
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 4 september 

Elevloggare: Ebbe Klinth och Hanna Dolk 

Personalloggare: Lasse  

Position: N 55° 5’ 11.5” E 8° 34’ 3,2” (Fortfarande förtöjda i Havneby, Römö 

Beräknat datum för att segla vidare: Lördag morgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate på tisdag 

Väder: Nimbus stratus, kuling (typ sandstorm).  

Elevlogg:  
Nämen tjenare alla sjökatter! Idag är det den 246e dagen på året och den 14e dagen ute till havs. 

Saknar vi er? Nä, vi har varandra och lite krabbor. På tal om krabbor, under de senaste dagarna här 

på Rømø har vi ägnat oss åt att fiska krabbor från kajen med ett litet pimpelspö, väldigt kul hahaha.  

Idag har det varit den andra dagen på vår mjukbottenexkursion och vi har tillbringat dagen på en 

sandbotten. När tidvattnet drog sig undan drog vi oss fram med vadarbyxor och IKEA-kassar fyllda 

med materiel för att kunna utföra den bästa möjliga exkursion. Vi arbetade oss igenom det oändliga 

lerfältet för att sedan tillslut nå målet… Efter timmar av blod, svett och tårar i en sandstorm, var vi 

klara och kunde bege oss hemåt. Alla grupper hade fått utmärkta resultat, varje grupp hade nämligen 

grävt upp organismer, som alla lever i sandbotten, på fem genomtänkta punkter. Alla nycklade 

(artbestämde) sin fångst och antecknade diversiteten och abundansen. Detta kommer att ingå som 

ett resultat i vår brutalt avancerade marinbiologirapport som är vårt största projekt här på Älva. 

 



Alla var totalt utslagna efter denna expedition vilket har lämnat oss softande i sofforna i salongen och 

mässen. Ikväll förbereder vi oss för en pluggkväll där besättningen hjälper oss att plugga inför kust-

skepparen, som vi skriver bland de sista dagarna ombord. Nu ska vi avnjuta ännu en fantastisk 

födelsedagsmiddag ombord, trevligt, trevligt och grattis Elin!  

Istället för att ringa och störa oss, kolla bara på dessa bilder så kommer ni veta hur vi mår! 

Det värsta med Älva är att alla i vår klass är så långsamma på att ta mat. Slut.  

 

Gårdagens exkursion på mudflaten 

Personallogg: 
Hej igen 

Römö är riktigt trevligt ur en marinbiologisk syn-

vinkel med vidsträckta mjukbottenområden vid 

lågvatten. Det har fungerat alldeles utmärkt med 

våra två exkursioner och eleverna har varit 

intresserade och jobbat på riktigt bra. Kanske har 

vi inte haft de bästa förutsättningarna, med 

tanke på vädret, idag har vi haft regn och 15 

sekundmeters vind att jobba emot, stor eloge till 

eleverna som genomförde uppgiften!   

En mjukbotten definieras av ett underlag som 

går att gräva i. Det finns sedan flera olika typer, 

varav sandbotten och mudflat är två av dem. 

Organismerna som lever i och på dessa bottnar 

utsätts, här i Nordsjön, för tidvatten vilket gör 

habitatet väldigt krävande för dem. 



Dels finns predatorer såsom krabbor och fiskar (när området är vattentäckt), och under vår- och 

höstflyttning kan det finnas tiotusentals vadare som likt svärd sticker ner sina näbbar i botten för att 

få sig ett skrovmål. Trots att det går åt en del havsborstmaskar, snäckor, kräftdjur och musslor så 

finns det miljontals kvar av dem. Ett axplock av vadare som vi sett här under våra exkursioner är, 

större strandpipare, ljungpipare, strandskata, kärrsnäppa, myrspov mm.  

Vi kommer att vara kvar här på Römö ett par dagar till. Dessa kommer att innehålla rapportskrivning i 

marinbiologi och lektioner i fartygsbefäl. 

Just nu blåser det en hel del ute på Nordsjön så vi ligger bra i skydd här i hamnen på Römö. Vi räknar 

med att avgå härifrån på lördag morgon. 

Trots vädret vi har vi det bäst! 

Lasse 

 

 

Dagens exkursion, mer av en sandbotten 

 


