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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING
Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid tre tillfällen år 2013: juni, 
juli och augusti samt tre tillfällen år 2014: maj, juli och september, för att studera förekomst 
och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda vikar (0-1 m). Sammanlagt fotograferades 
över 1080 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers täckningsgrad. Kvantiteten 
fintrådiga alger antas stå i proportion till störningsgraden inom de marina ekosystemen. 

Region 1 i norra Bohuskusten har fortfarande stor förekomst och täckning med fintrådiga 
alger, men en ökning i övriga tre regioner - särskilt region 3 är tydlig. Dessutom har många 
tidigare algfria vikar i t ex Gullmaren börjat få påtagliga förekomster med fintrådiga alger.
 
Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 
2013 (2011-års värden anges inom parentes) längs hela Bohuskusten i 44 % (35) av de 
fotograferade vikarna i juni, 54 % (47) i juli och 37 % (48) i augusti. Motsvarande me-
delvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) var 12% (7) i juni, 14 % (14) i juli 
och 10 % (11) i augusti. 

Medelförekomsten under år 2014 var 24 % i maj, 39 % i juli och 50 % i september. Mots-
varande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) var 5 % i maj, 11 % i 
juli och 14 % i september. 

Den invasiva och främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla förefaller ha ökat 
något inom grundområdet mellan Rivö, Asperö och Brännö (region 4) jämfört med t ex 
undersökningarna 2010-2011 (referenser 33-34). 
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SUMMARY

2 SUMMARY
Inventory using aerial photographs were performed at three occasions: May-June, July 
and August-Septembre in 2013 and 2014 to study prevalence and degree of coverage of 
filamentous algae in shallow waters along the Swedish Bohus coast. More than 540 shal-
low bays were photographed for area calculation of the per cent coverage of filamentous 
algae. The quantity of filamentous algae is proportional to the degree of disturbance in 
the marine ecosystem. 

Region 1 in the north Bohus coast still has high occurrence and coverage of filamentous 
algae, but also the other regions - especially region 3 - show increased values. 

The occurrence of filamentous algae (with degrees of coverage exceeding 5 %) during 
year 2013 along the whole coast line was 44% of the photographed bays in June, 54 % in 
July and 37 % in August. The corresponding mean values of algal coverage was 12% in 
June, 14 % in July and 10 % in August. 

The corresponding values for the year 2014 was 24% of the photographed bays in May 
39 % in July and 50 % in Septembre. The mean values of algal coverage was 5 % in May, 
11 % in July and 14 % in Septembre. 

The expansion of the alien and invasive red algae Gracilaria vermiculophylla seems to 
have increased within the shallow bottoms between Rivö, Asperö and Brännö (region 4) 
compared to investigations of 2010 and 2011. 
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3 INLEDNING
Grunda havsområden med finsedimentbottnar vid Bohuskusten har sedan mitten av 
1900-talet genomgått en storskalig förändring, där stora delar har varit täckta av snabb-
växande fintrådiga alger under sommar och höst.

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

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

Vidare bör uppskattning kunna göras av de effekter som algerna kan medföra i ett längre 
tidsperspektiv - d v s hur algerna kan påverka och påverkas av olika processer inom kuste-
kosystemen. Uppgifter om sedimentens syreförhållanden, innehåll av närsalter, faunasam-
hällenas struktur och funktion, samt algsamhällenas roll i kustområdets kol-, fosfor- och 
kvävebudget, har betydelse vid utvärdering av undersökningarna. Fram till år 2011 genom-
fördes sådana provtagningar. För åren 2013 och 2014 har dock endast flygfotografering
genomförts med en utvärdering av fotografierna i föreliggande rapport.

4 METOD
Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda kustområden 
genomfördes vid tre tillfällen under åren 2013 och 2014: maj-juni, juli och augusti-septem-
ber. För att erhålla en tillfredställande upplösning i tid och rum krävs att undersökningen 
genomförs inom ett relativt stort område. Undersökningen därför genomförts utmed hela 
Bohuskusten, som indelats i fyra regioner baserat på SMHI:s områdesregister - region 1: 
Idefjorden-Fjällbacka, region 2: Fjällbacka-Gullmarsfjorden, region 3: Tjörn-Orust och 
region 4: Marstrand-Billdal (se Bilagor 1-4). Några vikar är också belägna i norra Halland.

Flygfotograferingen genomfördes från 100-200 m höjd under dagar med goda siktförhål-
landen och svag vind. Inom region 1, 2 och 4 fotograferades i förväg av BVVF slumpvis 
utvalda 40 st vikar och inom region 3, med de stora öarna Orust och Tjörn, fotograferades 
60 st vikar. Det totala urvalsmaterialet består av ca 700 vikar, vilka redovisas i Bilaga 1. 

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

INLEDNING
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Bilderna bearbetades och analyserades med hjälp av programmen Photoshop, Autodesk 
Map3D för bildbehandling och ytberäkningar (principen framgår av bilden ovan). Samtliga 
bilddata infördes i GIS-programmet MapInfo för att kunna utföra sökningar/beräkningar 
av olika procentintervall med avseende på algernas täckningsgrad mm, vilket redovisas 
i Bilaga 2-4. I många fall där t ex fintrådiga alger förekommer strax under ytan på ålgräs  
eller där ett stort antal små fläckar förekommer, så går det inte att beräkna den samman-
lagda ytan enligt ovan. I dessa fall har en subjektiv bedömning av ytan gjorts.
 
Utbredning av alger har angetts som den procentuella andel av varje lokal/vik, som var 
täckt av fintrådiga alger. 

Tolkningen av flygbilderna är ofta förenad med svårigheter och kräver god kännedom om 
bottensamhällena inom hela undersökningsområdet. I många fall är det omöjligt att avgöra 
vad som egentligen är fintrådiga grönalger på grund av blekning och/eller uppblandning 
med framför allt brunslicken Pilayella litoralis, som ofta dominerar. Den övergödningsin-
dikerande grönalgen svartnande havssallad Ulvaria obscura hör emellertid till bladformade 
alger och förkommer ofta i stora mängder bland övrig grönalgsvegetation. Arten förväxlas 
ofta med Ulva lactuca, som däremot är en renvattenkrävande grönalg. 

I listan över samtliga drygt 700 lokaler (se Bilaga 1) är definitionen av en ”vik” i många fall 
oklar eller t o m missvisande. Ibland utgöres lokalerna av sund mellan öar, medan tydliga 
och mer intressanta vikar strax intill ej har varit med på listan. Även rena färskvattenlo-
kaler förekommer, t ex innanför Slussen på östra Orust. Den ursprungliga listan är därför 
alltjämt i behov av en omfattande revidering, vilket tidigare påpekats.

METODIK

Fig 1:  Definition av en ”vik” (röd) och principen för hur trådalger markeras för ytberäkning (blå linje).
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RESULTAT

Fig 2. Riklig förekomst med flytande grönalger Enteromorpha sp. och Cladophora flexuosa i inre 
Tjärnöarkipelagen.

Fig 3. Riklig förekomst med flytande alger i norra delen av Region 1.
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RESULTAT

Fig 4. Flytande algmassor (tarmtång Enteromorpha sp.) i Älgölerans grunda områden. Två kanotister 
utgör bra storleksjämförelser. 

Fig 5. I Skinteboviken (Askims skärgård, region 4) förekommer ofta både flytande algmassor och närmast 
strandkanten rosafärgade purpurbakterier. 



9

5 RESULTAT

5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING AV TRÅDALGER

Förekomst och utbredning av fintrådiga alger redovisas kvantitativt i Bilagorna 2-4. 

Algernas utbredningstäthet på vattenytan påverkas starkt av rådande vindförhållande. Efter 
en dag med hård pålandsvind kan exempelvis hela algmassan driva in mot strandkanten 
och packats samman till en tjock matta. En vik som tidigare varit algtäckt kan således 
vid sådana tillfällen bli nästan algfri, om man enbart ser till flytande algmassor. Däremot 
blir i regel fintrådiga alger kvar om de växer under ytan på t ex ålgräs, nating eller annan 
högre algvegetation. När vindarna sedan minskar kan dessa inom kort tid komma att täcka 
vattenytan igen. 
 
Störst förekomst med fintrådiga alger och täckningsgrader på ca 70-80 % av vikarnas yta 
noterades, som vid alla andra undersökningstillfällen, i några enstaka mer eller mindre 
instängda vikar, som alltid uppvisar avvikande och höga värden. Dessa är Almösund, Mjörn 
(kring Stenungsund), Lavösund och Slupekilen i region 3 (nordvästra Orust), Klevekilen 
(Kungshamn) samt några vikar i inre Tjärnöarkipelagen i region 1. 

Inom region 1 förefaller en minskning inträffat under senare år. Här finns flera vikar som 
tidigare hade mycket höga trådalgsförekomster, men som nu är tämligen fria från dessa 
alger.

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 
2013 (2011-års värden anges för jämförelse inom parentes) längs hela Bohuskusten i 44 
% (35) av de fotograferade vikarna i juni, 54 % (47) i juli och 37 % (48) i augusti. Mots-
varande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) var 12% (7) i maj, 14 % 
(14) i juli och 10 % (11) i september. 

Medelförekomsten under år 2014 var 24 % i maj, 39 % i juli och 50 % i september. Mots-
varande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) var 5 % i maj, 11 % i 
juli och 14 % i september. 

Den regionvisa procentuella förekomsten respektive utbredningen under de senaste 15 åren 
framgår av tabellen i fig 6 och i diagrammen i fig 7 och 8. Röda värden anger maximala 
värden för respektive år. 

Utbredningen av fintrådiga alger i region 1 har en minskande trend i både maj och sep-
tember medan övriga regioner ökat. I juli uppvisar däremot samtliga regioner en ökande 
trend (se fig 8).

Förekomst och täckningsgrad av trådalger brukar vanligtvis öka under sommaren för att 
kulminera under hösten. Augusti och september brukar därför som regel visa högre värden 
inom ett större antal vikar jämfört med vår och sommar. 

RESULTAT
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RESULTAT

Fig 6: Tabellen redovisar ”förekomsten” definierad som det procentuella antalet vikar med mer än 5% täck-
ningsgrad trådformade alger. ”Utbredningen” är ett procentuellt medelvärde för täckningsgraden inom varje 
region. Största värden har markerats med rött. Värdena redovisas även i diagramform på efterföljande sidor.

        
 REGION 1 2 3 4  1 2 3 4

ÅR MÅNAD FÖREKOMST (%)   UTBREDNING (%)    
          
  Juni  66 20 15 7  19 3 2 2          2000  Juli  63 16 6 10  21 3 2 2            Augusti  65 10 7 6  21 2 2 1                     Juni  74 29 19 14  26 7 5 6          2001  Juli  49 25 23 3  12 7 5 1            Augusti  73 36 6 5  23 9 1 1                      Juni  68 10 24 10  22 2 7 1         2002  Juli  62 19 16 5  23 5 4 0            Augusti  82 60 25 13  32 17 7 2                      Juni  72 40 48 50  25 7 12 13          2003  Juli  97 76 58 80  39 21 15 23             Augusti  98 45 38 43  57 12 19 17  
  Maj  31 5 13 0  9 2 5 1          2004  Juli  48 43 15 5  24 10 3 1            Augusti  69 69 16 23  26 13 5 3

  Juni  47 28 13 15  10 5 4 3          2005  Juli  62 40 35 15  21 9 4 2            Augusti   65 55 35 35  20 8 6 7

  Juni  15 10 8 13  3 2 2 2          2006  Juli  73 55 40 25  14 12 8 4            Augusti  57 40 27 6  13 11 6 2

  Maj  45 31 27 12  11 7 7 5          2007  Juli  - - - -  - - - -            Augusti  70 51 63 60  25 18 16 10

  Juni  70 35 45 51  15 5 8 9          2008  Juli  66 53 45 38  26 18 12 5            September 53 36 45 41  18 9 11 9

  Maj  63 48 53 45  27 15 18 23         2009  Juli  65 55 45 28  33 19 16 14            Augusti  70 58 48 56  38 22 27 17

  Maj  67 45 30 33  17 6 7 4          2010  Juli  75 65 47 51  26 18 13 9            September 64 50 62 61  22 10 17 16

  Maj  45 26 33 37  9 4 9 7          2011  Juli  56 60 36 35  19 18 11 7          
  September 56 63 38 36  16 15 8 5

  Juni  65 28 33 50  18 7 7 15          2013  Juli  76 49 48 43  26 10 10 11          
 Augusti  61 18 25 45  21 3 4 10

  Maj  28 23 20 27  6 4 3 6          2014  Juli  60 29 22 44  18 11 6 9
 
  September 68 35 39 57  21 6 10 17
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RESULTAT

Fig 7: Algförekomsten under 16 år i respektive 
region (REG) definierad som det procentuella 
antalet vikar med mer än 5% täckningsgrad av 
trådalger.

Regressionslinjerna är alltjämt stigande med 
undantag för region 1 i maj och september.
 
Under vår och höst uppvisar region 1 en minskad 
trend beträffande förekomst och de övriga 
regionerna en ökning. Under sommaren visar alla 
regioner en parallell ökning. 

Förekomst maj-juni  Förekomst juli

Förekomst aug-sept.

%

%

%
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RESULTAT

Fig 8: Algutbredningen under16 år i respektive 
region definierad som ett procentuellt medelvärde 
för täckningsgraden inom varje region (REG).

Regressionslinjerna uppvisar likartade mönster 
som för algförekomsten redovisad i fig 7. 

Under vår och höst uppvisar region 1 en minskad 
utbredningstrend och de övriga regionerna en 
ökning. Under sommaren visar alla regioner en 
parallell ökning. I region 1 är amplituderna i 
regel mycket större jämfört med övriga regioner.

Utbredning maj-juni Utbredning juli 

Utbredning aug-sept.% 

% %
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RESULTAT

5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Enligt tidigare undersökningar har drygt 25 algtaxon och minst 2 marina fanerogamer 
ingått i de insamlade proverna. Endast Enteromorpha spp., Cladophora spp., kan anses 
utgöra ”fintrådiga” gröna alger. 

Den alggrupp, som alltjämt dominerar inom de ”trådformiga” algsamhällen, är framför 
allt tarmtång Enteromorpha spp., som är ett grönalgskomplex med mer eller mindre 
grenade former - men rörformig bål. Denna kan vara så tunn att algen lätt kan förväxlas 
med Cladophora flexuosa om inte stereolupp eller mikroskop användes. Därefter kommer 
först brunslicken Pilayella litoralis och därefter grönslicken Cladophora flexuosa, som är 
fintrådiga brun- respektive grönalger bestående av förgrenade enkla cellrader, dvs ”äkta” 
fintrådiga alger.

Den invasiva och främmande rödalgen agarsnärja Gracilaria vermiculophylla, som kom 
till Sverige år 2003 vid grundområdena mellan Rivö-Brännö-Asperö expanderade snabbt 
här under några efterföljande år och slog ut tidigare bestånd med både ålgräs Zostera ma-
rina och svartnande havssallad Ulvaria obscura. Under perioden 2008-2011 inträffade en 
betydande minskning och en viss stabilisering av beståndet bedömdes ha inträffat. Under 
2013 och 2014 tycks agarsnärjan återigen ökat i utbredning inom grundområdet.
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RESULTAT

6 UTVÄRDERING

6.1 Jämförelser över längre tidsperiod

I Bilaga 2-4 redovisas förutom algstatus år 2013 också situationen år 2000 som infälld bild., 
vilken kan användas för jämförelse av utvecklingen sedan dess fram till 2014 (Bilaga 5-7). 

Trendutvecklingen sedan undersökningarna startade i slutet av 1990-talet framgår av dock 
bäst av graferna i fig 7 och 8. 

Beträffande förekomsten (fig 7) under vår och höst är ökar regressionslinjerna för regioner-
na 2, 3 och 4, medan region 1 visar en minskad trendutveckling. Samma förhållande gäller 
även utbredningen (fig 8). 

Under juli månad så är trendutvecklingen något ökande i samtliga regioner för både före-
komst (fig 7) och utbredning (fig 8).

Vad som är intressant är att amplituden för både förekomst (fig 7) och utbredning (fig 8) 
har minskat under åren - särskilt för region 1.
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RESULTAT

Fig 9. Hjältöns grunda bottnar i Koljefjorden har alltid varit utan fintrådiga alger sedan HydroGIS AB 
påbörjade undersökningarna år 2003.
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7 SLUTSATSER
I föregående rapporter om fintrådiga alger (referenser 26, 28, 29 och 32) konstaterades att 
reducerade fiskpopulationer genom överfiske har en direkt negativ inverkan på de marina 
bottnarnas ekologiska utveckling och tillstånd. Genom de kaskadeffekter som därmed 
inträffar, gynnas i slutfasen massförekomsten av fintrådiga alger, varvid ett ”övergödnings-
liknande” tillstånd uppkommer. 

Slupekilen vid nordvästra Orust (Region 3) är ett utmärkt exempel på en instängd vik som 
alltid haft mycket hög förekomst av fintrådiga alger, trots att inga utsläpp av övergödande 
ämnen förekommer. Hypotesen är att inga rovfiskar har kunnat ta sig in i Slupekilen, varför 
nämnda kaskadeffekter ger upphov till fintrådiga alger. Nyligen har kilen fått förbindelse 
med havet genom nya kulvertar genom vägbanken, varför det är intressant att följa utveck-
lingen när större fisk kan vandra in och återställa balansen i ekosystemet. 

Det skall särskilt påpekas att grönalger har mycket effektiva övervintringssystem som 
codioloida celler med kraftiga väggar, eller basalceller som bildar mikroskopiska skivor 
eller trådar på hårda underlag. Alla dessa ligger på våren redo att antingen massproducera 
sporer eller ge upphov till snabbväxande trådalger. Normalt reduceras denna tillväxt av 
betande organismer som småsnäckor, kräftdjur m fl.  Saknas dessa på grund av för mycket 
småfisk och räkor blir tillväxten av alger okontrollerad.

Det som ytterligare talar för teorin om överfiske, som huvudorsak till ökningen av fintrå-
diga alger, är uteblivna förväntade påtagliga förbättrade effekter på den marina grundbot-
tenmiljön trots stora satsningar på, dels kväverening vid bl a GRYAAB  i Göteborg, dels 
effektivare avloppsrening genom överföringsledningar från Ljungskile till Uddevallas 
avloppsreningsverk (ARV), och från Henån till Ellös ARV. Detta framgår dels genom 
jämförelser av utbredningskartorna från år 2000 och åren 2013 och 2014 (Bilaga 2-4) dels 
av diagrammen i fig 7-8. Minskningen av de fintrådiga algerna kunde ha förväntats bli 
mycket större av dessa åtgärder. 

I Bilaga 8 redovisas utsläppskällorna för kväve och fosfor utmed Bohuskusten - en un-
dersökning framtagen av länsstyrelsen (referens 8). De i särklass största utsläppen sker i 
södra halvan av Bohuskusten, där vi mot förväntan har minst förekomster och täckning 
med fintrådiga alger. I den norra halvan är det både få och små utsläpp av närsalter, samt 
att man på 1990-talet genomförde sanering med kommunalt avlopp i skärgården mellan 
Råssö och Strömstad (Region 1). Trots dessa faktorer så är det i den norra delen (Region 
1) som vi alltid har de största förekomsterna och täckningsgraden med fintrådiga alger. 

Slutsatsen av det ovan framförda är att närsaltbelastning således inte är den direkta orsaken 
till massförekomst av fintrådiga alger.

SLUTSATSER
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REKOMMENDATIONER

9 REKOMMENDATIONER 
Inför framtida kartläggningar av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas 
en omarbetning av programmet, vilket också tidigare framhållits.

Utvalda vikar måste ses över och revideras så att bara relevanta vikar enligt definitionen 
på vik följs (se fig 1). I den nuvarande listan förekommer alltför många sund, öppna vat-
tenytor, diffust definierade vikar och till och med insjövatten (Slussen). I vissa regioner 
finns även stora luckor utan uttagna vikar t ex Öckerö kommun norra delen, Byfjorden, 
Grebbestad-Fjällbacka och i Kosterarkipelagen, som numera är nationalpark, saknas vikar 
helt. I vissa delar t ex Hakefjorden utanför Byfjordens mynning finns tätt med lokaler, 
vilka borde kunna reduceras till några få. 

Antalet vikar föreslås utökas till 70 st inom vardera regionen 1, 2 och 4 samt 100 st i region 
3. Vikarna bör helst inte väljas slumpmässigt utan samtliga vikar fotograferas och utvär-
deras. Flygrutten bör läggas upp så den är lika år från år, vilket ger både rutin och bättre 
resultat. Med ett urval på sammanlagt 310 vikar får man ett material, som är mycket mer 
lämpat för jämförelser. I sammanhanget bör det nämnas att vid varje flygning som gjorts 
hittills tas normalt drygt 500 bilder på vikar i marin miljö. 

Framtida undersökningar med flygfotografering av fintrådiga alger bör givetvis också komplet-
teras med uppgifter om täckningsgraden för bentiska cyanobakterier och framför allt ålgräs. 
Utbredningen och förändringar av ålgräsvegetation är i samhällsplanering alltid efterfrågade 
fakta. Flygfotografering av grunda bottnar är en oslagbar inventeringsmetod i dessa samman-
hang. Med undantag av ålgräsinventeringen i Göteborg 2005 (referens 23) har i stort sett samtliga 
inventeringar av ålgräs utförts från mindre båtar med vattenkikare, varav många t o m gjorts 
utan tillgång till GPS - osäkerheten av utbredningsgränserna har i dessa fall blivit allt för stor. 

Nyskapande av grunda bottnar för etablering av ålgräs (kräver bottnar med mindre djup än 
5 meter) och blåmusselbankar (mindre djup än 8-10 meter) måste eftersträvas i samband 
med muddringar utmed våra kuster. I de fall sedimenten ej är kontaminerade med miljögifter 
borde det vara en självklarhet att muddermassorna snarare skall betraktas som en naturresurs 
än som i nuläget - ”miljöfarligt avfall”. De bottnar som därmed skulle kunna byggas upp 
bör helst vara sedimentbottnar i lämpligt skyddat läge, som inte har någon högre vegetation, 
dvs djupet är större än ca 5-6 meter. Denna bottentyp dominerar utmed våra kuster och är 
således ingen bristvara, vilket bottnar med ålgräs och blåmusselbankar är. Vid inspektion av 
två gamla muddertippar (Viten utanför Wallhamn samt i Askeröfjorden) där bottnarna höjts 
till mindre än 10 meter har nu efter några årtionden utvecklats till betydande musselbankar 
med 100% täckningsgrad av blåmusslor, som filtrerar och renar vattnet samt skapar attrak-
tiva biotoper för andra marina organismer. Det ekologiska värdet har således mångfaldigas.

Stenungsund 2015-11-27
 
HydroGIS AB Lars-Harry Jenneborg

      marinbiolog
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Läge för samtliga ca 700 lokaler varifrån 180 slumpmässiga 
urval gjorts inför varje flygfotografering BILAGA 1
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Fintrådiga alger i grunda vikar under juni 2013 BILAGA 2
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Fintrådiga alger i grunda vikar under juli 2013
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BILAGA 4Fintrådiga alger i grunda vikar under augusti 2013
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    BILAGA 5Fintrådiga alger i grunda vikar under maj 2014
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BILAGA 6Fintrådiga alger i grunda vikar under juli 2014

H
yd

ro
G

IS
 A

B 
20

15



BILAGA 7Fintrådiga alger i grunda vikar under september 2014
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BILAGA 8

Utsläpp av kväve (N) och fosfor (P) från reningsverk och industrier utmed Bohuskusten. Inom 
grönmarkerat område (huvudsakligen Region 1) saknas större utsläpp och det är här de största 
förekomsterna med fintrådiga alger alltid återfinns. Jämför med utbredningskartorna i Bilaga 
2-7.  Från länsstyrelsens rapport referens 8.


