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Biodiversitetsforskning - en exportprodukt

Vid Aarhus Universitet pågår två projekt som bland annat syftar till att förstärka
kompetensen inom marin biodiversitetsforskning i SO-Asien:
 • The International M.Sc. and Ph.D. Programmes in Marine Sciences
 • The Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP)

Bakgrund
Thailand och Danmark har sedan flera hundra år utveck-
lat mycket goda förbindelser. Från dansk sida har man un-
der åren bistått med många värdefulla utvecklingsprojekt.
Ett av dessa var skapandet av den marinbiologiska
stationen "Phuket Marine Biological Center". Stationen är
belägen vid Andamanerhavet. Detta hav var till i sen tid
mycket dåligt utforskat, jämfört med många andra asiatis-
ka marina områden. Flera danska institutionen har på oli-
ka sätt givit sitt stöd, t.ex. Köpenhamns Universitet
(främst genom Zoologisk Museum), Danmarks Fiskeri- og
Havundersøgelser, och Aarhus Universitet. Danida (mot-
svarigheten till SIDA/ SAREC) har givit sitt stöd genom
dessa organisationer.

Lektorn i marinbiologi vid Aarhus Universitet, fil. dr.
Jørgen Hylleberg, har under ca 20 år nedlagt ett mycket
stort arbete på att utveckla marinbiologisk kompetens vid
stationen i Phuket. Detta har inneburit aktivt stöd inom
flera marina sektorer, såsom fiskeribiologi, ekologi, na-
turskydd och taxonomi/systematik. Man publicerar också
en tidskrift som indexeras i de viktiga internationella da-
tabaserna. Jørgen Hylleberg har med tiden koncentrerat
sina insatser på uppbyggnad av en referenssamling, alltså
ett museum i den zoologiska systematikens tjänst. Denna
referenssamling är idag en av de ytterst få välorganisera-
de samlingarna inom SO-Asien, och en hörnsten i arbetet
med marin biodiversitet inom regionen. Det mångåriga

samarbetet gav Jørgen Hylleberg kunskap om det thai-
ländska samhället, de faktiska behoven bland marin-
biologerna på plats, och goda kontakter. Detta utnyttjade
han för att bygga upp de båda ovannämnda programmen.
Danida finansierade, och Aarhus Universitet agerade.

Jørgen Hylleberg under en exkursion i Indien.

The International M.Sc. and Ph.D. Programmes in Marine Sciences
Mastersprogrammet finansieras av Danida och rekryterar
studenter från Thailand, Indonesien, Vietnam och Cambo-
dia. Tre kriterier är viktiga då studenter väljs: (1) Bache-
lor of scienceexamen med inriktning mot marinbiologi,
med goda vitsord, (2) goda kunskaper i engelska, (3)
anställning som lärare eller liknande vid en universitets-
institution. Den tredje punkten kan verka egendomlig.
Emellertid är vårt arbete under M.Sc.-utbildningen så
arbetskrävande att det är viktigt att var och en som gra-
dueras inte "spills bort" utan verkligen hamnar där de har
bäst kompetens och gör mesta möjliga nytta. På så sätt
bidrar de till att höja kvaliteten på sin egen B.Sc.- utbild-
ning när de återvänt hem. Aarhus Universitet samarbetar

därför enbart med institutioner som har "Marine Sciences"
på sitt program.

Mastersprogrammet är tvåårigt. Det första året omfat-
tar kurser inom et brett spektrum av marina områden.
Under det andra året skriver man först en sammanfatt-
ning av litteraturen inom ett forskningsområde. Därefter
genomför man sitt självständiga examensarbete. Hittills
har 24 personer graduerats som M.Sc. och ytterligare 12
förväntas göra det i januari 1999.

Ph.D.-programmet anpassas individuellt. Hittills har 2
personer graduerats, den ene inom forskningsfältet sin-
nesfysiologi, och den andre inom systematik hos Andama-
nerhavets bläckfiskar.

The Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP)
Programmet finansieras av Danida och syftar till forsk-
ningssamarbete kring mollusker inom Indo-Pacific. De
länder som ingår är primärt Danmark, Thailand, Indone-
sien och Indien. Vietnam är på väg att utöka sitt samarbe-
te. Många andra aktiva molluskforskare från andra länder

med verksamhet inom tropiska Asien har med tiden kom-
mit att ansluta sig till programmet som s.k. resursperso-
ner, dvs aktiva forskare som också hjälper sina yngre kol-
leger i Asien. Dessa kommer t.ex. från USA, Sydafrika,
Australien, Hong Kong, Japan, Malaysia, Belgien, Island
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och Sverige. Två docenter vid Kristinebergs Marina Forsk-
ningscentrum deltar aktivt. Vi försöker hålla en generös
attityd gentemot de olika forskningsinriktningar som före-
träds. Därför ingår forskare med verksamhet inom vitt
skilda fält, t.ex. ekotoxikologi, ekologi, akvakultur, anato-
mi-morfologi och taxonomi-systematik. Kravet på kvalitet
är naturligtvis centralt. Vi anstränger oss dock extra för
att stödja forskning och kompetensuppbyggnad inom taxo-
nomi, systematik och biodiversitet.

Under M.Sc. och Ph.D.-utbildningen i Danmark har
man fått stifta bekantskap med en rad möjligheter till stu-
dier och forskning som svårligen erbjuds i hemländerna.
När man återvänder hem föreligger därför risken att man
mattas i sin entusiasm eftersom forskningsresurser ofta
saknas där. Våra tidigare studenter, liksom andra forska-
re med intresse för mollusker kan då ansluta sig till

TMMP. Detta ger möjlighet till visst ekonomiskt forsk-
ningsstöd, samt möjlighet att deltaga i ett årligt sympo-
sium (workshop) där man håller föredrag om sina resultat.
Under symposiet lämnas också ett manuskript som kom-
mer att ingå i en refereebehandlad symposievolym (procee-
dings) vilken publiceras som ett specialnummer av tid-
skriften Phuket Marine Biological Center Research Bulle-
tin. Denna indexeras i de viktigaste internationella data-
baserna, t.ex. Biological Abstracts, ASFA och Zoological
Record. Programdirektören för TMMP, Jørgen Hylleberg,
är huvudredaktör.

Vid sidan om de rena forskningsaktiviteterna stöder vi
aktivt uppbyggnad av informationsteknologi (IT) vid de in-
gående institutionerna i SO-Asien. Allt fler får nu tillgång
till e-mail och Internet. Detta underlättar i väsentlig grad
samarbete och informationsspridning.

Ett system
De båda programmen erbjuder tillsammans ett brett
spektrum av sammanhängande aktiviteter från utbild-
ning, forskning, forskningssamarbete, symposier och pub-
licering i internationell tidskrift. Alla dessa länkar i ked-
jan är ofta besvärliga att klara av för en enskild forskare i

våra samarbetsländer. Långsiktigheten i programmen,
tillsammans med Jørgen Hyllebergs målmedvetenhet och
kunskaper om de lokala förhållandena i SO-Asien, har lett
till att vi på sikt utbildar många biologer till att bli våra
egna forskningskolleger.

Några konkreta resultat
• 24 M.Sc. och ytterligare 12 som förväntas gradueras i
januari 1999.
• 2 Ph.D. och ytterligare på väg.
• Biologer tränas i systematik-biodiversitetsforskning.
• En forskare har under 1 år drivit kurs och byggt upp
elektroforeslaboratorium i Phuket.
• 6 symposievolymer (ca 2.000 sidor) publicerade.
• Flera initiativ för att starta nya referenssamlingar i SO-
Asien.
• Väsentligt ökad kunskap om flera molluskgrupper i SO-
Asien.
• Många nya kontakter mellan forskare i USA och Europa
å ena sidan samt i SO-Asien å den andra. Dessutom un-
derlättar programmet etablering av kontakter och samar-
bete mellan forskare i SO-Asien.
• Att vi på sikt utbildar personer i Asien till att bli våra
kolleger och jämlikar, medför en viktig attitydförändring

hos dem. Känslan av att vara fattig och underlägsen byts
till självrespekt och initiativkraft.
• Vissa mollusker är kraftigt överfiskade och numera myc-
ket sällsynta, t.ex. mördarmusslor (Tridacna) och snäckor
(Chicoreus, Trochus, Turbo och Tritonia). Stora områden
med korallrev fiskas också med dynamit och gift, främst
cyanid. Inom TMMP har man intensivt studerat många
aspekter hos nämnda mollusker, vilket bland annat lett
till att vi lärt oss att framgångsrikt föröka dem i akvakul-
tur. Genom att sedan släppa ut dem (sea ranging) kan de
överfiskade populationerna restaureras och befolkningen
tillförsäkras en inkomst. Försök pågår att överföra denna
kunskap eller delar av den till lokalbefolkningen. Detta
motiverar dem att skydda reven mot destruktivt fiske
(dynamit och cyanid) vilket också gynnar all annan fauna
och flora.
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