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Dyka med nakensnäckor
Mitt i smällkalla vintern är det högsäsong för nakensnäckorna 
på Västkusten. Under en dag i februari noterar dykaren Sebas-
tian Spora och marinbiologen Kennet Lundin hela 15 arter av 

dessa bedårande marina djur, som ibland kallas ”havets fjärilar”.

TEXT TOMAS CARLBERG
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Bryggan vid Smögen Dyk & Upplevelse är 
glashal och öde denna lördag i februari. 
Dimman ligger tät och döljer Hållö fyr, 
som annars kan beskådas från bryggan. 

Det bohuslänska landskapet vilar i sin vinterskrud, det 
är stillsamt och till synes livlöst. Men så bryts tystna
den under frukosten av att en ung pilgrimsfalk landar 
vid ett trutkadaver som ligger på vägen bara några 
meter utanför fönstren där vi sitter. Den norpar åt 
sig en köttslamsa och flyger sedan ett par varv över 
bryggan innan den försvinner in i dimman. Dykcent
rets gäster väntas inte anlända förrän till påsk, berättar 
dykaren Hanna Pilbackes, som tar emot mig och min 
son Johan. Hanna är dykinstruktör och arbetar vid 
dykcentret; hon har studerat marinbiologi och är väl 
förtrogen med livet under ytan.

Kallvattensdyk är nakensnäckor
Vi får snart sällskap av dykaren Sebastian Spora och 
marinbiologen Kennet Lundin. De gör sig i ordning 
för kallvattensdykning. Torrdräkterna tas på, och ut
rustningen kontrolleras noga. När Kennets regulator 
låter konstigt ordnar Hanna en ny i ett nafs. Nu sitter 
dräkterna som de ska och dykarna ger sig ner mot 
havet, som för närvarande håller en temperatur på 
mellan noll och en plusgrad – samma som i luften. Vi 
är alla här idag för att ta del av djurlivet under ytan.

– Kallvattensdyk i Sverige är nakensnäckor, säger 
Hanna Pilbackes.

Kennet Lundin och Sebastian Spora inför dagens första dyk.
Foto: Tomas Carlberg

Nakensnäckor togs upp ur havet och kunde studeras i akvarier.
Foto: Johan Carlberg

Det vill säga att så här års är det högsäsong för de 
bakgälade, marint levande snäckor som kallas naken
snäckor. I Sverige är ett 90tal arter av nakensnäckor 
kända; nya arter upptäcks och beskrivs årligen. Intres
set för nakensnäckor ökar starkt bland biologer och 
sportdykare. Sedan 2015 finns boken Svenska naken-
snäckor, som skrivits och illustrerats av Klas Malmberg 
och Kennet Lundin. Kennet och Klas, tillsammans 
med marinbiologen Fredrik Pleijel, deltar också i 
ett projekt vid ArtDatabanken som ska beskriva alla 
svenska, bakgälade snäckor – cirka 130 arter. Den del 
av det framtagna materialet som handlar om naken
snäckor är planerad att publiceras i år på ArtDataban
kens fritt tillgängliga tjänst på nätet: Artfakta.se.

Kallt för grodmännen
De två grodmännen Kennet och Sebastian är nu redo 
för att träda in i undervattensvärlden. För Kennet är 
det första dyket någonsin i februari månad, medan 
Sebastian dyker vid Smögen nästan varje helg.

– Så helvetes ja kallt det kommer att bli, säger 
Kennet med en glimt i ögat.

De två dykarnas huvuden ses kort vid ytan, innan 
de sätter kurs ned till fem meters djup. Vi som blir 
kvar på bryggan går nu in och värmer oss med en 
kopp kaffe på det gästvänliga dykcentret.

Efter en knapp timme kommer dykarna upp ur 
havet, mer eller mindre stelfrusna.
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1. Signalnuding Polycera quadrilineata
2. Spretrygghorning Eubranchus rupium
3. Signalnuding Polycera quadrilineata, 
    små exemplar betande på en koloni 
    av mossdjuret tångbark, Membranipora
    membranacea
4. Snigelkott Aeolidia papillosa
5. Blek sammetsnuding Jorunna tomentosa
6. Långhornad sköldnuding Acanthodoris pilosa
7. Fransträdnuding Dendronotus frondosus
8. Dubbelhornsnuding Ancula gibbosa
9. Signalnuding Polycera quadrilineata
10. Spädborstnuding Flabellina gracilis
11. Vårtborstnuding Flabellina verrucosa 
12. Knottrig gurknuding Palio dubia
13. Linjeborstnuding Flabellina lineata
Foto: Sebastian Spora

109

11

13

12



fauna&flora14

– Det är inte så farligt, säger Sebastian, jag tinar 
upp om jag får en kopp kaffe.

Om livet på land är sparsmakat så här års, är li
vet under ytan desto rikare. Med sig ur djupet har 
dykarna ett tiotal arter av nakensnäckor, som vi alla 
kan studera på nära håll sedan de förts över till ett 
provisoriskt akvarium. För min egen del är det första 
gången jag ser en levande nakensnäcka, och det är 
en säregen upplevelse. Jag – som länge arbetat som 
redaktör för ArtDatabankens ovan nämnda projekt 
med nakensnäckor – blir närmast bergtagen av skön
heten hos dessa djur – de är ju rena konstverken! Och 
vilka härliga namn de har: snigelkott, signalnuding 
och knottrig gurknuding! Vi kommer osökt in på 
samtalsämnet svenska namn på arter – ett tema med 
många variationer och djup. Jag nämner den pågå
ende diskussionen om huruvida eremitkräftan ska få 

behålla sitt namn; önskemål finns om att byta nam
net till eremitkrabba, eftersom ”kräftan” är en krabba. 
Med samma argument som grund har flera arter fått 

"…DE ÄR JU RENA 
KONSTVERKEN! OCH VILKA 
HÄRLIGA NAMN DE HAR: 
SNIGELKOTT, SIGNAL

NUDING OCH KNOTTRIG 
GURKNUDING! "

På bohusgranitens klippor väntar hungriga trutar på att marina organismer ska spolas upp på stranden. Foto: Johan Carlberg
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nya namn; det mest kända namnbytet är när tornsvala 
bytte namn till tornseglare. Den efterföljande debat
ten blev högljudd, med olika läger som var för eller 
emot namnbytet. Språkforskaren LarsGunnar Lars
son skrev en tänkvärd artikel som väckte frågan vem 
som har rätt att ändra ett namn som är djupt rotat 
i det svenska språket. I skrivande stund lutar det åt 
att Namnkommittén för svenska djurnamn kommer 
att behålla namnet eremitkräfta, vilket åtminstone jag 
tycker är klokt.

– Men en av nakensnäckorna har ju Namnkom
mittén döpt till eremitkrabbenuding…, påpekar Ken
net.

Här kanske Namnkommittén måste tänka om; i 
konsekvensens namn bör ju arten heta eremitkräfts
nuding! Ett annat namn som dyker upp under kaffe
rasten är havsängel.

– I min värld heter det havsängel, säger Hanna.
Hon syftar på den bakgälade snäcka som tidigare 

hetat havsängel, men som nu heter större änglavinge 
Clione limacina. Bakom namnbytet ligger att det finns 
en haj som heter havsängel, så det namnet är upptaget.

Högsäsong för nakensnäckor
I Smögen är det lågsäsong nu i februari. I alla fall 
när det gäller antalet turister. Men för nakensnäck
orna, som gillar kallvatten, är det högsäsong! Kennet 
och Sebastian hade högt ställda förväntningar inför 
dykningen. Sebastian var tidigare mest inriktad på 
att dyka vid vrak, men numera är det nakensnäckor 
vid Smögen som gäller. För att dokumentera naken
snäckorna har han köpt en avancerad kamera.

– Smögen erbjuder den bästa dykningen i Sverige, 
säger Sebastian med ett leende.

Sebastian Spora på väg ner i viken vid Smögen Dyk & Upplevelse, där de flesta nakensnäckorna påträffades denna dag.
Foto: Tomas Carlberg
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I april är det fortfarande gott om nakensnäckor, 
men inte riktigt lika många som i februari och mars. 
Under Valborgshelgen ges – som tidigare år – en 
kurs i dykning och nakensnäckor vid Smögen Dyk 
& Upplevelse; det är en uppskattad kurs som leds av 
Klas Malmberg och Kennet Lundin.

– Jag har gått den kursen fem gånger, säger Hanna.
En annan kafferastsdiskussion gäller den säsongs

visa variationen hos nakensnäckorna.
– Förra helgen var det gott om pudrad plogläpp, 

men idag har jag inte sett en enda av dem. Vi vet var
ken vart de tagit vägen eller vad variationen beror på, 
säger Sebastian.

De flesta nakensnäckor har ett första stadium som 
frisimmande små larver med skal. De slår sig ned på 
eller helt nära sin föda, tappar sedan skalet och änd
rar form. Vissa forskare antar att nakensnäckorna inte 
sprider sig över stora områden efter det, men det är 
dåligt känt.  Vidar Øresland och Gert Oxby vid Divers 
and Scientists west coast Sweden har startar ett projekt 
för att undersöka nakensnäckors vandringsmönster 
under vintern vid Lysekils södra hamn.

Många arter
Ett led i att öka kunskapen om marina organismer är 
att få fler sportdykare, och gärna även allmänheten, 

att kika efter arter i havet – även om det av förklar
liga skäl kan vara svårt, åtminstone för dem som inte 
dyker. Jag frågar Kennet om det finns några naken
snäckor som någorlunda lätt kan ses från bryggor och 
liknande.

– Snigelkott kan nybörjare se från en brygga, även 
sommartid, och kanske variabel havscitron, men det 
kan vara bra om någon kunnig pekar ut dem. De är 
nämligen väl kamouflerade, säger han.

Som nämnts ökar intresset för nakensnäckor starkt. 
Sportdykare och bra kameror skapar goda förutsätt
ningar för att öka kunskapen om våra marina djur.

När Kennet har tinat upp och blivit av med sitt 
något blåfrusna utseende efter dykturen säger Sebas
tian att han är redo för ännu ett dyk. Kennet nöjer sig 
med ett dyk idag. Vi examinerar de insamlade naken
snäckorna och hoppas att Sebastian ska hitta fler arter 
under sitt andra dyk.

– Vi hittade signalnudingar i ålgräsängen där borta 
i viken, samlade en fransträdnuding och linjeborstnu
ding, säger Kennet.

Även en expert som Kennet Lundin tvekar inför 
en del artbestämningar. Nakensnäckornas storlek och 
färgsättning uppvisar stor variation.

– För vissa arter, till exempel kamnudingar, behövs 
stereolupp om de ska artbestämmas säger Kennet.

Hanna Pilbackes hjälper till med dykarnas utrustning.
Foto: Johan Carlberg

Utrustningen kontrolleras noggrant före dykning.
Foto: Johan Carlberg
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När Sebastian kommer upp ur havet efter dagens 
andra dyk har han med sig ytterligare fyra arter av 
nakensnäckor. Med arten variabel havscitron, som en
dast Kennet observerade under sitt dyk, har vi under 
dagen noterat 15 arter, en oväntat bra siffra! I hamnen 
invid dykcentret har totalt omkring 20 arter påträf
fats, och lägger man till de intilliggande öarna och 
skären har som mest 43 arter av nakensnäckor regist
rerats vid Smögen under en tredagarsperiod. På en 
rödalg i akvariet upptäcker Sebastian en kottnuding, 
troligen en rödprickig kottnuding. Den är liten, bara 
några millimeter, och svår att få syn på. Man kan bara 
föreställa sig hur svåra de är att upptäcka på fem me
ters djup, under ytan! Upptäckterna underlättas av 
god erfarenhet av var djuren håller till och en bra ka
mera, i vilken bilden av djuret kan förstoras. En skön
het som plockats ur djupet är en signalnuding. Även 
den är liten, medan den vita, aningen genomskinliga 
mjölkträdnudingen är stor som en frukostkorv. Sig
nalnudingen är vacker och giftig. Kennet berättar att 
den är varningsfärgad och har syrakörtlar som fiskar 
känner smaken av, vilket gör att de spottar ut nuding
arna – som nakensnäckorna också kallas – istället för 
att äta upp dem.

På väg ner i det nollgradiga vattnet.  
Foto: Johan Carlberg

På klippväggen under ytan finns fina miljöer för nakensnäckor. 
Foto: Johan Carlberg

Just uppkommen dykare som redan längtar ner igen. 
Foto: Johan Carlberg
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Rödvit eremitkräfta Pagurus bernhardus, kammaneten Mnemiopsis leydyi, större änglavinge Clione limacina och rötsimpa Myoxoce
phalus scorpius (nederst) är några av de arter man kan stöta på under dykning vid Smögen. Foto: Sebastian Spora

Nakensnäckornas roll i havet
Vilken roll spelar nakensnäckorna i det marina eko
systemet? Säkert en betydande roll, men detaljerna 
känner vi bara ytligt. Nakensnäckor betar på oli
ka slags fastsittande djur som nässeldjur, mossdjur, 
svampdjur och sjöpungar, vilket gör att nakensnäck
orna troligen påverkar förekomsten av dessa, berättar 
Kennet Lundin. Vårtborstnudingen, till exempel, äter 
maneter som befinner sig i sitt polypstadium. Naken

snäckorna kan uppträda i stora mängder vissa år, vil
ket bör innebära att de har en viktig roll och har stor 
påverkan på ekosystemet. Men hur dessa samband ser 
ut har forskarna bristfälliga kunskaper om. Naken
snäckor är alltså inte bara oemotståndligt vackra och 
intressanta, de fyller sannolikt en viktig roll i havet. 
Kunskapen om nakensnäckor är god redan idag, och 
forskningen går snabbt framåt. Under de närmaste 
åren kan vi räkna med att flera nya arter upptäcks och 



årg. 112:1, 2017 19

Brunhornad snyltnuding Favorinus branchialis

Variabel havscitron Doris pseudargus

Spretrygghorning Eubranchus rupium

Spädborstnuding Flabellina gracilis

Linjeborstnuding Flabellina lineata

Blek sammetsnuding Jorunna tomentosa

Signalnuding Polycera quadrilineata

Snigelkott Aeolidia papillosa

Långhornad sköldnuding Acanthodoris pilosa

Fransträdnuding Dendronotus frondosus

Mjölkträdnuding Dendronotus lacteus

Rödprickig kottnuding Doto cf. coronata

Knottrig gurknuding Palio dubia

Dubbelhornsnuding Ancula gibbosa

Vårtborstnuding Flabellina verrucosa

Nakensnäckor (Nudibranchia) är en djurgrupp 
som lever i havet. Systematiskt är nakensnäckorna 
en ordning inom infraklassen bakgälade snäckor 
(Opisthobranchia), som består av tio ordningar. I 
Sverige har omkring 90 arter av nakensnäckor på-
träffats. Flera arter och släkten är under revision. 
Nya arter för landet är på väg att beskrivas. 

Karaktärer vid artbestämning av nakensnäckor är 
bl.a. kroppsform, utskott på huvud eller rygg, pig-
mentering, skalform, kalknålar, käkar och rasptung-
ans tänder. ArtDatabanken samarbetar med Kennet 
Lundin, Klas Malmberg och Fredrik Pleijel i ett pro-
jekt som ska beskriva samtliga arter av bakgälade 
snäckor i Sverige.

beskrivs, och att deras släktskapsförhållan den – det 
vi kallar taxonomi – kommer att revideras vartefter 
ny kunskap framkommer. Bland annat har ArtData
banken och Svenska artprojektet tidigare gett stöd 
åt forskaren Leila Carmona Barnosis taxonomiska 
forskning om nakensnäckor i Skandinavien. Även 
and ra forskare, som Kennet Lundin och Klas Malm
berg, har nya arter i ”pipeline”.

Åter på bryggan
När dagen nalkas sitt slut samlas vi åter på bryggan 
vid dykcentret i Smögen. Dimman har tidvis legat 
tjock, lättat under dagen och blottat Hållö fyr, för att 
åter sluta sig framåt eftermiddagen. Pilgrimsfalken 
har vid ett par tillfällen nervöst försökt närma sig sitt 
trutkadaver. Vi har stiftat bekantskap med 15 arter av 
nakensnäckor, och alla har vi fått ny kunskap om ha
vets hemligheter. Ett av dagens diskussionsämnen får 
mig att reflektera över vissa människors kortsiktiga 
förhållningssätt till naturen. Inte minst när det  gäller 
havets förmåga att ta emot skräp. Ön Smögen är inte 
särskilt stor – den täcker cirka 100 ha och har drygt 
1 300 invånare. Kontrasterna är stora mellan den be
römda Smögenbryggan – där tusentals turister samlas 
varje sommar för att festa och äta räkmackor – och 
den längre ut mot havsbandet belägna bryggan vid 
Smögen Dyk & Upplevelse. Jag har ju inte sett det 

Nakensnäckor

Artlista 18 februari

med egna ögon, men jag får berättat för mig hur 
människor vid Smögenbryggan samvetslöst dumpar 
allt från bildäck till öl och läskburkar, utan en tanke 
på vad det innebär för vattenmiljön. Det tycks  finnas 
en tro på att havet kan ta emot hur mycket skräp som 
helst. Och att ”det som inte syns, det finns inte”. På 
nätet läser jag om att Sotenäs ska bli en ledande miljö
kommun. Det rimmar illa med de muntliga rapporter 
jag fått från miljödykare som genomfört undersök
ningar utanför Smögenbryggan. Avståndet mellan ord 
och handling är långt i detta fall. 

Inte långt från Smögenbryggan ligger bryggan vid 
Smögen Dyk & Upplevelse. Kontrasterna är stora när 
jag hör Hanna, Kennet och Sebastian berätta om det 
rena och paradisiska vattnet här, där nakensnäckor och 
annat marint liv stortrivs. Skönheten  framkommer 
tydligt när vi beundrar Sebastians dagsfärska fotogra
fier av ”havets fjärilar” – nakensnäckorna.
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