
 

 

Växtplanktonrapport 2005  

Ann-Turi Skjevik 
   

Nr. 2006-4 

 

Rapport  



 2 

Pärmbild. 
Bilden föreställer ciliaten Laboea strobila som beskrevs som ”Månadens alg” i 
”Månadsbladet Bohuskustens vattenvårdsförbund” december 2005. Foto: Ann-Turi 
Skjevik. Copyright tillhör fotografen.  
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1 Sammanfattning 

Planktonåret 2005 inleddes i början av februari med mycket lugna förhållanden, vilket är en 
typisk vintersituation, med låga cellantal och klorofyllhalter och höga närsalthalter. I mars 
var det vårblomning i olika stadier vid alla stationer förutom Havstens- och Koljöfjord, där 
blomningen kom igång något senare precis som året innan. Vid nästa provtagning, i april, 
var blomningen över även vid de senare stationerna och artsammansättningen hade övergått 
till betande, heterotrofa arter, särskilt dinoflagellater och ciliater. I maj observerades en del 
giftiga arter i proverna, och då särskilt Alexandrium spp* , som översteg gränsvärdet vid alla 
stationer förutom Kosterfjord. Även i juni varnades det för Alexandrium*  vid tre av 
stationerna, vid övriga låg cellantalet under gränsvärdet. Årets kalkflagellat-blomning 
började i juni och fortsatte in i juli månad som även den präglades av en del giftiga arter, 
som Pseudo-nitzschia spp*, Dinophysis spp*  och Alexandrium spp*. I Havstens- och 
Koljöfjord observerades Dinophysis acuta över gränsvärdet till och med oktober respektive 
november månad. Hösten visade på prover med hög diversitet till och med november månad 
med måttliga till höga halter av klorofyll a, och en del inslag av giftiga arter för människor 
och/eller fisk. I december var det åter vinterlugn, vilket var mest påtagligt vid de inre 
stationerna. 

Rådata från växtplanktonanalyser finns som bilaga samt i SMHI:s växtplanktondatabas. 

2 Bakgrund 

Inom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds miljöövervakningsprogram genomförs 
undersökningar av växtplankton. Proverna har tagits en gång per månad under hela året, med 
undantag av januari, på sex stationer: Danafjord, Åstol, Havstensfjord, Koljöfjord, Brofjorden 
och Kosterfjorden. 

Proverna har tagits kvantitativt med slang i två intervall; 0-10 och 10-20 meter. Vid varje 
tillfälle har också levande planktonprov tagits med håv från 0-20 meter. Dessa prover har 
analyserats omedelbart och rapporterats till BVVF. 

Rapporteringen av planktonsituationen i ”Månadsbladet” har utförts på grundlag av 
kvantitativa analyser, med undantag av juli och augusti, som baserats på snabbanalyserade 
kvalitativa prover på grund av semestertider. 

Under perioden april-juni har det tagits håvprover från land vid Örsviken, Instö Ränna och 
Tjärnö för att upptäcka och rapportera potentiellt toxiska växtplankton. 

3 Metodik 

3.1 Kvantitativ analys 

Integrerade vattenprover (0-10 m och 10-20 m) tas med slang och konserveras med surgjord 
Lugol’s lösning. Prover om 10 eller 20 ml analyseras i omvänt mikroskop enligt SMHIs 
ackrediterade metoder (Utermöhlteknik). 
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3.2 Kvalitativ analys av levande prover 

Proverna tas med vertikalt håvdrag från 20 meters djup upp till ytan, med 10 µm planktonhåv 
och analyseras levande inom ca 24 timmar. Dominerande och potentiellt toxiska arter 
registreras. Potentiellt toxiska, eller på annat sätt skadliga, växtplanktonarter är markerade 
med *  i texten. 

4 Resultat 

Allmänt låga celltätheter och klorofyllhalter och höga närsalthalter visade på typiskt 
vinterläge vid provtagningarna i början av februari månad. Det var jämförelsevis något högre 
diversitet i ytproverna (0-10 m) från Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjord, i 
förhållande till Koljö- och Havstensfjord. 

 

I början av mars rådde det vårblomning i Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjord. Det 
var de så kallade yttre stationerna som var först ute även i år. Genom att titta på halter av 
närsalter och klorofyll a kan man skapa sig en bild av hur långt blomningen har fortskridit. 
Kisel är en bra parameter att titta på vad det gäller närsalter eftersom vårblomningen till 
största delen handlar om kiselalger som använder just kisel i sina cellväggar. Vid Åstol och i 
Danafjord hade blomningen inte nått sitt max ännu, eftersom det fortfarande fanns en god del 
kisel kvar ned till 20 meter. Samtidigt mättes det högsta värdet av klorofyll a upp, 9 µg/l, på 
ca 2 meters djup. Kosterfjorden låg något före då kiselhalten var lite lägre och klorofylltoppen 
på 11 µg/l låg på 5 meter. Vid Stretudden var blomningen på väg att sjunka undan. Kislet var 
slut ned till 20 meter och månadens högsta klorofyllvärde, 15µg/l uppmättes på 10-15 meter. 
Samtliga fyra stationer med blomning hade en övermättnad av syre, dvs över 100%, på grund 
av algernas syreproduktion. Sammansättningen av arter stämde gott överens och det var den 
kedjebildande kiselalgen Skeletonema costatum som dominerade i cellantal. Från 5 till knappt 
8 miljoner celler/l, med det största antalet i Stretuddens djupa prov, 10-20 meter. Detta är 
ytterligare ett tecken på att blomningen håller på att sjunka undan vid Stretudden. Andra 
typiska kedjebildande arter var Chaetoceros spp, Thalassiosira spp och Detonula 
confervacea. Av solitära kiselalger dominerade Rhizosolenia hebetata och den lilla epifyten 
Attheya septentrionalis, som växer på Chaetoceros spp. Det var i synnerhet många exemplar 
på C. curvisetus. Det bör nämnas att epifyter i motsättning till parasiter inte gör någon skada 
på sin värd, förutom en viss skuggningseffekt. Även kiselalgen Pseudo-nitzschia 
delicatissima-gruppen* blommade. 40 000-104 000 celler/l uppmättes med max återigen i 
Stretuddens djupprov, gränsvärdet ligger dock vid 1 miljon celler/l. Det var låga antal av 
dinoflagellater både i olika arter och antal celler. Proverna från Havstens- och Koljöfjord 
visade att stationerna låg precis i startgropen inför blomning. Tvärt emot övriga stationer, 
uppmättes här mycket höga halter av närsalter och låga klorofyllhalter. I övrigt återkom 
samma arter i låga antal, dock med inslag av vissa typiska vinterarter som inte konkurrerats ut 
än. 

 



 

 

Proven som togs i början av april , visade att artsammansättningen av plankton hade gått från 
dominans av kiselalger, till mera diversa prov, med tonvikt på heterotrofa dinoflagellater och 
ciliater. Det vill säga arter som inte innehåller kloroplaster, utan livnär sig genom att äta andra 
plankton. Den för fisk dödliga algen Chattonella spp* återfanns vid samtliga stationer, från 
enstaka celler vid Åstol till små populationer vid övriga stationer. Störst antal, 23 000 
respektive 14 000 celler/l, observerades i Koljöfjord och Havstensfjords ytprover (0-10 m). 
Kiselalg-släktet Pseudo-nitzschia*  fanns också vid samtliga stationer. I djupprovet från 
Havstensfjord fanns 150 000 celler/l av Skeletonema costatum och ett stort antal andra 
kiselalger. Koljö- och Havstensfjorden skiljde sig från de andra stationerna genom att 
dinoflagellat-släktet Dinophysis*  inte påträffades. Enstaka celler av D. norvegica*  och/eller 
D. acuminata*  observerades vid de andra stationerna. Däremot återfanns enstaka 
Alexandrium* -lika celler i Havstensfjordens ytprov, samt vid Åstol och Danafjord. Låga 
klorofyllhalter präglade månadens analyser, även här såg det lite annorlunda ut i proverna 
från Havstens- och Koljöfjorden, med något högre värden och små toppar på 15 m, i 
haloklinen. 

 

Maj  månads planktonprover innehöll en hel del potentiellt giftiga arter. Dinoflagellat-släktet 
Alexandrium spp* , som kan vara mycket giftigt för människor om det ackumulerar i musslor, 
återfanns vid samtliga stationer över riskvärdet om 200 celler/l. Högsta värdet, 750 celler/l 
uppmättes i Stretuddens ytprov (0-10 m). Även norska analyser varnade för Alexandrium* , 
och i centrala Skagerrak observerades 4000 celler/l. Dinoflagellatsläktet Dinophysis* , 
återfanns också vid alla stationer, dock under riskvärdet. Kiselalgerna Pseudo-nitzschia spp*  
fanns i relativt stora mängder i Havstensfjordens ytprov och Koljöfjordens djupprov (10-20 
m), dock långt under riskvärdet som ligger på 1 miljon celler/l. Proverna från dessa stationer 
var för övrigt de enda som innehöll mycket kiselalger. I Koljöfjorden fanns exempelvis 
Skeletonema costatum med ca 2 miljoner celler/l både i yt- och djupprovet. Detta präglade 
även klorofyll-värdena, då Koljöfjorden och Havstensfjorden hade 3,8 och 2,8 µg/l respektive 
i ytan. Övriga stationer låg runt 1 µg/l. Där var det en dominans av heterotrofa flagellater, 
dinoflagellater och ciliater. Inom släktet Heterosigma*  finns arter som kan vara giftiga för 
fisk. Släktet är flagellater ur klassen Raphidophyceae, och fanns i olika tätheter vid alla 
stationer. Flest uppmättes i Danafjord och Åstols ytprover, 240 000 respektive 105 000 
celler/l. Det observerades i övrigt stora mängder hoppkräftor, havsborstmasklarver, 
mussellarver och andra små djurplankton i månadens levande prover. 

 

Juni månads planktonprover bjöd på artsammansättningar med relativt stor diversitet, lite 
olika beroende på om de var tagna vid stationerna längst in i fjordarna, Havstensfjord och 
Koljöfjord, eller vid de yttre stationerna, Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjorden. Vid 
de förstnämnda var det mycket mer dinoflagellater än kiselalger. I de övriga proven var det 
också större andel dinoflagellater, men skillnaden var inte lika stor. Kalkflagellaten Emiliania 
huxleyi, fanns vid samtliga stationer, dock i mycket varierande täthet. Det var ganska få celler 
i Havstens- och Koljöfjords prover, medan det vid de yttre stationerna fanns från 120 000 – 
1,7 miljoner celler/l (Kosterfjorden respektive Danafjords ytprov, 0-10m). Med tanke på att 
Kosterfjorden ligger längst norrut och Danafjord längst söderut av stationerna, kan slutsatsen 
dras att populationen rört sig söderut, eftersom blomningen uppstått utanför våra vatten och 
följt med strömmarna inåt Skagerrak. Årets blomning har inte varit lika påtaglig som 2004, då 
man kunde observera en mycket distinkt turkos färg på vattnet. Under 2005 års junimätning 
noterades att vid de stationer där E. huxleyi var riklig fanns det få alger i samma storleksgrupp 
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(runt 10 µm). Av potentiellt giftiga alger kan nämnas dinoflagellaten Dinophysis acuminata* . 
Den förekom över riskvärdet på flera stationer, och högst celltäthet, 1400 celler/l, 
observerades i Havstensfjords ytprov. Dinoflagellaten Alexandrium spp* återfanns vid alla 
stationer, men hade sjunkit i antal jämfört med månaden innan. Värdena låg fortfarande något 
över gränsen vid Danafjord, Åstol och Koljöfjord. Det för fisk potentiellt skadliga släktet 
Heterosigma spp* , fanns även denna månad i relativt stor utsträckning. Lägst täthet, 9000 
celler/l observerades i Stretuddens ytprov, och högst, 110 000 celler/l i Koljöfjords ytprov. 

 

Första veckan i juli  var det ganska likt fördelat vad det gäller antal arter av dinoflagellater och 
kiselalger. Antalsmässigt dominerade dock kiselalgerna. Den kraftiga, ofta solitära kiselalgen 
Proboscia alata, fanns i höga celltätheter (123 000-332 000 celler/l) vid de mest södra 
stationerna Danafjord och Åstol. Arten observerades även vid övriga stationer, men i lägre 
antal. Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* var väl representerad vid samtliga stationer. I 
Havstensfjordens ytprov (0-10 m) och Åstols djupprov fanns gruppen med 1,3 respektive 1,2 
miljoner celler/l, vilket överstiger riskvärdet på 1 miljon celler/l. En liten population av 
Alexandrium tamarense* observerades i ytprovet från Åstol. Av andra arter kan 4600 celler/l 
vara en obetydlig mängd, men denna art har ett riskvärde vid 200 celler/l, varför siffran är 
alarmerande. Ett annat toxinproducerande släkte, Dinophysis spp* återfanns vid alla stationer 
med en eller flera arter. Den förmodad giftigaste av arterna, D. acuta* , översteg gränsvärdet 
om 200 celler/l i Havstens- och Koljöfjords ytprover. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi 
observerades i rikliga mängder i månadens håvprover, men kvantifierades enbart i proverna 
från Kosterfjorden, där den fanns med 184 000 celler/l i djupprovet. Ytvärdena av klorofyll 
var relativt låga, vilket är normalt för denna årstid. Bara Koljö- och Havstensfjord hade något 
förhöjda ytvärden, knappt 3 µg/l. Samma stationer hade höga värden, 7 respektive 8,5 µg/l på 
10 meters djup, vid övriga stationer observerades maxvärden mellan 3 och 4 µg/l på 15 – 20 
meters djup. 

 

Augusti månads planktonprover innehöll ungefär samma arter som månaden innan, men 
celltätheten var sammanlagt mycket lägre, vilket är en typisk situation på denna tiden av året, 
när näringshalterna i havet är låga. En eller flera arter av släktet Dinophysis*  fanns vid alla 
stationer även denna månad, och översteg gränsvärdet rejält i Havstens- och Koljöfjord. Det 
var framför allt D. acuta*  som utmärkte sig med 2000 celler/l både i yt- och djupprovet från 
Havstensfjord och 7000 celler/l i Koljöfjord. I övrigt var det ganska varierat med arter och likt 
fördelat mellan kiselalger och dinoflagellater vid alla stationer förutom Kosterfjord, där 
endast enstaka celler av en kiselalgsart, Proboscia alata, observerades. Det fanns ett fåtal 
arter av dinoflagellater i låg täthet, men proverna från Kosterfjord dominerades av mycket 
små flagellater. Klorofyllkoncentrationerna i ytskiktet var i allmänhet låga, men i stort sett 
normala för årstiden. Förutom Havstensfjorden och Koljöfjord, som hade ca 2.5 µg/liter, låg 
värdena på 1.4-1.9 µg/liter, med det lägsta värdet i Kosterfjorden. 

 



 

 

I september månads algprover observerades, främst i de inre fjordarna Koljöfjorden och 
Havstensfjorden, en del potentiellt giftiga alger. Dinoflagellaten Dinophysis acuta* , fanns 
med 5700 respektive 750 celler/l i Koljöfjorden och Havstensfjordens djupprov (10-20 m). 
Intressant är också att i samma prov från Koljöfjorden fanns D. dens*  med 5900 celler/l. D. 
dens*  är en del av D. acutas livscykel. Proven från de två fjordarna innehöll också 
dinoflagellaten cf. Alexandrium sp.* , med tätheter över det kritiska värdet. Med cf. före 
namnet menas att identifieringen är osäker. Dictyocha speculum* är en stjärnformad 
kiselflagellat som kan förekomma i en form utan sitt kiselskelett. I det senare fallet har det 
visat sig att arten är skadlig för fisk. Denna skelettlösa form observerades i månadens prov 
från Havstensfjord och Kosterfjord med 3600 och 8800 celler/l respektive. Algen som 
dominerade bland kiselalgerna i proven från Havstensfjorden, var släktet Pseudo-nitzschia*  
med 1,6 miljoner celler/l i ytprovet (0-10 m). Släktet förekom också vid övriga stationer i 
olika stora mängder, men det var bara i Havstensfjorden som celltätheten översteg det kritiska 
värdet om 1 miljon celler per liter. Vid de fyra andra stationerna längs Bohuskusten 
observerades också en del potentiellt giftiga arter, men i mera måttliga mängder. Nämnas bör 
ändå det för fisk skadliga släktet Chrysochromulina*  som fanns vid samtliga stationer, med 
störst täthet i Koljöfjorden, Åstol och Danafjords ytprover (0-10 m). Det var låga halter av 
klorofyll a, vilket är typiskt för årstiden. I Havstensfjorden, med blomningen av Pseudo-
nitzschia spp* , observerades en liten topp på 5 meter om knappt 3.5 µg/l, och i Koljöfjorden 
återfanns motsvarande topp på 15 meters djup. Vid övriga stationer uppmättes halter från 1 
till 2 µg/l. 

 

Vid fyra av stationerna längs Bohuskusten i oktober månads planktonprover fanns det, som 
månaden innan, så mycket Dinophysis acuta*  att de översteg gränsvärdet om 300 celler/l. 
Störst antal, 600 celler/l, observerades i Kosterfjordens ytprov (0-10 m). Ytvärdet på klorofyll 
a var högt i Kosterfjorden denna månad, det uppmättes till 8.1 µg/l, vilket är svårt att förklara 
med hjälp av resultaten på planktonanalyserna. De enda arterna som man kan säga hade en 
mindre blomning i Kosterfjorden, var mycket små arter/släkten, som dinoflagellaten 
Gyrodinium flagellare (ca 5 µm) som fanns med 16000 celler/l, kiselalgen Lennoxia faveolata 
eller det för fisk skadliga släktet Chrysocromulina*  båda med 8000 celler/l. Vid Stretudden, 
Koljöfjorden och Havstensfjorden pågick en blomning av den kedjebildande kiselalgen 
Leptocylindrus minimus när proverna togs. Det var cellantal från 55000/l i Havstensfjorden 
till 94000 och 175000/l vid Stretudden resp. Koljöfjorden, alla i ytproverna. Trots detta var 
det relativt låga klorofyll a-värden i ytan vid samma stationer, från 1.4-2.7 µg/l, vilket kan 
förklaras med att den blommande arten är väldigt liten. Det var ganska lika fördelat mellan 
kiselalger och dinoflagellater denna månad. Inte många dinoflagellater var heterotrofa (dvs 
livnär sig på andra mikroplankton), utan de flesta var autotrofa (livnär sig mha solljuset), 
vilket tyder på att det finns gott om näringsämnen i vattnet. I takt med att termoklinen luckras 
upp blir de näringsämnen som varit oåtkomliga under sommaren tillgängliga. Det finns 
mycket kisel på djupet i framför allt Koljö- och Havstensfjorden så förut-sättningarna för en 
rejäl höstblomning finns, det vill säga om dagsljuset räcker till. 

 

Planktonproverna från början av november var väldigt artrika. Det fanns många arter av 
kiselalger, både kedjebildande samt stora solitära arter, som Coscinodiscus granii. Värdena av 
klorofyll a var mediokra vid alla stationer förutom Havstensfjorden, där ytvärdet var 7.4 µg/l. 
I ytan (0-10m) vid denna station blommade kiselalgerna Leptocylindrus minimus (3 miljoner 
celler/l) och L. danicus (119000 celler/l). Här fanns också ett par ”bollar” av den 
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kolonibildande kiselalgen Chaetoceros socialis, med 150-200 celler i vardera bollen. Arten är 
mycket vanlig bland vår- och höstplankton. Kiselalgen Pseudo-nitzschia delicatissima-
gruppen*, fanns representerad i samtliga prov, men i relativt låga mängder. Högst cellantal 
fanns i Danafjords ytprov, 115000 celler/l. Det var ganska mycket dinoflagellater i proven 
också, för det mesta, nakna, svåridentifierade arter. Dinoflagellatsläktet Dinophysis*  
observerades även denna månad vid provtagningsstationerna, framför allt D. acuta* . Bara i 
Koljöfjorden låg cellantalet under gränsvärdet om 300 celler, i övriga stationers ytprover var 
cellantalet strax över gränsvärdet. Det fanns små mängder av alger som är potentiellt skadliga 
för fisk. Släktet Chattonella*  fanns med enstaka celler i Havstensfjordens ytprov, 
Chrysochromulina spp*  observerades med enstaka celler i Stretuddens, Åstols, Havstens- och 
Danafjordens ytprov, i Koljöfjordens ytprov fanns släktet med 21000 celler/l, även det långt 
under gränsvärdet. I Kosterfjordens prover observerades inga Chrysochromulina* . 
Kiselvärdena från samtliga stationer var tillräckligt höga för fortsatt potentiell tillväxt av 
kiselalger.  

 

Vid de två inre av de sex stationerna som det tas planktonprov på, Havstensfjord och 
Koljöfjord, rådde vinterförhållanden i planktonvärlden i början av december månad. Det var 
både få arter och låga cellantal. Även klorofyllhalten var låg med ytvärden om ca 1 µg/l. En 
intressant observation i Koljöfjordens ytprov (0-10 m) var en liten population, 5400 celler/l, 
av kalkflagellaten Emiliania huxleyi som färgat våra vatten turkosblå på vårarna. Arten fanns 
i större antal i Kosterfjorden, 32 000 celler/l i ytprovet. Vid de övriga fyra stationer såg 
situationen ganska likartad ut vad det gäller arter, men det var större antal celler i proven från 
Åstol och Danafjord. Kiselalgen Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* var den arten som 
fanns med störst antal vid samtliga stationer. Arten observerades med ett cellantal från 46 000 
vid Kosterfjorden till omkring 300 000 vid Åstol och Danafjord, samtliga ytprov. Detta är 
dock långt under artens gränsvärde. En annan kiselalg, som oftast är solitär eller bildar kedjor 
om max tre celler, Proboscia alata, var också vanlig vid alla stationer. Arten är kraftig och 
därmed viktig biomassamässigt. Kosterfjorden och Stretudden visade på ganska låga 
klorofyllvärden, 1.2 respektive 1.9 µg/l i ytan. Åstol och Danafjord hade högre värden, 2.8 
respektive 3.3 µg/l i ytan. Vid båda de senare stationerna låg värdet omkring 4 µg/l på 10 
meters djup. 



 

 

 

5 Figurer och tabeller 

Potentiellt skadliga arter observerade 2005.   mycket under gränsvärde   låg celltäthet  

     under gränsvärde     hög celltäthet  

     över gränsvärde     
mycket hög 
celltäthet 

     mycket över gränsvärde      

 

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

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       

 

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

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       
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Havstensfjord Klass Gränsvärde J F M A M J J A S O N D 

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       

 

Koljöfjord Klass Gränsvärde J F M A M J J A S O N D 

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       

 

 

 



 

 

Stretudden/Brofjorden Klass Gränsvärde J F M A M J J A S O N D 

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       

 

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

Dictyocha speculum Chrysophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l nd                       

Alexandrium ostenfeldii      Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium spp Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Alexandrium tamarense Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis acuminata          Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l nd                       

Dinophysis dens Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Dinophysis norvegica          Dinophyceae 2000 celler/l nd                       

Phalacroma rotundatum Dinophyceae 900 celler/l nd                       

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae   nd                       

Prorocentrum minimum Dinophyceae   nd                       

Protoceratium reticulatum Dinophyceae   nd                       

Protoperidinium crassipes/curtipes Dinophyceae   nd                       

Chrysochromulina spp    Haptophyceae   nd                       

Phaeocystis pouchetii Haptophyceae   nd                       

Chattonella spp Raphidophyceae   nd                       

Heterosigma spp Raphidophyceae   nd                       

6 Bilaga 1 

Rådata från växtplanktonanalyser 2005 i form av ett uttag ur SMHI:s växtplanktondatabas. 
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