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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid tre tillfällen: maj, juli och augusti un-
der 2006 för att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda kustområden
(0-1 m). Sammanlagt fotograferades 540 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers
täckningsgrad. Kvantiteten fintrådiga alger står i proportion till störningsgraden i det marina eko-
systemet.

Insamling för bestämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger samt sediment-
provtagning utfördes i anslutning till flygfotograferingen vid två tillfällen: juni och augusti.

Fintrådiga alger förekom (avser täckningsgrader överstigande 5%) under år 2006 längs hela kust-
sträckan i 11% av de fotograferade vikarna i maj-juni, 47% i juli och 32% i augusti.

Medelbiomassan (torrvikt) av fintrådiga alger inom algtäckta områden i de fyra regionerna var
högre i augusti 133 g/m2 jämfört med 104 g/m2 i juni.

Den största biomassan av fintrådiga alger1.371 g/m2 våtvikt motsvarande 200 g/m2 torrvikt ob-
serverades i augusti vid Lammön i vik nr 351,3 i region 1.

Utbredningen av alger inom de fyra regionerna varierade mellan 0-100%, med lägst utbredning
i söder (region 4) och högst utbredning i norr (region 1). Juli är den månad som uppvisar störst
algtäckning. Den låga algförekomsten i Göteborgsområdet (region 4) bedöms som anmärknings-
värd med hänsyn till att närsaltsbelastningen är som störst här. Likaså är de höga alg-
förekomsterna i region 1 anmärkningsvärt, eftersom regionen har minst utsläpp av närsalter.
Bottenlevande cyanobakterier, bottensedimentens innehåll av fosfor och områdets vatten-
omsättning bedöms vara viktiga faktorerna för utveckling av fintrådiga algmassor.

Flyginventeringarna under sommaren 2006 visar emellertid på en fortsatt minskning av fintrådiga
grönalger inom Bohuskusten, vilket är en positiv utveckling. Generellt är dock bottnarnas tillstånd
alltjämt i dåligt skick med omfattande beläggningar med cyanobakterier. Purpurbakterier upp-
trädde i stora kvantiteter i grunda innestängda vikar och laguner. I augusti hade dessa försvunnit
och även täckningsgraden med fintrådiga grönalger hade minskat betydligt.

Bottenlevande cyanobakterier tillskrivs stor betydelse för utvecklingen av havets ekosystem inom
de kustnära grundbottnarna. Beläggningar med cyanobakterier bildas som regel på sediment-
bottnar ända ner till ca 10 m djup. De utgör tillsammans med svavelbakterier ett slutstadium i
instabila ekosystem. Då cyanobakterierna anses vara kvävefixerande är hypotesen att
övergödningseffekterna med exempelvis massförekomst av trådalger inte behöver bero på
kväveutsläpp. Övergödningseffekter uppkommer sannolikt när viktiga länkar i ekosystemet slås
ut. Utfiskning av våra större fiskarter bedöms därför ha en avgörande betydelse för bottnarnas
allmäntillstånd. Det är således inte självklart att kväve skulle vara den begränsande faktorn för
vad som traditionsenligt benämns ”övergödning”.
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SUMMARY
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2 SUMMARY

Inventory using aerial photographing were performed at three occasions: May, July and August
during 2006 to study prevalence and degree of coverage of filamentous green algae in shallow
coastal waters (0-1 m). A total of 540 bays were photographed for area calculation of the degree
of coverage of filamentous algae. The quantity of filamentous algae is proportional to the degree
of disturbance in the marine ecosystem.

Collection for measurements of biomass and identification of species composition, and sediment
sampling were performed in connection with the aerial photographing at two of the occasions: in
June and August

Filamentous algae occurred (with degrees of coverage exceeding 5 %) during year 2006 along
the whole coast line in 11% of the photographed bays in May-June, 47% in July and 32% in August.

Mean biomass (dry weight) of filamentous algae of the covered areas in the four regions was
higher in August 133 g/m2 than in June 104 g/m2.

The highest value of biomass of filamentous algae 1.371 g/m2 wet weight corresponding to 200
g/m2 dry weight was recorded in August at Lammön in bay nr 351,3 in region 1.

Degrees of coverage of algae in the four regions varied between 0-100%, showing the lowest
values in South (region 4) and the highest in North (region 1). July is the month that displays the
highest overall prevalence of filamentous algae. The relatively low values in the vicinity of
Gothemburg (region 4) are remarkable considering that the nutrient load is highest here. Similarly,
the relatively high values in region 1 are remarkable, since it is exposed for the lowest nutrient
load. Bottom dwelling cyanobacteria, the content of phosphorous in the sediments of the bottom
and the degree of water exchange in the area are considered to be the most important factors for
the development of filamentous algal mats.

Aerial inventory during the summer 2006 reveals a continuing reduction of filamentous algae along
the Swedish West Coast, which is a positive development. However, the general condition of the
bottoms is still bad with extensive coatings of cyanobacteria. Purpurbacteria also occurred in
large quantities in shallow enclosed bays and lagoons. In August these had disappeared and also
the coverage of filamentous algae had decreased significantly.

Bottom-dwelling cyanobacteria are ascribed a major significance for the development of the
ecosystems of the Sea within shallow coastal waters. Coatings of cyanobacteria occur as a rule
on sediment bottoms down to 10 m depth. They compose together with sulphur bacteria an end
point in unstable ecosystems. As cyanobacteria have the ability to reduce nitrogen, the hypothesis
is that mass occurrences of filamentous algae not necessarily are caused by nitrogen pollution.
This effect instead probably arises when important links in the chain of the ecosystem are
eliminated. Too high fishing load on our larger fish species are therefore judged to have a decisive
impact on the general condition of the bottoms. It is thus not conclusive that nitrogen is the limiting
factor for what is traditionally called ”eutrophication”.
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3 INLEDNING

Grunda havsområden inom djupintervaller 0-1 meter och med finsedimentbottnar vid Bohuskus-
ten har sedan mitten av 1900-talet genomgått en storskalig förändring, där stora delar har varit
täckta av snabbväxande fintrådiga alger under sommar och höst.

Onormalt hög produktion av trådalger medför negativa konsekvenser för de djursamhällen, som
normalt uppehåller sig inom dessa grundområden. Såväl artsammansättning av bottenlevande djur
som bestånden av flera kommersiellt viktiga fiskarter, vilka utnyttjar dessa grundområden, påver-
kas negativt. Massförekomst av framför allt fintrådiga alger omsätter dessutom stora mängder kol
fosfor och kväve mm, vilket i sin tur också påverkar omsättning av dessa ämnen samt medför
syreförbrukning i framför allt de bottennära vattenmassorna.

Målsättningen med föreliggande undersökning har varit att kartlägga förekomst och utbredning av
fintrådiga alger och ställa detta i relation till de olika kustområdenas karaktärer.

Vidare bör uppskattning kunna göras av de effekter som algerna kan medföra i ett längre tidsper-
spektiv - dvs hur algerna kan påverka och påverkas av olika processer inom kustekosystemen.
Uppgifter om sedimentens syreförhållanden, innehåll av närsalt, faunasamhällenas struktur och
funktion, samt algsamhällenas roll i kustområdets kol-, fosfor- och kvävebudget, har betydelse vid
utvärdering av undersökningen.

4 METODIK

Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m) kustområ-
den genomfördes vid tre tillfällen under året: juni, juli och augusti. För att erhålla en tillfredställande
upplösning i tid och rum krävs att undersökningen genomförs inom ett relativt stort område.
Undersökningen gjordes därför utmed hela Bohuskusten, som indelats i fyra regioner baserat på
SMHI:s områdesregister - region 1: Idefjorden-Fjällbacka, region 2: Fjällbacka-Gullmarsfjor-
den, region 3: Tjörn-Orust och region 4: Marstrand-Billdal (se Bilaga 1-4).

Flygfotograferingen genomfördes från 100-200 m höjd från helikopter under dagar med goda
siktförhållanden. Inom region 1, 2 och 4 fotograferades slumpvis 40 vikar och inom region 3
med de stora öarna Orust och Tjörn fotograferades dito 60 vikar. Det totala urvalsmaterialet
består av ca 700 vikar, vilka redovisas i Bilaga 1.

Vid fotograferingen användes en digitalkamera med en maximal upplösning på 12,4 megapixel.
Kameran var ansluten till en GPS för att erhålla bilddata med latitud, longitud och höjd över havet.
Optiken var försedd med vibrationsreducering och brännvidden var inställd på ”normaloptik” dvs
50 mm motsvarande 24x36 mm film. För att utsläcka reflexer i vattenytan användes cirkulärt
polarisationsfilter.

INLEDNING
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Bilderna analyserades med hjälp av programmen Photoshop, AutoCAD 200x för bildbehandling
och ytberäkningar (principen framgår av bilden ovan). Samtliga bilddata infördes i gis-program-
met MapInfo för att kunna utföra sökningar av olika procentintervall med avseende på algernas
täckningsgrad, vilket redovisas i Bilaga 2-4.

Utbredning av alger har angetts som den procentuella andel av varje lokal/vik, som var täckt av
fintrådiga grönalger.

Tolkningen av flygbilderna är ofta förenad med svårigheter och kräver god kännedom om botten-
samhällena inom hela undersökningsområdet. I många fall är det omöjligt att avgöra vad som
egentligen är fintrådiga grönalger på grund av blekning och/eller uppblandning med framför allt
brunslicken Pilayella litoralis. Den övergödningsindikerande grönalgen svartnande havssallad
Ulvaria obscura hör emellertid till bladformade alger och förkommer ofta i stora mängder bland
övrig grönalgsvegetation. Arten förväxlas ofta med Ulva lactuca, som däremot är en renvattens-
krävande grönalg. Utbredning av cyanobakterier är oftast dominerande, vilket i områden med mer
grumlig vattenkvalitet kan försvåra urskiljningen från övriga fintrådiga alger.

I listan över samtliga drygt 700 lokaler har definitionen av en ”vik” i många fall varit oklar. Ibland
utgöres lokalerna av sund mellan öar, medan tydliga och mer intressanta vikar strax intill ej har
varit med på listan. Även rena färskvattenlokaler förekommer t ex innanför Slussen på östra
Orust. Den ursprungliga listan är därför i starkt behov av revidering.

Efter en snabbgranskning av flygbilderna från juni respektive augusti med avseende på vikar med
algförekomst eller ej, genomfördes parallella undersökningar i fält med materialinsamling för be-
stämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger, sedimentprovtagning samt

METODIK

Principen för bildanalys (blå) och definition på ”vik” (röd).
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bottenfaunaundersökning med fallfälla. Resultatet av den sistnämnda undersökningen redovisas
emellertid i en särskild rapport om den sk ”rörliga epifaunan” på grunda sedimentbottnar (refe-
rens 26).

Algbiomassa och artsammansättning bestämdes genom att 5 kvantitativa prov togs från 5 slumpvis
utvalda lokaler i varje region (se Bilaga 5 och 6). Provtagningen utfördes genom insamling av alg-
mattan som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Samtliga algprover
transporterades i kylväska direkt efter insamling. En bestämning av ingående arter i proverna ge-
nomfördes samma dag som insamlingen gjordes - dvs på färskt material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och tvättades noga från epifauna, sediment och grövre
partiklar som småmusslor, skalfragment och småsten innan proverna torkades till konstant vikt i
70o C.

Sedimentprovens innehåll av organisk halt bestämdes genom att ta 10 kvantitativa prov från 4
slumpvis utvalda lokaler i varje region. Sediment insamlas med en rörprovtagare med en bottenyta
på 60 cm2 och till ett djup av 2 cm. Dessa sedimentprover fraktades nedkylda för frysning innan
de levererades till laboratorium där organisk halt analyserades (se tabell på sidan 13). Analys av
kväve och fosfor ingår i programmet för undersökning av mobil epifauna (referens 20).

METODIK

I Göteborgs södra skärgård har numera den asiatiska rödalgen Gracilaria vermiculophylla (mörka
ytor i bilden) trängt ut övergödningsgynnade grönalger som Ulvaria obscura och fingreniga
tarmtångarter Enteromorpha spp.
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RESULTAT

5 RESULTAT

5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING AV FINTRÅDIGA
GRÖNALGER

I maj och i början av juni 2006 var som både förekomst som täckningsgrad av fintrådiga alger
mycket låga inom samtliga regioner (se Bilaga 2). Inga täckningsgrader mer än 25% har noterats
inom hela undersökningsområdet.

I juli 2006 inträffar däremot en dramatisk förändring där purpurbakterier ökar rekordartat i re-
gion 1 och 2. Till och med i en lagun på Ramsvikslandet väster om Sotenkanalen utvecklas kraf-
tiga beläggningar med purpurbakterier. Norra Bohuskusten (region 1) har också fått en märkbar

ökning av trådalger med enstaka täckningsgrader på närmare 100%. Gula punktmarkeringar är
särskilt iögonfallande i Bilaga 3.
Vikar med höga täckningsgrader minskar under augusti utmed hela norra Bohuskusten (Bilaga 4).
För region 3 och 4 blir situationen i augusti förhållandevis lika maj/juni.

Låga täckningsgrader med trådformade grönalger karakteriserar alltjämt de södra och mellersta
regionerna. Härvid är de låga förekomsterna inom Kungälvs och Stenungsunds kommuner särskilt
anmärkningsvärda, eftersom områdena ligger i strömriktningen från både Göta älv och Nordre
älv, vilka tillför havet betydande kvantiteter närsalter.

Lagun i västra Ramsvikslandet med purpurbakterier och grönalger
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RESULTAT

Tabellen redovisar ”förekomsten” definierad som det procentuella antalet vikar med mer än
5% täckningsgrad trådformade grönalger. ”Utbredningen” är ett procentuellt medelvärde för
täckningsgraden inom varje region. Största värden har markerats med rött.

FÖREKOMST (%) UTBREDNING (%)
REGION 1 2 3 4 1 2 3 4

ÅR MÅNAD

Juni 66 15 37 9 23 1 7 1
1998

Juli 64 26 17 6 16 4 3 1

Juni 65 22 18 18 16 2 4 4
1999

Augusti 98 38 38 52 54 7 16 25

Juni 66 20 15 7 19 3 2 2

2000 Juli 63 16 6 10 21 3 2 2

Augusti 65 10 7 6 21 2 2 1

Juni 74 29 19 14 26 7 5 6

2001 Juli 49 25 23 3 12 7 5 1

Augusti 73 36 6 5 23 9 1 1

Juni 68 10 24 10 22 2 7 1

2002 Juli 62 19 16 5 23 5 4 0

Augusti 82 60 25 13 32 17 7 2

Juni 72 40 48 50 25 7 12 13

2003 Juli 97 76 58 80 39 21 15 23

Augusti 98 45 38 43 57 12 19 17

Maj 31 5 13 0 9 2 5 1

2004 Juli 48 43 15 5 24 10 3 1

Augusti 69 69 16 23 26 13 5 3

Juni 47 28 13 15 10 5 4 3

2005 Juli 62 40 35 15 21 9 4 2

Augusti 65 55 35 35 20 8 6 7

Juni 15 10 8 13 3 2 2 2

2006 Juli 73 55 40 25 14 12 8 4

Augusti 57 40 27 6 13 11 6 2
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Även grundområdena mellan Orust och Tjörn (Stigfjorden och Halsefjorden) har låga täcknings-
grader med trådformade grönalger, vilket också redovisats i en nyligen framtagen rapport med
kartor över bottnarna inom Orust kommun (referens 21).

Fintrådiga alger med täckningsgrader överstigande 5% förekom under år 2006 längs hela kust-
sträckan i11% av de fotograferade vikarna i maj-juni, 47% i juli och 32% i augusti.

Den regionsvisa förekomsten respektive utbredningen sedan år 1998 framgår av tabellen på sidan
9. Röda värden anger maximala värden för respektive år. Förekomst och utbredning redovisas
även kvantitativt i Bilaga 2-4. Noteras bör att värdena för procentuell utbredning för respektive
månad i region 1 är de lägsta hittills.

Störst förekomst och täckningsgrad (högsta noterade värde är 100%) av fintrådiga alger notera-
des alltjämt i den norra delen av kusten (region 1) vid samtliga tre provtagningar år 2006.

I region 2 och 3 var förekomsten av fintrådiga grönalger fortfarande låga. Några enstaka in-
stängda vikar som tidigare uppvisat höga värden förskjuter resultatet något. Region 4 uppvisade
generellt lägst värden - särskilt i augusti.

RESULTAT

Flytande grönalgsmattor bestående av fingreniga tarmtångarter Enteromorpha spp. i region 1 juli
2006.
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5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER

Förhållandet torrvikt och våtvikt är ofta beroende på artsammansättningen. Den ihåliga tarm-
tången Enteromorpha spp. kan ibland ha ett högre vatteninnehåll beroende på om den är vatten-
fylld eller gasfylld (assimilationsgaser), vilket ger stora variationer avseende våtvikten. Grönslick
Cladophora spp. och Pilayella litoralis har däremot inte dess fysikaliska egenskaper.

Sammantaget uppvisar Bohuskusten ungefär samma medelbiomassa som året innan. I region 1
har biomassan minskat kontinuerligt sedan år 2004 och är nu mindre jämfört med både region 3
och 2. Lägst medelbiomassa har region 4 dvs Göteborgsområdet.

En trendökning av biomassan pågick i så gott som samtliga regionen mellan åren 1999 och 2004.
Trenden bröts emellertid år 2005 och biomassan har därefter fortsatt att minska.

Förekomst, täckningsgrad och medelbiomassan av trådalger ökar vanligtvis under sommaren för
att kulminera under hösten. Augusti uppvisar därför som regel högre värden inom ett större antal
vikar. I år var emellertid juli den månad som hade störst algförekomst.

Biomassan (torrsubstans) av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten för de
fyra regionerna var för år 2006 i medeltal något högre i augusti 133 g/m2 jämfört med 104 g/m2

i juni.

Den största biomassan av fintrådiga alger 1.371 g/m2 våtvikt motsvarande 200 g/m2 torrvikt
observerades i augusti vid Lammön i vik nr 351,3 i region 1.

RESULTAT

Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom de fyra regionerna sedan 1998.
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RESULTAT

Tarmtång Enteromorpha spp. (gulgröna), purpurbakterier och svaveibakterier utanför Vrångsholmen, region 1.

Vid Ramsvikslandet utgörs de trådformade algerna av brunslicken  Pilayella litoralis som bla sitter på Sargasso
muticum
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5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 12 algarter och 4 marina fanerogamer ingick i de insamlade proverna. Endast Entero-
morpha spp. och Cladophora flexuosa kan anses utgöra ”fintrådiga” grönalger. Artsamman-
sättningen redovisas i Bilaga 5-6.

Dominerande algsläkten, som ingår i ”trådformiga” algsamhällen, är framför allt tarmtången
Enteromorpha spp. (mer eller mindre grenad, rörformig grönalg), brunslicken Pilayella
littoralis (fintrådig brunalg bestående av förgrenade enkla cellrader), grönslicken Cladophora
flexuosa (fintrådig grönalg) samt de båda bladformade och övergödningsgynnade grönalgerna
svartnande havssallad Ulvaria obscura och platt tarmtång Ulva linza. Det tycks finnas en trend
till att grönslicken Cladophora flexuosa blir allt mindre vanlig och ersätts framför allt av fingreniga
former av tarmtång Enteromorpha spp. eller brunslicken Pilayella litoralis. Iakttagelsen baseras
på studier från mitten av 1980-talet då arten var mycket vanlig utanför Göteborg.

Fingreniga rödalger representeras mest av Ceramium rubrum, medan agarsnärjan Gracilaria
vermiculophylla mer kan betraktas som en grovgrenig rödalg, som nyligen har etablerat sig på
grunda bottnar i Göteborgs innerskärgård.

Bland förgrenade brunalger förekommer denna gång sparsamt med Spermatochnus paradoxus
och Dictyosiphon foeniculaceus. Båda arterna är mycket storväxta och kan täcka stora botten-
ytor. Huvudgrenar är grova medan de yttre grenarna är finare.

Generellt är det svårt att finna vikar med trådalger på våren, vilket var särskilt påtagligt detta
undersökningsår. Tillväxt av fintrådiga alger kan börja på några meters djup och därefter utvecklas
för att successivt stiga mot ytan, vilket är vanligt i områden med riklig vegetation med sargasso-
snärja, som utgör ett mycket attraktivt substrat för trådalgen Pilayella litoralis. Valet av till synes
”ej algförande vikar” kan därför bli missvisande, eftersom sådana algförekomster först blir synliga
ovan vatten senare under sommaren.

Sargassosnärjan, som förekommer rikligt på berg eller bottnar med skal och grus mellan ca 1-8
m djup, har alltjämt en tät påväxt av trådalgen Pilayella litoralis, vilket gör att täckningsgraden
med trådalger ofta blir mycket hög i vikarnas övergång mot djupare bottnar. Också ålgräsvege-
tationen Zostera marina kan hysa en betydande påväxt med trådalger även om detta avsevärt
minskat på senare tid.

I de algprover som tog denna gång saknades arterna Sargassum muticum, Ceramium rubrum
och Ulva linza. Noteras bör emellertid att Sargassum muticum fortfarande en av de mest ex-
pansiv arterna för närvarande, men är mer bunden till hårda bottnar.

Bottenlevande trådformade cyanobakterier är fortfarande dominerande på flertalet grundbottnar
inom alla regioner och ökar mot sensommaren.

Till skillnad från tidigare undersökningsår så fick purpurbakterier en nästan explosionsartad
massutveckling under juli månad (se omslagsbilden). Instängda vikar, laguner och sund drabbades
värst, vilket innebar att de var vanligast i region 1. Även isolerade laguner i Sotenäs ytterskärgård
(region 2) drabbades av massförekomst med purpurbakterier (se bilden på sidan 8).

RESULTAT
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Svavelbakterier Beggiatoa spp. var vanliga i flera av de vikar med extrem förekomst av purpur-
bakterier (se övre bilden på sidan 12). I övrigt var dock förekomsten sparsam i likhet med före-
gående års undersökning.

5.4 SEDIMENT

Organisk halt, uttryckt som totalt organiskt kol (TOC) i mg/g sediment, var i genomsnitt 12,9
(11,8) mg/g sediment under juni. Under augusti var motsvarande halt i genomsnitt 6,8 (9,8) mg/
g sediment. Värden inom parentes är för jämförelse med år 2005, vilket visar på att årets halt
således är något högre på våren, medan den är betydligt lägre på hösten.

Under försommaren förefaller ytsedimenten i vissa fall innehålla högre halter organisk substans
jämfört med sensommaren. På våren finner man även de högsta värdena i de norra regionerna,
medan förhållandet är motsatt på hösten.

Något entydigt samband i sediment från algrika respektive algfattiga vikar beträffande innehåll av
organisk halt kan inte urskiljas.

Organisk halt TOC mg /g sediment i utvalda vikar under juni och augusti 2005 och 2006.
Högsta respektive lägsta värden har markerats med rött respektive blått.

RESULTAT
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6 SLUTSATSER

Flyginventeringarna under sommaren 2006 visade på en fortsatt minskad förekomst och utbred-
ning av fintrådiga grönalger, jämfört med undersökningarna år 2003, 2004 och 2005 (referens
17, 19 och 22). I stort är det norra Bohuskustens grundområden som uppvisar höga förekomster
av fintrådiga alger, medan sådana är sparsamma i södra och mellersta Bohuskusten, om man un-
dantar några få och karakteristiska vikar. Utbredningsmönstret utgör kärnpunkten i undersök-
ningens utvärdering och slutsatser. Fördelningen av algförekomsterna är också svårt att förklara
enbart med utgångspunkt från rådande närsaltsförhållanden - dvs tillgången på kväve och fosfor,
vilket tidigare varit de självklara parametrarna i övergödningssammanhang.

• Särskilt bottenlevande cyanobakterier bedöms har en avgörande och hittills förbisedd roll
för omsättningen av närsalter i såväl sediment som i fria vattnet. Dessa organismer bildar upp till
3 mm tjocka svartgröna till purpur- eller brunfärgade beläggningar på framför allt bottnar med
finsediment. Mycket stora arealer mjukbottnar på grundare djup än 10 m djup, som normalt skall
ha en frilagd ljust brungrå sedimentyta, täcks oftast av svartbruna tjocka beläggningar med
cyanobakterier. Sedimentbottnar mellan 1-4 m djup är dessutom ofta beväxta med ålgräs eller
delvis sågtång och räknas inte i detta intervall. De bottenlevande cyanobakterierna representeras
i huvudsak av släktena Lyngbya, Oscillatoria och Phormidium. Då cyanobakterier generellt är
kända för att tillgodogöra sig i vattnet löst atmosfärskväve är hypotesen att dessa bottenarealer
med sådana beläggningar fungerar som en gigantisk och hittills totalt förbisedd kväveproducent.

I rapporten från 2005 (referens 22) framlades hypotesen att ett årligt producerat kvävet från
cyanobakterier inom Bohuskustens skärgård kunde uppgå till ca 130.000 ton (enbart från botten-

SLUTSATSER

Grundområde med mörka beläggningar av cyanobakterier.
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levande cyanobakterier). Kvantiteten skall jämföras med 38.000 ton som är det årliga utflödet
från land (från vattendrag samt utsläpp från industrier och avloppsreningsverk; referens 3).

• Mellan beläggningar med bottenlevande cyanobakterier (aeroba) och svavelbakterier
(anaeroba) finns viktiga samband. Beläggningarna förekommer mer eller mindre alltid tillsammans
och uppvisar en starkt dynamisk utveckling med avseende på bottentäckning beroende på rå-
dande miljöförhållanden. I den anaeroba miljön som bildas under svavelbakterierna sker
denitrifikation, dvs nitratkväve återgår till atmosfärskväve. Det innebär att kvävet i närsalt-
sammanhang i havet är självreglerande.

Fosfor, som lagras i ytsedimenten, blir dessutom rörligt under anaeroba förhållanden (referens 2).
Det sker när beläggningar med cyanobakterier ”övergår” i beläggningar med svavelbakterier, vil-
ket ofta syns som vita kanter på de mörka fläckarna med cyanobakterier. Då dessa ca 0,5-3 mm
tjocka beläggningar med cyanobakterier numera är omfattande utmed kusten och att övergångs-
zonen mellan cyanobakterierna och sedimentet ofta är anaerob (framför allt under dygnets mörka
timmar) kan man anta att processen ger ett betydande fosfortillskott.

Ytsedimenten i väl skyddade grunda bottnar kan därför fungera som fosforkälla. Löst associerat
fosfor i porvatten och sediment kan dessutom antas vara tillgängligt för algernas upptag, vilket
gynnar tillväxten av de bottenlevande cyanobakterierna med sin kvävefixerande förmåga. En ef-
terföljande nedbrytning av biomassan med cyanobakterier/svavelbakterier enligt ”sambanden”
ovan skapar således en näringstillförsel som avsevärt kan antas påskynda tillväxten av opportu-
nistiska alger - främst fintrådiga grön- och brunalger. Alger har genom sin stora sammanlagda bål-
yta och ytterst tunna grenar (oftast encelliga rader) en extrem upptagningsförmåga av närsalter.
Trådformade cyanobakterier har dessutom en unik rörelseförmåga genom att med en pendlande
rörelse kunna glida fram på underlaget. Rörelseförmågan innebär också att de kan tränga ner
några millimeter i sedimentet, där de mycket väl bör vara kapabla att ta upp fosfor som inlagrats
i sedimentet. Intressant är även att cyanobakterierna kan lagra fosfor i cellerna i form av fosfatrika
korn.

• Inneslutna laguner eller eller instängda vikar med starkt begränsad vattenomsättning är sär-
skilt intressanta med avseende på förekomst av trådformade alger. Sådana områden är Slupekilen
vid nordvästra Orust (region 3), Klevekilen och Sandön (Smögen) båda belägna i Sotenäs kom-
mun (region 2) samt lagunen vid Almön och vattenområdet öster om Mjörn utanför Stenungsund
(region 3). Alla de nämnda vikarna/lagunerna avviker från övriga lokaler inom regionerna 2-4, då
de nästan alltid har en påtaglig massförekomst med trådalger.

Inom region 1 förekommer en typisk sådan lagun: Hålkedalskilen belägen utmed landsvägen
söder om Strömstad.

Torsviken i region 4 är också en instängd lagun. Trots detta ser man sällan stora kvantiteter med
övergödningsgynnade grönalger här.

I förra årets rapport diskuterades fenomen med alger i lagunerna, vilket är särskilt intressant i
fallet med Slupekilen. Lagunen saknar tillrinning från jordbruksmark då den är omgiven av kala
bergsformationer och någon större näringstillförsel förekommer därför inte. Ändå är Slupekilen en
av Bohuskustens mest påverkade lokal med massförekomst av trådformade alger. Att ett omfat-

SLUTSATSER
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tande näringsflöde skulle komma genom den trånga vägkulverten är knappast troligt. Orsaken till
algfenomenet måste därför vara något helt annat. Förklaringen, som framfördes i rapporten 2005,
var att havets ekosystem har kommit i obalans, genom att viktiga länkar i näringskedjan slagits ut
- främst på grund utfiskning. Lagunen har faktiskt en sådan förbindelse genom kulverten att större
fisk skulle kunna passera ut och in för att jaga i lagunen. Problemet är att havet numera saknas
sådan fisk. Med ledning av det som tidigare anförts om cyanobakterierna (som är rikliga i
lagunen) och den påtagliga ekologiska obalansen med avsaknad av vissa fiskarter blir resultatet
massförekomst med grönalger. Någon ”övergödning” i traditionell betydelse är det inte.

Torsviken i Göteborg (region 4), som däremot är helt isolerad från havet, är således även opå-
verkad av utfiskning. Dess enkla ekosystem med ett fåtal trofinivåer är i stort sett orört och fung-
erar väl. Någon massförekomst med trådalger uppträder sällan här.

• Den så kallade ”övergödningen” är fortfarande helt dominerande i region 1, dvs inom de
omfattande grundområdena innanför de stora öarna Galtö, Råssö, Tjärnö och Öddö. Här finns i
regel varje år stora ytor med flytande trådalger som börjar utvecklas i mitten av juni. Enligt Läns-
styrelsens rapport (referens 3) förekommer i stort sett inga större utsläpp av kväve och fosfor i
norra Bohuskusten. Utsläppen sker framför allt i södra delen av Bohuskusten via Nordre älv och
Göta älvar samt från industrier i Kungshamn, Mollösund och Stenungsund. Anmärkningsvärt är
därför att ”övergödda” grönalgstäckta vikar är mycket vanliga i norra delen medan de är ovanliga
inom södra och mellersta Bohuskusten där vi har utsläppen (jämför Bilagorna 2-4).

• Orsaken till massförekomsten med purpurbakterier som uppträdde i juli och var försvunna
i augusti är inte definitivt känd. Troligen har den varma sommaren påskyndat tillväxten av dessa
organismer. Framtida klimatförändringar med höga temperaturer skulle kunna resultera i att så-
dana förekomster blir allt vanligare.

Sammanfattningsvis är kväve knappast att betrakta som den begränsande faktorn i samband med
”övergödning” av Västerhavets kustnära bottnar. Noteras bör även att algförekomsten i augusti
var en av de lägsta hittills, vilket skulle kunna tyda på en viss förbättring inträffat i den marina mil-
jön.

Inför fortsatt kartläggning av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas också att
vikarnas täckningsgrad med cyanobakterier anges där så är möjligt. Då flygfotografering av
grunda bottnar är en alldeles utmärk inventeringsteknik bör även förekomst och utbredning av ål-
gräs dokumenteras i GIS-format då fotografierna innehåller sådan värdefull information.
Ålgräsförekomsten i Göteborgs kommun kartlades med denna teknik år 2005 (referens 24).
Kompletteringarna kräver emellertid att vattnet och vädret är klart samt att flygning ej bör ske i
samband med hårda västliga vindar eller intensiva planktonblomningar.

Stenungsund 2007-01-29

HydroGIS AB

SLUTSATSER

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog
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Läge för samtliga ca 700 lokaler varifrån 180 slumpmässiga urval
gjorts inför varje flygfotografering
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Fintrådiga grönalger i grunda vikar under maj 2006
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BILAGA 5(1)

Artsammansättning och biomassa

Juni 2006

Lokal, nr, region / Ingående arter     Andel %    Biomassa våtvikt (g/m2)      Biomassa torrvikt (g/m2)

Grebbestad 349,71 (region 1) 463 142
Enteromorpha spp. 82
Chorda filum 15
Pilayella litoralis 3

Galtösundet 368,2 (region 1) 486 40
Chorda filum 95
Zostera marina 5

Galtö E 384 (region 1) 440 57
Enteromorpha spp. 95
Ruppia sp. 1
Pilayella litoralis 3
Chorda filum 1

Öddö 424,1 (region 1) 474 80
Ulvaria obscura 3
Ceramium strictum 7
Enteromorpha spp. 81
Pilayella litoralis 3
Chorda filum 5
Zostera angustifolia 1

Hålkedalskilen 449 (region 1) 880 154
Enteromorpha spp. 90
Ruppia sp. 5
Detritus 5

Ulebergshamn 315 (region 2) 400 51
Pilayella litoralis 95
Chorda filum 2
Zostera (detritus) 3

Sandön/Smögen 308,2 (region 2) 805 154
Enteromorpha spp. 77
E. intestinalis 15
Pilayella litoralis 5
Ulvaria obscura <1
Chorda filum 2

Risö 303 (region 2) 388 68
Enteromorpha spp. 80
Chorda filum 20

Heestrand 332,7 (region 2) 280 57
Enteromorpha spp. 88
Ulvaria obscura 10
Pilayella litoralis 2

Skredsvik 327 (region 2) 451 57
Enteromorpha spp. 50
Dictyosiphon foeniculaceus 50



Lokal, nr, region / Ingående arter     Andel %      Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Mjörn E 118 (region 3) 514 120
Enteromorpha spp. 99
(detritus) 1

Skåpesund 125 (region 3) 405 143
Cladophora flexuosa 30
Enteromorpha spp. 20
Piayella litoralis 10
Chorda filum 30
Fucus vesiculosus 5
Zostera (detritus)

Mjörn W 121 (region 3) 497 114
Enteromorpha spp. 99
Detritus 1

Edshult, Sandvik  169,1 (region 3) 891 131
Enteromorpha spp. 70
Chorda filum 30

Slupekilen 181 (region 3) 1.148 103
Enteromorpha spp. 90
Ulvaria obscura 10

Lammholmen 587 (region 4) 486 51
Gracilaria vermiculophylla 95
Fucus  sp. 5
Ruppia sp. <1

Askimsbadet 498 (region 4) 314 23
Gracilaria vermiculophylla 15
Enteromorpha intestinalis 75
Polysiphonia nigrescens 10

Hinsholmskilen 486,2 (region 4) 400 23
Enteromorpha spp. 100

Killingholmen 513,1 (region 4) 726 80
Enteromorpha spp. 85
Gracilaria vermiculophylla 10
Chorda filum 3
(detritus) 2

Sanden 4  (region 4) 205 23
Enteromorpha spp. 100

Björlanda kile 9 (region 4) 442 26
Enteromorpha spp.   100

BILAGA 5(2)



Artsammansättning och biomassa

Augusti 2006

Lokal, nr, region / Ingående arter    Andel %       Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Lammön 351,3  (region 1) 1.371 200
Enteromorpha spp. 40
Ulvaria obscura 60

Havsstenssund   349,1 (region 1) 971 137
Enteromorpha spp. 99
Potamogeton sp. 1

Måsund, Galtö  374 (region 1) 600 68
Enteromorpha spp. 50
Ulvaria obscura 50

Hällekind 449  (region 1) 1.051 160
Enteromorpha spp. 100

Kämpersvik 349,73 (region 1) 274 34
Enteromorpha spp. 95
Chorda filum 2
Ceramium rubrum 3

Sandön, Smögen 308,2 (region 2) 920 131
Ulvaria obscura 40
Enteromorpha spp. 60

Dalskog Lysekil 273,2 (region 2) 726 108
Enteromorpha spp. 100

Gerlesborg 325  (region 2) 600 108
Ulvaria obscura 95
Chorda filum 5

Skredsvik, Bottnafjorden 327 (region 2) 663 120
Enteromorpha spp. 92
Fucus vesiculosus 8

Orrvik 305  (region 2) 1.011 103
Pilayella litoralis 60
Spermatochnus paradoxus 35
Lyngbya sp. 4
Ruppia sp. 1

BILAGA 6(1)



Lokal, nr, region / Ingående arter     Andel %     Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Ängholmen 193 (region 3) 1.320 234
Enteromorpha spp. 100

Stocken 174,3  (region 3) 520 86
Enteromorpha spp. 95
Ruppia sp. 5

Almölagunen 85 (region 3) 423 57
Ulvaria obscura 50
Enteromorpha spp. 50

Slupekilen 181 (region 3) 1.194 131
Enteromorpha spp. 90
Pilayella litoralis 5
Ruppia sp. 5

Sandvik 169,1 (region 3) 354 40
Ulvaria obscura 98
Callithamnion corymbosum 2

Hinsholmskilen 486,2 (region 4) 777 91
Gracilaria vermiculophylla 50
Ulvaria obscura 50

Amundön 505 (region 4) 360 80
Cladophora /Enteromorpha spp. 90
Gracilaria vermiculophylla 2
Pilayella litoralis 1
Ruppia sp. 2

Askimsbadet 498 (region 4) 634 103
Enteromorpha sp. 70
Gracilaria vermiculophylla 8
Pilayella litoralis 20
Chondrus crispus 2

Otterbäck 501 (region 4) 263 74
Cladophora /Enteromorpha spp. 80
Gracilaria vermiculophylla 5
Pilayella litoralis 10
Ulvaria obscura 3
Polysiphonia nigrescens 2

Björlanda kile 9 (region 4) 440 69
Enteromorpha spp. 100

BILAGA 6(2)


