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Till följd av ett ökat koldioxidutsläpp i atmosfären höjs temperaturen i samband med 
växthuseffekten, men även havet påverkas genom det fungerar som en sänka för överskottet av 
koldioxiden i atmosfären. En stor del av koldioxiden adsorberas, vilket leder till att 
surhetsgraden sänks. En försurad miljö har en negativ inverkan på kalkbildande organismer, 
där sjöborren är en av dem. Forskning tyder på att tillväxt och utveckling påverkas, vilket 
oftast leder till högre dödlighet. Mer kunskap behövs om de bakomliggande mekanismerna för 
att kunna motverka effekterna som kan få förödande konsekvenser hela havets ekosystem. 
 
 
Vad är försurning? 
Försurning är ett samlingsnamn för den ökande surhetsgraden och förändringarna i de 
kemiska reaktionerna som orsakas av CO2 i atmosfären. Nästan en tredjedel av all koldioxid 
som släpps ut i atmosfären tas upp av havet. Detta gör att miljön förändras på två sätt; 
surhetsgraden ökar och de kemiska reaktionerna i havet påverkas som följd av det. Det senare 
orsakar en minskning av kalciumkarbonat i havet, vilket behövs för bildandet av kalkskal hos 
kalkbildande organismer. Sjöborren är en sådan organsim och en viktig bottenlevande 
organism som utgör grunden för ekosystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjöborrarnas livsfaser  
Sjöborren har tre faser i sin livscykel 
(fig.1). I den första fasen utvecklas 
larverna till så kallade echinopluteuslarver 
armar som de simmar och jagar föda med. 
De spenderar flera veckor och växer sig 
större i den pelagiska zonen tills de 
genomgår metamorfos och bosätter sig på 
botten som juveniler. Väl på botten mognar 
de så småningom till reproducerande 
adulter, som vid reproduktion släpper ut 
gameter i en synkroniserad händelse. 
 

 
Fig 1. Sjöborrens livsfaser; larv, juvenil och adult

Hur påverkas sjöborrar av försurning? 
Mycket forskning har visat att sjöborrar i larvstadiet får en mindre storlek när de exponeras 
för surare miljöer och många blir också missbildade, som i många fall leder till död.  Det har 
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också visats att fler biologiska processer än kalkbildningen påverkas och på senare år har det 
uppmärksammats att en minskad storlek kan vara ett resultat av fördröjd utveckling. Med 
missbildningar, långsammare utvecklingshastighet och mindre kroppsstorlek minskar 
överlevnadschanserna för larverna, vilket skulle resultera i kaskadeffekter som påverkar hela 
ekosystemet. 
 
Framtida forskning 
För att kunna förutsäga konsekvenserna av vad som sker när sjöborrar utsätts för surare 
miljöer behövs en kartläggning av hur alla biologiska processer påverkas av surare miljöer 
och en djupare förståelse för de bakomliggande mekanismerna. Med den kunskapen kan man 
dra pålitliga slutsatser om försurningens påverkan på sjöborrar och bevara det marina 
ekosystemet. 
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