
Sandbotten - full av hemlisar

Jag är en hjärtmussla och lever nergrävd. 
Du kan se mina andningsrör som två små 
svarta punkter i sanden.

Vi sandräkor lever helst på grunda 
sandbottnar och är väldigt bra på 
att kamouflera oss.

Det är lättare att hitta mina gropar 
och bajshögar än att hitta mig. Men vi 
sandmaskar är vanliga här. Jag kan bli 
tjugo centimeter lång!

Ser det tomt ut på sandbotten? Djuren gömmer sig för att lura på byten och undvika att 
själva bli uppätna. Kan du se var de finns? 



Skrubbskäddan är den vanligaste plattfisken. Den trivs på mjuka sand- och dybottnar 
och bland tång på grunt vatten. Skrubbskäddan finns på både västkusten och östkusten.

Plattfiskar - en platt figur  

Som yngel ser plattfisken ut som vilken fisk 
som helst. Men det dröjer inte länge förrän ena 
ögat vandrar så att båda ögonen hamnar på 
ovansidan. Då börjar de simma horisontellt.

Jag är en skrubbskädda och jag gillar att käka 
ryggradslösa djur som lever på havsbotten.



Ålgräsängen - 
havets barnkammare 

Ålgräset är en blomväxt med rötter som tar upp 
näring och håller fast gräset i botten. Ålgräsets 
blad ser ut som smala band och kan bli en halv 
till en meter långa.

Förr samlade människor in ålgräsblad som flutit i 
land. Det blev foder till djuren och gödsel på åkrarna. 
Det fungerade också utmärkt till isolering i väggar, 
stoppning i madrasser och att lägga på taket.

Ålgräs växer på sandiga och leriga bottnar, oftast på en halv till sex meters djup. Ålgräset 
ger skydd åt många arter och här lever mängder av smådjur som är mat åt fiskarter som 
torsk, sej, vitling, ål och havsöring. 

Vi ålgräsanemoner och strandsnäckor trivs bra  
på ålgräsens blad.



Tångsnällan - gravida pappor 

Leta efter den i ålgräsängen eller tångskogen 
på grunt vatten! Tångsnällan är så bra 
kamouflerad att den litar på sin förmåga att 
gömma sig istället för att fly.

 

Hanen tar hand om äggen i en yngelpåse på 
magen. Populära hanar får ägg från flera olika 
honor i sin påse. 

Jag använder precis som sjöhästen min smala 
snabelliknande mun som en pipett. Med den 
suger jag i mig smådjur som plankton och 
kräftdjur.

Tångsnällan trivs i ålgräsängar och kan blir upp till 35 cm lång. Honan är större än hanen, 
och stora honor är eftertraktade. 



Sedan 1960-talet har ålgräset minskat. 

När havet övergöds av kväve och fosfor blir vattnet grumligare 
och ålgräset får inte tillräckligt med ljus. Andra anledningar till 
att ålgräset minskar är påverkan från människan som överfiske, 
småbåtstrafik, muddring och bryggor. 

Ålgräset skyddar stränder mot erosion. Det binder upp kol i 
havsbotten och fungerar då som en buffert mot koldioxidutsläpp.

Ålgräset - 
viktigt men hotat



Klippbotten - 
tusen färger och former 
På klippor och stenar under havsytan lever många arter: fastsittande alger, havstulpaner, 
och musslor. Där bor också snäckor, sjöstjärnor, fiskar och krabbor.

På klippbotten syns att olika alger växer på 
olika djup. Det gör de för att algerna är 
anpassade att fånga upp ljuset på olika sätt.

Blåmusslan lever av växtplankton som den 
filtrerar ur vattnet. En vuxen blåmussla kan 
filtrera flera liter vatten i timmen. 



Känner du att blåstången är 
slemmig? Det är ett försvar mot att 
bli uppäten eller överväxt. 

Blåstång - havets bästa hyresvärd
Blåstång är en viktig art på klippbotten. På en enda tångruska kan det leva hundratals 
individer av olika arter, som till exempel tångräkor, tångloppor, tånggråsuggor och 
mossdjur. 

Blåstången har ett hemligt kärleksliv vid 
fullmåne och nymåne. Då släpper tången 
ut sina ägg och spermier i vattnet för 
befruktning. Därefter tar det fyra-fem år 
innan den nya plantan är fullvuxen och 
kan föröka sig.



Nyinflyttade arter
I sina nya miljöer gör vissa arter ingen 
skada, medan andra blir allvarliga hot mot 
de inhemska arterna och den biologiska 
mångfalden.

Ett exempel på en sådan invasiv art hos oss 
är japanskt jätteostron. Dessa växer snabbt 
och kan konkurrera ut blåmusslor och andra 
inhemska arter.

Vi jätteostron kommer ursprungligen 
från Stilla Havet. Mina larver kan ha 
spridit sig med havsströmmar från 
musselodlingar till Sverige. Jag trivs i 
varma vatten och med isfria vintrar.

Vissa arter finns inte naturligt i vår havsmiljö, utan har flyttats hit av människor.



Jag är en tejstefisk och hänger ofta vid 
bryggor. Du känner igen mig på min fläckiga 
rygg. Jag blir ungefär 25 cm lång.

Mitt utseende varierar - skärsnultrans honor 
är oftast gul och brun, medan hanen är blå 
och grön. Vi blir oftast 15-20 cm långa.

Vi stensnultror känns igen på den svarta 
fläcken på stjärtfenan. Jag blir ungefär 10-12 
cm lång.

Vi gillar klippbottnen
Här kan du se några arter som trivs på klippbottnen.  



I öppet hav
Ute i havet finns stora mängder växt- och djurplankton. De finns både vid ytan 
och flera meter ner. Ännu djupare simmar torsk, strömming och andra fiskar. 
Sälar och sjöfåglar jagar i fiskstimmen, 
och har man tur kan man även få se 
knubbsäl och tumlare.

Tumlaren är en av de minsta 
tandvalarna. De är 1,5-2 meter 
långa och väger 50-70 kg. 
Arten är fridlyst i Sverige. 



Mikroplaster

Skräp i havet 
Engångsmaterial från en solig dag på stranden 
blir kvar i hundratals år om det hamnar i havet. 
I havet bryts plasten ner till små plastbitar, 
så kallade mikroplaster. Mikroplaster som 
finns i havet kommer även från våra bildäck, 
konstgräsplaner, syntetiska kläder och 
hygienartiklar.

 

Åttio procent av allt skräp i havet kommer från land. Det vanligaste skräpet är plast. 

Mikroplast äts ofta upp av djur i 
havet. Plastbitarna kan stanna i 
djurens mage vilket gör att de kan 
svälta ihjäl - de känner sig mätta 
fastän de inte har fått i sig mat.



Planulalarver

Polyp

Manetmedusor

Öronmanetens livscykel 

De fyra ringarna eller ”öronen” på öronmaneten är deras könsorgan. 
Maneterna har nässelceller som de använder både för att fånga mat 
och försvara sig.

Här ser du de olika stadierna i öronmanetens korta liv.



Knöltång

SnärjtångSockertare

Tänk på att inte plocka alger i stillastående 
vatten, under algblomning, nära en hamn eller 
där det finns föroreningar.

Alger - rena hälsobomben
Flera svenska alger går att äta. Knöltång och snärjtång är goda i en sallad. 
Inga alger är direkt giftiga, men de smakar mer eller mindre gott.


