapa en trygg atmosfär, 
och spellistor med havsljud har tusentals 
följare på Spotify. Vi människor verkar 
gilla ljuden från haven. Men hur låter det 
egentligen under ytan? Det är helt klart 
långt ifrån tyst. Naturliga ljudkällor som 
regn, åska och vind skapar tillsammans 
med läten från fiskar, sälar och kräftdjur 
en hel del ljud som inte hörs ovanför ytan. 
Till det kommer allt ljud som genereras av 
oss människor. 
Ljud i havet färdas nästan fem gånger 
snabbare än i luften, och transporteras 
långa sträckor. 

–  Vi kan spela in båtar som befinner sig 
långt utom synhåll och ljudet är i princip 
oförändrat. Man skulle kunna jämföra 
det med att bo i Göteborg och sam- 
tidigt höra alla bilar köra i Stockholm, 
säger forskaren Eva-Lotta Blom som 
gjort en avhandling vid Göteborgs 
universitet om hur fiskars parning 
påverkas av buller i vattnet. 

Studier visar att buller i havet som 
orsakas av mänsklig aktivitet ökar. Det 
handlar om ljud från sjöfart, fritidsbåtar, 
borrningar och havsbaserade vind-
kraftverk. Det är inte helt klart hur buller 
under havsytan påverkar fisken som 

lever där, men flera studier har visat att 
ljud från exempelvis fritidsbåtar har en 
tydlig påverkan på fiskars beteende. 
Eva-Lotta Bloms avhandling visar att 
höga ljud i vattnet gör att fortplantningen 
försvåras hos de små fiskarna sandstubb 
och lerstubb som är viktig föda för bland 
annat torsk. 

–  Våra undersökningar visade att buller 
påverkar mycket när honan ska välja 
hane. Hanen har en ganska avancerad 
sång till honan, och hon verkar inte höra 
den om det är mycket buller. Våra ak-
varieförsök visade att över 50 procent 
av fiskarna parade sig vid en tyst miljö 
i akvarierna, men när vi hade buller i 
akvarierna var det bara 10 procent som 
parade sig. Så det verkar ha stor effekt, 
säger Eva-Lotta Blom.

Marina djur använder sig av ljud för att 
navigera, interagera med andra individer 
och upptäcka hot. De här ljuden riskerar 
att drunkna i bullret som genereras av 
oss människor. I ett forskningsprojekt 
vid östersjökusten har man studerat hur 
abborre och mört reagerar på motorbåts-
ljud när det gäller stress och födointag. 
Fisk förvarades i kassar i havet och ut- 
sattes för motorbåtsljud samtidigt som 
de utfodrades. Undersökningarna visade 
att fiskarna åt betydligt sämre när det 
var en bullrig miljö. 

–  Egentligen är det ingen som har tänkt 
på att ljud från båtar kan påverka livet 
under ytan, men fisk kan faktiskt höra 

och störas av ljud, säger Carin Magnha-
gen som är professor i fiskbiologi och 
ansvarig för forskningsprojektet vid 
SLU i Umeå. 

Även om det behövs mer studier om hur 
båtljuden påverkar fisk på lång sikt tror 
Carin Magnhagen att tystare båtar och 
lägre hastigheter skulle ha en positiv 
effekt på fiskars hälsa. 

ALBIN DAHLIN
Kommunikatör vid Hav och samhälle,

 Göteborgs universitet 

Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa för länge sedan att livet bara kan förstås 
baklänges och levas framlänges. Genom att se mönstren och lära oss av historien får  
vi en bra grund för framtidens utveckling och där ger forskningen hjälp på vägen.

LIVET UNDER YTAN 
ÄR LÅNGT IFRÅN TYST
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HAVSQUIZZ

ÅLEN

Ålen har en spännande livscykel. Alla ålar 
i världen härstammar från ett och samma 
hav. Vilket?

VAD HETER NATIONALPARKEN

Vad heter Sveriges första marina  
nationalpark som invigdes 09-09-09?

ÄVENTYRARE OCH VÄSTERHAVSVÄN

Ses under våren i TV- programmet  
Mästarnas Mästare. Vad heter hon?

EN SVART BERGART 

som går som spår genom graniten och  
kallades i Bohuslän för Hin Håles harve-
drag. Vilken?

VAR GÅR GRÄNSEN

Var går gränsen mellan Skagerack  
och Kattegatt?

HAVETS IGELKOTTAR

Kallas ibland för havets igelkottar, 
eftersom dom liknar runda, taggiga bollar. 
Vilket havslevande djur av tagghudingar 
söker vi?

ÅLEN = SARGASSOHAVET   NATIONALPARKEN = KOSTERHAVETS NATIONALPARK   ÄVENTYRARE OCH VÄSTERHAVSVÄN = ANNELIE POMPE   EN SVART BERGART= DIABAS   VAR GÅR GRÄNSEN = SKAGEN OCH MARSTRAND   HAVETS IGELKOTTAR = SJÖBORRE
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En del älskar att äta dem, andra avskyr 
dem. Skalen är vassa och hårda, innanmä-
tet mjukt och lent. De kan vara både var-
dagsmat och finmat. Ibland skär vi oss på 
dem när vi badar, men de gör gott för våra 
hav. En mussla kan vara både hona och 
hane under sitt liv. Är det motsägelserna 
som gör att musslor är så spännande? 

”En kan inte äde agn!” (man kan inte äta agn) 
är något vi som är uppvuxna på västkusten 
ofta får höra när det kommer på tal att 
beställa in ett kok med blåmusslor på 
restaurang. Läckra blåmusslor kokta i vin, 
grädde och schalottenlök, serverade med 
en skål pommes frites – ”moules frites”. 
Men som för andra alltså förknippas 
med något man agnar kroken med och 
som följaktligen inte kan användas som 
människoföda. 

VÄRLDENS BÄSTA OSTRON?

Ett liknande antingen-eller-perspektiv 
omger ostronet. Förespråkarna beskriver 
smaken som en kyss från havet med smak 
av hav och mineraler och ord som krämig, 
salt, fruktig och blommig. Den franske 
stjärnkocken Paul Bocuse är en av många 
världsberömda krögare som sagt att 
ostronen i norra Bohuslän hör till de bästa 
han smakat. 

KAN JAG PLOCKA SJÄLV?

Om du nu blivit sugen på att äta blåmuss-
lor eller ostron, finns det flera sätt att 
hitta dem. Det enklaste är att gå till fisk- 
affären. Då vet du också att de är 
skördade under kontrollerade former. 

VAD ÄR DET SOM  
HAR EN FOT, SAKNAR 
HUVUD MEN HAR 
EGEN AKADEMI?
RÄTT SVAR ÄR MUSSLAN – OCH DIT RÄKNAS 
BÅDE BLÅMUSSLAN OCH OSTRONET.

Forskare och myndigheter behöver få information om olika bestånd för att 
skydda och rädda arter som är viktiga för den biologiska mångfalden. Det kan 
vara en ovanlig eller hotad art som vi vill kunna följa förändringar hos – om den 
försvinner eller dyker upp på en ny plats. Det kan också vara en främmande art 
som kan vara negativ för artrikedomen. Informationen är viktig för vår framtida 
forskning och övervakning. Det finns många vägar att hjälpa till. Här finner du 
några forskare och organisationer som behöver din hjälp. 

RAPPORTERA MUSSLOR OCH JÄTTEOSTRON 
Skicka bild och koordinator till  
forskaren asa.strand@ivl.se 

FISKEDAGBOKEN
Rapportera fiskefångsten eller bristen på den  
i området innanför Tjörn och Orust. 
www.8fiskedagbok.se 

OM DU SER VALAR: 
www.valar.se/observationer/har-du-sett-en-val 

RAPPORTERA MANETER TILL WWW.GMBL.SE
Alla fynd är intressanta. När du ser vårens första 
öronmanet, om du sett kammaneter, blå brännmane-
ter, rödmaneter på ovanliga ställen eller årstider.

RAPPORTERA VATTENORGANISMER  
Marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som 
kräftdjur och musslor via Rappen på: 
www.havochvatten.se. Finns även som app. Alla 
rapporter kontrolleras av experter och hamnar i 
Sveriges största databas för arter, Artportalen.

BLI EN MARIN FAUNAVÄKTARE 
Se vilka krabbor och kräftdjur som efterfrågas på 
wwww.artdatabanken.se under Vill du hjälpa till?

BLÅSKRABBA OCH RÖDÖGD SIMKRABBA 
Ser du ovanliga krabbor kan du rapportera det till 
forskaren matz.berggren@gu.se
Läs mer på vasterhavsveckan.se under  
Hjälp en forskare

EN FORSKARE
DIN HJÄLP ÄR VÄRDEFULL
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Hur kan du hjälpa till?
Läs mer på:

www.vasterhavsveckan.se 
under Hjälp en forskare
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Blåmusslor ingår i allemansrätten och du 
får plocka dem själv, men då ska du tänka 
på att du plockar på egen risk. 

Ostron däremot får du inte plocka hur-
somhelst. De tillhör markägaren. 

Ibland bildas alggifter i de plankton som 
musslorna äter. Därför kontrolleras alla 
musselodlingar och aktuella ostron-
bankar i Sverige varje vecka. 

VI BEHÖVER VÅRDA VÅRA OSTRON

Det finns två arter av ostron i svenska 
vatten – det inhemska europeiska ”platta” 
ostronet och den invasiva arten stilla-
havsostron (som ibland kallas japanska 
jätteostron). 

–  Det är viktigt att vi är måna om våra 
bestånd och har koll på vad som händer 
när stillahavsostronen etablerar sig, 
säger Anna-Lisa Wrange, forskare och 
marinbiolog vid IVL, Svenska miljöins-
titutet, stationerad på Kristinebergs 
marina forsknings- och innovationscen-
ter utanför Lysekil.

Stillahavsostronen beskylls för att ta 
över områden där det tidigare varit 
gott om både blåmusslor och inhemska 
ostron, men det är fortfarande oklart om 
det finns ett direkt samband.

FÄRRE VILDA BLÅMUSSLOR

Det verkar som om de vildväxande 
blåmusslorna längs västkusten minskar. 
Kanske är du en av dem som rapporterat 
in till forskarna att musslorna försvunnit 
från din favoritvik. Anna-Lisa och hennes 
kolleger kommer i ett fyraårigt forsk-
ningsprojekt att försöka förstå varför. 

–  Vi vet att musslor kommer och går. 
På 1970-talet var det extremt mycket 
musslor, något som kan bero på att 
övergödningen då var stor,  
säger Anna-Lisa Wrange. 

Andra teorier är att det beror på klimat- 
förändringar, ökade föroreningar eller 
konkurrens från stillahavsostronen. 

–  Vi tror att blåmusslor och stillahavs- 
ostron kan samexistera, men om blå-
musslorna skulle försvinna helt är det 
möjligt att många arter som lever i och 
vid havet skulle påverkas negativt,  
säger Anna-Lisa Wrange.

Gå in på www.lansstyrelsen.se/
vastragotaland och sök på Informa-
tionscentralen för att kolla status 
på musslor och ostron i Västerhavet. 
Här kan du läsa om det för tillfället 
finns något område där man inte 
bör plocka musslor. Varje vecka görs 
provtagningar i alla musselodlingar 
och i de ostronbankar där ostron
skördas för försäljning. 
När halten av alggifter går ner igen, 
dröjer det inte länge innan musslor-
na är helt rena, eftersom de filtrerar 
så mycket vatten. Musslor och 
ostron som du köper i fiskaffären är 
kontrollerade och säkra.

FAKTARUTA

…musslor och bläckfiskar ingår i 
samma familj, molluskerna?

…musslor och ostron är så kallade 
bivalver, det vill säga de har två skal 
som sitter ihop med hjälp av elastiska 
band (ligament)? Snäckor däremot har 
bara ett skal.

… musslor får i sig mat genom att 
filtrera vatten och på så vis suga i sig 
plankton och näringsämnen?

…musslor är kräsna djur som spottar 
ut det de inte vill ha, till exempel 
mikroplaster och sandkorn?

… blåmusslor har en fot att förflytta 
sig med? Ostron har också en fot, men 
bara under larvstadiet.

… den äldsta levande musslan som 
påträffats var en 507 år gammal 
islandsmussla?

… det fanns musslor redan för 560 
miljoner år sedan, vilket gör att muss-
lorna räknas till världens äldsta djur?

du att…

Visste

ÄT MUSSLOR OCH GÖR 
EN INSATS FÖR MILJÖN

Musslor äter genom att filtrera plankton 
ur vattnet. En medelstor mussla filtrerar 
upp till fem liter i timmen. Näringen 
musslorna tar upp skulle annars stannat 
kvar i havet som övergödning. 
Musslor är näringsrik mat med rikligt 
med proteiner, mineraler och vitaminer. 

TEXT: ANNA-LENA BJARNEBERG
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Thomas Liebig är biolog och ornitolog 
och ofta ute i naturen för att skåda fåglar: 

–   Fåglar svarar fort på förändringar i 
miljön. Tittar vi på förändringar från en 
dag till en annan kan vi t.ex. se att vissa 
fåglars uppdykande i kustbandet be-
tyder att oväder är på ingående. Detta 
gäller främst de pelagiska arterna, dvs 
de arter som lever större delen ute på 
öppna vatten. 

Flera av dessa fåglar har fått namn efter 
oväder, som stormfågel och stormsvala. 
Men också havssulor och tretåiga måsar 
är havsfåglar som kan förespå oväder. 
Att dessa fåglar kommer i land på några 
ställen kan dock också bero på strömmar 
som möts, t ex utanför Orust där jutska 
och baltiska strömmen möts. Då kommer 
sillen och makrillen närmre land och 
lockar dem. 
För en ornitolog är det också fascineran-
de att följa årstiderna brytningar med 
hjälp av våra fåglar. I år dök strandskatan 
upp redan i mitten av februari istället för 
kring den 10 mars som brukligt. Strand- 
skatan berättar därmed att vi har en tidig 
vår i år. En annan s.k. datumflyttare är 
sädesärlan som normala år kommer den 1 
april. Den syntes redan den 23 mars.

MEN DET FINNS FLER SÄTT ATT LÄSA 
AV NATUREN FÖR ATT FÖRSTÅ VÄDRET.
Ett ganska säkert tecken på väderomslag 
längs västkusten är när lufttrycket snabbt 
sjunker samtidigt som vinden tilltar i 
styrka från sydost. Med tiden vrider 
vinden mot sydväst och om detta sker i 
samband med ökad molnighet kan regnet 
vara nära. Med molnen är det värre. Trots 

VÄDER, OVÄDER
Hur kan man veta hur vädret ska bli? Ska man känna av sin portvinstå? Titta på hur fåglarna flyger?  
Tolka molnen? Undersöka abborrfenor? Kolla in vågorna? Det enklaste sättet är förstås att  
lyssna på sjövädersrapporten, men vi kan få mycket kunskap genom att läsa av tecken i naturen. 
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att man ser och kan tolka de olika moln-
typerna är det inte säkert att det blir som 
man trott. Vissa moln spår snabba förändrin-
gar, för andra tar det lite längre tid.

Bengt Österberg, tidigare fyrvaktare på 
Måseskär, var under åtta år, 1988-95 an-
svarig för väderrapporteringen. Var 
tredje timme rapporterade han in till 
SMHI hur vädret såg ut. Då skedde allt 
manuellt. Förutom luftfuktighet, tempe-
ratur, sikt, nederbörd och vindhastighet 
rapporterade han också om sjögången 
och vågornas höjd samt om molnhimlen. 
Idag är väderstationen på Måseskär helt 
automatiserad, men en gång i månaden 
kontrollerar Bengt den. Den nuvarande 
väderstationen rapporterar tempera-
tur, sikt, nederbörd, luftfuktighet och 
vindhastighet. Vågornas höjd, period och 
riktning observeras med oceanografiska 
vågbojar. Vid Väderöarna har upp emot 
14 meters vågor observerats, de högsta i 
svenska hav.

–   Jag tittar främst på molnen och 
vågorna. Om det kommer dyningar så 
är det på väg att blåsa upp. Dyningarna 
kommer innan vinden. Om solen går ner 
i säck så blir det också ökad vind dagen 
efter, säger Bengt.

Att följa oväder på ingång från en trygg 
och säker plats är makalöst. Kanske 
kan en tromb dyka upp, framför allt mot 
höstkanten, sommarens åskoväder kan 
skrämma, men är också vansinnigt vackra. 
Vädret fascinerar i alla dess former.

TEXT: GUNILLA FRANSSON BANGURA

En mörk molnbank i väster kan förespå dåligt 
väder. Nederbördsmoln eller nimbostratusmoln 
är ofta mörka i färgen eftersom de innehåller 
mycket vatten. Nederbördsområdet kan röra 
sig i en hastighet av upp till 50 km/h, vara 
tusentals kilometer långt och ha en bredd på 
nära 500 km. 

Cumulusmoln är stackmoln och kallas också 
vackert-väder-moln. Men de kan också förvand-
las till bymoln och ge regn, åska och hagel. Ett 
knep för att få reda på hur vädret ska bli är att 
kolla molnen vid 11-tiden, efter en klar morgon 
med stackbildning. Om molnen har vuxit sig 
högre än de är breda kan det vara risk för 
regnskurar under eftermiddagen.

Cirrusmoln kallas också fjädermoln och ger i sig 
inget oväder. En varmfront kan vara i antågan-
de när fjädermolnen består av tunna trådiga 
skidspetsformade moln och följs av tunna 
slöjmoln (cirrostratusmoln). När man ser dessa 
moln kan man förvänta sig att det ska börja 
regna inom 10 - 20 timmar. Men det behöver 
inte betyda att det kommer någon front.

Cirrostratus kan också visa sig som slöjmoln. 
Om det bildas en halo (ljusring runt solen) kan 
det innebära regn, troligen inom ett halvt dygn.
Cirrostratus som skiktmoln följer på slöjmol-
nen när ett nederbördsområde närmar sig. Om 
molnen är helt grå kan regnet komma inom 
någon timme.

Vad blir det för väder?

Om det hastigt börjar blåsa upp kan 
sämre väder vara i antågande. Om 
det dessutom börjar hopa sig moln på 
himlen kan en spegelblank vattenyta 
snabbt förvandlas till ett stormigt hav.                                                                                                         
Om du befinner dig till havs när det 
börjar blåsa upp, stanna på djupt vat-
ten. Ju grundare det blir desto högre 
blir vågorna. 
Dyningar kan varsla om oväder, spe-
ciellt om himlen mörknar och molnen 
börjar torna upp sig.

VIND OCH VÅGOR

Källor: Vädret med Madeleine Westin Bergh 
Natur och Kultur Fakta, 2004.  
Metrologernas nya väderbok av Claes Bernes 
och Pär Holmgren, Nordströms förlag, 2009
www.smhi.se/publikationer/vagor-i-svens-
ka-hav-1.12172
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Jordens klimat har varierat över tid och 
perioder med varmare klimat har varvats 
med kallare perioder. Men nu sker 
förändringen så snabbt att miljö, växter 
och djur kan ha svårt att anpassa sig till 
förändringarna. Att haven påverkas av 
de pågående klimatförändringarna är 
tydligt. Varmare havsvatten, stigande 
havsnivåer och förändrade ekosystem är 
effekter som redan går att se. Men det 
finns stor osäkerhet om hur det kommer 
att utvecklas.

–  Det är svårt att förutsäga framtiden, 
säger Per Jonsson som är marin forska-
re vid Göteborgs universitet. 

Han arbetar inom projektet ClimeMarine 
som syftar till att förstå hur ett förändrat 
klimat kan komma att påverka Västerha-

vet och Östersjön i framtiden, och vad det 
har för betydelse för havsplaneringen. 
Det handlar om att förutse hur marina 
arter och deras livsmiljöer kan komma att 
förändras till följd av klimatförändringar. 

HAVEN BLIR VARMARE 
En uppenbar effekt av klimatförändringar-
na är att haven blir varmare. Östersjön 
är ett utsatt område som kan påverkas 
kraftigt av ett förändrat klimat. Bland 
annat gäller det vattentemperaturen som 
förväntas stiga kraftigt. 

–  I de klimatmodeller jag jobbar med 
finns uppskattningar om 4 till 6 graders 
ökning. Det här kan få dramatiska effek-
ter och göra att Östersjön helt byter 
ekosystem, säger Per Jonsson. 

Uppvärmningen av havsvattnet väntas 

nämligen leda till ökad nederbörd som i 
sin tur sänker salthalten i vattnet. Förän-
dringarna i Östersjön kommer antagligen 
att påverka även kustnära vatten här på 
västkusten. Det kan leda till kraftiga salt-
nivåsvängningar i Kattegatt som riskerar 
att erodera det marina livet på många 
sätt, menar Per Jonsson.

HAVSNIVÅN STIGER 
Varmare hav ger större avsmältning som 
gör att havsnivån stiger. 

–   Vi räknar med en höjning på knappt en 
meter fram till år 2100. Även det vore 
en katastrof för en stad som Göteborg, 
säger Per Jonsson. 

För att skydda sig mot översvämningar 
i framtiden krävs därför att kustkom-
muner tar med klimatförändringarna i 

HAVET OCH KLIMATET
Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta, och har en avgörande betydelse för 
livet på land. Världshaven tar upp stora delar av den värme som skapas vid förbrän-
ningen av växthusgaser och ger oss maten vi äter och syret vi andas. Vad händer om 
haven blir varmare, vattnet surare och ekosystemen förändras?  
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beräkningen när man planerar för fram-
tiden. I Göteborg planeras exempelvis 
högvattenbarriärer för att skydda mot 
stormar och översvämningar. 

HAVEN BLIR SURARE 
Haven tar upp en stor del av den kol-
dioxid som vi människor släpper ut, men 
det slår samtidigt tillbaka mot havets 
eget ekosystem. Koldioxiden omvandlas 
i vattnet till kolsyra som sänker vattnets 
pH och gör det surare. Det är inte helt 
klart hur det surare vattnet påverkar livet 
under ytan, men studier visar att det kan 
göra det svårare för exempelvis kräftdjur 
och skaldjur att vårda och behålla sina 
skelett.

NATURLIGA KOLDIOXIDFÄLLOR
Ålgräsängar längs kusterna är mycket 
viktiga då de bland annat fungerar som 
barnkammare för fisk. Men ålgräset har 
också en förmåga att lagra mycket av det 
kol som finns i havet, både i växterna och 
i sedimenten under. Nya studier
från forskningsprojektet Zorro visar 
överraskande att ålgräsängar på västkus-

ten fångar in och lagrar två till tio gånger 
mer koldioxid än motsvarande växtlighet 
på andra ställen på norra halvklotet. 
Per-Olav Moksnes som är forskare vid 
Göteborgs universitet pekar ut en av 
orsakerna till detta.

–  Ju mer skyddad en vik är, desto mer kol 
samlas det där. När det är öppet och 
sandigt, som på Tylösand till exempel, 
tvättar vågorna bort kolpartiklarna 
– men i en skyddad vik i Göteborgs 
skärgård eller uppåt Bohuslän samlas 
kolen naturligt.

När ålgräsängar försvinner eller förstörs 
avges kolet som de har lagrat i århun-
draden och blir källor till växthusgaser. 
Enligt Zorro har runt 60 procent av allt 
bohuslänskt ålgräs försvunnit sedan 
1980-talet. Att restaurera och bevara 
ålgräset är alltså också en viktig kli- 
matåtgärd.

ALBIN DAHLIN
Kommunikatör vid Hav och samhälle,

Göteborgs universitet 
Källor: havet.nu, SMHI 

VILL DU UPPTÄCKA  
LIVET UNDER YTAN 

en marinbiologibok 
för barn 
av Nellie, Annika och 
Klas Malmberg,  
Vad finns egentligen 
under havsytan på 
svenska västkusten? 

DJUPA HAV
Av Anita Ganeri. 
Här hittar du 
massor av 
fascinerande 
fakta om värl-
dens hav. Du 
får lära dig om 
allt från undervattensberg till 
sjösjuka. Kul är det också! 

ISHAVSPIRATERNA 
Av Frida Nilsson.
Siri brukar berätta 
en kuslig historia 
för sin lillasyster 
Miki som handlar om 
sjörövaren Vithuvud. 

Vithuvud rövar bort barn och 
för dem till en gruva. Miki och 
Siri bestämmer sig för att leta 
reda på sin syster. Det blir ett 
farligt äventyr.

HUR DU BLIR PIRAT
Av Cressida 
Cowell.
Viking och 
hövdingasonen 
Hicke behöver 
bli modigare 
och därför är det 
nu dags att lära sig bli pirat. 
Han får nys om var en gammal 
vikingaskatt finns begravd och 
ger sig ut på en skattjakt.

HAVSLEKTYR
Boktips för 8-12 åringar  

från Sommarboken
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EN DOFT AV HAV...
Hur doftar havet egentligen? Har havet någon doft? 
Detta gigantiska blå vatten som täcker över 70%  
av planeten. Eller är lukten av hav kopplad till våra 
känslor och minnen? För att ta reda på havets doft 
ringde jag till några vänner som lever nära havet.

GUNNEL BERLIN, 
Kungshamn:

–  Havet doftar salt och tång. Jag känner igen doften 
när jag är i närheten av havet. Det är en sälta med 
tillägg av tång. Jag tycker väldigt mycket om den. 
Den får mig att känna närhet till stränder, vågor och 
fåglar. Men havets doft är också en paradox – å ena 
sidan doften av ruttnande tång, å andra sidan en 
doft som får mig att tänka på kullerstenar, strandkål 
och vågors kluckande.

BENGT ÖSTERBERG,
 Vedholmen:

–  Ja, vad ska man säga? Salt. Jod. Jag är så van, det 
känns som hemma. Jag tycker om doften men kan 
inte beskriva den. Jag förknippar lukten med havs- 
och kustmiljö.

ANNELIE NILSSON, 
Skärhamn

–  Det luktar tång, ibland rutten. En mättad doft. 
Doftar frihet och lycka, jag blir jätteglad när jag 
får känna havsdoft. Salt, men det doftar väl inte av 
saltvatten? 

Saltvatten i sig är luktfritt. Istället är det annat i 
vattnet som luktar.  2007 isolerade brittiska forskare 
en gen i en havslevande bakterie. Genen är nödvändig 
för att producera dimetylsufid, dvs den gas som ger 
havet sin doft. Eftersom bakterien lever i närheten av 
plankton och tång luktar det extra mycket vid stränder 
där det samlas mycket tång.
Så vad luktar då havet? Eftersom luktsinnet är det 
sinne som mest kopplas till minnen och känslor så är 
kanske doften av havet en kombination av flera olika 
sinnen och väldigt personlig. Eller är det avsaknaden av 
andra dofter som ger havet en frisk och fräsch doft?

TEXT: GUNILLA FRANSSON BANGURA
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Res fyra  
betala för en

Du som är 20 år eller äldre 
och reser med periodkort 
för vuxen, lågtrafik eller 
1–3 dygnsbiljett får ta med 
tre personer under 20 år 
utan extra kostnad på alla 
Västtrafiks fordon i Västra 
Götaland och Kungsbacka 
kommun.  För priser se: 
www.vasttrafik.se 

LIVET I HAVET 
Den digitala fälthandboken finns sedan i 
maj 2019 för både Östersjön och Väster-
havet. Här får du reda på vilka marina 
arter och miljöer som finns i ditt område. 
Fälthandboken kan även användas som 
app i mobiltelefon. www.havet.nu/livet

Vi är Västerhavsveckan
Vi blir fler som engagerar oss för havet. Arrangörer från hela Västra Götaland, men också 
från Halland, Skåne och Danmark är med och skapar ett spännande, intressant och roligt 
program för alla åldrar. Många av oss har havsnära aktiviteter hela året. Välkomna!

FOTOUTMANING: 
HUR FOTAR DU

DE FEM SINNENA UNDER 
VÄSTERHAVSVECKAN?

Tagga dina bilder med 
 #västerhavsveckan  

på Instagram och Facebook.

8-FJORDAR
BJÖRKÖ HAMN
BOHUSLÄNS MUSEUM
CATXALOT
DESTINATION SKAFTÖ
DIVERS AGAINST GHOST NETS
DK ÖCKERÖDORARNA
DOC LOUNGE
EKOCENTRUM
FISKEMUSEET HÖNÖ KLÔVA
FRILUFTSFRÄMJANDET
FÖRENINGEN HÅLLÖ FYR
GROSSHAMNS FÅGELSTATION
GULLHOLMEN
GULLHOLMENS SEGLARSKOLA
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
GÖTEBORGS NATURHISTORISKA MUSEUM
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS UNIVERSITET
HAVETS HUS 
HAVSMILJÖINSTITUTET
HAVSNÄTVERKET VÄST
HÅLL SVERIGE RENT
HÅLLÖ FYR
KAJKANTEN VRÅNGÖ
KLIPPANS BRUKSBÅTSFÖRENING
KOSTERHAVETS NATIONALPARK
KULTUR I VÄST
KÄRINGÖN
LYSEKILS KOMMUN
LÄNSSTYRELSEN

MARINE TASTE
MARITIMAN
MOLEKYLVERKSTAN 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN
NORDENS ARK
NORDISKA AKVARELLMUSEET
MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD
ORUST KOMMUN
SJÖFARTSMUSEET AKVARIET
SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
SKÄRGÅRDSIDYLLEN KAYAK & OUTDOOR
SMÖGEN DYK OCH UPPLEVELSE
SOTENÄS KOMMUN
SPORTFISKARNA
STENUNGSUNDS KOMMUN
STIFTELSEN MÅSESKÄR
STRANDSTÄDARNA
SVANEN WEST
SVANTE LYSÉN
SVEN LOVÉN CENTRUM FÖR MARIN INFRASTRUKTUR
TJÖRNS KOMMUN
UNIVERSEUM
VIRTUE
VÄSTARVET
VÄSTKUSTSTIFTELSEN
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
WINGA VÄNNER
ÖCKERÖ KOMMUN

och dessutom massor av aktörer i Halland, Skåne och Danmark



VÄLKOMNA TILL VÄSTERHAVSVECKAN 3 – 11 AUGUSTI !

OCH DU – NÄSTAN ALLT ÄR GRATIS FÖR BESÖKAREN

Möt havet med alla dina sinnen
Träffa forskare, experimentera, paddla kajak, vandra, besök en fyrplats eller följ 
med på sälsafari. Eller följ med ett forskningsfartyg, delta i en bioblitz och lyssna 
till intressanta föreläsningar. Smaka på den nya maten från havet 
- musslor, ostron, sjöpung eller alger...  
Västerhavsveckans över 100 aktörer vill bjuda på en maximal upplevelse av havet 
och samtidigt bidra till en större förståelse för hur havet påverkas av människan. 

Det finns något för alla åldrar!

Samtidigt som du lär mer om de utmaningar Västerhavet står inför, kan du delta i 
spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter i Västra Götaland, Halland,  
Skåne och Danmark!

Västerhavsveckan  
är en temavecka för 
havsmiljön, med syfte 
att öka kunskapen om 
Västerhavets miljö. 

Följ oss på:
Instagram: @vasterhavsveckan
Facebook: @västerhavsveckan

Twitter: @vasterhavsvecka

#västerhavsveckan
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