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(O)Ljud i haven

Övervakning av havsljud i 

enlighet med det Marina 

havsdirektivet





350 BC Aristoteles konstaterar att fisk 

producerar läten 

1903 Parker visar att fisk har hörsel

1950 Fisk hör partikelrörelser inte ljudtryck

1990 – 2000 Valar strandar

2000 – 2014 Förvaltare får upp ögonen för ljud

Ljudupptagningar av isbrytare

Ljudets historia



Antropogent ljud - Audiogram



Ljudkänsligheten hos fisk beror på ett antal
fysiologiska faktorer

→ God eller mindre god hörsel

Fish och hörsel

Vissa fiskar känsliga för partikelrörelse vissa för 
partikelrörelse och tryck



Fisk har ett inre öra med ett otolitiskt organ (öra
utan trumhinna), fisk kan lokalisera objekt mha av
de otolitiska organen

→ Otolit – stenar av Kalciumkarbonat som vilar på

hårceller

Photo: Lovell et al. 2005Photo: Buran et al. 2005



Schwarz 1985

Marina organismer och hörsel

Ljud används för:

- Orientering

- Kommunikation

- Undvika predatorer

- Jakt

- Lek



Ljudkällor in den marina miljön

Ljudtryck: 120-250 dB re: 1 μPa @1m





Död, skador

Maskering

Förändrat beteende

Hörsel

By Richardson et al. 1995

Effekten av ljud beror på:

→ avstånd
→ frekvenser
→ ljudnivå
→ exponering
→ omgivande ljud

Djur och ljudeffekter

Piling and grunts Shipping and grunts



Lägesbild över Östersjön 2014-05-23

Lägesbild 2014-10-07 från MarineTraffic



Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape
Ett regionalt projekt:

Finland

Litauen

Estland

Polen

Tyskland

Danmark

Sverige

Stöttat av: 

EU (LIFE+)

Havs- och 

vattenmyndigheten

Huvudmål:

Skapa en regional hantering av ljud

Utveckla standarder

Utveckla verktyg

Uppmätning av ljud under ett år





BIAS - 38 mätstationer i Östersjön



Project location: Baltic Sea 

Coordinator: Sweden, Stockholm

Time-period: 1 September 2012 – 31 August 2016

Co-ordinator: Swedish Defence Research Agency (FOI)

AB:s Denmark, Germany, Poland, Estonia, Lithuania and 

Finland

Main activities: Deploy 40 sensors during 2014 in the Baltic Sea to 

establish the baseline of the soundModelling

of

Sound

Modellering

(144 ljudkartor)



Studie av beteende av torsk som utsätts för fartygsljud

Svenska Kustbevakningen

KBV 032, 948 tons.

Inspelat ljud från KBV032

Gullmarn täckt av sensorer



Slutsats:

Ljud i haven kan utgöra ett problem. I svenska 

vatten förekommer högljudda aktiviteter så som 

pålning, undervattenssprängningar och buller från 

fartygstrafik. 

• I ett första steg skall vi ta reda på hur mycket 

buller vi har

• I det andra steget bestämma vad haven tål

• I det tredje reglera när nivåerna blir för höga




