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1 Sammanfattning 

2013 var på många sätt ett normalt år vad gäller växtplanktonsituationen längs Bohusläns kust. Det 
var dock ovanligt få skadliga alger. De integrerade klorofyllkoncentrationerna låg generellt under 
medelvärdet med några få undantag. Under vintermånaderna januari och februari präglades samtliga 
stationer av låga klorofyllkoncentrationer och liten biovolym. Dinoflagellatsläktet Ceratium som 
dominerat de inre fjordarna i december 2012 utgjorde även i början av 2013 den största andelen av 
biovolymen. I mars startade vårblomningen för ovanlighetens skull i Havstensfjord och Koljöfjord. 
Det normala är att den startar vid de yttre kuststationerna. Kiselalgen Detonula confervacea, 9 mil-
joner celler per liter utgjorde den största andelen av biovolymen. I april hade blomningen klingat av 
vid de inre fjordarna och olyckligtvis verkade den ha passerat på de yttre stationerna någon gång 
mellan provtagningarna.   

Växtplanktonsamhällets artsammansättning och biovolym påverkades av de generellt låga närsalt-
skoncentrationerna från april och framåt. Det var framförallt dinoflagellater som dominerade, men 
så fort närsalter och silikat tillfördes så dominerade kiselalgerna på grund av sin snabba tillväxt. 
Detta märktes framförallt under maj och juli i Koljöfjord, samt under tidig höst i Danafjord Åstol 
och Koster där det plötsligt vimlade av olika kiselalgsarter. De vanligaste arterna i dessa prover var 
Chaetoceros decipiens, Chaetoceros debilis, Coscinodiscus concinnus, Cerataulina pelagica och 
Asterionellopsis glacialis. I november och december ökade närsaltspoolen och stora dinoflagellater 
från släktet Ceratium tog över växtplanktonsamhället. 

Statusbedömningen för samtliga stationer bedöms till hög status under perioden 2011-2013 både i 
den sammanvägda bedömningen men även för de enskilda parametrarna biovolym samt klorofyll. 
När man tittar på det enskilda året 2013 hade Kosterfjorden god status med avseende på klorofyll 
medan övriga stationer hade hög status. 

2 Inledning 

Inom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds miljöövervakningsprogram genomförs undersökningar av 
växtplankton sedan 1990. Proverna tas normalt en gång per månad under hela året på sex stationer 
från söder till norr: Danafjord, Åstol, Havstensfjord, Koljöfjord, Brofjorden/Stretudden och Koster-
fjorden. Syftet med undersökningarna är att genomföra regional miljöövervakning. Sedan undersök-
ningarna påbörjades har mindre förändringar i provtagningsprogrammet gjorts. 

Växtplankton består av flera grupper fotosyntetiserande encelliga organismer med olika levnadssätt. 
De kan leva enskilt eller bilda långa kedjor eller kolonier. Mycket grovt kan de indelas i tre grupper; 
kiselalger (diatoméer), dinoflagellater och cyanobakterier (tidigare benämnda blågröna alger). Skill-
naderna mellan dessa grupper ligger inte enbart i uppbyggnaden, utan också i deras fysiologiska och 
ekologiska egenskaper. Gemensamt för alla växtplankton är att de är primärproducenter och därmed 
utgör basen i näringskedjan. 

Kiselalger är en enhetlig grupp med relativt orörliga organismer, som har en cellvägg av kisel. 
Dinoflagellater har flageller med vilka de kan röra sig och på så sätt förflytta sig i vattnet. Det före-
kommer både växtplankton och djurplankton bland gruppen dinoflagellater. Den tredje stora grup-
pen, cyanobakterier, förekommer i våra havsområden framför allt i det utsötade Östersjövattnet. 
Flera av cyanobakterierna har förmågan att fixera kväve direkt ur luften och kan på så sätt konkur-
rera ut andra alger när det råder kvävebrist i vattnet. I Västerhavet är cyanobakterierna framförallt 
representerade av picoplankton, exempelvis släktet Synechococcus, som utgör betydande andel av 
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biovolymerna. Flagellater (med flageller) och Unicell (utan flageller) är sammanslagningar av små 
solitära alger. 

Växtplankton kan, när de finns i stora mängder, påverka ekosystemen negativt på olika sätt. Vissa 
planktonalger kan vara skadliga genom att de har förmågan att producera gifter. Andra arter kan 
skada eller döda fisk genom att fastna i eller skada fiskarnas gälar. När växtplankton dör bryts de 
ned och sjunker mot botten och samtidigt förbrukas syre i nedbrytningsprocessen. Vid stora mäng-
der döda alger efter algblomningar kan syreförbrukningen bli så stor att det uppstår syrebrist i bot-
tenvattnet. 

 

3 Metodik 

Proverna tas med slang i två intervall; 0-10 och 10-20 meter och konserveras med surgjord Lugol’s 
lösning. Båda djupen har analyserats kvantitativt (celler/l) och i prover från 0-10 meter har i tillägg 
arternas biovolymer (mm3/l) mätts. Vid varje provtagningstillfälle har också levande planktonprov 
tagits med håv från 0 – 20 meter. Håvproverna har analyserats inom 24 timmar och rapporterats till 
Bohusläns vattenvårdsförbund samt Länsstyrelsen i Västra Götaland via Informationscentralen för 
Västerhavet. Håvproverna behandlas inte vidare i denna rapport. 

4 Resultat 

Nedan följer sammanfattning av varje månads växtplanktonresultat. Potentiellt giftiga eller skadliga 
arter är markerade med *  i texten. Vissa arter har enligt modern taxonomi fått nya namn eller grup-
perats annorlunda. Detaljerade kvantitativa data av varje art redovisas i Bilaga 1. Danafjord, Åstol, 
Brofjorden/Stretudden och Kosterfjorden omnämns som ”yttre”, eller ”öppna” stationer, Koljöfjord 
och Havstensfjord som ”inre” stationer. Med ytprover avses 0-10 meter och 10-20 meter kallas 
djupprover.  

4.1 Växtplankton 2013 

Januari 

Resultaten från årets första provtagning visade sig vara snarlika varandra vid samtliga stationer. De 
integrerade klorofyllkoncentrationerna (Fig. 1) var mycket låga men för årstiden inom det normala. 
De låga biovolymerna dominerades av stora dinoflagellater, framförallt Ceratium tripos och C. li-
neatum. Detta släkte har varit vanligt förekommande under vintermånaderna de senaste åren längs 
Bohuskusten och även längs Hallandskusten. Vid Danafjord och Åstol utgjorde kiselalgerna hälften 
av biovolymen och det var framförallt släktet Thalassiosira som dominerade. Cryptomonader, 
främst Teleaulax spp., och små oidentifierade celler var talrikast i både yt- och djupprover men ut-
gjorde trots detta en liten del av biovolymen på grund av sin ringa cellstorlek.  

Havstensfjord var den station som i januari hade störst biovolym och den högsta klorofyllkoncent-
rationen i ytvattnet, 2,9 µg per liter (Fig. 2). Ceratium tripos och C. lineatum var några av de arter 
som dominerade biovolymen. En stor andel av biovolymen vid Havstensfjord utgjordes av ciliater 
(Fig. 3) och vid Koljöfjord var det arter från släktet Teleaulax som dominerade. Artsammansätt-
ningen i djupproverna bestod till största delen av små nakna dinoflagellater och små oidentifierade 
celler. 
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Fig. 1. Säsongsvariation av klorofyllkoncentrationen (µg/l) integrerat över djupet från noll till 30 
meter. Det gråmarkerade området och linjen är medelvärdet på integrerat klorofyll a från 1993-
2012 ± standardavvikelsen. För enskilda värden från ytan till botten, se Fig. 2 
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Figur 2. Klorfyllkoncentrationen (µg/l) på enskilda djup. 
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Figur 3. Totala biovolymen per besök och station samt fördelningen mellan taxonomiska klasser under 
2013. 
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Februari 

Kosterfjorden kunde inte besökas denna månad på grund av isläget i hamnen där provtagningsfarty-
get Nereus ligger. Vid samtliga provtagna stationer var biovolymerna små och de integrerade kloro-
fyllkoncentrationerna låg under 1 µg per liter vilket är normalt för säsongen (Fig.1). Biovolymerna 
dominerades av dinoflagellater med undantag av Stretudden som hade störst andel kiselalger och 
dess tillväxt hade förbrukat silikat på denna station (se Årsrapport Hydrografi 2013). På de andra 
stationerna var silikat- och närsaltshalterna höga, det var bara ljuset som saknades för att en vår-
blomning skulle kunna starta.  Vid Stretudden var det Thalassiosira angulata och andra centriska 
kiselalger som utgjorde den största andelen av biovolymen. Artsammansättningen skilde sig åt mel-
lan de övriga yttre och inre stationerna. I de yttre var det främst Teleaulax spp. tillsammans med 
Ceratium tripos som dominerade medan de inre dominerades av nakna dinoflagellater och Ceratium 
tripos samt Ceratium lineatum. 

Om man tittar på vilka arter som var talrikast i februari så varierade det inte särskilt mycket vare sig 
man jämför mellan stationer eller mellan yt- och djupprover. Det var i huvudsak cryptomonader och 
små oidentifierade celler samt flagellater som dominerade. 

Mars 

Vårblomningen var i full gång vid Koljöfjord och Havstensfjord och klorofyllkoncentrationerna 
uppgick till 17 respektive 29 µg per liter i ytan (Fig. 2). De integrerade klorofyllkoncentrationerna 
var mycket högre än det normala i Havstensfjord och över medel i Koljöfjord (Fig. 1). Biovolymer-
na var stora vid de inre stationerna och även Koster hade lika stor biovolym som Koljöfjord. Vår-
blomning i Västerhavet domineras varje år av kiselalger så även detta år. Det var inte helt oväntat 
ett högt cellantal vid de inre fjordarna och absolut högst vid Havstensfjord, över 9 miljoner kiselal-
ger per liter, det högsta för året (Tabell 1). Vid de inre fjordarna var det en klar dominans av arten 
Detonula confervacea (Fig. 4).  

 

 

Figur 4. Detonula confervacea var den dominerande kiselalgen i de inre fjordarna under mars 
2013. Denna art utgjorde även den största andelen av biovolym och det högsta antalet celler note-
rat för året se Tabell 1. Foto: Ann-Turi Skjevik 

Kosterfjorden saknade klorofyll a värden från denna provtagning på grund av tekniska problem med 
vattenhämtaren på provtagningsfartyget Nereus. Biovolymens storlek samt de höga närsaltshalterna 
vid Koster indikerade att vårblomningen troligtvis befann sig i ett initialt skede, det var kiselalger 
som dominerade biovolymen (Fig. 3). Koster uppvisade en mycket stor artdiversitet, 18 olika kisel-
alger av vilka Rhizosolenia hebetata, Odontella aurita, Rhizosolenia setigera, och Detonula con-
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fervacea (Fig. 4) var talrikast. Vid Stretudden stod kiselalger för en betydande andel av biovolymen 
och likt de övriga yttre stationerna små biovolymer. Danafjord och Åstol dominerades av dinofla-
gellater och ciliater. Alla tre hade låga klorofyllkoncentrationer och även cellantalet var mycket lågt. 
De sydliga stationerna dominerades främst av små cryptomonader och vid Stretudden var även Tha-
lassiosira minima mycket vanlig. Nästan allt silikat var förbrukat i Havstensfjord och Koljöfjord 
men det var höga silikat- och närsaltshalter vid de yttre stationerna (se Årsrapport Hydrografi 2013).  
Man kunde därmed vänta sig en vårblomning på de yttre stationerna inom den närmaste tiden och 
troligtvis innan nästa besök i april. 

April  

Vårblomningen var definitivt avslutad i de inre fjordarna, även vid Koster var det betydligt lägre 
biovolymer vid detta provtagningstillfälle. De kraftigt reducerade närsalt- och silikathalterna vid 
yttre stationerna tyder på att vårblomningen haft sitt maximum någon gång mellan mars och april 
detta år (se Årsrapport Hydrografi 2013). Stretudden hade högre klorofyllkoncentration än vad som 
är normalt för denna månad, på de resterande stationerna låg koncentrationen under 2 µg per liter 
(Fig. 1). På Stretudden och Åstol var klorofyllkoncentrationen högst på 10 och 15 m djup (Fig.2), 
vilket stämmer väl överens med cellantalet som var mycket högre i djupproverna än i ytvattnet. Ki-
selalger var i klar dominans vad gäller både biovolym och cellantal på båda djupen vid de yttre stat-
ionerna och antalet arter från klassen kiselalger var högst här. Bland de dominerande och talrikaste 
arterna stod att finna Chaetoceros debilis, Chaetoceros lorenzianus (Fig. 5), Rhizosolenia hebetata 
och Chaetoceros decipiens.  

Biovolymen i de inre fjordarna dominerades av heterotrofa ciliater och kiselalger och cellantalet på 
båda djupen dominerades av små celler tillhörande släktet Chaetoceros samt oidentifierade celler 
och flagellater.  

 

 

Fig. 5. Chaetoceros lorenzianus. Den ”halva kycklingen” till vänster är en vilspor och de två cel-
lerna till höger är på väg att bilda vilsporer. Foto: Malin Mohlin  

 



10 

 

Maj   

Vid detta besök var biovolymerna generellt låga vid de yttre stationerna. Heterotrofa ciliater domi-
nerade biovolymen och dinoflagellater utgjorde största andelen av de autotrofa mikroalgerna. Cell-
antalet var mycket lågt vid Koster och Danafjord och bestod framförallt av små cryptomonader, 
Pyramimonas tillhörande klassen Prasinophyceae samt små oidentifierade celler. Åstol hade trots 
den låga biovolymen något högre cellantal än de övriga yttre stationerna på grund av ett stort antal 
av små celler. Dinobryon spp. var talrikast men det fanns även många cryptomonader, Pyramimonas 
spp. och dinoflagellaten Heterocapsa spp..  

I Koljöfjord dominerades biovolymen av kiselalgerna Chaetoceros decipiens, Chaetoceros debilis 
och Coscinodiscus concinnus (Fig. 6).  Havstensfjord hade en betydligt lägre biovolym och bestod 
främst av släktet Chrysochromulina, kiselalgen Chaetoceros decipiens, heterotrofa ciliater och 
Ebria tripartita. Cellantalet i yt- och djupproverna hade en klar dominans av den kolonibildande 
arten Phaeocystis pouchetii*  tillhörande klassen Prymnesiophyceae. Havstensfjord var dominerat av 
små arter och släkten från klasserna Cryptophyceae, Dictyochophyceae, Prasinophyceae, Prymnesi-
ophyceae och andra små oidentifierade celler (Others).  

De integrerade klorofyllkoncentrationerna var generellt låga vid samtliga stationer vilket är normalt 
i maj (Fig. 1).  

 

 

Figur 6. Coscinodiscus concinnus en stor centrisk kiselalg som kan vara upp till en halv millimeter 
i diameter. De två cellerna som ligger i nederkant på denna stora cell är Ceratium lineatum.    
Foto: Malin Mohlin  
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Juni 

De integrerade klorofyllkoncentrationerna var låga på samtliga stationer denna månad (Fig. 1). 
Åstol var den station som hade störst biovolym av alla stationer vid detta tillfälle. Vid både Åstol 
och Koster utgjorde dinoflagellaterna mer än 50% av biovolymen och Ceratium tripos och Cera-
tium longipes var de dominerande arterna. Andelen kiselalger var ca 30% och bestod till största de-
len av arterna Dactyliosolen fragilissimus och Skeletonema marinoi. Vid Stretudden och Danafjord 
var störst andel av biovolymen kiselalger och de dominerande arterna var Pseudo-nitzschia spp.*, 
Dactyliosolen fragilissimus, Guinardia delicatula och Skeletonema marinoi.  

Cellantalet i ytproverna, från de flesta yttre stationerna, dominerades av kiselalgen Skeletonema 
marinoi, cryptomonader och andra små oidentifierade celler.   

I de inre fjordarna var biovolymen låg och vid Koljöfjord var det ingen särskild klass som domine-
rade vad gäller biovolymen, men det var Plagioselmis prolonga som hade det högsta cellantalet i 
hela vattenpelaren. Stora dinoflagellater, Dinophysis norvegica*  och Ceratium longipes, utgjorde en 
större del av biovolymen vid Havstensfjord men det var de små cryptomonaderna Hemiselmis och 
Plagioselmis prolonga som hade de högsta cellantalen. 

Juli 

De tre sydliga yttre stationerna Danafjord, Åstol och Stretudden var mycket lika varandra vad gäller 
storlek på biovolymen och fördelningen mellan klasserna. Klorofyllkoncentrationen var högst i 
Danafjord både vad gäller de integrerade klorofyllkoncentrationerna (Fig. 1) och i ytvattnet (Fig. 2). 
Mer än hälften av biovolymen bestod av kiselalger och resten var dinoflagellater samt stora ciliater. 
Bland kiselalgerna var det framförallt Chaetoceros socialis, Dactyliosolen fragilissimus som bidrog 
till den största andelen av biovolymen. Vid Stretudden var det den stora arten Coscinodiscus con-
cinnus som med sina 50 celler per liter utgjorde nästan 40% av biovolymen (Fig. 3). Chaetoceros 
socialis hade det högsta cellantalet i både yt- och djupprover vid Danafjord och Åstol men vid Stre-
tudden var det framförallt små oidentifierade celler och flagellater som hade högst cellantal.  

Vid Kosterfjorden var biovolymen i samma storleksordning som de övrig yttre stationerna men art-
sammansättningen var lite annorlunda. Deversiteten på arterna var hög vid Kosterfjorden, 48 identi-
fierade grupper (Tabell 1). Stora ciliater, dinoflagellatsläktet Scrippsiella samt kiselalgerna 
Chaetoceros curvisetus och Dactyliosolen fragilissimus var de dominerande arterna. Dactyliosolen 
fragilissimus är en vanligt förekommande kiselalg under sommarmånaderna. Vad gäller cellantalet 
så var Chaetoceros socialis, Cyclotella choctawhatcheeana, små oidentifierade celler och flagellater 
flest till antal i ytproverna och även cryptomonader i djupproverna.   

De inre fjordarna hade något större biovolym än de yttre stationerna. Koljöfjords biovolym var klart 
dominerat av kiselalger. Nederbörden i slutet av juni hade tillfört närsalter och silikat vilket gynnade 
kiselalgernas snabba tillväxt och Dactyliosolen fragilissimus, med över 30000 celler, stod för ca 60 
% av biovolymen. Vid Havstensfjord var det däremot dinoflagellater som utgjorde den största ande-
len av den totala biovolymen. Dinophysis norvegica*  bidrog, med sina 8500 celler till 1/3 del av 
biovolymen. Vad gäller cellantalet i yt- och djupproverna fanns det ingen tydlig dominans av någon 
klass förutom i Koljöfjord där Dactyliosolen fragilissimus var talrikast i ytprovet. 

Augusti 

Vid tidpunkten för denna provtagning var biovolymerna generellt låga och de integrerade klorofyll-
koncentrationerna var mycket lägre än vad de vanligtvis brukar vara denna månad (Fig. 1). Andelen 
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av kiselalger hade minskat biovolymsmässigt och dinoflagellater hade ökat jämfört med föregående 
månad vid de yttre stationerna. Ceratium tripos var vanlig på alla yttre stationer men på vissa av 
platser utgjorde även Protoperidinium divergens, Prorocentrum micans och Dinophysis acuminata*  
en betydande andel. Cellantalet dominerades av små oidentifierade celler och flagellater i både yt 
och djupproverna. Vid de södra stationerna var även släktet Chaetoceros talrika och vid Stretudden 
var det mycket Chrysochromulina spp. * i ytproverna. 

I det inre fjordsystemet med Koljöfjord och Havstensfjord fanns nästan inga kiselalger, det var 
dinoflagellater som stod för den största andelen av biovolymen. Prorocentrum micans, Lingulodi-
nium polyedrum* (Fig. 7), Dinophysis norvegica* , nakna dinoflagellater och arter från släktet Pro-
toperidinium fanns representerade. Cellantalet var även här dominerat av små oidentifierade celler 
och flagellater i både yt- och djupproverna.  

   

Figur 7. Under sensommaren var den potentiellt toxiska dinoflagellaten Lingulodinium polyed-
rum* (till vänster) vanlig i de inre fjordarna. På bilden i mitten ser man hur cellens yttre hölje bör-
jat spricka upp och att cellen bildat en temporär vilspor. Bilden till höger är taget i ett fluorescens 
mikroskop där höljet är infärgat med calco-fluor och lyser i blått och klorofyllet i cellen lyser rött. 
Foto: Malin Mohlin och Ann-Turi Skjevik 

 

September 

Växtplanktonsituationen hade förändrats från förra månaden men klorofyllkoncentrationen var fort-
satt låg även denna månad. Dinoflagellaterna, som dominerade i augusti vid de yttre stationerna, var 
nu reducerade vid Koster och Danafjord. Kiselalgerna Cerataulina pelagica, Asterionellopsis glaci-
alis, Dactyliosolen fragilissimus och Leptocylindrus minimus dominerade den stora biovolymen i 
söder (Fig. 3). Klorofyllkoncentrationen i ytan var högst på dessa stationer (Fig. 2). På Koster var 
biovolymen liten, det var framförallt Chaetoceros subtilis, Dactyliosolen fragilissimus samt 
Pseudo-nitzschia spp. * som stod för den större andelen. Kiselalgerna dominerade vad gäller cellan-
talet i ytproverna, men även i djupproverna på dessa stationer. Det var ett stort tillskott av silikat 
mellan augusti och september som möjliggjorde denna dominans av kiselalger.  

Vid Åstol och Stretudden var det framförallt dinoflagellaterna Protoperidinium denticulatum, 
Lingulodinium polyedrum* (Fig. 7)̧  Karenia mikimotoi, Prorocentrum micans och Protoperidinium 
depressum som stod för den största andelen av biovolymerna. Stretudden hade även en stor andel av 
kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. Kiselalger, små oidentifierade celler och flagellater var tal-
rikast på dessa två stationer i både yt- och djupproverna. 

I de inre fjordarna var biovolymerna lika varandra både vad gäller storlek och fördelning mellan 
klasserna, hälften var kiselalger och den andra hälften dinoflagellater. Dinoflagellaterna represente-
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rades främst av släktet Protoperidinium och kiselalgerna representerades av Bacteriastrum hyali-
num vid Koljöfjord och Leptocylindrus danicus vid Havstensfjord. I ytproverna hade Chaetoceros 
tenuissimus och Chaetoceros socialis högst cellantal i Koljöfjord och i Havstensfjord var släktet 
Pseudo-nitzschia*  talrikast. Cellantalet var lägre i djupproverna och på båda stationerna var det 
Chaetoceros tenuissimus oc h Chaetoceros socialis som dominerade cellantalet. Havstensfjord upp-
visade den för året, i Bohuslänskt vatten, största artdiversiteten (Tabell1). 

 

Tabell 1. De högsta noteringarna för artdiversitet, biovolym och antal celler/l under 2013  
Station med högst artdi-
verstet   Månad Antal arter   
Havstensfjord   September 51   
Kosterfjorden   Juli 48   
Danafjord   Dec 47   
Koljöfjord   Sept 47   

Art med störst biovolym Station Månad Biovolym (µg per liter) 
Detonula confervacea Havstensfjord Mars 8,0   
Cerataulina pelagica Danafjord September 3,2   
Detonula confervacea Koljöfjord Mars 2,9   

Art med flest antal celler/l Station Månad Celltäthet (celler per liter) 
Detonula confervacea Havstensfjord Mars 9278302   
Detonula confervacea Koljöfjord Mars 5368686   
Phaeocystis pouchetii*  Koljöfjord Maj 1643796   

 

Oktober 

Denna månad var biovolymerna generellt låga, högst värden återfanns vid Åstol och Stretudden. 
Klorofyllkoncentrationerna var normala för denna månad vid Åstol och Stretudden men betydlig 
lägre än vad det normalt brukar vara på de övriga stationerna. Vid Stretudden var klorofyllkoncent-
rationen högst på 15 och 20 meters djup, vid detta djup var även cellantalet högt och det var kiselal-
gen Asterionellopsis glacialis som dominerade i djupvattnet med drygt 1,4 miljoner celler per liter. 
För övrigt utgjorde kiselalgerna 80 % eller mer av biovolymerna vid samtliga yttre stationer (Fig. 3). 
Chaetoceros socialis, Chaetoceros debilis, Asterionellopsis glacialis, Dactyliosolen fragilissimus 
och släktet Pseudo-nitzschia*  visade sig utgöra den största andelen. Kiselalgerna dominerade cell-
antalet vid de yttre stationerna i ytproverna och i djupproverna. 

Dinoflagellaterna hade störst andel av biovolymen i de inre fjordarna och det var Ceratium furca 
som utgjorde den största andelen. Cellantalet i ytvattnet dominerades av den lilla kiselalgen Cy-
lindrotheca closterium och små oidentifierade celler. I djupvattnet fanns det även ett stort antal 
cryptomonader och flagellater samt celler från klassen Prymnesiales. 

November 

Den totala celltätheten var låg vid samtliga stationer vid detta provtagningstillfälle. Det var även 
generellt små biovolymer förutom vid Havstensfjord. Där utgjorde 4250 celler från arterna Cera-
tium furca och Coscinodiscus concinnus drygt 60 % av biovolymen. Klorofyllkoncentrationen var 
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hög i ytvattnet (Fig. 2) och även högst jämfört med de andra stationerna vad gäller de integrerade 
klorofyllkoncentrationerna (Fig. 1). I Koljöfjord dominerade Ceratium furca och Guinardia flaccida 
medan arter från släktet Ceratium dominerande på de övriga stationerna. I Kosterfjorden utgjorde 
även arterna Dictyocha speculum*  och Karlodinium veneficum*  en stor andel av biovolymen.  Den 
potentiellt toxiska arten Karlodinium veneficum* var en av de talrikaste arterna med 4000 och 5000 
celler per liter i Kosterfjordens yt- respektive djupvatten.  

 

  

Figur 8.  Släktet Ceratium var väldigt vanligt under januari, november och december. Bilden till 
höger visar Ceratium tripos (störst) och Ceratium lineatum, Den vänstra bilden är tagen i ett fluo-
rescensmikroskop och det är klorofyllet i Ceratium tripos som lyser rött.  

 

December 

Vid årets sista provtagningsomgång utgjordes den största delen biovolym av stora dinoflagellater 
och kiselalger (Fig. 3). Detta gällde i stort sett alla stationer med undantag av Kosterfjorden. De 
mest dominerande arterna var framförallt Ceratium furca, Ceratium lineatum, Ceratium tripos (Fig. 
8), Polykrikos schwartzii, Cochlodinium, kiselalgerna representerades av bl.a Coscinodiscus waile-
sii och släktet Thalassiosira. I Kosterfjorden dominerades den låga biovolymen av ciliaten Mesodi-
nium rubrum och nakna dinoflagellater samt små flagellater. Klorofyllkoncentrationerna var mycket 
låga men helt normala för säsongen på samtliga stationer (Fig.1).  

Cellantalet representerades främst av cryptomonader och andra små oidentifierade celler i både yt-
prover och djupprover. Vid Danafjord Åstol och Stretudden fanns det även ett stort cellantal olika 
kiselalger och dinoflagellater. 

 

4.2 Skadliga alger 2013 

Skadliga och giftiga alger förekom allmänt under samtliga månader i någon form under 2013. Inget 
direkt uppseendeväckande förekom under året. De fiskdödande arterna som vi har kring vår kust är 
oftast skadliga i mycket höga celltätheter. Detta år var förekomsterna överlag låga och endast vid 
enstaka fall lite förhöjda, men troligtvist inte så höga att de skapade problem. För andra skadliga 
arter, framför allt de giftproducerande, finns, av livsmedelsverket, fastställda varningsgränser att 
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förhålla sig till. Bland dessa arter var det endast vid ett fåtal tillfällen som varningsgränserna över-
skreds. 

Det giftproducerande dinoflagellatsläktet Alexandrium*  hör till det mest toxiska släktet vi har kring 
vår kust och varningsgränsen är satt till endast 200 celler per liter. Släktet förekommer framförallt 
på våren och sommaren. Flera arter inom släktet, men inte alla, producerar ett gift som är paralytiskt 
(PST). Giftet kan ackumuleras i musslor och därmed orsaka förgiftning av människor som äter 
musslorna. Vid tillräckligt höga nivåer i musslorna kan det i värsta fall leda till döden. Celler tillhö-
rande släktet Alexandrium*  är svåra att identifiera till art i traditionell övervakning med ljusmikro-
skop då få karaktärer är synliga i fixerade celler.  Den låga varningsgränsen, svårigheten att be-
stämma till art och den analyserade provvolymen leder till en osäker uppskattning av cellantal runt 
varningsgränsen då det räcker med 5 celler i ett prov för att överstiga varningsgränsen.  

Under sommaren förekom släktet Alexandrium*  över varningsgränsen i juli vid Havstensfjord och 
Koljöfjord som ligger i fjordsystemet runt Orust och Tjörn. I både juli och augusti återfanns även ett 
antal celler av släktet mycket nära gränsvärdet vid ett flertal stationer. Vid dessa provtagningar var 
det fram för allt Alexandrium pseudogonyaulax*  som förekom. Vid den södra stationen Åstol åter-
fanns även Alexandrium tamarense*  med 500 celler per liter.  I Livsmedelverkets övervakning av 
gifter i musslor återfanns dock inga gifter i musslorna under den period som släktet Alexandrium*  
förekom över varningsgränserna. Arten Alexandrium pseudogonyaulax* är med på den internation-
ella listan över giftiga alger (IOC http://www.marinespecies.org/hab/index.php). Det finns dock 
indikationer på att den kanske inte är giftig eller endast innehåller lite gift. 

 

Släktet Dinophysis*  tillhör också gruppen dinoflagellater, men producerar diarrégifter (DST). Detta 
släkte är vanligt förekommande kring Bohuskusten. Gifterna de producerar är inte dödliga, men ger 
magsjuka med magsmärtor och diarré i ett par dagar. Dinophysistoxinerna är de vanligast förekom-
mande gifterna längs Bohuskusten och kan förekomma året runt, men framför allt under sommar 
och höst i förhöjda halter. Det finns flera arter inom släktet som producerar gifter och olika arter är 
giftiga i olika grad. Varje art har därför en artspecifik varningsgräns för celltäthet. 

 

Figur 9. Släktet Dinophysis med de tre arterna som fram för allt förekommer i våra vatten. Till 
vänster D. acuta nedre till höger D. norvegica samt upp i höger D. acuminata. 
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Någon eller några arter av släktet Dinophysis*  förekom i större eller mindre antal under större delen 
av sommaren och hösten vid de södra stationerna Åstol och Danafjord och även den norra stationen 
Stretudden. Celltätheter nära eller över gränsvärdet för någon av arterna återfanns endast under 
sommarmånaderna och vid samtliga stationer. Överlag var celltätheten av släktet lågt under hela 
året. I Livsmedelverkets övervakning av gifter i musslor återfanns dock inga gifter i musslorna un-
der den period som arter av släktet Dinophysis*  förekom över varningsgränserna.  

 

Släktet Pseudo-nitzschia innefattar ett antal arter där vissa arter producerar gift som bland annat kan 
orsaka minnesförlust (ASP). Släktet är svårt att identifiera till art i vanlig övervakning då många 
karaktärer som särskiljer arterna kräver elektronmikroskopi. Giftet kan ackumuleras i musslor och 
därmed orsaka förgiftning av människor som äter musslorna. Vid tillräckligt höga nivåer i muss-
lorna kan det i värsta fall leda till döden. Gränsvärdet var tidigare på 1 miljon celler per liter men 
sänktes förra året till 100 000 celler per liter. Släktet återfanns vid framförallt under andra delen av 
året men i lägre celltätheter. Endast vid Havstensfjord i september återfanns celltätheter över gräns-
värdet. I Livsmedelverkets övervakning av gifter i musslor återfanns dock inga gifter i musslorna 
under den period som arter av släktet Pseudo-nitzschia*  förekom över varningsgränsen.  

Den potentiellt fiskdödande gruppen Prymnesiales** (tidigare benämnd Chrysochromulina), som 
ibland uppgår till flera miljoner celler per liter, framför allt sommartid, uppmättes som högst till 
strax över 100 000 celler per liter vid provtagningen i juli i Koljöfjord. 
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Tabell 2. Förekomst av potentiellt skadliga samt giftiga alger. 

 Potentiellt skadliga arter observerade 2013. mycket under varningsgräns låg celltäthet
under varningsgräns hög celltäthet
över varningsgräns mycket hög celltäthet
mycket över varningsgräns

Danafjord Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulax

Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium micrum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena

Åstol Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulaxPSP 200 celler/l
Alexandrium tamarense PSP 200 celler/l
Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium veneficum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena

Havstensfjord Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulaxPSP 200 celler/l
Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium veneficum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena  
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Koljöfjord Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulaxPSP 200 celler/l
Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium veneficum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena

Stretudden Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulax

Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium veneficum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena

Kosterfjorden Effekt Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros sp. Fiskdöd

Pseudo-nitzschia spp ASP 100 000 celler/l
Alexandrium spp PSP 200 celler/l
Alexandrium pseudogonyaulaxPSP 200 celler/l
Azadinium spinosum AZA

Dinophysis acuminata DSP 1500 celler/l
Dinophysis acuta DSP 200 celler/l
Dinophysis norvegica DSP 4000 celler/l
Dinophysis rotundata DSP 1500 celler/l
Karenia mikimotoi Fiskdöd

Karlodinium veneficum Fiskdöd

Lingulodinium polyedrum YTX, PTX

Protoceratium reticulatum YTX 1000 celler/l
Dictyocha speculum Fiskdöd 1 milj. celler/l
Pseudochattonella Fiskdöd

Heterosigma akashiwo Fiskdöd

Chrysochromulina spp Fiskdöd

Phaeocystis Fiskdöd

Aphanizomenon spp

Nodularia spumigena
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4.3 Bedömningsgrunder och växtplankton 

Liksom för fysiska och kemiska parametrar, har Naturvårdsverket tagit fram bedömningsgrunder för 
växtplankton (Handbok 2007:4). Status klassificeras utifrån biomassan av autotrofa och mixotrofa 
växtplankton uttryckt som biovolym (mm3/l) och klorofyll a (µg/l). Bedömningsgrunderna gäller för 
perioden juni-augusti och prov skall tas minst tre men helst fem gånger per år jämt fördelat över 
denna period. 

Bedömningsgrunderna för växtplanktons biovolym är baserad på kvantifiering och artbestämning av 
växtplankton i Lugol-konserverade prover. Analysen görs med inverterat ljusmikroskop enligt 
Utermöhlmetoden. 

Storleksklasser för olika arter erhålls genom att använda en tabell: Biovolumes and size-classes of 
Phytoplankton in the Baltic Sea, som finns tillgänglig på SMHI’s hemsida under namnet ”PEG-
lista” (http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Havsmiljodata). Obligata heterotrofa arter inklu-
deras inte i beräkningen av biovolym. 

Klorofyll a analyseras enligt standardmetoder, med aceton eller etanol som extraktionsmedel. Enligt 
bedömningsgrunderna skall statusklassning baseras på integrerade prover provtagna med slang (0-
10m) i de typområden stationerna ligger i. När slangprovtagning saknats har resultat från diskreta 
djup integrerat över djupet från 0 till 10m. 

Beräkning av statusklass för biovolym och klorofyll a görs enligt följande: 

1) Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas per prov utifrån framtagna referensvärden, enligt 
EK=(Referensvärde)/(Observerat värde). EK visar avvikelsen från ett referensvärde. Statusklasserna 
benämns hög (H), god (G), måttlig (M), otillfredsställande (O) och dålig (D). 

2) Medelvärdet av EK beräknas för varje år och provtagningsstation.  

3) Medelvärdet av EK beräknas för varje år och vattenförekomst utifrån representativa stationer. 

4) Medelvärdet av EK beräknas på data från minst tre år från den senaste sexårsperioden. 

5) Statusklassning görs genom att flerårsmedelvärdet av EK jämförs med de angivna EK-
klassgränserna.  

6) Om EK beräknats för både biovolym och klorofyll vägs EK samman för slutlig statusklassning. 

 

Statusklassificering med hjälp av växtplanktonbiovolym har gjorts sedan 2009. Chl a har statusbe-
dömts sedan början av 1990 talet. Vattendirektivet kom år 2000. De sex provtagningsstationerna i 
BVVF’s övervakningsprogram där både biovolym samt chl a provtagits har här statusklassats med 
hjälp av beräknade biovolymer och Chl a mängd för 2013 samt för perioden 2011-2013.  En sam-
manvägd bedömning av biovolym samt Chl a presenteras också. Grafer samt tabeller som visar be-
dömning baserad på Chl a koncentration och biovolym för samtliga år finns i bilaga 2. 

De befintliga bedömningsgrunderna är under revidering i forskningsprojektet WATERS och de 
närmsta åren kan dessa komma att revideras. 
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Med nuvarande bedömningsgrunder bedöms samtliga stationer ha haft hög status under perioden 
2011-2013 både i den sammanvägda bedömningen men även för de enskilda parametrarna biovolym 
samt klorofyll. När man tittar på det enskilda året 2013 hade Kosterfjorden god status med avseende 
på klorofyll medan övriga stationer hade hög status. 

 

Tabell 3. Statusklassning biovolym (mm3/l) för 2013 samt treårsperioden 2011-2013. För Koster-
fjorden*  har treårsbedömningen utförts på data från 2010, 2011 samt 2013 då endast två provtag-
ningar utfördes 2012. 

2013 ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE medeltal

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Biovol mm3/l Biovol mm3/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3.99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 0,47 0,90 4,99
Stretudden 0,58 0,80 4,87
Havstensfjord 0,60 1,35 4,99
Koljöfjorden 0,51 1,35 4,99
Åstol 0,77 0,80 4,48
Kosterfjorden 0,35 0,80 4,99

(2011-2013) ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Biovol mm3/l Biovol mm3/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3.99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 0,59 0,90 4,83
Stretudden 0,62 0,80 4,85
Havstensfjord 0,94 1,35 4,78
Koljöfjorden 0,77 1,35 4,97
Åstol 1,10 0,80 4,28
Kosterfjorden* 0,54 0,80 4,99  
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Tabell 4. Statusklassning klorofyll (µg/l) för 2013 samt treårsperioden 2011-2013. För Kosterfjor-
den*  har treårsbedömningen utförts på data från 2010, 2011 samt 2013 då endast två provtagning-
ar utfördes 2012. 

2013 ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE medeltal

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Chl a µg/l Chl a µg/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3,99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 2,43 1,60 3,58
Stretudden 0,96 1,30 4,99
Havstensfjord 1,40 1,90 4,99
Koljöfjorden 1,16 1,90 4,99
Åstol 1,51 1,10 3,99
Kosterfjorden 1,44 1,10 3,88

(2011-2013) ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Chl a µg/l Chl a µg/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3,99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 1,90 1,60 4,24
Stretudden 1,30 1,30 4,61
Havstensfjord 1,94 1,90 4,57
Koljöfjorden 1,61 1,90 4,68
Åstol 1,78 1,10 3,48
Kosterfjorden* 1,59 1,10 3,77  
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Tabell 5. Statusklassning för sammanvägda bedömning av Chla samt biovolym för 2013 samt 
treårsperioden 2011-2013. Vid Kosterfjorden* har data från 2010, 2011 samt 2013 vägts samman 
för Chl a då endast 2 resultat erhölls under 2012. 

2013 ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE medeltal

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Biovol mm3/l Biovol mm3/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3.99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 0,47 0,90 4,99
Stretudden 0,58 0,80 4,87
Havstensfjord 0,60 1,35 4,99
Koljöfjorden 0,51 1,35 4,99
Åstol 0,77 0,80 4,48
Kosterfjorden 0,35 0,80 4,99

(2011-2013) ÅRS DATA

TYPOMRÅDE    
STATION

UPPMÄTT 
VÄRDE

REFERENS-
VÄRDE

HÖG GOD MÅTTLIG
OTILLFRE

DS-
STÄLLAND

DÅLIG

Biovol mm3/l Biovol mm3/l
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde
Numeriskt 

värde

4-4,99 3-3.99 2-2,99 1-1,99 < 1
Danafjord 0,59 0,90 4,83
Stretudden 0,62 0,80 4,85
Havstensfjord 0,94 1,35 4,78
Koljöfjorden 0,77 1,35 4,97
Åstol 1,10 0,80 4,28
Kosterfjorden* 0,54 0,80 4,99  
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