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1. Abstract 

This study is a quantitative content analysis of the coral gardening in different 

climate zones and its limitations and possibilities. The purpose of the study is to 

highlight the different approaches to coral gardening and whether these could be 

implemented in other climate zones. I will also highlight why coral gardening is 

important from an environmental perspective. To conduct the study, I have 

collected empirical data. The material consist of scientific papers, articles, reports 

and books.  

In the warmer climate zones, research has been conducted on 86 species and 

100 000 colonies in the warm climate zones while in the colder climate zones 

resarch only have been conducted species and no known number on how many 

colonies that have been used. The methods consistently used are the Gardening 

tenet and the Gardening Concept. Of these two methods, the Gardening Concept 

are used in most research projects in both climate zones. On average, the method 

are the method the researchers recommend whether it comes to coral gardening in 

warmer climates or colder. Throughout, however, the researchers agree that more 

research is needed than in the current situation are available. The researchers also 

believe that more measures is needed to protect the reefs. In the current situation 

OSPAR Commission and CITES works to protect coral reefs worldwide. These 

measures are also needed to coral reefs in the long term to be able to present 

themselves in the passive restoration, not just active. 

The most important conclusion of the study is that despite the similarities 

and differences in the two climate zones, some of the aspects in the different 

methods can be implemented in other climate zones. 

From an environmental perspective, scientific coral cultivation is important 

to preserve the coral reefs around the world, thus preserving the wide biodiversity 

that has coral reefs as their habitats. 
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3. Inledning 

Runt om i alla världshav finns många korallrev (Karlsson et.al. 2005). Dessa rev 

innehåller en omfattande mångfald arter av korall, och kolonier uppbyggda med 

olika strukturer. Reven är inte bara hem till olika arter korall utan även habitat för 

en stor del av den biologiska mångfalden i våra världshav. I haven i de kallare 

klimatzonerna finns kallvattenkoraller, mer kända som ögonkoraller (Lophelia 

pertusa), medan det i haven i de varmare klimatzonerna finns en större variation 

av arter (Karlsson et. al. 2005).  

Revens uppbyggnad består av små nässeldjur som utsöndrar ett skelett av 

kalk, vilket är grunden till korallrevens uppbyggnad (Karlsson et al. 2005). 

Korallrev är inkluderade bland de ekosystem som är hårdast drabbade av 

antropogen påverkan (påverkan från oss människor) (Epstein et al. 2001). Många 

av de befintliga reven runt om i världen är i nuläget skadade och påverkade av 

flera faktorer. Reven har tagit skada av fiske och klimatförändringar, men också 

av turism och illegal handel. Rörande klimatförändringar är det framförallt 

temperaturskillnaden i haven och utsläppen av växthusgaser som har verkan på 

korallreven i de varmare klimatzonerna (Tong, et al. 2016.) Reven i de kallare 

klimatzonerna är framförallt drabbade av fiske, trålning, förändrad salthalt och 

även växthusgasutsläppen (Dahl. 2012).   

Både i de kallare klimatzonerna och i de varmare klimatzonerna har 

forskare, och individer som värnar om korallerna, kommit fram till olika metoder 

för att skydda, återuppbygga och restaurera korallrev. Bland annat har olika 

metoder för Coral Gardening – korallodling (jag kommer hädanefter använda 

ordet korallodling genom studiens gång) använts för att återuppbygga reven. 

Metoderna har applicerats i Thailand, Tanzania, Colombia, Singapore med flera 

(varmare klimatzoner) och även runt Sverige och Norge (kallare klimatzoner). 

Totalt, i de varmare klimatzonerna, har 86 arter och 100 000 korallkolonier 

använts i restaurerandet (Rinkevich. 2014), medan det i de kallare klimatzonerna 

endast har forskats på en art (Dahl. 2012).  I de kallare klimatzonerna förekommer 

inte samma mängd korallarter, korallkolonier eller korallrev, dock täcker 

kallvattenkorallerna en större yta än vad de tropiska korallerna totalt sett gör 

(Jonsson. u.å.).  

Det råder två helt olika klimatzoner i de områden studien berör. I 

Sverige/Norden råder en kallare klimatzon, med ett mer varierat klimat. Allt från 

kallt, till varmt (SMHI. 2015). De varmare klimatzonerna har ett klimat med en 
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jämnare temperatur, men de drabbas i sin tur av extrema väderfenomen som till 

exempel El Nino (SMHI. 2015).  

En anledning till att korallreven är så utsatta beror inte bara på att själva 

korallerna hotas utan även på att korallrev har en väldigt rik biologisk mångfald. 

Korallreven är även hem till mer än 25% av havens fiskar, och viktiga biotoper 

och habitat (omgivning/hem) för tusentals andra organismer (Shaish et. al. 2008). 

Det innebär att skulle korallreven försvinna skulle även många andra arter göra 

det. Korallreven utgör även viktiga reproduktions- och uppväxtbiotoper från 

många olika fiskarter (Jonsson. u.å., Epstein et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, 

Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 2012, dela Cruz et. al. 2015, 

Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz och Benayahu, 2015, Mbije et. 

al. 2010 och Tong et. al. 2016). 

Koraller världen över är drabbade av olika skador och hot och dessa aspekter 

ligger till grund för att korallodling idag används i både de kalla och varma 

klimatzonerna.  

Tabell 1. Skador på rev i de olika klimatzonerna 

Sammanställningen i tabellen under visar vilka skador och hot som förekommer i båda 

klimatzonerna eller eventuellt bara förekommande i en av zonerna. X markerar var skadan eller 

hotet finns och – markerar var de inte finns.  

Skador & hot: Varmare 

klimatzoner: 

Kallare klimatzoner: 

Fiske & Trålning X X 

Ökande temperatur och 

förhöjd havsnivå 

X X 

Klimatförändringar & 

utsläpp 

X X 

Korallavverkning X - 

Försurning - X 

Extrema väderfenomen X - 

Turism X - 

Dekoration (utfyllning 

hamnar) 

- X 

Försäljning svarta 

marknaden 

X - 

 
De främsta hoten mot korallrev i de varmare klimatzonerna är, enligt Houghton 

(2009) fiske och klimatförändringar. Reven i de kallare klimatzonerna är även de 

hotade av fiske och klimatförändringar (se tabell 1). Enbart i de kallare 

klimatzonerna har cirka 50% av korallreven förstörts av trålning (Jonsson. u.å). 

Fiske med dynamit, gift och tunga redskap är också ett hot mot korallreven, men 
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också det faktum att koraller växer långsamt och därför lätt blir överväxta av 

snabbväxande alger och på så sätt kvävs ses som ett hot. Överväxandet av alger 

innebär att korallerna får svårt att återhämta sig genom passiv restaurering 

(Karlsson et al. 2005). Enligt Grossowicz och Benayahu (2015) spelar även 

faktorer som djup, strömmar och ljustillgång in för hur korallrev frodas och 

återhämtar sig. 

Restaurering av korallrev innebär att åtgärder för övriga organismer, som 

lever i och runt korallreven, också tas. Det i sin tur leder inte bara till en ökad 

hälsa hos korallerna utan bidrar även till att öka livsmiljön för andra levande 

organismer och stärker den biologiska mångfalden både i och runt reven, men 

även i haven överlag. Denna aspekt gäller för båda klimatzonerna då koraller är 

väldigt viktiga i de båda (Shaish et. al. 2008).  

Korallreven i de varmare klimatzonerna är dessutom väldigt känsliga mot 

temperaturskiftningar. En förändring i temperatur på endast en grad kan orsaka 

blekning (se figur 1) hos korallerna, och höjs temperaturen mer än tre grader kan 

det orsaka extremt utdöende av världshavens korallrev (Houghton. 2009). 

Blekningen av koraller, på grund av klimatförändringar, beror på att 

pansarflageller (alger som lever på korallerna) lämnar reven vid små förändringar 

i temperatur, ökad mängd kvävesalter och förändrad mängd ljus etc. Detta 

fenomen förekommer i båda klimatzoner men går tydligast att konstatera och se 

med blotta ögat i de varma zonerna då korallerna där har mer intensiva färger och 

nyanser än korallerna i de kalla (Karlsson et al. 2005). Efter att algerna har lämnat 

korallen överlever den ett tag, men kommer till slut att dö (Strahler och Strahler. 

2005). 
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Figur 1. Blekning av korallrev vid ökad temperaturhöjning 

Enbart en liten temperaturhöjning är alltså förödande för korallrev världen över. På bilden ser vi 

samma rev utanför Samoa, Stilla Havet. Bilden till vänster är tagen December 2014 och den högra 

bilden är tagen i februari 2015. En markant skillnad har alltså inträffat på 2 – 3 månader genom en 

ökande temperatur i havet. Fotograf: XL Catlin Seaview Survey. Bildkälla: Fredelius. NyTeknik.se 

2015.  

Enligt Strahler och Strahler (2005) är mer än hälften av korallreven i de varmare 

klimatzonerna hotade av antropogen påverkan. Förekomsten av koldioxid är 

också ett problem för korallreven. Koldioxiden gör att lösligheten av 

kalciumkarbonat blir svårare för korallerna att dra nytta av, då koraller behöver 

kalciumkarbonat för att kunna bygga upp sina skelettstrukturer (Strahler och 

Strahler. 2005). Korallerna i de kalla klimatzonerna påverkas i högre grad 

negativt av förändrad salthalt än av koldioxidutsläppen. Korallreven i de varmare 

klimatzonerna är också påverkade av förändrad salthalt men inte i samma 

utsträckning som korallerna i de kallare klimatzonerna. Det beror på att 

salthalterna inte skiftar lika mycket i de varmare zonerna utan ligger på en mer 

stabil nivå trots att temperatur och havsnivå förändras (Bernes. 2005). Koraller 

från både de varma och kalla zonerna påverkas även negativt av stigande 

havsnivå, på grund av avsmältning från inlandsisar och glaciärer, vilket är en 

konsekvens av de rådande klimatförändringarna (Bernes. 2005).  

En påverkan som endast förekommer i de varmare klimatzonerna (se tabell 

1) är påverkan från de extrema väderfenomenen El Nino (Linden och Rinkevich. 

2011). Mellan åren 1997-1998 medförde stormen en omfattande blekning av 

koraller i Indiska oceanen. El Nino-fenomenen medför att temperaturen i vattnet 

ökar drastiskt, vilket som sagt leder till blekning av korallerna  (Strahler och 

Strahler. 2005). 
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Reven i de kalla klimatzonerna drabbas, i motsats till extrema 

väderfenomen, framförallt av vetenskaplig provtagning, trålning och att koraller 

tagits för att placeras ut som dekoration/utfyllnad i hamnar (Dahl. 2012). De 

problemen förekommer inte i samma utsträckning på reven i de varmare 

klimatzonerna. Det förekommer dock andra former av aktiviteter och handlingar 

som påverkar reven negativt i de varmare klimatzonerna. Exempel på sådana 

handlingar är turistnäringen och den svarta marknaden över koraller som 

smugglas vidare för att användas i smyckestillverkning (Rinkevich. 2014).  

Skadade korallrev kan gå in i ett stadie som kallas för alternative stable states 

(Scheffer och Carpenter. 2003). Det innebär att reven blir så hårt drabbade av 

negativa konsekvenser att de inte längre kan återhämta sig med passiv 

restaurering. Enligt det empiriska materialet (Jonsson. u.å & Scheffer och 

Carpenter. 2003).  riskerar alla världens korallrev (både i kalla och varma 

klimatzoner) att hamna i detta stadium om inte fler och mer aktiva åtgärder tas för 

att minska klimatförändringar globalt sett. Enligt Naturvårdsverket (2002) är 

restaurering av korallrev i de kallare klimatzonerna (särskilt reven utanför 

Sveriges kuster) även ett steg i ledet till att uppfylla det första delmålet för 

miljökvalitetsmålet rörande att de svenska haven skall vara i balans och ha 

levande kuster och skärgårdar. Enligt det empiriska materialet, studien är byggd 

på, finns det inte samma direktiv i varmare klimatzonerna, utan där ingår 

korallrevens överlevnad i ett större mål istället för som i de kallare zonerna ingå i 

mindre mål och ett helhetsmål (Bongiorni et. al. 2011., dela Cruz et. al. 2015., 

Edwards. 2010., Epstein et. al. 2001., Forrester et. al. 2013., Grossowicz och 

Benayahu. 2015., Horoszowski-Fridman et. al. 2015., Mbije et. al. 2010., 

Rinkevich 2014., Shafir och Rinkevich 2006. och Tong et. al. 2016).  

 

3.1 Syfte och mål 

Syftet med litteraturstudien är att ge en omfattande överblick av korallodling i två 

klimatzoner, hur själva odlingsmetoderna är uppbyggda och hur de 

implementeras. Utefter det kommer de olika metoderna vägas mot varandra i 

syfte att undersöka vilka delar av de olika metoderna som skulle kunna 

implementeras på andra områden än de är framtagna för. Jag vill även identifiera 

och sammanställa metoder som används vid korallodling, och belysa situationen 

för korallreven globalt.  

Ett mål med studien är att se på informationen ur ett miljövetenskapligt 

perspektiv. Skälet till att jag valt att göra det är att koraller är en av de viktigaste, 

och mest känsliga organismer vi har i våra hav (Strahler och Strahler 2005). 

Därav borde korallodling och korallrestaurering vara en viktig aspekt beträffande 
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det globala arbetet med att bevara den biologiska mångfalden (Strahler och 

Strahler. 2005).  

 

3.2 Problemställning 

Enligt Strahler och Strahler (2005), är situationen för korallrev världen över 

kritisk, vilket är huvudsyftet till att jag har valt att skriva om just korallodling som 

skyddsåtgärd och återbyggande för att rädda rev i olika klimatzoner. Forskare 

världen över, som Rinkevich (2014), Jonsson (u.å), Tong et al. (2016) och Epstein 

et al. (2001), menar att världens korallrev går att rädda, men att deras forskning 

bara är ett steg på vägen och att mer och längre forskningsperioder behöver 

genomföras. Avsikten med denna studie är att sammanställa redan befintliga 

resultat över korallodling i två olika klimatzoner, dels för att få en överblick över 

vad som redan görs, och dels även för att försöka fastställa vad mer som behöver 

göras och vilka luckor i den redan befintliga forskning som behöver fyllas.  

Jag har valt att dela upp min problemställning i två områden för att tydligare 

kunna ge en överskådlig blick över studien. Först vill jag få en grund i vilka 

metoder som redan finns vid korallodling och korallrestaurering, och hur de 

skiljer sig åt mellan de kalla och varma klimatzonerna. Jag har valt två olika 

klimatzoner för att artrikedomen på koraller skiljer sig kraftigt mellan de valda 

zonerna, men också för att jag själv strax innan val av ämne till masteruppsatsen 

fick veta att det bedrivs korallodling här i Sverige. Två klimatzoner har också 

valts för att få fram metoder och aspekter från olika områden, för att i slutänden 

undersöka och jämföra om de kan implementeras på andra områden. I del två av 

problemställningen har jag valt att fokusera på skillnader och likheter i metoderna 

som används i de olika klimatzonerna och om några av de som förekommer i de 

varmare klimatzonerna kan användas i de kallare klimatzonerna och vise versa.  

 
 

1.) Vad för tekniker använder forskare sig av vid korallodling i de olika 

klimatzonerna? 

2.) Vilka skillnader och likheter har olika handlingsalternativ och kan de 

olika handlingsalternativen implementeras i olika klimatzoner?  
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3.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka metoder av korallodling i två olika 

klimatzoner; kall respektive varm klimatzon. En klimatzon definieras enligt 

Keller och DeVecchio (2012) och Köppens klimatindelning (SMHI 2015) som ett 

område där samma mönster av väder förekommer året runt. I de varma 

klimatzonerna studien berör råder tropiska regnrika klimat och i de kalla 

klimatzonerna råder kalltempererat klimat (Keller och DeVecchio 2012). 

Definitionen över tropiskt regnrikt klimat är att medeltemperaturen skall vara 

över 18 grader celsius alla årets månader samt att den årliga nederbörden är lika 

med eller över 1500 millimeter (SMHI 2015). Definitionen av kalltempererat 

klimat är medeltemperaturen i den varmaste månaden skall vara över 10 grader 

celsius och att medeltemperaturen under den kallaste månaden skall vara lägre än 

minus 3 grader celsius (SMHI 2015). Avgränsningen till dessa klimatzoner är 

även vald för att korallreven är lika viktiga i vilken klimatzon de än förkommer i.  

Jag kommer också att undersöka hur de olika metoderna fungerar och hur de 

är uppbyggda. Utöver det kommer jag även att titta på olika resultat från de två 

metoderna för att på så sätt kunna ställa metoderna mot varandra i en 

jämförelseanalys. De två använda och beprövade metoderna studien bygger på är 

the Gardening Tenet och the Gardening Concept, då det är dessa metoder det 

empiriska materialet berör.  

Jag har inte heller valt att avgränsa mig till en specifik art då det bedrivs 

forskning på olika arter runt om i världen. Samtidigt förekommer aspekten att 

korallodling i de kallare klimatzonerna framförallt bedrivs på bara en art 

(Lophelia Pertusa), vilket gör att en jämförelse mellan arter inte är möjlig inom 

tidsramen för denna studie.  
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4. Metod 

Studien är uppbyggd som en kvantitativ innehållsanalys, vilket innebär att redan 

befintligt material analyseras (Esaiasson, et al. 2010). Materialet ställs mot 

varandra för att genom följande metod kunna genomföra en jämförelse mellan 

likheter, olikheter, svagheter och styrkor med de olika metoderna. I följande 

kapitel kommer jag att presentera hur jag gått tillväga under skrivandet av min 

studie.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

För att en kvantitativ innehållsanalys skall kunna genomföras måste de 

undersökningar och studier som jämförs vara likvärdiga och innehålla jämförbara 

uppgifter (Esaiasson et al. 2010). Det empiriska materialet måste kunna sättas i 

förhållande till resterande information. I denna studie är jämförelsen gjord mellan 

koraller och korallrev på olika platser i världen, i två olika klimatzoner. 

Utgångspunkten ligger i redan befintligt material då tidsramen inte tillåtit egna 

undersökningar.  

Valet av metod ger även möjlighet att jämföra och ställa olika metoder av 

korallodling mot varandra för att undersöka om det finns metoder som används i 

de varma klimatzonerna som skulle kunna vara implementeras i den kallare 

klimatzonen och vise versa.  

I färdigställandet av studien har bland annat olika vetenskapliga artiklar, som 

beskriver forskning som genomförts eller som genomförs rörande korallodling i 

olika klimatzoner, använts. Forskningen bakom artiklarna har hämtats från runt 

om i världen, vilket ger en betydande helhetsbild och därigenom blir de olika 

metoder för korallodling lättare att jämföra. Artiklarna har tagits fram genom 

databasen LUBsearch (se tabell 1), som är Lund universitets onlinebibliotek. 

Genom databasen har jag haft tillgång till tidskrifter, artiklar, böcker och 

avhandlingar etc. I sökandet efter de vetenskapliga artiklarna, men också av annat 

empiriskt material, har sökorden som presenteras i tabell 1 och 2 använts.  
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Tabell 2. Sökord för empiriskt material 

I tabellen har jag sammanställt de sökord jag har använt som grund i sökandet av mitt empiriska 

material i LUBsearch. Ur träffarna varje sökord genererat har jag valt det empiriska material som 

gett mig relevant information och som fungerat i perspektiv till mitt syfte och min problemställning.    

Sökord: 

Coralreefs 

Coral Gardening 

Coral Transplantation 

Reef Restoration 

Lophelia Pertusa 

Octocoral occurrences 

Gardening Concept 

 

Tabell 3. Sökord för empiriskt material 

Ytterligare sammanställda sökord för insamlandet av empiriskt material. Här är tabellen 

sammanställd på de sökord som är hämtade från Google och inte från LUBseach.  

Sökord: 

Kallvattenskoraller 

Lophelia Pertusa 

Korallrestaurering 

Koraller 

Ögonkorall 

 
 

Då dessa sökresultat resulterade i ett allt för omfattande empiriskt material har de 

vetenskapliga artiklar som presenteras valts ut från de första träffarna i 

LUBsearch, då dessa artiklar är de som bedömts vara mest relevanta utifrån 

sökorden. Utifrån det valdes de artiklar där metoder, resultat och tidsåtgång över 

korallodling presenterades ut. Det resulterade i 19 vetenskapliga artiklar. För att 

kunna fastställa grundläggande information användes även sju andra relevanta 

referenser framtagna ur sökorden. Dessa valdes ut genom parametern om de 

innehöll information som kunde styrkas av de vetenskapliga artiklarna. Utöver det 

har även facklitteratur använts. Studien innehåller följande facklitteratur; 

 

 Physical Geography – science and systems of the human environment 

third edition. 

 Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

 Förändringar under ytan – Sveriges havsmiljö granskad på djupet. 

 Biologi med naturkunskap A. 
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 Global warming – the complete briefing.  
 

Som utgångspunkt valde jag område att studera, för att därefter samla in empiriskt 

material och strukturera upp det. En forskningsplan skrevs över vad studien skulle 

ha för ämne, vilket syfte, vilken metod studien skulle byggas på och några 

nyckelpunkter över redan befintlig forskning i ämnesvalet. Efter att 

forskningsplanen och studiens ämne godkänts av handledare Poul Hansen 

fortsatte letandet av empiriska materialet. Därefter inleddes studien med 

genomgång av det insamlade materialet och noteringar över information som var 

relevant för denna studie gjordes. Sedan genomfördes en sammanställning av 

materialet. Under skrivandet av studien har artiklar och övriga referenser som 

saknat relevans för studien fått uteslutits, samtidigt som nytt empiriskt material 

har tillkommit. Det insamlade empiriska materialet har utgjort grunden för 

studiens resultatkapitel. Efter att resultatet sammanställdes konstruerades ett 

diskussionskapitel som har fokus i att knyta det empiriska materialet med studiens 

syfte och problemställning. Som en sista del i studien har slutsatser och egna 

åsikter sammanställts i ett slutsatskapitel.  

 

4.1.1 Källkritik 

Studiens källkritik är baserad på Ädel-OST metoden. Det innebär att allt 

empiriskt material är granskat utifrån fyra olika kriterier. Kriterierna är Äkthet, 

Oberoende, Samtidighet och Tendens (Esaiasson et al. 2010). Äkthet innebär att 

jag som författare och användare av referenserna försäkrat mig om att de är 

skrivna av dem som utger sig för att ha skrivit dem, att de publicerats när de 

påstås och i det sammanhang som framgår (Esaiasson et al. 2010). Oberoende 

innebär att referenserna skall gå att bekräfta genom andra referenser. Det ger en 

betydande trovärdighet om referenserna är primärreferenser 

(förstahandsreferenser) framför sekundärreferenser (andrahandsreferenser). Sista 

delen i oberoende innebär att referenserna skall vara opåverkade av andra 

individer och/eller yttre omständigheter (Esaiasson et al. 2010). Samtidighet 

innebär den tid som förflutit mellan det att referensen publicerats till dess att den 

används som referens. Ju mindre tid som förflutit ju mer trovärdig anses 

referensen vara då den dels inte har hunnit bli förvrängd men även för att 

resultaten som publiceras i referensen eventuellt inte har hunnit förändras 

(Esaiasson et al. 2010). Sista delen, tendens, innebär att referenserna skall 

granskas utifrån om de kan vara förvrängda eller ej. Har de som har publicerat 

referensen haft anledning att förändra informationen eller på annat sätt haft en 

baktanke med den publicerade informationen (Esaiasson et al. 2010). 
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Framförallt bedöms de vetenskapliga artiklarna vara tillförlitliga. Det baseras 

på att de alla blivit peer-reviewed och publicerade i olika vetenskapliga tidningar 

och/eller sammanhang. Övriga referenser anses även de vara tillförlitliga, då de 

följer kriterierna för Ädel-OST metoden.  
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5. Resultat 

 
I kommande kapitel kommer jag att presentera mina resultat över de likheter och 

skillnader jag funnit med odlingsmetoderna, samt om metoderna går att 

implementera i den andra klimatzonen.   

 

5.1 Grundläggande aspekter av korallodling 

 
Inventering på korallrev i kalla klimatzoner, framförallt på västkusten i Sverige, 

började genomföras i slutet på 1900-talet. Forskare använde sig då av ROV-

teknik (Jonsson. u.å). ROV-tekniken (remotely operated vehicle) innebär att 

forskare använder sig av en maskin som sänks ner i haven för att på så sätt kunna 

filma, ta bilder och sammanställa mätdata på korallreven (Marine Technology 

Society. 2014). I det empiriska materialet finns inte en lika klar utgångspunkt för 

när inventering av koraller i de varmare klimatzonerna började genomföras. De 

vetenskapliga artiklarna rörande korallodling i varmare klimatzoner påvisar att 

inventeringen för att bedöma hur lyckade de olika transplantationerna varit, har 

genomförts med snorkling och mindre avancerad kamerautrustning. Det beror på 

att reven i de kalla klimatzonerna ligger mycket djupare än vad reven i de varma 

zonerna gör (Dahl, 2012).  Reven i de kalla zonerna har dessutom har en speciell 

3D-uppbyggnad, som korallerna i de varmare klimatzonerna inte har (Jonsson. 

u.å), vilket även utgör en markant skillnad vid inventering av korall då ROV-

tekniken kan visa mer avancerade bilder (Dahl, 2012).  

Utanför Sverige (kalla klimatzon) finns två levande rev; Säckenrevet och 

Väderörevet (Dahl. 2012). Utöver det finns det även två döda rev; Björnsrev och 

Grisbådarne. Det har förekommit två rev till men de verkar helt försvunna enligt 

Dahl (2012) och Jonsson (u.å). De två försvunna reven är kända som; Ullvillarne 

och Spiran (Jonsson. u.å). Säckenrevet, som fortfarande är ett levande rev, bestod 

1999 av cirka 400 kolonier men var 2014 reducerat till cirka 50 kolonier (Dahl. 

2012 & Jonsson. u.å). Väderörevet som tidigare ansetts vara dött uppvisade 2013 

korallklumpar med levande koraller, vilket tyder på att reven har möjlighet att 
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återhämta sig utan antropogen inverkan även om det tar längre tid och inte är lika 

framgångsrikt som med antropogen inverkan (Jonsson. u.å). 2006 hittades 

Grisbådarnerevet med endast döda koraller och 2014 inträffade samma sak med 

Björns rev. 2014 inventerade forskare platsen Ullvillarne revet tidigare funnits på, 

men då påträffades inga koraller (Jonsson. u.å). 2014 hade de döda koraller som 

påträffats på revet Spiran också försvunnit helt (Jonsson. u.å). Grundläggande 

information om de svenska reven har presenterats då de inte uppmärksammas lika 

mycket i den vetenskapliga forskningen rörande korallrev och korallodling som 

reven i de varma klimatzonerna gör.  

I de varmare zonerna har forskning bedrivits på flera olika platser, i flera 

olika länder. Enligt Epstein et. al. (2014) beror det på att det finns fler levande rev 

i de varma zonerna, och att det därav är lättare att bedriva forskning på 

korallodling och dess effekter och konsekvenser. 
 

5.2 Metoder för korallodling i de båda klimatzonerna 

Korallodling i de varmare klimatzonerna har genomförts och genomförs i 

dagsläget genom två olika metoder, medan korallodling i de kallare 

klimatzonerna är baserad på en metod. I kapitlet som följer kommer en 

tabellsammanställning av metoderna som används i de båda zonerna presenteras, 

och därefter kommer också resultat från det empiriska materialet över både 

negativa och positiva effekter med dessa metoder presenteras.  

 

Tabell 4. Sammanställning över de metoder som används i de två klimatzonerna 

I denna tabell förekommer en sammanställning över de olika metoderna som implementeras i de två 

klimatzonerna.  

Metoder för 

korallodling: 

Varmare klimatzoner: Kallare klimatzoner: 

The Gardening Tenet Använts till viss 

utsträckning 

Används inte 

The Gardening Concept Används till största del Används alltid 

Negativa effekter av 

korallodling 

Mortalitet, ingen 

reproducering, skador på 

donator-rev 

Mortalitet, ingen 

reproducering, skador på 

donator-rev 

Positiva effekter av 

korallodling 

Ökad hälsa & 

reproduktion 

Ökad hälsa & 

reproduktion 
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The Gardening Tenet är en av de första metoderna som har använts för att hjälpa 

korallrev i de varmare klimatzonerna. Metoden innebär att forskare transplanterar 

korallmaterial direkt ut i reven utan en odlingsfas. Metoden bygger på att hela 

korallkolonier eller endast fragment transplanteras. The Gardening Tenet metoden 

har ett brett spektrum av fallgropar, begränsningar och kan innefatta negativa 

effekter (se tabell 4) på donatorrev och de transplanterade korallkolonierna 

(Rinkevich et. al. 2014). De dokumenterade fallgroparna är bland annat påverkan 

på donatorreven, att de transplanterade korallerna inte överlever, och/eller att de 

överlevande korallerna inte reproducerar sig (Epstein et. al. 2001). Vid 

extraherandet av korall kan vävnad skadas men även korallernas underliggande 

kalciumkarbonat skelett kan exponeras (Forrester et. al. 2013). Skulle det ske kan 

de exponerade områdena bli infekterade, eller så borrar predatorer ner sig i 

korallens skelett och förstör på så sätt korallen. Forskarna menar att just de 

fallgroparna påverkar nettoeffekten av tillväxt på korallkolonierna, vilket 

påverkar överlevnadsgraden för korallkolonierna (Forrester et. al. 2013). Enligt 

det insamlade empiriska materialet används inte denna metod till någon större 

utsträckning i de kallare klimatzonerna, därav bristande presentation av material 

från denna zon.  

 The Gardening Concept (trädgårdskonceptet) (se figur 2) är en metod som 

tagits fram för att motverka och undvika fallgroparna med the Gardening Tenet 

metoden. The Gardening Concept har medfört en ökad hälsa för de 

transplanterade korallerna, året runt i båda klimatzonerna. Metoden bygger på två 

steg istället för ett steg som i the Gardening Tenet. Steg ett innebär på att 

forskarna bygger upp lager av små korallfragment i specialdesignade ställningar. I 

de varma klimatzonerna placeras ställningarna i haven (benämns som flytande 

plantskolor) (Rinkevich et. al. 2014), medan forskare i de kalla klimatzonerna 

odlar korallerna i laboratorium innan de placeras på ställningar i haven (Dahl. 

2012). Steg två innebär att forskarna transplanterar ut de odlade korallerna i 

reven. Där är förhoppningarna att korallerna överlever och reproducerar sig för att 

på så sätt ge reven en chans till återhämtning (Rinkevich et. al. 2014). Metoden 

används framförallt för att ge de transplanterade korallerna större chanser att 

överleva. Det genom att de får uppnå en större och mer livskraftig storlek innan 

de transplanteras ut i reven. Metoden används även för att minska mängden korall 

som behöver tas från donatorreven och därför minska riskerna för att 

donatorreven blir skadade eller eventuellt riskerat att dö (Rinkevich et. al. 2014).  

Restaurering av korallreven i haven i de kalla klimatzonerna är även den 

uppbyggd med the Gardening Concept (se tabell 4). I Sverige genomförs 

korallodling för att rädda de två rev som fortfarande är livskraftiga. När det gäller 

restaureringen i den kalla klimatzonen har forskare använt sig av fragment av 

korall från det norska revet Tislerrevet. Korallfragmenten har därefter 

transporterats till laboratorium i Sverige i behållare med kylt djuphavsvatten, där 
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de fått växa innan de placerats ut på ställningar i haven (Jonsson u.å.). I 

Säckenrevet har forskare mellan 2007 och 2009 placerat ut fyra olika ställningar, 

där det totalt använts 132 korallfragment. För att kunna sammanställa hur 

odlingen av koraller utvecklas fotograferade forskarna korallerna i genomsnitt en 

gång per år. Vid placering av ställningarna använde forskarna vinsch, och för att 

säkerställa att de hamnade på rätt plats användes ROV-tekniken igen (Jonsson. 

u.å). Forskare har även genomfört försök med att placera ut betongklumpar i olika 

former och storlekar i samma rev där det fästes korallfragment på klumparna 

innan de sänkts ner i havet (Jonsson. u.å). I Grisbådarne revet och i Björns rev har 

fyra ställningar med korallfragment  placerats ut (Jonsson. u.å). Enligt forskarna 

är transplantering av kallvattenskoraller endast möjlig genom att transplantera 

korallfragment, vilket är resultaten från Säckenrevet. Däremot visar forskning  

från de varma klimatzonerna att flera beståndsdelar än just fragment går att 

transplantera (Bongiorni et. al. 2011).   

När forskning på korallodling bedrivs används två olika koncept; in situ och 

ex situ (Epstein et al. 2001). In situ är ett latinskt ord och betyder ”på plats” och 

innebär att koraller transplanteras direkt, utan att odlas. Ex situ (också det ett 

latinskt ord) innebär att något tas från en plats och placeras på en annan (Epstein 

et al. 2001). För metoderna i fråga är in situ konceptet grunden till the Gardening 

Tenet och ex situ grunden till the Gardening Concept. Både i de varma 

klimatzonerna och de kalla har forskare använt sig av ex situ konceptet och det är 

även det koncept som leder min studie in på de två olika graderna av restaurering 

som förekommer. De två graderna är passiv restaurering och aktiv restaurering 

(Linden och Rinkevich. 2011). I det insamlade empirska materialet har det 

förevisat att alla artiklar har använt sig av forskningsprocesser där aktiv 

restaurering tillämpats. Målet med att hjälpa korallreven i båda zonerna med aktiv 

restaurering är att reven i framtiden själv skall kunna använda sig av den passiva 

restaureringen (Linden och Rinkevich. 2011).  

Forskarna menar däremot att det behövs genetiska studier på korallerna för 

att på så sätt hitta de koraller som bäst lämpar sig för att bli transplanterade. Det 

behövs dessutom, i båda klimatzonerna, grundliga utvärderingar av lämpliga 

områden att placera ut de odlade korallerna på. Det behövs även omfattande 

skyddsområden runt de transplanterade korallerna (Jonsson. u.å). Jonsson (u.å) 

menar att det skulle vara bättre om det kunde tas fram metoder för att låta 

korallerna växa till sig i laboratorium mer innan de placeras ut i haven för att på 

så sätt ge korallerna en högre och bättre chans till överlevnad. En skillnad mellan 

klimatzonerna är att forskarna i de varmare zonerna menar att det går att bedriva 

restaurering av korallrev på ett mer kostnadseffektivt sätt, men att det återigen 

måste utföras mer forskning. Horoszowski-Fridman et. al. (2015) menar att ett 

sätt att hålla kostnaderna nere, men ändå arbeta för korallrevens bästa, är att 

fokusera mer på att återställa hela samhällen/habitat i reven istället för att 

fokusera enbart på hur stor yta korallerna täcker. Genom att göra det skulle 
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koraller i båda klimatzonerna bli mer livskraftiga, projekten skulle bli mer 

kostnadseffektiva och på lång sikt skulle reven ha bättre förutsättningar att själv 

kunna återhämta sig genom passiv restaurering (Horoszowski-Fridman et. al. 

2015).  

 

Figur 2. Coral Gardening 

I bilden visas ett exempel på hur korallodling kan se ut. Här har forskarna använt sig av the 

Gardening Concept med ex situ konceptet. Bildkälla: Rinkevich. 2014.  

5.2.1 Åtgärder för att effektivisera korallodling 

I båda klimatzoner förkommer ett antal åtgärder för att effektivisera korallodling, 

men även åtgärder för att skydda korallerna. Dessa åtgärder berör både aktiv 

restaurering och passiv restaurering.  

Tabell 5. Åtgärder för att skydda, restaurera och återuppbygga 

I tabellen förekommer en sammanställning över åtgärdstagande som verkar i syftet att skydda 

korallrev globalt.  

Varma Klimatzoner: Kalla Klimatzoner: 

Aktiv och passiv restaurering Aktiv och passiv restaurering 

CITES (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora) 

OSPAR-konventionen & CITES 

(Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) 

Mer grundläggande och uttömmande 

forskning 

Mer grundläggande och uttömmande 

forskning 
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En aktiv restaurering av korallrev används i både kalla och varma klimatzoner, 

som åtgärdsprogram för att förbättra revens förmåga att klara av 

funktionsstörningar av ekosystem, öka motståndskraft, påskynda 
återhämtningsprocesser och bygga upp positiva långtidseffekter (Bongiorni et. al. 
2011). De positiva långtidseffekterna som uppstår genom aktiv restaurering 

innefattar passiv uppbyggnad och reproduktion i reven, vilket innebär att 

forskarna hoppas på att reven skall kunna klara sig utan antropogen inverkan i 

framtiden (Bongiorni et. al. 2011).  
För att öka skyddet för korallreven i de kallare klimatzonerna (framförallt i 

Sverige och Norge) har Sverige bland annat ratificerat The Convention for the 

Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic; OSPAR-

konventionen. Konventionen trädde i kraft 25 mars 1998 och fungerar som ett 

skyddsprogram och ett åtgärdsprogram för att skydda och bevara korallrev 

(Christiansen. 2010). I både de varmare klimatzonerna och de kallare 

klimatzonerna skyddas reven av CITES-konventionen (se tabell 5). CITES står 

för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (Cites.org. 2012) och verkar som ett skydd för korallerna. Konventionen 

förbjuder avbryta av koraller och att bedriva handel med dem, och är bland annat 

framtagen för att minska den svarta marknaden med smyckenstillverkning av 

korallmaterial (Lang. 2014).  

 

5.3 Jämförelse av metoder för korallodling 

Koraller som finns i de varma klimatzonerna går inte att odla i de kalla 

klimatzonerna och vise versa (Dahl et. al. 2012), därför kan en jämförelse av 

själva korallarterna i de olika zonerna inte genomföras utan andra aspekter utgör 

grunden i jämförelsen av de två odlingsmetoderna. De två metoderna för hur 

koraller odlas skiljer sig dock inte särskilt mycket åt, även om viss skillnad 

förekommer. Forskare i de kallare klimatzonerna samlar in korallfragment för att 

sedan transplantera dem till laboratorium där de får växa till sig (Jonsson. u.å.), 

metoden förekommer också i de varmare klimatzonerna. En skillnad här är att 

forskare i de varma klimatzonerna valt att genomföra sina odlingsperioder direkt i 

haven istället för i laboratorium (Edwards. 2010). Forskarna i de varma zonerna 

använder ytterligare en metod, att transplantera ut korallkolonier direkt i redan 

befintliga rev. Jämförs the Gardening tenet och the Gardening Concept har det 

visat sig att metoden där korallerna transplanteras ut direkt ut i befintliga rev inte 

är lika produktiv som att först ”odla” upp korallerna för att senare transplantera ut 

dem (Epstein et. al. 2001). Alltså är the Gardening Tenet metoden inte lika 

effektiv som the Gardening Concept metoden, vilket har medfört att forskare 
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satsat mer resurser på att utveckla och effektivisera the Gardening Concept, för 

att på så sätt kunna uppnå så högt resultat som möjligt men även för att minska de 

negativa effekterna så mycket som möjligt (Epstein et. al. 2001).  

En annan skillnad är att förutsättningarna (temperatur, strömmar och solljus) 

runt korallreven skiljer sig åt. En temperaturhöjning i haven, i både varmare 

klimatzoner och kallare klimatzoner, medför därför en påverkan på rev världen 

över. Utöver det finns den gemensamma nämnaren att rev världen över påverkas 

negativt av växthusutsläpp (Rinkevich. 2014). Det är inte bara temperaturen i 

haven som skiljer sig och ger upphov till olika förutsättningar. Aspekten med 

olika och förändrande strömmar spelar också in i påverkan på korallreven. Genom 

klimatförändringar ändras strömmar i världshaven (Karlsson et. al. 2005), och 

förändrade strömmar medför inte bara förändringar i temperaturen i haven utan 

det medför även att plankton, som korallerna bland annat lever av, inte når fram 

till reven. Till följd blir då att korallerna inte kan bygga upp sina skelett, 

reproducera sig eller använda sig av passiv restaurering. Denna aspekt 

förekommer i båda klimatzonerna men drabbar reven i de varma klimatzonerna 

hårdast då reven i de kalla zonerna ligger på större djur och därför inte har lika 

ombytlig miljö som reven i de varma zonerna som ligger närmare ytan (Larsvik 

och Larsvik, 2015).  

 Den största skillnaden över hur reven påverkas är turistnäringen. I många 

länder i de varmare klimatzonerna är turistnäringen, rörande korallrev, så stor att 

den står för stora delar av ländernas inkomst (Epstein et. al. 2001). I de kallare 

klimatzonerna förkommer inte alls samma beroende av att korallreven skall 

generera pengar genom turism. Då ögonkorallreven ligger på ett betydligt större 

djup, till exempel ligger Säckenrevet på cirka 80 meters djup (Jonsson u.å.), 

förekommer inte snorkling över dessa, som över reven i de varma zonerna. Dels 

beror det på att haven i de kallare klimatzonerna inte har samma sikt och 

temperatur som utomlands, men också för att det inte finns samma utbud av 

koraller och färger som det finns i de varmare zonerna (Dahl et. al. 2011).   

 

5.3.1 Korallbeståndsdelar och tid 

En markant skillnad i korallodling runt om i världen är vilken form av koralldelar 

som odlas och transplanteras. I de kallare klimatzonerna används mindre fragment 

av koraller (Dahl et al. 2011), och i de varmare klimatzonerna har korallodling 

och restaurering genomförts med både hela kolonier, fragment, grenar och 

”nubbins” (Epstein et al. 2001). Olika former av korallbeståndsdelar har enligt 

Epstein et. al. (2001) resulterat i att forskning om vilka beståndsdelar som är mest 

givande vid korallodling fastställts. De små korallerna växer fortast, men de är 

svårare att skörda från reven då det inte finns så många av dem. Skördandet av 
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småkoraller kan dessutom medföra negativ inverkan på donatorkorallerna där 

donatorkorallen riskerar att brytas ner och försvinna (Epstein et. al. 2001).  

En metod som provats är att transplantera grenar. De växer långsammare än 

andra delar av koraller som transplanterats, och är oftast bara lämpligt som metod 

under korallernas reproduktiva fas. Skulle det däremot vara en fråga om tid och 

att reven måste räddas ganska omgående hade detta dock varit den mest givande 

metoden då den uppvisat flest framgångsrika resultat (Epstein et. al. 2001).  

En sista del av korallerna som forskare provat att odla är ”Nubbins”. När de 

beståndsdelarna tas från korallerna medför det den minsta påverkan på 

donatorkorallen, samtidigt som det finns dokumenterad forskning på att dessa 

beståndsdelar växer fort och har en hög överlevnads grad. Det negativa med 

nämnda beståndsdel är att variationen i generna på korallerna blir hämmad, det 

vill säga att den genetiska spridningen i de odlade korallerna riskerar att bli lägre 

än i de naturliga reven. På längre sikt kan det medföra att korallerna inte kan 

reproducera sig (Epstein et. al. 2001).  

Vid jämförelse av metoderna som används i varmare respektive kallare 

klimatzoner framkommer en skillnad i uppdelning av koraller, där forskarna i de 

kalla klimatzonerna inte använder samma uppdelning som forskarna i de varmare 

klimatzonerna. Enligt Jonsson (u.å) används enbart korallfragment för 

restaureringen av reven i de kalla klimatzonerna, medan det i de varmare 

klimatzonerna används fler korallbeståndsdelar vid odling.  

 För både projekt i de kallare klimatzonerna och de varmare förekommer 

ungefär samma tidsperspektiv. I Sverige (kall klimatzon) pågick den första, och 

största, insatsen för Säckenrevet mellan 2007 och 2013. I de varmare zonerna har 

olika projekt pågått allt från två år till projekt som fortfarande är pågående. Enligt 

Epstein et. al. (2001) blir ett restaureringsprojekt aldrig helt färdigt. Epstein et. al. 

(2001) menar att för att kunna uppnå någon form av mätbart resultat behövs 

ungefär fem år från det att korallerna odlas, tills de planteras ut, tills det gått en 

tidsperiod innan forskarna kan följa upp resultatet för att få en blick över hur de 

transplanterade korallerna klarar sig. Det är enligt Epstein et. al. (2001) 

grundläggande för att kunna följa utvecklingen, och på så sätt uppmärksamma de 

positiva konsekvenserna och effekterna, men även för att uppmärksamma de 

negativa konsekvenserna och finns åtgärder för dessa.  
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5.4 Implementerbarhet av metoderna 

 
I följande avsnitt sammanställs det empiriska materialet för att ge en överblick 

över om det finns aspekter från de olika klimatzonerna som går att implementera i 

den andra klimatzonen.  

 
Korallodling i de kallare klimatzonerna präglas överlag av ett genomgående 

positivt resultat, även om delar av de odlade korallerna inte överlevt eller kunnat 

reproducera sig vidare (Larsvik och Larsvik, 2015).  

 

Tabell 6. Korallodling i kall klimatzon.  

Tabellen visar resultaten vid korallodling i Säckenrevet mellan 2007 och 2013 (Jonsson, u.å.).  

Ställning: Antal fragment vid start 

2007: 

Antal fragment i februari 

2013: 

Procent: 

1 35 18 51 

2 32 22 69 

3 33 27 82 

4 32 26 81 

Totalt: 132 93 73 

 

I Säckenrevet har forskare uppvisat en genomsnittlig överlevnadsgrad på 73% för 

de odlade korallerna (Jonsson, u.å.). Ur tabell 6 kan det utläsas är att det på alla 

ställningar som placerats ut förekommit olika resultat. Enligt Jonsson (u.å.) kan 

det bero på bottentopografin. Ställningarna placerades ut på olika platser med 

varierande förutsättningar för att forskarna på så sätt skulle kunna samla in så 

mycket varierande mätdata som möjligt, och utifrån det framställa underlag till 

fortsatta korallodlingsprojekt, samtidigt som en effektivisering av metoden för 

korallodlingen skulle kunna genomföras.   
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Figur 3. Korallodling i varm klimatzon.  

Figuren visar utplacering av olika koraller från ett korallodlingsprojekt i Tanzania (Mbije et. al. 

2010).  

 
Tabellen ovan är från ett specifikt område i Tanzania, och visar inte korallodling 

över alla rev i varma klimatzoner, men siffrorna har många parametrar 

gemensamt med övriga forskningsprojekt i de varma zonerna (Mbije et. al. 2010). 

Figur 3 visar hur sex olika arter av koraller förändrats i volym under fem och nio 

månader. Bästa resultat har kunnat utläsas efter nio månader då korallerna fått 

mer tid på sig att acklimatisera sig. Forskarna kunde även fastställa att vissa 

korallarter hade högre överlevnadsgrad än andra men inte varför (Mbije et. al. 

2010). En tydlig skillnad i projekten i de två klimatzonerna har större och mer 

givande möjligheter för korallodling än vad de kalla klimatzonerna har. Forskarna 

i de varma klimatzonerna har även kommit längre i sina forskningsprojekt, genom 

att forskning på olika beståndsdelar bedrivits, än vad de kalla klimatzonerna har 

(Mbije et. al. 2010). Larsvik och Larsvik (2015) vid Göteborgs Universitet, menar 

att skillnaden i antal odlade arter medför en större spridning på 

överlevnadsresultatet (se tabell 7). Lang. 2014 påpekar istället att det inte är antal 

arter som påverkar resultatet utan vilka delar av korallen som odlas.  
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5.4.1 Odlingsparametrar 

Det empiriska materialet pekar på att implementering av forskning från olika 

klimatzoner i andra klimatzoner är fullt möjligt. Det på grund av att metoderna 

som används i de två olika zonerna är snarlika varandra.  

Tabell 7. Sammanställning av viktiga nyckelpunkter i de två olika klimatzonerna  

Sammanställningen i tabellen under visar likheter och skillnader på sex viktiga nyckelpunkter vid 

korallodling i de två olika klimatzonerna studien berör.  

Odlingsparametrar: Kallare klimatzon: Varmare klimatzon: 

Antal transplanterade arter 1 st 86 st 

Projektens tidsåtgång 1-5 år 1-5 år  

Metod The Gardening 

Concept 

The Gardening Tenet 

& The Gardening 

Concept 

Användning av material Plastmaterial, sten & 

betong 

Betong, plastmaterial 

och metallnät 

Transplanterat material Mindre fragment Fragment, grenar & 

”Nubbins” 

Resultat/Överlevnadsgrad Ca: 70-75% Ca: 55-85% 

Referens: Jonsson u.å. 

Dahl. 2012. 

Dahl et. al. 2012. 

Larsvik och Larsvik. 

2015. 

Linden och Rinkevich. 

2011. 

Bongiorni et. al. 2011. 

dela Cruz et. al. 2015. 

Edwards. 2010. 

Epstein et. al. 2001. 

Forrester et. al. 2013. 

Grossowicz och 

Benayahu. 2015. 

Horoszowski-Fridman 

et. al. 2015. 

Mbije et. al. 2010. 

Rinkevich 2014.  

Shafir och Rinkevich 

2006.  

Tong et. al. 2016. 

 

Eftersom the Gardening Concept metoden medför att odlade koraller kan 

användas som donatorkoraller bör metoden premieras. dela Cruz et. al. (2015) 

menar att odlade koraller skulle kunna fungera som donatorkoraller istället för de 

havslevande reven. Forskarna anser att det skulle hjälpa forskningen runt 

korallodling framåt och minska de negativa effekterna på både donatorrev och de 
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transplanterade korallerna. Framförallt är det mortaliteten hos korallerna som 

skulle kunna minskas menar dela Cruz et.al. (2015).   

Forskningsprojekten i båda zonerna har en tidsåtgång på mellan ett år och 

fem år (se tabell 7). Forskare i båda klimatzonerna är överens om att även om fem 

år är en relativt lång period är den inte lång nog för att kunna fastställa om 

korallodling är ett bra system för att hjälpa korallreven (Jonsson. u.å., Epstein et. 

al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 

2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz 

och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och Tong et. al. 2016).  För att kunna 

fastställa en starkare koppling för implementerbarhet mellan de olika 

klimatzonerna behövs mer forskning och framförallt forskning som bedrivits 

under en längre period. En gemensam nämnare är dock att det är the Gardening 

Concept som används i båda klimatzonerna, och därför borde grundläggande 

information vid transplantering av koraller vara implementerbart i båda zonerna 

(Shaish et. al. 2008). Möjligheterna att använda sig av fler delar av korallen i de 

kallare klimatzonerna, har inte påvisas bland de vetenskapliga artiklarna.  

Det är inte att få korallerna som odlas att växa och överleva som är den 

främsta svårigheten vid korallodling. Den främsta svårigheten är att inte förstöra 

eller döda reven där materialet transplanteras från (Epstein et. al. 2001). dela Cruz 

et. al. (2015) menar att det är viktigt att ta med parametern om hur stora bitar av 

korallerna som transplanteras. Mindre delar och bitar har en förmåga att växa 

fortare och nå mer livskraftiga förutsättningar tidigare, än vad större 

transplanterade eller odlade delar av koraller har (dela Cruz et. al. 2015). Det är 

dock grundläggande att de transplanterade korallerna inte samlas på för liten yta. 

För att koraller skall kunna växa och utvecklas ordentligt behöver de utrymme. 

Vid för små utrymmen kommer korallerna att växa över varandra, och på så sätt i 

slutändan kväva varandra (Grossowicz och Benayahu. 2015), vilket gäller i båda 

klimatzoner. En studie utförd av Shafir och Rinkevich (2011) visar att en 

plantskola kan nå framgångsrika resultat även med enkla strukturer och billigare 

material på ställningarna korallerna odlas på. Forskarna menar att det viktigaste 

för en lyckad korallodling är att ställningarna placeras i skyddade områden där de 

inte blir starkt påverkade av fiske, turism och skillnader i vattennivå (Shafir och 

Rinkevich.  2011). För att uppnå en snabbare tillväxt på korallerna är det bland 

annat läget på ställningarna som avgör. Den mest rekommenderade placeringen i 

alla insamlade vetenskapliga artiklar är att ställningarna skall placeras i grunt 

vatten för att korallerna på så sätt skall kunna få tillgång till resurser (mineraler 

och plankton) i haven, som gynnar deras tillväxtgrad (Shafir och Rinkevich. 2011, 

Epstein et. al. 2001, Rinkevich. 2014, Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. 

al. 2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz 

och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och Tong et. al. 2016).      
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet sammanställas, och 

återkopplas till studiens syfte och problemställning.  

 
Samtliga vetenskapliga artiklar menar att det behövs mer forskning på skillnaden i 

vilken typ av korallmaterial som använts i de olika odlingsalternativen (Epstein 

et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 

2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz 

och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och Tong et. al. 2016). En utveckling av 

korallodlingsmetoderna kan enligt Rinkevich et. al. (2014) medföra en ökad 

levnadsstandard för korallreven och den biologiska mångfalden knuten till reven. 

Det leder enligt Horoszowski-Fridman et. al. (2015) till en förbättrad ekonomisk 

status om forskningen rörande korallodling utvecklades och effektiviserades. En 

minskad ekonomisk aspekt kan innebära att fler rev blir utgångspunkter för 

korallodling och aktiv restaurering.   

6.1 Åtgärder och metoder 

Forskningen i de båda klimatzonerna har varit koncentrerad på aktiv restaurering 

snarare än passiv restaurering. I båda zonerna har det förekommit uttalande om att 

rev kan återhämta sig även genom passiv restaurering. Det är en åtgärd som tar 

längre tid och är inte en säker metod för att lyckas rädda korallreven (Bongiorni 

et. al. 2011, Linden och Rinkevich 2011, Shaish et. al. 2008 & Larsvik och 

Larsvik 2015). För att passiv restaurering skall fungera behövs skyddsåtgärder för 

att korallerna skall kunna återhämta sig. En aspekt i detta är CITES (Cites.org 

2013) och OSPAR (Christiansen. 2010). Korallreven i de kallare klimatzonerna är 

skyddade av både CITES och OSPAR medan korallreven i de varmare zonerna 

endast är skyddade av CITES. Forskarna menar att för ett ökat skyddet för 

korallreven i de varmare klimatzonerna borde en liknande konvention som 

OSPAR implementeras. Det skulle på sikt kunna leda till bättre och snabbare 

passiv restaurering (Epstein et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, 

Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, 

Forrester et. al. 2013, Grossowicz och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och 
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Tong et. al. 2016). En aspekt som skulle kunna höja levnadsstandarden ytterligare 

för korallrev världen över är att införa fiskefriazoner i de områden det finns korall 

eller eventuellt endast i de områden där reven är hårt drabbade, vilket skulle 

kunna leda till en snabbare återhämtning för korallerna och aspekten går även 

hand i hand med både CITES och OSPAR. Båda klimatzonerna skulle kunna dra 

nytta av de olika lagar och åtgärder som råder i den andra klimatzonen. 

Ytterligare en kommande åtgärd förutom att införa fiskeförbud är flera 

kusthanteringsprogram som i framtiden kan leda till en ökande möjlighet för 

korallodling men också till att minska mortaliteten under den korallodling som 

redan pågår (Bongiornia et. al. 2011). 

En annan viktig aspekt vid korallodling är skillnaderna mellan de två mest 

beprövade metoderna som används i de varmare klimatzonerna; The gardening 

tenet och the Gardening Concept. Begränsningarna med the Gardening Tenet och 

de negativa effekterna på donatorreven och på de transplanterade korallkolonierna 

medför en osäkerhet vid användandet av metoden (Forrester et. al. 2013). Från de 

vetenskapliga artiklarna kan det utläsas att det beror på att forskarna fått ta större 

bitar korall från donatorreven och att de transplanterade korallerna inte fått chans 

att växa till sig innan de placerats ut i de nya reven.  

Det empiriska materialet visar att the Gardening Concept är en mer givande 

och starkare metod för korallodling än vad the Gardening Tenet är (Epstein et. al. 

2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 2012, 

dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz och 

Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och Tong et. al. 2016). Det är även denna 

metod som använts i de kallare klimatzonerna (Jansson. u.å), där resultaten visat 

på framgång. Att först låta de transplanterade korallerna få växa till sig och blir 

mer livskraftiga tycks vara en viktig aspekt i restaureringen av korallrev världen 

över. Här vill jag även påpeka att forskare i de kallare klimatzonerna inte direkt 

har, vad jag kan utläsa, använt sig av the Gardening Tenet metoden på samma sätt 

som forskare i de varmare klimatzonerna har gjort, vilket medför att nämnda 

metod inte går att jämföra på samma sätt som the Gardening Concept. Det 

förekommer ingen information i det empiriska materialet om vad som skulle 

hända om forskare i de kallare klimatzonerna skulle använda sig av the 

Gardening Tenet, dock finns det inget som tyder på att det skulle vara en lyckad 

metod då korallreven i de kallare zonerna återfinns djupare ner i haven, vilket kan 

medföra att korallerna, precis som i de varmare zonerna, inte kan etablera sig och 

reproducera sig.  

Ytterligare en aspekt är om korallfragmenten som skall transplanteras har 

odlats i laboratorium eller om de har odlats direkt i haven. De fragment som 

odlats direkt i haven har haft en större livskraftighet och överlevnadsgrad då de 

under odlingen har blivit utsatta för alla element som de gjort så fort de blev 

uttransplanterade (Epstein et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, 

Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, 
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Forrester et. al. 2013, Grossowicz och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och 

Tong et. al. 2016).  Forskare har försökt att efterlikna de naturliga förhållandena 

från haven i laboratorium men att återskapa alla förutsättningar exakt likadant är 

inte möjligt (Dahl. 2012). Därför får de koraller som odlas direkt i haven bättre 

startmöjligheter, och på så sätt en bättre chans att vänja sig vid sitt naturliga 

habitat innan de transplanteras ut på reven.  
Läggs de negativa och positiva effekter, förknippade med korallodling, 

samman framkommer det att det är en givande åtgärd att transplantera och odla 

koraller för att hjälpa reven att återfå en bättre status (dela Cruz et. al. 2015). 

Något som inte skall bortses från är att de positiva effekterna inte kommer att 

bibehållas, eller ge den effekt som behövs, om temperaturerna fortsätter att öka, 

om havsnivåerna fortsätter att stiga, om växthusgasutsläppen fortsätter i samma 

takt som nu, eller om fiske/turistnäring/svarta marknaden inte minskar drastiskt 

eller avslutas helt (Cites.org 2013). För att uppnå en passiv restaurering och 

korallrev som återigen frodas bör dessa aspekter samspela.  

Forskarna kan inte fullt ut heller bedöma vilka effekter restaurering av 

korallrev kommer att få på klimatförändringarna. De kan inte heller garantera att 

de odlade och restaurerade reven överlever om det inte görs något åt de 

klimatförändringarna och det fiske som framförallt är orsakerna till att korallrev 

världen över är i de dåliga skick de är i nu (Jonsson. u.å., Rinkevich et. al. 2014, 

Epstein et. al. 2001, Levy et. al. 2008, Linden och Rinkevich. 2011, Shaish. et al. 

2008, Mbije et. al. 2010 & Lang. 2014). Forskarna menar att framtiden för 

korallrev är så pass osäker att de inte kan garantera att de metoder som 

förekommer nu kommer att vara tillräckliga i framtiden (Jonsson. u.å., Rinkevich 

et. al. 2014, Epstein et. al. 2001, Levy et. al. 2008, Linden och Rinkevich. 2011, 

Shaish. et al. 2008, Mbije et. al. 2010 & Lang. 2014). 

 

6.1.1 Likheter och skillnader mellan klimatzonerna 

Användandet av olika arter av korall i de två klimatzonerna medför att det blir 

svårt att få en övergripande bild över om metoderna är möjliga att implementera, 

däremot menar forskare att det är möjligt att använda sig av metoder från andra 

delar av världen (Epstein et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, 

Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, 

Forrester et. al. 2013, Grossowicz och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och 

Tong et. al. 2016). En infallsvinkel som går hand i hand med skillnaden i arter, är 

vilken del av korallen som används vid en transplantation (dela Cruz et. al. 2015). 

Det kan tyda på att korallernas uppbyggnad är det som gör skillnad då strukturen 

på korallerna i de kalla klimatzonerna har en mer avancerad 3D-uppbyggnad än 

korallerna i de varma klimatzonerna (Jonsson, u.å.).  
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Det förekommer fler likheter i korallodling i de två klimatzonerna än vad det 

förekommer skillnader. Liknande metoder, liknande material och liknande 

tidsram används. De olika klimatzonerna kan dra nytta av från varandra i det 

faktum att olika typer av korallbeståndsdelar används vid själva odlingarna. Det 

finns möjligheter till utveckling för båda zonerna, och på så sätt eventuellt 

möjligheter till att uppnå bättre, snabbare och mer långsiktiga mål (Larsvik och 

Larsvik. 2015). Det råder samtidigt en skillnad i resultaten från de olika zonerna. 

De varmare klimatzonerna har en lägre överlevnadsgrad än vad de kalla 

klimatzonerna har (Shafir et. al. 2011). Det ojämnare resultatet pekar på att alla 

arter inte är lika lämpliga och/eller lätta att odla.   

Ett faktum som påverkar implementerbarheten i olika klimatzoner är vilken 

metod som används. En aspekt jag skulle vilja lyfta är det faktum att dela Cruz et. 

al. (2015) menar att de odlade korallerna inte enbart skulle kunna användas för att 

transplanteras ut, utan även användas som donatorkoraller. Det kan båda 

klimatzonerna dra nytta av det då det skulle bidra till att de levande korallerna 

inte behöver bli störda på samma sätt som i dagens läge vid korallodling. Enligt 

dela Cruz et. al. (2015) skulle det leda till minskad mortalitet och på sikt öka den 

passiva restaureringen.  

En annan aspekt där båda klimatzonerna kan dra nytta av varandra i är det 

faktum att koraller som odlas måste ges ett visst utrymme för att de skall kunna 

växa och frodas (Grossowicz och Benayahu. 2015). Studien utförd av Shafir. S. 

och Rinkevich, B. (2011) visar att en korallodling inte behöver vara kostsam, 

något båda klimatzonerna borde implementera. Det är en viktig faktor eftersom 

det inte bara gynnar korallerna utan även bidrar till att förbättra ekonomiska och 

sociala faktorer i båda zonerna, dock är viktigt att båda zonerna implementerar 

skydd för de odlade korallerna för att allt arbete inte skall vara förgäves (Shaish 

et. al. 2008).  

En annan aspekt i korallrevs överlevnad är turistnäringen i de varmare 

klimatzonerna. Utan koraller kommer många länder att förlora mycket av sina 

inkomster. Horoszowski-Fridman et. al. (2015) menar att restaurering av korallrev 

skulle kunna bidra till ökade sociala förutsättningar då många länder kunnat 

fortsätta bedriva sin turistnäring. Forskarna anser dock att det måste förkomma 

förhållningsregler, eftersom reven annars kommer att blir drabbade igen (Epstein 

et. al. 2011, Rinkevich et. al. 2014, Dahl. 2012, Bongiorni et. al. 2011, Dahl et. al. 

2012, dela Cruz et. al. 2015, Edwards, 2010, Forrester et. al. 2013, Grossowicz 

och Benayahu, 2015, Mbije et. al. 2010 och Tong et. al. 2016). 
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7.Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatser från diskussionen i tidigare kapitel, genom 

att frågeställningen besvaras,.  

 
Beträffande metoderna studien berör, the Gardening Tenet och the Gardening 

Concept kan jag här dra slutsatsen att the Gardening Concept är den metod som 

fungerat till det bästa för korallerna. Jag vill belysa det faktum att alla forskare i 

studiens gång påpekat att mer forskning behövs för att effektivisera korallodling 

ytterligare, men att även de enas om att the Gardening Concept är den metod som 

visat på bäst resultat. Ett skäl till att mer framtida forskning behövs är det faktum 

att de projekt som bedrivs inom korallodling, i båda klimatzonerna, inte har pågått 

under särskilt lång tid. Mer långvarig forskning skulle kunna påvisa mer 

långsiktiga konsekvenser av korallodling och inte bara de kortsiktiga 

konsekvenserna forskarna i dagsläget kan redovisa.  

Ännu en slutsats jag dragit genom studiens gång är en reflektion över passiv 

och aktiv restaurering. För att reven skall ha en chans behövs en aktiv restaurering 

där vi människor lägger fokus både på att minska våra utsläpp men även hjälper 

korallerna på traven genom korallodling. Aktiv restaurering är en början i rätt 

riktning för att korallreven i de båda klimatzonerna på sikt skall kunna överleva 

och frodas på egen hand genom passiv restaurering. Den passiva restaureringen är 

en förutsättning som skulle gynna den biologiska mångfalden i och runt 

korallreven i de båda klimatzonerna. CITES och OSPAR är två väldigt givande 

konventioner som verkar för att skydda reven, både genom aktiv och passiv 

restaurering.  

Angående fisket och turistnäringen gäller det här att hitta åtgärder som är 

implementerbara, dels för att skydda korallreven men även för att de som lever av 

fisket (runt korallreven) samt turistnäringen skall kunna behålla sina 

inkomstkällor. Jag anser inte att det är en helt ultimat tanke att bryta både fiske 

och turistnäringen helt, då det på så sätt kommer skapa socioekonomiska 

bekymmer istället och påverka många individer på ett negativt sätt, vilket i sin tur 

skulle kunna medföra att de individerna kommer ignorera det faktum att 

korallreven skall skyddas för att kunna fortsätta trygga sin egen framtid.   

Mina slutsatser runt möjligheten att implementera metoder från de olika 

klimatzonerna i varandra är att det är fullt möjligt. Trots skillnader i de båda 

klimatzonerna finns det så pass många likheter att zonerna skulle kunna dra nytta 
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av varandras forskning. Framförallt i det faktum att de kalla klimatzonerna odlar i 

laboratorium, och att de varma klimatzonerna använder sig av fler beståndsdelar 

från donatorreven. Om de varmare klimatzonerna använder sig av laboratorium 

skulle korallerna få en högre möjlighet att växa mer innan de transplanteras ut, det 

är dock en fördel att odla direkt i haven då korallerna, som nämnts tidigare, redan 

från början växer i sitt naturliga habitat. Jag anser att korallodling i de kalla 

klimatzonerna skulle kunna effektiviseras genom att transplantera flera olika typer 

av beståndsdelar från korallerna. Det skulle medföra en högre variation i 

korallformer som transplanteras ut, men även för att kunna fastställa vilka 

beståndsdelar som lämpar sig på vilka platser.  

Min sista slutsats är att även fast vi skulle strypa våra växthusgasutsläpp helt 

skulle reven fortfarande behöva hjälp, en klimatzon ligger inte mer i riskzonen än 

vad den andra gör då klimatförändringar och växthusgasutsläpp är globala 

problem. Däremot vill jag påstå att en förändring skulle kunna ske fortare i den 

varmare zonen.  

Antropogen inverkan behövs för att reven i de båda klimatzonerna i 

framtiden skall kunna återuppbyggas till dess forna glans, vilket i sig är en 

motsägelsefull slutsats då det är den antropogena påverkan som har försatt 

korallrev världen över i de stadier de nu befinner sig i.   
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