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Sammanfattning

Makroalger inventeras årligen på tre lokaler i 
Brofjorden med syfte att upptäcka eventuella 
förändringar i artsammansättning och djuput-
bredning som kan spegla en miljöpåverkan från 
omgivningen. Den långsiktiga övervakningen 
är en del av Bohuskustens vattenvårdsförbunds  
kontrollprogram.

Årets inventering utfördes i början av oktober 
2014. Metodiken innefattar dykinventering längs 
med en linje (transekt) på de olika lokalerna, 
där artsammansättning samt täckningsgrad och 
djuputbredning för respektive art dokumenteras. 
Täckningsgraden skattades enligt Naturvårdsver-
kets metodbeskrivning genom en standardiserad 
7-gradig skala. 

De tre lokalerna i Brofjorden är placerade i en 
gradient inifrån och ut i fjorden, vilket resulterar 
i varierande exponeringsgrad och djup. Längst in 
i Brofjorden ligger den skyddade lokalen Bro 4 
som utgörs av en bergvägg ner till ca 18 meters 
djup. I en grund vik i mitten av fjorden är lo-
kal Bro Extra lokaliserad där hårdbotten övergår 
i mjukbotten redan på 2,5 meters djup. Den yt-
tersta lokalen är placerad på den norra sidan av 
fjorden och har ett maxdjup på ca 11 meter. Stora 
delar av transekten utgörs av en heterogen bot-
ten med både sand, grus, småsten och inslag av 
större stenblock. 

På de olika lokalerna dominerar fleråriga 
brunalger och bältesbildande rödalger. Blåstång 
påträffas i skvalpzonen på alla lokaler följt av  
sågtång. Skräppetare och sargassosnärja före-
kommer under tångbältet på alla tre lokaler och 
djupare påträffas hög täckningsgrad av rödalger. 
Intill bergväggen dominerar röda bladalger så-
som rödblad och karragenalg medan de epifytis-
ka (fastsittande på andra alger) rödalgerna domi-
neras av röda tofsalger och rödsläke. Den nyligen 
introducerade rödalgen japanplym noteras på alla 
stationer. Nedanför den grunda bergväggen på 
lokal Bro Extra förekommer en ålgräsäng, där 
även inslag av sudare och fintrådiga lösdrivande 
och epifytiska rödalger observeras. 

Vid årets inventering (2014) hade den djupaste 
lokalen, Bro 4, en god status enligt Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder. Det är dock den 

enda av de inventerade transekterna som uppfyl-
ler djupkraven för beräkning av ekologisk status, 
varpå en bedömning av hela området inte är möj-
lig. Utifrån en kvalitativ beskrivning av algsam-
hällenas sammansättning vid olika miljöstatus i 
bedömningsgrunderna bedöms emellertid alla 
lokaler i Brofjorden ha en god miljöstatus.

I syfte att upptäcka eventuella förändringar i 
algernas täckningsgrad, djuputbredning och art-
sammansättning har en jämförande analys gjorts 
mellan åren 1992 till 2014. Det är endast de år 
som finns tillgängliga i databas som används vid 
jämförelsen, vilket innefattar åren 1992-1997 och 
2007-2012 och 2014. Då djupet, ljustillgången 
och exponeringsgraden varierar mellan de tre lo-
kalerna kan de inte behandlas som tre represen-
tativa replikat vid statistiska analyser. Därav har 
endast en beskrivande och översiktlig bedömning 
gjorts gällande förändringar i makroalgernas ut-
bredning på respektive lokal. Det finns även en 
viss osäkerhet i resultaten då olika metodik an-
vänts under 90-talet i jämförelse med  invente-
ringarna på 2000-talet.   

Inom gruppen grönalger har flera arter som 
gynnas av övergödning minskat över tid, samti-
digt har den nedre djuputbredningsgränsen skju-
tits upp vilket indikerar en minskad ljustillgång 
till följd av ökad grumlighet. 

Den bältesbildande storvuxna brunalgen 
skräppetare har minskad både i täckningsgrad 
och djuputbredning och förekommer idag inom 
ett snävare djupintervall i jämförelse med 90-ta-
let. Liknande resultat har observerats i det na-
tionella övervakningsprogrammet där 6 lokaler 
inventeras årligen utanför Lysekil. Längs norska 
sydkusten har skräppetare minskat drastiskt. En 
annan brunalg som idag påträffas inom ett snä-
vare djupintervall i jämförelse med tidigare år är 
ektång.

Inom gruppen rödalger har framförallt täck-
ningsgraden och djuputbredningen av karrage-
nalg minskat i Brofjorden, liknande resultat har 
även observerats i det nationella övervaknings-
programmet.

Nedanför hårdbotten på lokal Bro extra före-
kommer en ålgräsäng. Trots att lösdrivande och 
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Bakgrund/Syfte
På uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund 
(BVVF) har Marine Monitoring AB under perio-
den 2007-2012 samt år 2014 genomfört en årlig 
inventering av vegetation på tre lokaler i Brofjor-
den. Syftet med övervakningen är att upptäcka 
långsiktiga förändringar i makroalgernas artsam-
mansättning och djuputbredning som speglar 
en påverkan från omgivande verksamheter i och 
omkring Brofjorden. Lokalerna har inventerats 
sedan början av 90-talet och denna rapport pre-
senterar inventeringsåret 2014 samt en analys 
av förändringar från 1992.  De parametrar som 
främst studeras är artsammansättning, täcknings-
grad och djuputbredning.

Att alger används som en indikatorgrupp i 
övervakningsprogram är framförallt deras snabba 
reaktioner på miljöförändringar. Utbredningen 
kan påverkas av hög belastning av närsalter (över-
gödning) och föroreningar. Övergödning gynnar 
snabbväxande fintrådiga alger, vilket bidrar till att 
större fleråriga arter kan bli överväxta. Hög när-
saltsbelastning ökar även planktonproduktionen 
och därmed vattnets grumlighet, vilket minskar 
algernas ljustillgång och således algernas djuput-
bredning.  Därtill kan ökad nedbrytning resultera 

Figur 1. Brofjorden placering (inringad) norr om Lysekil mellan Gullmarsfjorden och Åbyfjorden.

epifytiska alger, som gynnas av höga närsaltshal-
ter i vattnet, tidvis förekommer i höga tätheter, 
finns det inget som tyder på att ålgräsets täck-
ningsgrad påverkats negativt till följd av en för-
sämrad miljö. 

Gällande artdiversiteten på lokalerna i Brofjor-
den finns det inget som tyder på att artrikedomen 
minskat mellan 1992 och 2014 på de tre lokaler-
na, snarare noteras en ökning. 

De senaste åren har den introducerade arten ja-
panplym etablerats i Brofjorden. Algen noterades 
första gången 2008 och har därefter observerats 
varje år. Vid de två senaste årens inventeringarna 
hade arten ökat på en av lokalerna. Japanplym 
har även observerats i andra undersökningar i 
Skagerrak de senaste åren. 

Utifrån den översiktliga jämförelsen mellan år 
kan det konstateras att den nedre djuputbred-
ningsgränsen skjutits upp hos flera arter och att 
de nu förekommer inom ett snävare djupinter-
vall. Resultaten tyder således på att ljustillgången 
minskat för dessa alger vilket indikerar en för-
sämring av miljön från 90-talet fram till idag. I 
enlighet med Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder bedöms emellertid lokalerna i Brofjor-
den fortfarande hålla en god miljöstatus. 
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Figur 3. Lokal Bro 4 med transektens position (WGS84 decimal-
grader) och riktning/bäring.

Position: N58,35583 E11,42756    Bäring: 350º

Figur 2. Placering av tre lokaler i Brofjorden där övervakning av 
makroalger genomförs årligen.

Position: N58,35268 E11,41702    Bäring: 30º

Figur 4. Lokal Bro Extra med transektens position (WGS84 deci-
malgrader) och riktning/bäring.

Position: N58,34611 E11,39608     Bäring: 55º

Figur 5. Lokal Bro 5 med tranektens position (WGS84 decimalgra-
der) och riktning/bäring.

i syrebrist och svavelbakterier, främst i skyddade 
områden med dålig vattenomsättning. Växternas 
produktion kan också påverkas negativt av gifter 
i miljön.

Beskrivning av lokaler
Brofjorden ligger strax norr om Lysekil mellan 
Gullmarsfjorden och Åbyfjorden och är den 
minsta av dessa tre fjordar (figur 1). Innanför 
fjordens mynning är oljeraffinaderiet Preemraff  
Lysekil beläget. 

De olika inventerade transekterna är place-
rade i en gradient inifrån och ut i fjorden (figur 
2). Längst in i Brofjorden ligger lokal Bro 4 som 
är den djupaste av lokalerna (figur 3). Transek-
ten utgörs av en sluttande bergvägg som övergår 
i mjukbotten på ca 18 meters djup. Bitvis längs 
transekten förekommer både brantare partier 
samt klippavsatser med inslag av grus och sten-
block, där även lösdrivande alger ansamlas. 

I en grund vik i mitten av fjorden är Bro Extra 
lokaliserad (figur 4). Hårdbotten med associeran-
de alger övergår i mjukbotten redan på 2,5 meters 
djup och domineras därefter av en tät ålgräsäng 
med inslag av enstaka stenblock. 

Bro 5, som är den yttersta lokalen (figur 5), är 
förhållandevis grund med ett variabelt botten-
substrat. Transekten utgörs av en berghäll ner 
till ca 3,5 meters djup och därefter övergår bot-
ten till att bli mer heterogen med både häll, sand, 
grus och sten samt inslag av block. Det maximala 

djupet på lokalen varierar mellan inventerings-
tillfällen, då transekten förlängdes år 2009, och 
avslutas nu på ca 11 meters djup där en vertikal 
bergvägg övergår i mjukbotten. 
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Figur 6. Schematisk skiss över linjetaxering av vegetationens 
(A,B,C) täckningsgrad längs en transekt. Ny täckningsgrad anges 
vid varje djupmeter eller vid varje tydlig förändring av bottenmil-
jön.

Utförande
De tre lokalerna/transekterna inventerades i en-
lighet med Naturvårdsverkets handbok för miljö-
övervakning, undersökningstyp vegetationskläd-
da bottnar, ostkust (2004). Metodiken används 
bl.a. inom nationella och regionala övervaknings-
program för en långsiktig övervakning av den 
marina miljön samt vid basinventering av Natura 
2000 och skyddade områden (Naturvårdsverket 
2007).

Metoden avser att dokumentera vegetationens 
artsammansättning samt djuputbredning och 
täckningsgrad för respektive art och utförs ge-
nom linjetaxering. Linjetaxering innebär att en 
dykare simmar längs en transektlina som läggs 
ut vinkelrätt mot djupkurvorna. Transekten 
sträcks ut från strandlinjen ner till vegetationens 
djuputbredningsgräns. Inventeraren skattar kon-
tinuerligt täckningsgrad av vegetation och bot-
tensubstrat inom en 6 m bred korridor utmed 
transektlinan (figur 6). En ny skattning anges vid 
varje tydlig förändring av substratet eller artsam-
mansättning och/eller täckningsgrad. Vid mycket 
tät vegetation, då en förändring är svår att upp-
täcka, kan transekten delas in i fasta djupintervall. 
Vid varje ny förändring och/eller djupintervall 
anges djup, avstånd/avsnitt, bottensubstrat, total 
täckningsgrad av upprättstående vegetation, sedi-
mentpålagring och lösdrivande alger inom trans-
ekten. Täckningsgrad av vegetation anges per art, 
eller lägsta möjliga taxa, enligt en 7-gradig skala 
(faktabox 1). Bottensubstratet anges utifrån de 
6 klasserna: häll, block, sten, grus, sand, mjuk-
botten och skattas enligt samma 7-gradiga skala 
medan sedimentpålagring uppskattas utefter en 
4-gradig skala (faktabox 1). Kvantitativa prover 
samlas in längs transekten vid osäkerheter i fält 
för att säkra en hög taxonomisk precision. Då 
täckningsgrad skattas utefter en 7-gradig skala 
och inte i exakta procenttal samt att alger växer 
på varandra kan täckningsgraden överstiga 100 
%.

Vid varje lokal noteras väder, siktdjup och salt-
halt och djupet korrigeras mot normalvattenstån-
det med information från närmast mätstation på 
SMHI:s hemsida.

Årets inventering utfördes i oktober 2014. Trans-
ekten placerades på samma position som vid tidi-
gare inventeringar. Då transekten inte är utmärkt 
på botten kan placeringen förskjutas något mel-
lan år. En förskjutning av transekten kan främst 
få betydelse på en heterogen botten, då täcknings-
graden av de olika substraten kan variera, vilket 
följaktligen påverkar algernas täckningsgrad då 
bedömningarna inte görs substratspecifikt.  

Dykinventeringen genomförs enligt arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2010:16), vilket innebär 
certifiering för utförande av dykeriarbete (S30 
och S30-dykledare), samt ett dyklag om minst 3 
personer.
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Faktabox 1 . 
Vid dykinventeringen skattas täckningsgraden av makroalger enligt 
en standardiserad 7-gradig skala (Naturvårdsverket 2004):
1:  enstaka individ/exemplar
2:  5 %, fler än enstaka individ/exemplar men knappt täckande 

av ytor
3: 10 %, mer än enstaka exemplar, dock mindre än 1/4
4: 25 %, klart mindre än hälften men  bältesbildande 
5: 50 %, ca hälften
6: 75 %, ej heltäckande men klart mer än hälften
7: 100 %, heltäckande

Sedimentpålagring skattas enligt standardiserad 4-gradig skala 
(Naturvårdsverket 2007):
1: ingen sedimentpålagring
2: liten sedimentpålagring (om sedimentet virvlas upp lägger det

sig genast)
3: måttlig sedimentpålagring (om sedimentet virvlas upp stannar

det kvar en stund)
4: kraftig sedimentpålagring (förstör sikten för inventeraren resten

av dyktiden)

Resultat
I följande avsnitt beskrivs de olika lokalerna se-
parat gällande artsammansättning, täckningsgrad 
och djuputbredning samt förändringar över tid.

Beskrivningen av respektive lokal inleds med 
resultaten från årets (2014) inventering där täck-
ningsgrad och djuputbredning hos de domine-
rande arterna presenteras. En fullständig artlista 
med djuprelaterad täckningsgrad från de olika 
lokalerna presenteras i appendix 2-4. 

Inventeringen av makroalger  i Brofjorden un-
der 90-talet (1992-1997) samt från åren 2007 till 
2014 finns numera tillgängliga i databas och har 
därför inkluderats i årets översiktliga bedömning 
av förändringar och likheter i makroalgernas ut-
bredning. Notera att förändringar över tid inte 
har analyserats vetenskapligt då transekterna har 
fasta lokaliseringar och skiljer sig i djup, ljustill-
gång och exponeringsgrad varför det är svårt att 
behandla lokalerna som replikat vid statistiska 
analyser. Följaktligen görs endast en översiktlig 
jämförelse av algernas utbredning mellan år på 
respektive lokal.

Under inventeringarna på 90-talet övervakades  
förändringar i vegetationen genom fotografe-
ring alternativt filmning längs en transekt samt 
genom en dykares anteckningar och insamling 
av prover. Bredden på transekten var ca. 1 meter 
och täckningsgraden bedömdes från en 4-gradig 
skala. De senaste 6 årens inventeringar har utförs 
genom tidigare nämnda dykinventering med en 
transektbredd på 6 meter och en 7-gradiga ska-
la vid bedömning av täckningsgrad. Metodiken 

skiljer sig således åt vilket kan försvåra jämfö-
relsen mellan år. Bedömningen av resultaten är 
dock att stora förändringar går att upptäcka mel-
lan inventeringarna på 90-talet och på 2000-ta-
let, framförallt i de fall där utbredningen av vissa 
makroalger minskat markant samt när nyintrodu-
cerade arter tillkommit. År 1996 gjordes endast 
en tolkning av undervattensvideo vid bedömning 
av makroalgernas utbredning. Detta år skiljer 
sig åt hos flera arter gällande täckningsgrad och 
djuputbredning och kan vara något missvisande 
vid jämförelser mellan år.

För att möjliggöra jämförelser mellan år har en 
medeltäckningsgrad (baserad på täckningsgraden 
hos respektive art inom varje avsnitt/avstånd 
längs med transekten) beräknats för de domine-
rande arterna på de olika lokalerna. Skillnaderna   
i inventeringsdjup har också korrigerats för att 
jämförelsen skall vara möjlig. 

Djuputbredningen presenteras genom illustra-
tiva figurer där min- och maxdjup presenteras 
samt inom vilka djup de olika arterna blir bältes-
bildande (täckningsgrad ≥ 25 %). 

I texten  presenteras framförallt svenska namn 
på de arter som påträffats, i figurerna står det ve-
tenskapliga namnet och det svenska finns i figur-
texterna. En lista på arternas vetenskapliga och 
svenska namn finns även presenterad i appendix 
1. Namnlistan baseras på sammanställningen av 
svenska namn på alger av Willén och Tolstoy 
2007.
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Lokal Bro 4
Station Bro 4 utgörs av en berghäll som övergår i 
mjukbotten på ca. 18 meters djup, vilket innebär 
att det är den enda transekten som representerar 
mer djuplevande arter.

Utbredning av dominerande arter vid årets 
inventering (2014)
Vid årets inventering noterades 34 arter av mak-
roalger på transekten vid lokal Bro 4. För full-
ständig artlista samt den djuprelaterade täck-
ningsgraden hos påträffade taxa, se appendix 2. 
Stationens djupprofil med dominerande arter  
illustreras i figur 7. 
De översta 2 djupmetrarna på lokal Bro 4 är ver-
tikal och i skvalpzonen finns havstulpaner (Ba-
lanus sp.) och blåstång (Fucus vesiculosus) som bil-
dar ett smalt bälte. Blåstången har påväxt av den 
epifytiska brunalgen tångludd (Elachista fucicola). 
Nedanför blåstångsbältet observerades vid årets 
inventering grönalger inom släktena Cladophora 
(grönslick) och Ulva (tarmalger/havssallater), 
samt rödalgen fjäderslick (Polysiphonia fucoides). 
Epifytiskt växte framförallt grovsläke (Ceramium 
virgatum). Något djupare återfanns skäppetare 
(Saccharina latissima), som blev bältesbildande 
mellan 1 och 2 meters djup. Skräppetare note-
rades ner till ca. 6 meters djup. Enstaka plantor 
av ektång (Halidrys siliquosa) påträffades tillsam-
mans med den associerade, epifytiska, ishavs-
tofsingen (Sphacelaria cirrosa) ned till ett djup av ca 

7 meter. Tillsammans med de större brunalgerna 
noterades bältesbildande rödalger som domi-
nerades av rödblad (Phyllophora/Coccotylus) samt 
tofsalg (Bonnemaisonia/Spermothamnion). Tofsalg 
växte både epifytiskt  på andra alger och direkt 
på berghällen. Tofsalg var bältesbildande mellan 
1-3 meter men förekom ner till 12 meters djup. 
Under de täckande algerna noterades även kar-
ragenalg (Chondrus crispus) och korallalg (Corallina 
officinalis). Liksom tidigare år påträffades den in-
troducerade arten japanplym (Heterosiphonia japo-
nica) i stort sett inom alla djupintervall, stundom  
bältesbildande. En annan introducerad art som 
dokumenterades var brunalgen sargasssosnärja 
(Sargassum muticum). Tidigare år har sargassos-
närja varit vanligt förekommande inom lokalen, 
men vid årets inventering påträffades endast ett 
fåtal individer. Den djupa delen av transekten 
dominerades av grovslick (Polysiphonia elongata) 
tillsammans med fjäderslick, nervtång (Delesseria 
sanguinea) och andra röda bladalger (Phyllophora/
Coccotylus). Övriga arter som observerades i röd-
algsbältet var bl.a. rödris (Rhodomela convervoides), 
och rosenslick (Polysiphonia stricta) samt röda och 
bruna skorpalger (Lithothamnion/Phymatolithon/
Hildenbrandia/Pseudolithoderma). 

Förändring i täckningsgrad och djuputbred-
ning mellan åren 1992 och 2014
Bro 4 inventerades ner till 11 meters djup vid 
övervakningen under 90-talet. Maxdjupet vid de 
senaste undersökningarna har varit 18 meter. För 
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att möjliggöra en jämförelse av makroalgernas 
utbredning mellan de olika inventeringsåren har 
en medeltäckningsgrad beräknats ner till 11 me-
ters djup för alla år. Djuputbredningen presente-
ras emellertid utefter respektive års maxdjup på 
transekten. 

I stort sett alla dominerande grönalger har 
minskat i utbredning sedan studierna på 90-talet 
på stationen (figur 10). Både fintrådiga grönslick-
ar (Cladophora spp.) och mer bladbildande havs-
sallater/tarmalger (Ulva spp.) var bältesbildande 
förhållandevis djupt mellan 1993 och 1997. De 
senaste åren (2007-2014) förekommer dessa 
släkten framförallt grundare och endast i en-
staka exemplar djupare (figur 11a-b). Även en 
stor minskning av den introducerade klykalgen 
(Codium fragile) noteras då en täckningsgrad på 50 %
var vanlig längs transekten i början av 90-talet (figur 
8, 10, 11d). Under 2007 och 2008 noterades 
täckningsgrader mellan 5 och 10 % men sedan 
2009 har algen endast noterats i enstaka exem-
plar. Vid inventeringen 2012 var arten helt borta 
från lokalen, men vid årets undersökning  doku-
menterades återigen arten med en mindre indi-
vid. Bergborstning (Cladophora rupestris) (figur 9)
var också vanligare under inventeringarna på 
90-talet i jämförelse med studierna från 2000-ta-
let. Vid årets inventering påträffades arten inte 
alls vid lokalen (figur 10, 11c). 

Förändringar i täckningsgrad hos brunalger 
presenteras i figur 12. Störst förändringar note-
ras hos skräppetare och ektång som minskat be-
tydligt i utbredning åren 2007-2014 i jämförelse 

med 90-talet. Skräppetare var tidigare bältesbil-
dande inom ett bredare djupintervall, men har 
de senaste åren minskat i täckningsgrad och är 
nu endast bältesbildande mellan 1 och 2 meters 
djup (figur 13a). Även den maximala djuputbred-
ningen har minskat något. Liksom skräppetare 
förekom ektång djupare och återfanns inom ett 
bredare djupintervall på 90-talet i jämförelse med 
2000-talet (figur 13b). Blåstången har svårt att 
breda ut sig på lokalen då den översta metern av 
berghällen är vertikal. Endast enstaka plantor no-
terades 1992 och 1993 och följande år var arten 
helt borta (figur 12). År 2001 noterades blåstång 
på lokalen igen och har därefter observerats varje 
år i skvalpzonen med varierande täckningsgrad 
(10-75%) (figur 14a). Att arten noterades ner till 
1 meters djup på 90-talet är troligen ett resultat av 
att den översta djupmetern inte delades in i flera 
avsnitt. På 2000-talet delades den översta djup-
metern in i två intervall, ett som utgjordes av blå-
stångsbältet ner till 0,2 meters djup och ett från 
0,2 ner till 1 meters djup. Sågtång (Fucus serratus) 
som tidigare observerats på lokalen år 1996, 1997 
och 2012, påträffades inte vid årets inventering.  
Sargassosnärjan påträffades för första gången 
1998 och täckningsgrad och djuputbredning har i 
stort sett varit oförändrad under de senaste åren 
(figur 12, 14b). Den opportunistiska, epifytiska 
brunalgen brunslick/trådslick (Ectocarpus/Pylai-
ella) har varierat i täckningsgrad och djuputbred-
ning mellan år (figur 12). Höga tätheter notera-
des under 1993-1995 då algen var bältesbildande 
inom ett brett djupintervall. Algen har därefter 

Figur 8. Klykalg (Codium sp.) var en vanlig art under inventeringarna 
på 90-talet på lokal Bro 4. Foto taget vid Tustna, Norge av Sandra 
Andersson.

Figur 9. Bergborsting (Cladophora rupestris). Foto taget vid Tustna, 
Norge av Sandra Andersson.
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påträffats med lägre täckningsgrad (14c). En an-
nan vanlig epifytisk brunalg är fjädertofs (Sphace-
laria spp.). Inga jämförelser mellan år har emeller-
tid gjorts på denna alg då den har ett växtsätt som 
gör att den kan vara svår att upptäcka; dessutom 
är en av de vanligaste arterna ishavstofsing asso-
cierad till ektång och därmed beroende av denna 
arts utbredning. 

Förändring i täckningsgrad hos de vanligaste 
rödalgerna på lokalen presenteras i figur 15, 17 
och 19. Stora variationer noteras hos flertalet av 
arterna och inga tydliga förändringar går att upp-
täcka. Många av de arter som förekommer idag 
noterades inte på 90-talet. Orsakerna kan vara 
flera; fleråriga rödalger förekommer ofta under 
annan vegetation och kan vara svåra att artbe-
stämma, vilket kan resultera i stora variationer 
mellan år som beror av skillnad i metodik. En 
ökning i förekomst och djuputbredning de se-
naste åren kan vara ett resultat av att fler arter 
upptäckts med den dykinventering som använts 
de senaste åren i jämförelse med den metodik  
som användes under 90-talet. De arter som har 
minskat i utbredning, framförallt korallalg och 
karragenalg, är arter som är lätta att upptäcka och 
minskningen från 90-talet fram till idag bedöms 
därför möjlig att fastställa utifrån resultaten. Re-
sultaten visar att dessa två arter förekom inom 
ett betydligt bredare djupintervall och i högre tät-
heter under 90-talet i jämförelse med 2007-2014 
(figur 15, 16a-b). En ökning i täckningsgrad no-
teras främst hos rödblad, vilket kan vara ett re-
sultat att de varit svåra att upptäcka då de oftast 

förekommer intill bergväggen och täcks av övrig 
vegetation (figur 17). Rödblad har de senaste åren 
varit bältesbildande ner till ca. 4 meters djup och 
förekommit ner till transektens maxdjup (figur 
18). Inom de senaste årens inventeringar noteras 
en minskning av grovslick (Polysiphonia elongata). 
Arten som observerades i höga tätheter åren 
2009 och 2010 har därefter minskat betydligt i 
utbredning (figur 17). Hos de dominerande epi-
fytiska rödalgerna noteras stora variationer mel-
lan år och inga tydliga förändringar kan observe-
ras av den bältesbildande tofsalgen och grovsläke 
som båda ofta täcker annan vegetation (figur 19, 
20a-b). Variationen i täckningsgrad mellan år är 
betydligt mindre hos den introducerade arten 
japanplym som upptäcktes på lokalen 2008. Ja-
panplym förekommer inom ett brett djupinter-
vall och har under de två senaste inventeringstill-
fällena (2012 och 2014) noterats bältesbildande 
något djupare i jämförelse med tidigare år (figur 
19, 20c). 

Förändring i artantal
Antalet arter finns noterat på lokal Bro 4 sedan 
övervakningsprogrammet startade 1992. Artan-
talet har ökat med tiden och det är främst rödal-
ger som ökat. Huruvida denna ökning är ett re-
sultat av olika metodik mellan inventeringsår går 
inte att avgöra. Det kan emellertid konstateras att 
inget tyder på att artrikedomen minskat på loka-
len sedan början av 90 - talet (figur 21).
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Figur 10. Medeltäckningsgrad från 
1992 till 2014 hos de dominerande 
arterna av grönalger på transekten 
vid lokal Bro 4. Tarmalger/havsal-
later (Ulva spp.), grönslick (Cladop-
hora spp.), bergborsting (Cladophora 
rupestris), klykalg (Codium fragile). Då 
information saknas har arten inte 
påträffats. 
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Figur 11 a-d. Djuputbredning från 
1992 till 2014 hos de dominerande 
arterna av grönalger på lokal Bro 
4. Både algernas min- och maxdjup 
samt djupintervallet då algen blir 
bältesbildande (≥25%) presenteras. 
a) grönslickar (Cladophora spp.), b) 
tarmalger/havssallater (Ulva spp.), c) 
bergborsting (Cladophora rupestris), d) 
klykalg (Codium fragile). Då informa-
tion saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 12. Medeltäckningsgrad från1992 till 2014 hos de dominerande arterna av brunalger på tran-
sekten vid lokal Bro 4. Blåstång (Fucus vesiculosus), Skräppetare (Saccharina latissima), sargassosnärja 
(Sargassum muticum), ektång (Halidrys siliquosa), brunslick/trådslick (Ectocarpus/Pylaiella). Då informa-
tion saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 13a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos de dominerande arterna av fleråriga brunalger 
på lokal Bro 4. Både algernas min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande 
(≥25%) presenteras. a) Skräppetare (Saccharina latissima), b) ektång (Halidrys siliquosa). Då informa-
tion saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 14a-c. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos de dominerande arterna av brunalger på 
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(≥25%) presenteras. a) Blåstång (Fucus vesiculosus), b) sargassosnärjan (Sargassum muticum) som 
upptäktes första gången 1998, c) epifytisk brunalg brunslick/trådslick (Ectocarpus/Pylaiella). Då 
information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 15. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos rödalger på transekten vid lokal Bro 4. 
Karragenalg (Chondrus crispus), korallalg (Corallina officinalis), kräkel (Furcellaria lumbricalis), rödris 
(Rhodomela confervoides). Då information saknas har arten inte påträffats. 

Figur 16a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos rödalgerna a) karragenalg (Chondrus crispus) 
och b) korallalg (Corallina officinalis) på lokal Bro 4. Både algernas min- och maxdjup samt djup-
intervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Då information saknas har arten inte 
påträffats. 

16a

16b



Övervakning av Makroalger i Brofjorden 1992-2014
Inventeringsår 2014

15

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)

Bro 4 Rödalger
Coccotylus/Phyllophora Delesseria sanguinea

Polysiphonia elongata Polysiphonia fucoides

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Dj
up

 (m
)

Coccotylus/Phyllophora

Mindjup Maxdjup Mindjup (bältesbildande) Maxdjup (bältesbildande)

..........................................................

...................................................................

...................................................................

Maxdjup 1992-1997

Maxdjup 2007-2014

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)

Bro 4 Epifytiska rödalger 

Ceramium virgatum Bonnemaisonia/Spermothamnion Heterosiphonia japonica

Figur 17. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos rödalger på transekten vid lokal Bro 4. 
Rödblad (Coccotylus/Phyllophora), nervtång (Delesseria sanguinea),  grovslick (Polysiphonia elongata), fjä-
derslick (Polysiphonia fucoides). Då information saknas har arten inte påträffats. 

Figur 18. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos rödblad (Coccotylus/Phyllophora) på lokal Bro 4. 
Både algernas min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presen-
teras. Den streckade linjen presenterar transektens maxdjup som varierar mellan de olika invente-
ringsåren. Då information saknas har arten inte påträffats. 

Figur 19. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos epifytiska rödalger på transekten vid lokal 
Bro 4. Grovsläke (Ceramium virgatum), tofsalg (Bonnemaisonia/Spermothamnion), japanplym (Heterosip-
honia japonica). Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 20a-c. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos de epifytiska rödalgerna a) tofsalg (Bonnemaiso-
nia/Spermothamnion), b) grovsläke (Ceramium virgatum), c) japanplym (Heterosiphonia japonica) på lokal 
Bro 4. Både algernas min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) 
presenteras. Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Lokal Bro Extra
Lokal Bro Extra är en grund lokal med en bergs-
häll som övergår i mjukbotten på ca. 2,5 meters 
djup. Några meter från bergväggen påträffas en 
tät ålgräsäng (Zostera marina). Bland ålgräset fö-
rekommer lösliggande alger samt en del mindre 
sten och stenblock. Vid årets inventering slutade 
transekten 50 meter ut från land på ca 6 meters 
djup, där även större stenblock påträffades. 

Den grunda bergväggen utgör dåliga förhål-
landen för övervakning av makroalger, då många 
djuptoleranta arter uteblir samt att arternas maxi-
mala djuputbredning inte går att bestämma. 

Utbredning av dominerande arter vid årets 
inventering (2014)
Lokal Bro Extra domineras av bältesbildande 
fleråriga brunalger, bladformade rödalger och 
epifytiska rödalger utmed den grunda berghäl-
len. Då bottensubstratet förändras från hård- till 
mjukbotten övergår vegetationen till att domi-
neras av täta bestånd av den marina kärlväxten 
ålgräs.

Stationens djupprofil med dominerande arter 
illustreras i figur 22. Vid årets inventering (2014) 
påträffades totalt 34 algtaxa på lokalen. För full-
ständig artlista samt djuprelaterad täckningsgra-
den hos påträffad taxa se appendix 3. 

Vid undersökningen 2014 noterades ett bälte av 
blåstång i skvalpzonen. Blåstångsbältet följdes av 
sågtång som blev bältesbildande mellan 0,5 och 

1 meters djup. Bland tången förekom även den 
associerade arten tångludd och grönalger såsom 
tarmalger och havssallad. Nedanför sågtången 
noterades skräppetare och sargassosnärja. Under 
de täckande brunalgerna dominerade olika rödal-
ger såsom karragenalg, fjäderslick, kräkel (Furcell-
aria lumbricalis) och rödblad. De epifytiska algerna 
dominerades av rödalgerna grovsläke och tof-
salg. Även rödalgen ullsläke, pepparalg (Osmundea 
sp.) och den fintrådiga brunalgen brun/trådslick 
växte epifytiskt på övrig vegetation. Andra röd-
alger som förekom mer sparsamt var gaffeldun 
(Callithamnion corymbosum), korallalg, knorralg (Cy-
stoclonium purpureum), klyving (Polyides rotundrus), 
havsris (Ahnfeltia plicata) och rödris (Rhodomela con-
fervoides). I den tätväxande ålgräsängen återfanns 
likt tidigare år även inslag av sudare (Chorda filum). 
På ålgräsets blad noterades påväxt av ullsläke (Ce-
ramium tenuicorne). Däremot återfanns inte den 
opportunistiska brun- och trådslicken vid årets 
inventering. Detta är en art som växer epifytiskt 
på andra makrofyter, och som 2012 var vanligt 
förekommande i ålgräsängen. Sten och stenblock 
i ålgräsängen utgjorde substrat åt bl.a. sargassos-
närja, kräkel, rödblad, nervtång, och fjäderslick. 
Endast enstaka exemplar av den introducerade 
arten japanplym noterades på stenblocken bland 
ålgräset. Japanplym var förhållandevis vanlig när 
den först upptäcktes på lokalen år 2009, då den 
bitvis förekom epifytiskt med en täckningsgrad 
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på 10 %. De senaste åren har utbredningen av 
japanplym emellertid minskat, och återfanns vid 
årets undersökning endast i enstaka exemplar. 
Ålgräset och mjukbotten täcktes till stor del av 
lösdrivande alger, bitvis med en täckningsgrad av 
75 %. 

Förändring i täckningsgrad och djuputbred-
ning mellan åren 1992 och 2014
Lokalen har ingått i övervakningsprogrammet 
sedan 1992 men på grund av lokalens ringa djup 
är det svårt att diskutera förändringar i algernas 
djuputbredning över tid. Dessutom har inte de 
djupare stenblocken inkluderats varje år, vilket 
resulterat i att medeltäckningsgraden hos respek-
tive alg längs transekten endast baserats på fö-
rekomst de översta 2,5 djupmetrarna. Även för-
ändringar av ålgräsets täckningsgrad samt av de 
epifytiska och lösliggande algerna i ålgräsängen 
diskuteras. 

Utvecklingen av grönalger på lokal Bro ex-
tra presenteras i figur 23. En tydlig minskning i 
täckningsgrad noteras för snabbväxande grön-
slickar och havssallater/tarmalger. Grönalgerna 
förekommer i stort sett längs hela djupprofilen 
men var under 90-talet bältesbildande ända ner 
till maxdjupet. De senaste åren har grönalger 
endast förekommit sporadiskt under skvalp-
zonen (figur 23, 24a-b). Under 90-talet var det 
framförallt havssallad (Ulva lactuca) och grönslick 
som var bältesbildande lite djupare och tarmal-

ger (U. compressa, U.intestinalis, U. procera/prolifera) 
var vanligare grunt. Under 2000-talet har havs-
alladen minskat i utbredning medans tarmalger 
fortfarande påträffas i skvalpzonen. Utbredning-
en av tarmalger har varierat mellan åren, men i 
bältesbildande tätheter endast mellan åren 2007 
- 2008 och 2014. Vid årets inventering återfanns 
inte den fleråriga grönalgen bergborsting, vilket 
är en art som tidigare år alltid påträffats i enstaka 
exemplar.

Täckningsgraden hos de fleråriga brunalgerna 
skräppetare och sågtång har minskat succesivt 
med tiden (figur 25). Sågtång förekom dessutom 
inom ett bredare djupintervall under 90-talet (fi-
gur 26a). Inga större förändringar i djuputbred-
ning noteras för skräppetare, men däremot var 
täckningsgraden vid årets inventering den lägsta 
som någonsin dokumenterats för lokalen (figur 
26b). Blåstång var helt borta från lokalen mellan 
åren 1994 och 1996 men har sedan 1997 årligen 
observerats på lokalen. Sedan 2007 har den do-
kumenterats som bältesbildande i skvalpzonen 
där den bildade ett smalt bälte (figur 26c). Täck-
ningsgrad för den introducerade arten sargas-
sosnärja hade minskat något i jämförelse med 
de tidigare åren medan djuputbredningen inte 
förändrats nämnvärt (figur 25, 26d). Sargassos-
närjan noterades för första gången på lokalen 
1998. Hos den epifytiska brunalgen brunslick/
trådslick är variationen stor mellan år och inga 
tydliga förändringar kan urskiljas från 1995 och 
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framåt. Extremt höga tätheter noterades emeller-
tid 1992-1994 (figur 27). 

Variationen mellan år är hög hos rödalgerna 
och inga tydliga förändringar kan urskiljas. En 
trend indikerar att korallalg minskat med tiden de 
senaste åren men liknande tätheter noterades på 
90-talet (figur 28). Karragenalg noterades också 
i lägre tätheter vid de senaste inventeringarna i 
jämförelse med 90-talet (figur 28). Rödblad som 
idag är en dominerande art har istället ökat (figur 
28). Japanplym noterades första gången på loka-
len 2009 då den återfanns på den grunda berghäl-
len. Vid årets inventering noterades arten endast 
djupare på stenblock i ålgräsängen, vilka inte in-
kluderats i jämförelsen mellan år. 

Täckningsgraden av ålgräs har varit förhållan-
devis stabil över tiden (figur 30). I ålgräsängen 
förekommer lösdrivande alger som kan bidra 
med en mindre ljustillgång och orsaka syrebrist 
vid nedbrytning. Under 90-talet noterades inga 
lösliggande alger men höga halter av grönslick  
bildande lösliggande mattor observerades och 
har här inräknats i gruppen lösdrivande. Årsva-
riationen hos de lösliggande algerna är stor (figur 
30), vilket också är att förvänta då utbredningen 
påverkas av närsaltstillgång, temperatur, ljustill-
gång samt väder och vind. Mellan åren 1992-1994 
noterades extremt höga halter av den snabbväx-
ande algen brunslick/trådslick (figur 31) som 
också kan öka i utbredning vid varma tempera-
turer och ökad närsaltstillförsel. Efter 1995 har 
dock ingen större påväxt av denna alg noterats 
på ålgräset förutom vid 2012 års inventering då 
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Figur 23. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos grönalger på transekten vid lokal Bro Extra. 
Bergborsting (Cladophora rupestris), grönslick (Cladophora spp.), tarmalger/havsallater (Ulva spp.). Då 
information saknas har arten inte påträffats. 

ålgräset bitvis täcktes till 50 % av den fintrådiga 
brunalgen. I ålgräset finns även inslag av sudare, 
vars täckningsgrad inte förändrats nämnvärt över 
tiden (figur 31). Ullsläke var förhållandevis vanlig 
epifyt på ålgräset 2009 men har därefter minskat  
(figur 31). Sammanfattningsvis finns det inget 
som tyder på att de lösliggande och epifytiska al-
gerna har påverkat ålgräsets utbredning negativt 
sedan övervakningsprogrammet startade 1992.

Övriga förändringar som noterats på lokal Bro 
extra var en nyetablering av strandpiska (Chorda-
ria flagelliformis) år 2010. Följande år (2011-2012) 
hade arten blivit bältesbildande den översta djup-
metern. Vid årets inventering påträffades dock 
arten inte alls. En annan art som först notera-
des 2010 var pepparalg (Osmundea sp.). Arten har 
sedan dess årligen observerats på lokalen mellan 
0,5 - 2 meters djup. Täckningsgraden har dock 
minskat för arten sedan 2010, och i år dokumen-
terades bara en planta. 

Förändring i artrikedom 
Antal arter på lokalen har generellt ökat med 
tiden, framförallt från 2003 fram till idag, och 
det är främst rödalger som har ökat. Flera av 
de påträffade arterna återfinns sporadiskt längs 
transekten och kan vara svåra att upptäcka vid 
täckande vegetation. Ökningen kan således vara 
ett resultat av olika metodik då det i regel går att 
upptäcka de flesta arter med den dykinventering 
som använts sedan 2007. Det finns därför inget 
som tyder på att artrikedomen minskat på loka-
len med tiden (figur 32).
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Figur 24a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos grönalgerna a) tarmalger/havssallater 
(Ulva spp.) och b) grönslick (Cladophora spp.) på lokal Bro Extra. Både algernas min- och 
maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Då informa-
tion saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 25. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos fleråriga brunalger på transekten vid lokal Bro 
Extra. Sågtång (Fucus serratus), blåstång (Fucus vesiculosus), skräppetare (Saccharina latissima), sargassos-
närja (Sargassum muticum). Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 26 a-d. Djuputbredningen från 
1992 till 2014 hos de dominerande 
arterna av fleråriga brunalger på lo-
kal Bro extra. Både algernas min- och 
maxdjup samt djupintervallet då al-
gen blir bältesbildande (≥25%) pre-
senteras. a) sågtång (Fucus serratus), 
b) skräppetare (Saccharina latissima), 
c) blåstång (Fucus vesiculosus), d) sar-
gassosnärja (Sargassum muticum). Då 
information saknas har arten inte 
påträffats. 
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Figur 27. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos epifytisk brunalg brunslick/trådslick (Ectocar-
pus/Pylaiella) på transekten vid lokal Bro Extra. 

Figur 20. Förändring av medeltäckningsgrad mellan 1992 och 2012 hos rödalger på 
transekten vid lokal Bro Extra. Havsris (Ahnfeltia plicata),  klyving (Polyides rotundrus), 
korallalg (Corallina officinalis), rosenslick  (Polysiphonia stricta).

Figur 28. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos rödalger på transekten vid lokal Bro Extra. 
Korallalg (Corallina officinalis), rödblad (Coccotylus/Phyllophora), karragenalg (Chondrus crispus). Då infor-
mation saknas har arten inte påträffats. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)

Bro Extra  Epifytiska brunalger

Ectocarpus/Pylaiella

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)

Bro Extra Rödalger 
Corallina officinalis Coccotylus/Phyllophora Chondrus crispus

 

0

10

20

30

40

50

60

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)

Bro Extra  Epifytiska rödalger
Ceramium virgatum Bonnemaisonia/Spermothamnion

Heterosiphonia japonica Ceramium tenuicorne

Figur 29. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos epifytiska rödalger på transekten vid lokal Bro 
Extra. Grovsläke (Ceramium virgatum), tofsalg (Bonnemaisonia/Spermothamnion), japanplym (Heterosipho-
nia japonica), ullsläke (Ceramium tenuicorne). Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 30. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos ålgräs (Zostera marina) och lösdrivande alger på 
mjukbotten på lokal Bro Extra. 

Figur 31. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 hos arter som påträffas i ålgräsängen vid lokal Bro 
Extra.  Brunslick/trådslick (Ectocarpus/Pylaiella), sudare (Chorda filum), ullsläke (Ceramium tenui-
corne). Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Station Bro5
Station Bro 5 utgörs av en berghäll som slutar 
mellan 4 och 5 meters djup. Därefter övergår 
hårdbotten i mjukbotten med inslag av både 
sand, skalgrus, småsten och större stenblock 
(figur 33). Vid de senaste årens undersökningar 
(2009-2014) har transekten avslutats vid en verti-
kal häll som slutar på 11 meters djup.

Utbredning av dominerande arter vid årets 
inventering (2014)
Lokal Bro 5 domineras av fleråriga brunalger, 
bladformade rödalger och bältesbildande epify-
tiska rödalger. Vid årets inventering (2014) på-
träffades totalt 40 taxa och Bro 5 är således den 
artrikaste av lokalerna. För fullständig artlista 
samt djuprelaterad täckningsgrad hos påträffad 
taxa se appendix 4. Stationens djupprofil med 
dominerande arter illustreras i figur 34. 

I skvalpzonen observerades ett bälte av blå-
stång med inslag av sågtång och epifytisk tångludd 
och fjäderslick. Bland tången fanns även inslag 
av gröna tarmalger och violettslick (Polysiphonia 
fibrillosa). Strax under bältet av blåstång domine-
rade sågtång med inslag av fingertare (Laminaria 
digitata) samt de första exemplaren av skräp-
petare. Knorralg (Cystoclonium purpureum) hade
minskat i täckningsgrad  i jämförelse med tidi-
gare år och var inte längre bältesbildande.  Brun-
algen strandpiska som tidigare år varit vanligt 
förekommande utmed skalvpzonen saknades 
helt vid årets inventering. Bergborsting och grov 
borsttråd hade däremot ökat något i jämförelse 

med tidigare år och var vanligt förekommande på 
grunt vatten. Skräppetare blev bältesbildande på 
mellan 2 och 4 meters djup och förekom därefter 
sporadiskt ner till 10 meter. Enstaka exemplar av 
ektång observerades på den grunda berghällen 
ned till 3 meters djup. Något djupare påträffades 
den epifytiska julgransalgen (Brongniartella byssoi-
des) ned till 5 meters djup. Epifytiskt dominerade, 
liksom tidigare år, var grovsläke och tofsalg. Sar-
gassosnärja noterades på 5-8 meter på den hori-
sontella blandbotten. Strax nedanför den grunda 
berghällen där sand, grus och småsten var vanliga 
substrat noterades enstaka exemplar av den ettår-
iga arten sudare. En minskning i jämförelse med 
de 6 tidigare inventeringsåren. Under de täckan-
de brun- och rödalgerna noterades rödblad och 
karragenalg, bitvis bältesbildande. Rödblad var 
vanligt förekommande längs hela transekten och 
även enstaka exemplar av karragenalg noterades 
ner till 11 meters djup. I det undre algskiktet ob-
serverades även kräkel, nervtång, rödris och olika 
slickarter (Polysiphonia spp.). Djupare påträffades 
även styvt kärringhår (Desmarestia aculeata). På 
den djupaste delen av lokalen var nervtång och 
tofsalg bältesbildande och här noterades även 
grovslick (Polysiphonia elongata). Japanplym, som 
upptäcktes på lokalen första gången 2008, hade 
2012 ökat anmärkningsvärt på 9 till 11 meters 
djup. Vid årets inventering återfanns arten  med 
en minskad djuputbredning och lägre täcknings-
grad. 
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Förändring i täckningsgrad och djuputbred-
ning mellan åren 1992 och 2014
Vid jämförelser mellan år av täckningsgrad och 
djuputbredning är det viktigt att ta hänsyn till 
att transekten på lokal Bro 5 har olika maximala 
inventeringsdjup. Eftersom det inte finns någon 
tydlig avgränsning mellan hårt och mjukt substrat 
på lokalen har det varit svårt att bestämma ett 
tydligt avslut på transekten. På 90-talet inventera-
des en 20 meter lång transekt vilket resulterade i 
ett avslut på 5,5 meters djup. Åren 2007 och 2008 
inventerades lokalen ner till 6 respektive 7 meters 
djup. De senaste åren (2009-2014) har transek-
ten förlängts för att få med mer djuplevande ar-
ter och har avslutas vid en vertikal bergvägg som 
slutar på 11 meters djup. 

För att möjliggöra en jämförelse av makroalger-
nas utbredning gällande täckningsgrad mellan de 
olika inventeringsåren under 1990- och 2000-talet 
har en medeltäckningsgrad beräknats på de 
översta 5,5 djupmetrarna för alla åren. Djuput-
bredningen presenteras däremot utefter varje års 
maximala transektdjup. 

Förändringar i medeltäckningsgrad hos grö-
nalger på lokal Bro 5 presenteras i figur 35. För-
utom låga tätheter 1992 så tyder resultaten på 
att täckningsgraden av grönslick generellt var 
högre under 90-talet i jämförelsen med de se-
naste årens inventeringar. Även lägre tätheter av 
havssallater/tarmalger noteras idag i jämförelse 
med 90-talet, variationen mellan år är dock stor. 
Resultaten indikerar även att grönalgerna före-
kommer grundare idag i jämförelse med 90-ta-
let. Grönslick förekom ner till maxdjupet på 
5,5 meter under 90-talet och var bältesbildande 
fram till 1995. Under 2000-talet noteras att övre 
djupgräns (mindjup) hos grönslick är grundare, 
medan maxdjupet varierar mellan inventeringsår 
(figur 36a). Hos gruppen havsallater/tarmalger 
var det främst den bredbladade havssalladen som 
observerades ner till maxdjupet på 90-talet med 
en täckningsgrad på vanligtvis 10 %, men även 
50 % har observerats. Vid de senaste inventering-
arna har minskade täckningsgrader av havssallad 
noterats. Tarmalger har främst förekommit vid 
ytan under alla inventeringsår.

Utöver en ökad förekomst av sågtång finns inga 
tydliga förändringar över tid i medeltäckningsgrad 

hos de bruna bältesbildande algerna på lokal Bro 
5 (figur 37). Endast en indikation på att skräp-
petare har minskat går att urskilja från resultaten. 
Gällande djuputbredningen noteras emellertid en 
del större förändringar. Sågtång observerades ner 
till det maximala inventeringsdjupet (5,5 m) på 
90-talet med en täckningsgrad på 10 %. Arten var 
emellertid inte bältesbildande på något djup mel-
lan åren 1992 och 1995. Under 2000-talet har ar-
ten varit täckande från strax under ytan ner till ca 
1 meters djup men inte noterats djupare än 2 me-
ter med undantag för år 2007 då en planta obser-
verades på 5 meters djup. Noterbart är att arten 
vid årets inventering var bältesbildande ned till ca 
2 meters djup (figur 38a). Den grunt växande blå-
stången har varit bältesbildande i skvalpzonen (0-
0,2 m) varje år sedan 2007 (figur 38b). På 90-talet 
var det första inventeringsavsnittet mellan 0-0,5 
meters djup varpå resultaten är svåra att jämföra 
och inga slutsatser går att dra gällande föränd-
ringar i djuputbredning. Det kan emellertid kon-
stateras att blåstång förekommit i skvalpzonen 
alla år förutom 1996, då arten kan ha förbisetts 
eftersom endast en videotolkning gjordes detta 
år. Skräppetare har varit bältesbildande alla år, 
dock inom ett snävare djupintervall mellan åren 
2007 och 2014 i jämförelse med inventeringarna 
på 90-talet (figur 38c). Den noterades till max-
djupet på 5,5 meter under 90-talet men har se-
dan inventeringsdjupet utökats till 11 meter, ob-
serverats ner till drygt 10 meters djup.   Ektång 
har aldrig varit bältesbildande på lokalen utan 
endast förekommit sporadiskt längs transekten. 

Figur 33. Hårdbotten övergår i en blandbotten på lokal Bro 5. Fing-
renade rödalger på en klipphäll, och den långsträckta algen sudare 
i  bakgrunden.
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Något högre tätheter av den snabbväxande epify-
tiska brunslick/trådslick noterades under 90-talet 
i jämförelse med 2007-2014 men den årliga va-
riationen är stor (figur 39). Algen förekommer 
inom ett brett djupspann mellan åren och var vid 
två tillfällen under 90-talet bältesbildande mellan 
2 och 4 meters djup (figur 40a). Sudare förekom-
mer på blandbotten, ofta fastsittande på grus 
och småsten. Täckningsgraden har varierat över 
tiden; mellan åren 1993 och 1995 var den vanligt 
förekommande med en täckningsgrad på 50 %. 
Åren 1996 och 1997 var sudare borta från loka-
len men har dokumenterats sedan 2008. Arten 
var 2012 bältesbildande mellan 3 och 5 meters 
djup, men påträffades endast som enstaka exem-
plar vid årets inventering (figur 39, 40b). 

Den årliga variationen är stor hos rödalgerna 
på lokalen (figur 41, 43 och 45). Variationen är 
generellt mindre inom åren 1992-1997 samt inom 
åren 2007-2014. Flera av de vanligaste rödalgerna 
växer ofta i det underliggande algskiktet och kan 
således vara svåra att upptäcka med fotografering 
och videofilmning men bör inte vara svåra för en 
dykare att observera. Resultaten tyder på att med-
eltäckningsgraden av korallalg är betydligt min-
dre vid de senaste 7 inventeringsåren i jämförelse 
med 90-talet. Korallalg var tidigare bältesbildande 
inom de översta 4 djupmetrarna och har endast 
noterats med en maximal täckningsgrad på 10 % 
de senaste åren. Den förekommer dock spora-

diskt ner till 8 meters djup vissa år (figur 41, 42a). 
Karragenalg var vanligt förekommande både på 
1990- och 2000-talet. Den var dock bältesbildan-
de inom de översta 2 djupmetrarna varje år un-
der 90-talet och endast under 2008 och 2009 vid 
de senaste inventeringstillfällena (figur 41, 42b). 
Noterbart är att enstaka exemplar av karragenalg 
dokumenterades vid maxdjupet (11 meter) vid 
årets inventering. En tydlig ökning noteras för 
rödblad på 2000-talet i jämförelse med 90-talet. 
Detta är en alg som varit bältesbildande inom 
stora delar av transekten vid inventeringarna 
mellan 2007 och 2014 (figur 43, 44). Den årliga 
variationen är stor hos de epifytiska rödalgerna 
och ingen tydlig förändring i täckningsgrad kan 
observeras (figur 45). Den vanliga arten grovslä-
ke som ofta täcker de grunt växande brunalgerna 
har varit bältesbildande inom liknande djupin-
tervall varje år (figur 46). Även tofsalg har varit 
bältesbildande ner till maxdjupet både under 90- 
talet och under 2000-talet. Japanplym upptäcktes 
för första gången 2008 på lokalen och vid jäm-
förelsen mellan år har hela transekten ner till 11 
meter inkluderats. Täckningsgraden för arten har 
ökat. Vid årets inventering noteras arten ned till 
8 meters djup, vilket är grundare än 2012 då den 
var bältesbildande mellan 9 och 11 meters djup 
(figur 47, 48).
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Figur 35. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 av grönalgerna grönslick (Cladophora spp.) och 
tarmalger/havssallater (Ulva spp.) på transekten vid lokal Bro 5.
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Figur 36a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos de vanligaste arterna inom gruppen grönal-
ger a) grönslick (Cladophora spp.) och b) tarmalger/havssallater (Ulva spp.) på lokal Bro 5. Både 
algernas min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. 
Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Förändring i artrikedom 
Antal arter på lokalen har generellt ökat med  
tiden, framförallt från 2006 fram till idag, och 
det är främst rödalger, men även brunalger som 

har ökat (figur 49). Ökningen kan emellertid vara 
ett resultat av att lokalen har haft olika maxdjup 
och behöver således inte innebära att diversiteten 
ökat. 
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Figur 38a-c. Djuputbredning från 
1992 till 2014 hos de vanligaste ar-
terna inom gruppen brunalger a) 
sågtång (Fucus serratus)  b) blåstång 
(Fucus vesiculosus) c) skräppetare (Sac-
charina latissima) på lokal Bro 5. Både 
algernas min- och maxdjup samt 
djupintervallet då algen blir bältes-
bildande (≥25%) presenteras. Den 
streckade linjen i c presenterar tran-
sektens maxdjup som varierar mel-
lan de olika inventeringsåren. Då 
information saknas har arten inte 
påträffats. 

38c

Figur 37. Medeltäckningsgrad från 
1992 till 2014 av brunalger på trans-
ekten vid lokal Bro 5. Sågtång (Fucus 
serratus), blåstång (Fucus vesiculosus), 
ektång (Halidrys siliquosa), skräppeta-
re (Saccharina latissima). Då informa-
tion saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 39. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 av brunalger på transekten vid lokal Bro 5. 
Sudare (Chorda filum), brunslick/trådslick (Ectocarpus/Pylaiella). Då information saknas har arten 
inte påträffats. 

Figur 40a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos a) den epifytiska brunalgen; brunslick/tråd-
slick (Ectocarpus/Pylaiella) samt b) sudare (Chorda filum). Både algernas min- och maxdjup samt 
djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Då information saknas har arten 
inte påträffats. 
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Figur 41. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 av rödalgerna Korallalg (Corallina officinalis) och 
karragenalg (Chondrus crispus) på transekten vid lokal Bro 5. 

Figur 42a-b. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos a) korallalg (Corallina officinalis) samt b) kar-
ragenalg (Chondrus crispus). Både algernas min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir 
bältesbildande (≥25%) presenteras. Den streckade linjen presenterar transektens maxdjup som 
varierar mellan de olika inventeringsåren.
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Figur 43. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 av rödalgerna rödblad (Coccotylus/Phyllophora) 
och kräkel (Furcellaria lumbricalis) på transekten vid lokal Bro 5. Då information saknas har arten 
inte påträffats. 

Figur 45. Medeltäckningsgrad från 1992 till 2014 av de epifytiska rödalgerna tofsalg (Bonemaisonia/
Spermothamnion) och grovsläke (Ceramium virgatum) på transekten vid lokal Bro 5. 

Figur 44. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos rödblad  (Coccotylus/Phyllophora) Både algens 
min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Den 
streckade linjen presenterar transektens maxdjup som varierar mellan de olika inventeringsåren. 
Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 46. Djuputbredning från 1992 till 2014 hos grovsläke (Ceramium virgatum). Både algens min- 
och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Den streckade 
linjen presenterar transektens maxdjup som varierar mellan de olika inventeringsåren.

Figur 48. Djuputbredning från 2008 till 2014 hos japanplym (Heterosiphonia japonica). Både algens 
min- och maxdjup samt djupintervallet då algen blir bältesbildande (≥25%) presenteras. Den 
streckade linjen presenterar transektens maxdjup som varierar mellan de olika inventeringsåren. 
Då information saknas har arten inte påträffats. 

Figur 47. Medeltäckningsgrad från 2008 till 2014 av den introducerade arten japanplym (Hetero-
siphonia japonica) på transekten vid lokal Bro 5. Då information saknas har arten inte påträffats. 
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Figur 49. Förändring över 
tid av totalt antal algtaxa 
samt fördelningen av grön- 
brun- och rödalger på lokal 
Bro 5.

Diskussion
Syftet med inventeringen av makroalger i Brof-
jorden är att studera långsiktiga förändringar som 
kan spegla en lokal och regional miljöpåverkan. 
Det är främst fördelningen mellan olika domi-
nerande arter samt arternas djuputbredning som 
analyseras. Ett makroalgsamhälle som förändras 
från större, fleråriga tångarter till ett samhälle 
dominerat av mer snabbväxande, fintrådiga alger 
ger signaler på en försämrad miljö, oftast orsakad 
av övergödning. 

Det finns flera faktorer som påverkar makro-
algers utbredning. Djuputbredningen påverkas 
främst av ljustillgången men även platsbrist kan 
vara begränsande när mer konkurrenskraftiga ar-
ter dominerar. Ljuset är nödvändigt för att alger-
na ska kunna fotosyntetisera. Beroende av vilka 
pigment algerna har kan de växa på olika djup, 
vilket generellt innebär att grönalger ofta domi-
nerar vid ytan följt av brunalger lite djupare och 
därefter rödalger som kan fånga in ljuset på stör-
re djup. Det finns emellertid inga tydliga gränser, 
och inom de översta djupmetrarna bildar algerna 
en mosaik av olika färger och växtsätt (figur 50 
& 51). Längs djupprofilen är de artrikaste dju-
pen beroende av områdets vågexponeringsgrad. 
I skyddade områden är artrikedomen som högst 
runt 4 meters djup och i vågexponerade områden 
betydligt djupare. Näringstillgång har också en 

stark påverkan på vilka alger som dominerar. Då 
näringstillförseln ökar breder konkurrenskraf-
tiga, snabbväxande alger, som snabbt kan ta upp 
näringsämnen i vattnet, ut sig vilka kan skugga ut 
annan vegetation. En ökad näringstillgång inne-
bär även att produktionen av växtplankton ökar i 
vattenmassan vilket innebär en ökad grumlighet.

Eftersom djuputbredningen indikerar makroal-
gernas ljustillgång, som i sin tur påverkas av hög 
närsaltsbelastning i vattnet, har olika arters maxi-
mala djuputbredning används som indikator för 
ett områdes miljöstatus. Naturvårdsverket har 
arbetat fram bedömningsgrunder för makroal-
ger för att bedöma ett områdes status (hög, god, 
måttlig otillfredsställande, dålig) som finns pre-
senterade i Handbok 2007:4 Bilaga B, Bedömnings-
grunder för kustvatten och vatten i övergångszon samt 
i Naturvårdsverkets författarsamling 2008:1. Resulta-
ten från statusklassificeringen skall presenteras i 
ekologiska kvalitetskvoter (EK) enligt ramdirek-
tivet för vatten. Bedömningsgrunden baseras på 
djuputbredningen hos ett antal utvalda arter, vil-
ket innebär att djupet på en lokal bör överstiga 
det maximala djupet för de ingående arterna vid 
hög status och minst tre av de utvalda arterna 
måste ingå i bedömningen för arternas djuput-
bredning.

Vid jämförelser mellan år på lokalerna i  
Brofjorden kan större förändringar i djuputbred-
ning och medeltäckningsgrad hos dominerande 
makroalger upptäckas och nya arter kan doku-
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menteras. Däremot kan i dagsläget inga föränd-
ringar styrkas vetenskapligt då metodiken skiljer 
sig mellan år och lokalerna inte kan behandlas 
som tre representativa replikat vid statistiska ana-
lyser. 

Vid jämförelser över tid bör det beaktas att 
många arter som är ettåriga kan variera naturligt 
i utbredning mellan olika år beroende av tempe-
ratur, eventuell isläggning, grumlighet, starka vin-
dar, näringshalter, mm. Tidpunkten för provtag-
ningen kan också vara av betydelse, då de flesta 
ettåriga alger tillväxer som mest under sommaren 
och tillväxten avtar sedan på hösten. Det är så-
ledes främst förändringar hos de dominerande 
fleråriga arterna som bör studeras. Arter som på-
träffas i enstaka exemplar är av mindre betydelse 
för denna analys. 

I årets översiktliga bedömning av förändringar 
i makroalgernas täckningsgrad och djuputbred-
ning mellan inventeringarna på 1990-talet (1992-
1997) och 2000-talet (2007-2014) i Brofjorden 
noteras att flera arter minskat i utbredning över 
tiden. Resultat som indikerar en minskning av en 
arts utbredning är mer trovärdig än om en ök-
ning noterats i övervakningsprogrammet. An-
ledningen är skillnader i metodik mellan 90-talet 
och 2000-talet. Under 90-talet användes foto-
grafering alternativt filmning av en 1 meter bred 
transekt. Vid fotografering och filmning förvän-
tas färre arter upptäckas då algbältet bildar en 
tredimensionell miljö. I samband med fotogra-
feringen alternativt filmningen under 90-talet 
förde en dykare anteckningar och samlade in 

prover för artbestämning i laboratorium. Hur 
denna dykinventering gick till framgår dock inte 
av tidigare rapportering. År 1996 gjordes bedöm-
ningar av makroalgernas utbredning endast uti-
från tolkning av undervattensvideo och detta år 
avviker i många fall gällande arters täckningsgrad 
och djuputbredning. År 1996 noterades även 
det minsta antalet arter i hela tidsserien på alla 
lokaler. Den dykinventering som har utförs se-
dan 2007 anses vara en metod där majoriteten av 
arterna går att upptäcka. Betydligt fler arter har 
också noterats under 2000-talet i jämförelse med 
90-talet. Huruvida denna ökning är ett resultat av 
skillnad i metodik är svårt att avgöra men det går 
emellertid att konstatera att artdiversiteten inte 
har minskat på lokalerna i Brofjorden. Samma 
slutsatser gäller en arts utbredning då en minsk-
ning är mer trovärdig än en ökning i täcknings-
grad och djuputbredning. Ett exempel på en art 
som ökat på alla lokaler i Brofjorden är rödblad. 
Rödblad dominerar idag det undre vegetations-
skiktet och är bältesbildande på stora delar av lo-
kalerna i Brofjorden. Rödblad har även varit del 
av den dominerande vegetationen vid flera inven-
teringar i Skagerrak de senaste åren (Andersson 
& Engdahl 2009, Andersson & Börjesson 2012). 
Data från det nationella miljöövervakningspro-
grammet av makroalger i Skagerrak finns sam-
manställt i en rapport som inkluderar åren 1993 
till 2006 (Karlsson 2007). Där konstateras en 
gradvis minskning av utbredningen av rödblad, 
vilket motsäger resultaten från Brofjorden.

Figur 50. Olika grupper av makroalger bildar en mosaik av färger 
och växtsätt strax under vattenlinjen på transekten vid Bro 5.

Figur 51. Olika grupper av makroalger bildar en mosaik av färger 
och växtsätt djupare på transekten vid Bro 5.



Övervakning av Makroalger i Brofjorden 1992-2014
Inventeringsår 2014

35

Grönalger
De grönalger där en förändring noterats över tid 
i Brofjorden är framförallt tarmalger, havssallad 
och grönslick. Tarmalger förekommer ofta grunt 
där de bildar bälten i vattenlinjen och många ar-
ter inom gruppen tarmalger trivs i näringsrikt 
vatten. Även grönslick omsätter näringsämnen 
snabbt i vattnet och kan således bli väldigt tal-
rika i övergödda miljöer. Eftersom grönalger 
ofta lever grunt där ljustillgången är som störst 
kan en minskning i djuputbredning även indi-
kera ökad grumlighet i vattnet. Den minskning 
av framförallt grönslick som noterats i Brofjor-
den kan indikera att närsaltstillgången minskat, 
samtidigt har den mer djuplevande havssalladen 
minskat sin djuputbredningsgräns vilket istället 
kan innebära en minskad ljustillgång till följd av 
en försämrad miljö. Det finns flera olika faktorer 
som gynnar och begränsar algernas utbredning 
och det är svårt att dra slutsatser gällande en för-
sämring eller förbättring av miljön endast genom 
att titta på en grupp av alger. Om algsamhället 
domineras av grönslick och tarmalger bedöms 
områdes status som otillfredsställande och dåligt 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, 
men det går inte att klassa ett område som dåligt 
endast genom att titta på denna grupp av snabb-
växande alger. Algsamhället måste samtidigt vara 
påverkat negativt på andra sätt; t.ex. skall det 
fleråriga brunalgsamhället vara utslaget alterna-
tivt endast förekomma sporadiskt med mycket 
påväxt av alger och filtrerande djur; algsamhäl-

let skall även vara artfattigt. På den nationella 
övervakningens lokaler noteras inte samma för-
ändring i täckningsgrad och djuputbredning hos 
grönalger som i Brofjorden. Fintrådiga grönalger 
har endast noterats sporadiskt på lokalerna utan-
för Lysekil under tidsserien, endast på en lokal 
har grönslick observerat i större mängder vid två 
tillfällen. Anledningen till att grönalgerna före-
kommer sparsamt på dessa lokaler kan vara att 
de ligger tämligen vågexponerat. 

Även en kraftig minskning av den ettåriga in-
troducerade arten klykalg noterades på lokal Bro 
4 där den bildade täta bestånd (50 % täckning) 
mellan 2 och 6 meters djup under 4 års tid på 
90-talet. De senaste åren har arten endast före-
kommit i enstaka exemplar. På de andra två loka-
lerna i Brofjorden noterades klykalg år 1993 med 
10 % täckning mellan 0,5 och 2 meters djup. Där-
efter har algen påträffats sporadiskt vissa år på 
lokal Bro 5 ofta inom djupintervallet 4-5 meter. 
Klykalg är en ettårig mörkgrön alg som upptäck-
tes i Sverige första gången 1932. Eftersom den är 
ettårig kan förekomsten variera kraftigt mellan år 
och där den trivs kan arten bilda täta bestånd (fi-
gur 52). Klykalg tål stora salthaltsvariationer och 
verkar trivas i skyddade miljöer med höga när-
saltshalter (www.frammandearter.se). Resultaten 
tyder på att klykalg endast blivit bältesbildande på 
den inre och mer skyddade lokalen i Brofjorden 
och inte lyckats etablera sig lika starkt på de mer 
exponerade lokalerna. I det nationella miljööver-
vakningsprogrammet noteras en stor variation i 

Figur 52. Den introducerade arten klykalg kan bilda täta bestånd 
i områden där den trivs. Foto: Sandra Andersson, Tustna, Norge.

Figur 53. Skräppetare som har minskat i täckningsgrad och djuput-
bredning i Brofjorden samt inom andra områden i Skagerrak både 
i Sverige och Norge.
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förekomst av klykalg mellan år, vilket tyder på att 
den ettåriga arten kan försvinna helt från en lokal 
och sedan återkomma några år senare. Den fak-
tiska orsaken till varför klykalg minskat och i det 
närmsta försvunnit från lokal Bro 4 går inte att 
fastställa, men det kan vara ett resultat av naturlig 
variation.  

Det finns även grönalger som är fleråriga och 
som förekommer djupare samt i det undre ve-
getationsskiktet, ett exempel är bergborsting. 
Bergborstingen har visat sig vara mer stabil över 
tid på lokalerna i Brofjorden i jämförelse med 
övriga arter inom gruppen grönalger. Vid årets 
inventering hittades emellertid arten ej på två av 
lokalerna.

Brunalger
Inom gruppen brunalger finns det både flerår-
iga samt fintrådiga ettåriga arter. De senare tar 
snabbt upp näringsämnen i vattnet.  De fleråriga 
arterna utgörs av de stora bältesbildande brun-
algerna såsom tång och tare. Eftersom algerna 
är fleråriga förekommer tångbälten året om och 
skapar viktiga livsmiljöer för många djur. Dit 
kommer  även många fiskarter för att söka föda. 
De bältesbildande större brunalgerna i Brofjor-
den som bidrar med viktiga och artrika miljöer är 
framförallt skräppetare, ektång, sågtång och sar-
gassosnärja. Inom denna grupp har två arter, ek-
tång och skräppetare, valts till indikatorarter vars 
djuputbredning avgör ett områdes miljöstatus 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
De fintrådiga algerna inom gruppen brunalger, 

där förändring över tid bedömts i Brofjorden, är 
brunslick/trådslick.  

Den översiktliga bedömningen av förändringar 
i Brofjorden tyder på att skräppetare (Saccharina la-
tissima) (figur 53) har minskat i utbredning på alla 
lokaler de senaste 8 åren i jämförelse med inven-
teringarna på 90-talet. Både medeltäckningsgra-
den samt den nedre djuputbredningsgränsen har 
minskat, vilket innebär att den är bältesbildande 
inom ett betydligt snävare djupintervall än tidi-
gare. Skräppetare är en makroalg som rapporte-
rats minska i utbredning framförallt längs norska 
sydkusten. I sammanställningen av det nationella 
övervakningsprogrammet i Skagerrak kunde 
emellertid inte samma minskning som i Norge 
urskiljas. Däremot kunde en signifikant minsk-
ning i medeldjup av nedre växtgränsen faststäl-
las (Karlsson 2007). De senaste åren, 2007 fram 
till idag, har resultaten från det nationella mil-
jöövervakningsprogrammet rapporterats i sam-
manställningen ”Havet” (Karlsson m.fl. 2012,  
Karlsson m.fl. 2014), som är ett samarbete mellan 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten 
och Havsmiljöinstitutet. De senaste rapporterna 
visar att inte bara den nedre utan även den övre 
utbredningsgränsen har reducerats, vilket resul-
terar i ett snävare djuputbredningsintervall som 
nu är mellan 4 och 6 meters djup. I jämförelse 
var djuputbredningsintervallet mellan 3 och 10 
meters djup mellan åren 1994-2000. Vid invente-
ringen 2011 förekom skräppetare endast fläckvis 
inom det aktuella djupintervallet och hade ersatts 
med ett bälte av rödalger (Karlsson m.fl. 2012, 

Figur 55. Den introducerade algen Sargassosnärja som är vanligt 
förekommande längs svenska västkusten.

Figur 54. Inom gruppen brunalger finns både bältesbildande större 
arter och fintrådiga tofsalger. Här ektång tillsammans med associe-
rad ishavstofsing.
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Figur 56. På Bro extra avslutas transekten i en ålgräsäng.

2014). Vid senare inventeringar har ingen för-
bättring kunnat ses (Karlsson m.fl. 2014). Det är 
viktigt att notera att minskningen i det nationella 
övervakningsprogrammet i Skagerrak endast ba-
seras på 6 lokaler utanför Lysekil och att ingen 
försämring hos skräppetare har noterats i Kat-
tegatt. Samtidigt har en tydlig försämring obser-
verats i den norska delen av Skagerrak. 

Förändringar noteras även av andra bältesbil-
dande brunalger i Brofjorden. På lokal Bro 5 
har sågtången minskat i djuputbredning men är 
bältesbildande inom liknande djupintervall idag 
som i slutet av 90-talet. På lokal Bro 4 förekom-
mer sågtång endast sporadiskt och vid lokal Bro 
extra tillåter inte det ringa djupet en bedömning 
av förändrad djuputbredning. I det nationella 
övervakningsprogrammet har inga förändringar 
observerats av sågtångens utbredning, dock fö-
rekommer stora variationer över tid. En tydligare 
förändring noteras för ektång (figur 54) som har 
minskat i täckningsgrad på lokal Bro 4 och har 
generellt noterats grundare vid de senaste inven-
teringarna i jämförelse med 90-talet. Resultaten 
överensstämmer med det nationella programmet 
där en förändring mot snävare djuputbrednings-
intervall observerats för ektång under perioden 
1994-2006 då medeldjupet för nedre utbred-
ningsdjup minskat från 11,5 till 9,3 m.

De snabbväxande fintrådiga brunalgerna på-
träffas ofta i skyddade miljöer. Resultaten från 
Brofjorden tyder på stora variationer mellan år,  
vilket är att förvänta då gruppen är ettårig och 
utbredningen påverkas av temperatur, närings-
tillgång, väder och vind. Det är missvisande att 

göra jämförelser med det nationella programmet 
på fintrådiga brunalger då dessa lokaler ligger be-
tydligt mer vågexponerat.

Rödalger
Rödalger förekommer ofta längs med hela 
djupprofilen på en lokal. Även inom denna grupp 
finns det fintrådiga arter som kan tillväxa snabbt 
vid god näringstillgång och indikera övergödning. 
Majoriteten av arterna som noterats på lokalerna 
i Brofjorden är dock bladformiga och växer i det 
undre vegetationsskiktet, alternativt fingreniga 
som växer epifytiskt. De rödalger som visar tyd-
liga förändringar över tid i Brofjorden är fram-
förallt karragenalg och korallalg. Karragenalg är 
en av indikatorarterna i Naturvårdsverkets be-
dömningsgrunder. Arten kan ibland vara svår att 
särskilja från rödblad på vissa djup men på grun-
dare bottnar, där den ofta är bältesbildande, blir 
karragenalg tydligare med en skimrande mörkröd 
till blå färg, då den växer i skuggan av stenar el-
ler andra alger, och en mer gulgrön färg i starkt 
solljus. I det nationella övervakningsprogrammet 
har ingen direkt minskning av täckningsgraden 
observerats, däremot har karragenalgens nedre 
djuputbredningsgräns förskjutits uppåt mellan 
åren 1994-2006. Arten förekommer nu inom ett 
snävare djupintervall vilket överensstämmer med 
några av lokalerna i Brofjordens övervaknings-
program. Korallalg är en grenad alg som har 
kalkinlagrade cellväggar vilket ger den en hårdare 
konsistens. Den förekommer framförallt i den 
undre vegetation fastsittande direkt på det hårda 
substratet. Den minskning som noterats över tid, 
framförallt på Bro 4, har inte observerats i det 
nationella övervakningsprogrammet där både 
täckningsgrad och djuputbredning varierat mel-
lan år. 

Introducerade arter
Även om det främst är förändringar hos de do-
minerande fleråriga arterna som bör studeras i ett 
övervakningsprogram, är det viktigt att uppmärk-
samma fynd av nya introducerade arter som kan 
få betydelse med tiden. Ett exempel på detta är 
sargassosnärjan (figur 55) som påträffades längs 
svenska västkusten första gången 1987 och är i 
dag en stor del av den svenska makroalgsfloran 
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(www.frammandearter.se). På stationerna i Brof-
jorden påträffades sargassosnärjan första gången 
1998 och är nu en art som är vanligt förekom-
mande.

Vid inventeringen 2008 påträffades, för första 
gången i Brofjorden, en annan nyintroducerad 
art, den fintrådiga rödalgen japanplym. Japanplym 
härstammar från norra Stilla havet och påträf-
fades första gången i Sverige 2002 i Kosterfjor-
den. Det är en snabbväxande art som breder ut 
sig över stora ytor och har i Norge blivit en av 
de vanligaste makroalgerna sedan den först no-
terades 1996. Den påträffas främst på djupen 6 
till 22 meter och kan förekomma i miljöer med 
skiftande temperatur och salthalt (www.fram-
mandearter.se). Japanplym förekom vid årets in-
ventering på alla lokaler. På lokal Bro 4 har algens 
utbredning varit oförändrad under de senaste 4 
undersökningarna. På lokal Bro extra noterades 
enstaka exemplar av japanplym endast på de dju-
pare stenblocken vid årets inventering, vilka inte 
inkluderats i jämförelsen mellan år. Den största 
förändringen noterades på lokal Bro 5 där täck-
ningsgraden ökat vid de senaste två undersök-
ningarna. Vid en omfattande inventering av mak-
roalger i Gullmarsfjorden 2009 (Andersson och 
Engdahl 2009) var små exemplar av japanplym 
vanligt förekommande djupare än 10 meter och 
även större epifytiska plantor påträffades grun-
dare. I det nationella övervakningsprogrammet i 
gullmarsområdet noterades japanplym vid flera 
av lokalerna år 2010. Framtida studier får utvisa 
huruvida japanplym kommer att bli en vanlig art 
längs med svenska västkusten. 

Ålgräs
Ålgräsängar (figur 56) utgör artrika och pro-
duktiva ekosystem och är viktiga uppväxtplat-
ser och födosöksområden för flertalet arter in-
klusive olika kommersiellt viktiga fiskar såsom 
torsk, vitling, ål och havsöring. Övergödningen 
på västkusten har bl.a. resulterat i utbredning av 
snabbväxande lösdrivande mattor av fintrådiga 
alger som gynnas av höga närsaltshalter. Algmat-
torna minskar ljustillgången för ålgräset samt kan 
orsaka lokal syrebrist vid nedbrytning. Tidigare 
studier har visat att ålgräsets utbredning på vissa 
platser i Skagerrak minskat kraftigt mellan åren 

1980 och 2000 (Baden m.fl. 2003). En ny inven-
tering som gjordes 2003 och 2004 genom forsk-
ningsprogrammet Marbipp indikerar att denna 
reducering av ålgräs avtagit (www.marbipp.se); 
dock har ingen regional återhämtning observe-
rats. På lokal Bro extra i Brofjorden har täck-
ningsgraden av ålgräs varit i stort sett oförändrad 
över hela tidsserien. Lösdrivande alger har obser-
verats i höga tätheter vissa år och den fintrådiga 
opportunistiska arten brunslick/trådslick har tid-
vis varit en vanlig epifyt på ålgräset. Trots höga 
tätheter av snabbväxande alger finns det inget 
som tyder på att ålgräset täckningsgrad påverkats 
negativ till följd av minskat ljustillgång eller syre-
brist som kan ha orsakats av ökad nedbrytning av 
organiskt material på lokalen. Huruvida ålgräsets 
djuputbredning förändrats till följd av minskad 
ljustillgång går inte att utläsa ur resultaten då den 
maximala djuputbredningen inte registrerats i 
kontrollprogrammet.    

Ekologisk statusbedömning
För att kunna bedöma ett områdes status genom 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och 
möjliggöra en statistisk utvärdering av variatio-
nen i djuputbredning bör minst 3 transekter med 
liknande miljöförhållanden inventeras inom det 
område som skall bedömas och utvärderas. Då 
endast den djupare stationen Bro 4 uppfyller kra-
ven för beräkning av ekologiska kvalitetskvoter 
kan endast en lokal statusklassning av den trans-
ekten presenteras. Det är således inte möjligt att 
bedöma hela Brofjordens miljöstatus i enlighet 
med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 

Den ekologiska statusen på lokal Bro 4 klas-
sades vid årets inventering som god (klass 4 av 5) 
och har därmed inte förändrats i detta avseende 
från förra årets inventering. I Naturvårdsverkets 
bedömningsgrund finns även beskrivningar av 
hur algvegetationens sammansättning bör se ut 
för att uppfylla olika miljöstatus. Dessa beskriv-
ningar kan användas när det är tillgången på hår-
da bottnar och inte är ljustillgången som begrän-
sar arters djuputbredning. Enligt dessa kvalitativa 
beskrivningar bedöms lokalerna i Brofjorden ha 
en god miljöstatus.
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Appendix 1. Vetenskapliga och svenska namn på makroalgsarter i Brofjorden.

 

Latin Svenska
Chlorophyta Grönalger
Chaetomorpha melagonium Grov borsttråd
Cladophora rupestris Bergborsting
Cladophora spp. Grönslickar
Codium fragile Klykalg
Ulva spp. Havssallater/tarmalger
Ulva lactuca Havssallad
Ulva linza Platt tarmalg
Ulva procera/prolifera Grenig tarmalg
Phaeophyceae Brunalger
Chorda filum Sudare
Chordaria flagelliformis Strandpiska
Desmarestia aculeata Styvt kärringhår
Ectocarpus/Pylaiella  Brunslick/Trådslick
Elachista fucicola  Tångludd
Fucus serratus Sågtång
Fucus vesiculosus Blåstång
Halidrys siliquosa Ektång
Laminaria digitata Fingertare
Saccharina latissima Skräppetare
Sargassum muticum Sargassosnärja
Sphacelaria cirrosa  Ishavstofsing
Chaetopteris plumosa Bred fjädertofs
Sphacelaria sp. Fjädertofsar
Rhodophyta Rödalger
Acrochaetiaceae Pysslingalger
Ahnfeltia plicata Havsris
Bonnemaisonia/Spermothamnion  Tofsalg
Brongniartella byssoides  Julgransalg
Callithamnion corymbosum Gaffeldun
Ceramium tenuicorne Ullsläke
Ceramium virgatum  Grovsläke
Chondrus crispus Karragenalg
Coccotylus/Phyllophora Rödblad
Corallina officinalis Korallalg
Cystoclonium purpureum Knorralg
Delesseria sanguinea Nervtång
Furcellaria lumbricalis Kräkel
Gracilaria gracilis  Späd agaralg
Heterosiphonia japonica  Japanplym
Nemalion helminthoides Röd slemtråd
Osmundea sp. Pepparalg
Phycodrys rubens Ekblading
Plumaria plumosa  Havsfjäder
Polyides rotundus Klyving
Polysiphonia elongata Grovslick
Polysiphonia fibrillosa Violettslick
Polysiphonia fucoides Fjäderslick
Polysiphonia stricta Rosenslick
Pterothamnion plumula  Havsdun
Rhodomela confervoides Rödris
Spermatophytae Fröväxter
Zostera marina Ålgräs
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Appendix 2. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro 4.

 

Område Brofjorden Vind S 3 m/s
lokal Bro 4
Startposition (WGS 84) N58.35583 E11.42756
Tidpunkt
Kompassriktning (°) 350

Avsnitt (m)
Startdjup 0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Slutdjup 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Startavstånd 0 1 2 3 5 6 10 14 16 19 21 24 27 28 30 31 33 34 35
Slutavstånd 1 2 3 5 6 10 14 16 19 21 24 27 28 30 31 33 34 35 36
Substrat (%)
Häll 100 100 100 100 75 25 75 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Block 25 50 25 5 1
Grus 25 25 25 5 10
Lösdrivande alger (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 0 5 1 0 5
Sedimentpålagring (skala 1-4) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Algtaxa (%)
Grönalger (Chlorophyceae)
Chaetomorpha melagonium 1
Cladophora sp. 10 5 1 5 10
Codium fragile 1
Ulva lactuca 5 1
Ulva sp 5 1
Brunalger (Phaeophyceae)
Ectocarpus/Pylaiella 1 5
Elachista fucicola 1
Fucus vesiculosus 10
Halidrys siliquosa 5 1 1 1
Saccharina latissima 25 5 1
Sargassum muticum 5 1 1 1
Sphacelaria cirrosa (Epifytisk) 1 1 1
Sphacelaria sp 1 1
Sphacelaria sp (Epifytisk) 5 5 1 1
Rödalger (Rhodophyceae)
Acrochaetiaceae 1 1
Bonnemaisonia hamifera/Spermothamnion repens (Substrat) 10 10 25 5 10 10 5 5 10 5 5
Bonnemaisonia hamifera/Spermothamnion repens (Epifytisk) 10 25 10 10 5 5 1
Ceramium tenuicorne Epifytisk 1
Ceramium virgatum 1 75 50 10 5 5 5 1 1
Ceramium virgatum (Epifytisk) 5 5 1
Chondrus crispus 5 10 5 5
Coccotylus/Phyllophora 5 25 25 25 10 10 5 10 5 5 5 5 10 5 1 1
Corallina officinalis 10 5 5 5 5
Cystoclonium purpureum 1 1 5
Delesseria sanguinea 5 5 5 1 5 5 10 10 10 10 10 1 1
Furcellaria lumbricalis 5 1
Heterosiphonia japonica 25 25 10 25 5 5 25 10 5 5
Heterosiphonia japonica (Epifytisk) 1 1 10 1
Odonthalia dentata 1
Phycodrys rubens 1
Polysiphonia elongata 1 5 10 5 5 5 1 5
Polysiphonia fucoides 10 1 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
Polysiphonia fucoides (Epifytisk) 1
Polysiphonia stricta 10 5 5 1 1 1
Pterothamnion plumula 1 5
Rhodomela confervoides 1 1 1 1 5 5 10 10 10 10
Skorpbildande alger
Lithothamnion/Phymatolithon 10 25 25 10 25 10 10 10 25 25 25 10 25 25 25 50 50
Hildenbrandia/Pseudolithoderma 25 25 50 50 50 75 75 75 75 50 50 50 50 10 25 25
Fauna/Övrigt
Balanus sp. 75

2014-10-03
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Område Brofjorden Vind S 10 m/s
Lokal Bro extra 
Startposition (WGS 84) N58.35268 E11.41702
Tidpunkt 2014-10-10
Kompassriktning (°) 30

Avsnitt (m)
Startdjup -0.5 0 0.2 0.5 1 2.4 3.7 4.5
Slutdjup 0 0.2 0.5 1 2.4 3.7 4.5 6
Startavstånd 0 1.2 1.5 2.5 3.5 8 34 44
Slutavstånd 1.2 1.5 2.5 3.5 8 34 44 50
Substrat (%)
Häll 100 100 100 100 100 25 25
Block 10 5
Sten 5
Mjukbotten 100 75 75
Lösdrivande alger (%) 0 0 0 0 0 25 75 50
Sedimentpålagring (Skala 1-4) 1 1 1 1 1 3 3 3

Algtaxa (%)
Grönalger (Chlorophyceae)
Cladophora SP 5
Prasiola stipitata 25
Ulva intestinalis 10 5 1
Ulva lactuca 1
Ulva linza 5
Ulva procera/prolifera 10 25 10
Brunalger (Phaeophyceae)
Chorda filum 5 5 1 1
Ectocarpus/Pylaiella 10 10 5
Elachista fucicola 5
Fucus serratus 75
Fucus vesiculosus 100
Saccharina latissima 10 1
Sargassum muticum 1 1
Sphacelaria SP 5 10 5
Rödalger (Rhodophyceae)
Ahnfeltia plicata 5
Bonnemaisonia/Spermothamnion 25 10 5
Brongniartella byssoides 5
Callithamnion corymbosum 1 1
Ceramium tenuicorne 5 10 1
Ceramium virgatum 25 10 10
Chondrus crispus 25 10 5
Coccotylus/Phyllophora 25 10 5
Corallina officinalis 5
Cystoclonium purpureum 1 1 1
Delesseria sanguinea 1
Furcellaria lumbricalis 10 5
Heterosiphonia japonica 1
Osmundea SP 1
Polyides rotundus 1 1
Polysiphonia fucoides 5 5
Polysiphonia stricta 5
Rhodomela confervoides 5
Skorpbildande alger
Lithothamnion/Phymatolithon 25 25 10
Hildenbrandia rubra 100 25 10 10
Fanerogamer
Zostera marina 75 25 75

Appendix 3. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro Extra.
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Område Brofjorden
Lokal Bro 5 
Startposition (WGS 84) N58.34611 E11.39608 Vind SW 8 m/s
Tidpunkt 2014-10-09 Siktdjup
Kompassriktning (°) 55 Salthalt Temp:

Avsnitt (m)
Startdjup 0 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Slutdjup 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Startavstånd 0 0.5 4 7 15 16 18 21 27 37 43 44
Slutavstånd 0.5 4 7 15 16 18 21 27 37 43 44 46
Substrat (%)
Häll 100 100 100 100 100 75 25 25 100 75 100 75
Block 25 50 10 1
Sten 5 5 5
Grus 5 10 50 10 25
Sand 5 10 10 10
Lösdrivande alger (%) - - - 5 1 5 25 25 25 25 10 10
Sedimentpålagring (skala 1-4) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Algtaxa (%)
Grönalger (Chlorophyceae)
Chaetomorpha melagonium 1 5 5
Cladophora rupestris 5 10 10 1
Cladophora SP 10 5 10 10 10 10
Ulva intestinalis 5 5
Ulva lactuca 5 1 5
Ulva linza 1
Brunalger (Phaeophyceae)
Chorda filum 1 1
Desmarestia aculeata 1
Ectocarpus/Pylaiella 10
Ectocarpus/Pylaiella CF 5 5 5 10
Elachista fucicola 5
Fucus serratus 10 75 50
Fucus vesiculosus 75
Halidrys siliquosa 1 5 10
Laminaria digitata 10 10
Saccharina latissima 10 25 25 25 10 1 5 1 1
Sargassum muticum 10 5 10
Sphacelaria SP 10 10 25 25
Rödalger (Rhodophyceae)
Aglaothamnion 25 5
Ahnfeltia plicata 10 5 1 5 1 1
Bonnemaisonia /Spermothamnion 5 10 10 50 50 50 50 25 50 50 50 25
Brongniartella byssoides 10 1
Callithamnion corymbosum 5 5 1
Ceramium tenuicorne 10 10 10
Ceramium virgatum 50 50 25 25 10 10 10 10 5 5
Chondrus crispus 10 10 10 5 1 1 1 1 1 1 1
Coccotylus/Phyllophora 25 25 10 10 25 10 10 10 25 10 10
Corallina officinalis 1 10 10 10 10 1
Cystoclonium purpureum 5
Delesseria sanguinea 5 25 10 5 10 25 10
Furcellaria lumbricalis 10 10 10 25 25 10 5 10 5
Heterosiphonia japonica 10 10 10 10 10 5
Polyides rotundus 1 5 1 1
Polysiphonia elongata 1 5 5 10 10 10 10
Polysiphonia fibrillosa 25 10 5
Polysiphonia fucoides 25 25 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10
Polysiphonia stricta 10 5 1
Porphyra 1
Rhodomela confervoides 25 5 5 10 10 10 25 25 10 25
Skorpbildande alger
Lithothamnion/Phymatolithon 25 25 10 10 10 10 5 10 10 10
Hildenbrandia rubra 10 25 25 25 25 50 25 25 25 25 50 50

Appendix 4. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro 5.



ISBN 978-91-87107-19-1

MARINE MONITORING AB
Strandvägen 9, 453 30, Lysekil
Tel +46 523-101 82 | Mobil 0702 565 551 | Fax +46 523-101 83
E-post sandra@marine-monitoring.se | www.marine-monitoring.se

Övervakning av  
Makroalger 
i Brofjorden 1992-2014
Inventeringsår  2014
Sandra Andersson 
David Börjesson


