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1 SAMMANFATTNING

Under maj/juni respektive september 2011 genomfördes provtagningar med fallfälla i 36 grunda
havsvikar längs Bohuskusten med avseende på mobil epibentisk fauna, dvs rörliga marina djur
som lever på och ovanför bottenytan. Undersökningen har utförts parallellt med en flygfotogra-
fering av 180 vikar utmed Bohuskusten med avseende på förekomst av fintrådiga grönalger. Bo-
huskusten har därvid indelats i fyra regioner. Ett urval av 16 vikar har gjorts  för respektive period
varav 2 skall var algtäckta och 2 algfria inom varje region.

Tio samlingsprov på ytsediment (0-20 mm) har tagits i varje vik. Samtliga prover analyserades på
organiskt kol (TOC), fosfor och kväve.

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 1,4 mg C/g torrvikt sediment och
93,0 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,0 mg C/g sediment och 46,0 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Bortsett från att enstaka vikar har avvikande höga
TOC-värden, så är de flesta algförande såväl som algfria vikar relativt lika med avseende på
sedimentets innehåll av organiskt kol, fosfor och  kväve. Det är ingen konsekvent skillnad mellan
algförande och algfria vikar i detta avseende.

Medelvärdet av antal taxon, individantal och biomassan visar även på liten skillnad i algförande
respektive algfria vikar (fig 7). Antalet registrerade taxon har däremot ökat kraftigt I september
2011 var antalet 28 jämfört med 15 året innan - dvs nära en fördubbling (se fig 8). Positivt är
dessutom att fler fiskarter förekommer nu i fallfälleproven.

Det har också konstaterats att de täta blåmusselbankar som fanns på 1970-talet nu är borta vid
t ex Lindön och Vanarna i Region 1. Positivt är ändå att en kraftig nykolonisation med blåmusslor
och hjärtmusslor har nu skett vid Galterö respektive Malö strömmar i region 3.

Långsiktiga trender

Långsiktiga trender sedan 1990-talet har undersökts vid två stationer, dels vid Galterö i region 3
dels vid Sanden i Göteborg (region 4).

Sedimentens innehåll av TOC har ökat något på båda stationerna, medan kvävet tycks variera
omkring en horisontell trendlinje. Fosfor har särskilt ökat vid Sanden.

Vid Galterö har under det senaste decenniet antal taxon och individer varit relativt oförändrade,
medan biomassan ökat ca 10 gånger. Vid Sanden är utvecklingen  likartad med undantag av att
antal individer ökat till det dubbla i september 2011. Slutsatsen är att tillståndet i den marina miljön
nu börjar bli bättre.
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SUMMARY

2 SUMMARY

During May/June and September 2011, samples were taken using drop-net technique at 36
shallow bays along the Bohus coast of Sweden with respect of mobile epibenthic fauna, which
means mobile marine animals that live on and above the sea bottom. The survey is performed in
parallell with aerial photographing of 180 bays along the Bohus coast with attention to filamentous
algae. The Bohus coast has for this purpose been divided into four regions. In each region were
selected two bays with filamentous algae and two bays free from filamentous algae.

Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) were also taken in each bay. All samples
were analysed for total carbon (TOC), nitrogen and phosphorous.

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 1,4 mg C/g (dry
weight) and 93,0 mg C/g for the algal covered bays, and between 2,0 mg C/g and 46,0 mg C/g
for bays free from algae. Except for a few bays show exceptional high TOC values, there is no
pronounced difference between bays with or without algae concerning the concentrations of
TOC, nitrogen and phosphorous.

The mean values of the number of  taxon, individuals and biomass show small differences in bays
free from algae as well as bays with algae (Fig 7). However the number of observed taxon has
increased considerably. In September 2011 the number was 28 compared to 15 in the year
before - almost the double. A positive observation is in fact  that more specimens of  fishes were
captured in the drop-net this year.

Long term trends Long term trends have also been investigated in two stations, at Galterö
(region 3) and at Sanden (Gothenburg, region 4).

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) have increased slightly at both
stations, while nitrogen varies about a horizontal trend line. Especially phosphorous has increased
at Sanden.

At Galterö the numbers of taxon and individuals have been more or less unchanged during the
last 10 years, while the biomass has increased as much as 10 times. At Sanden the development
is similar with the exception that the numbers of individuals increased to the double in September
2011. The conclusion is that the status of the marine environment is now growing better.
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3 INLEDNING

Målsättningen med studien är att följa upp långsiktiga strukturella och funktionella förändringar
inom populationer med småfisk och födoorganismer för större fisk i grunda havsområden med
sedimentbottnar (0-1 meters djup). Av särskilt intresse är att studera storskaliga förändringar och
påverkan av en varierad tillförsel av närsalter till svenska kustvatten. Projektet, som har pågått i
mer än ett decennium, är baserat på kvantitativ insamling av mobil epibentisk (på bottnen levande
rörlig) fauna, vilket främst innefattar räkor, krabbor och småfisk samt juvenila stadier av större fis-
kar, dvs djur som har rörelseförmåga och lever i bottenmiljön över sedimentytan.

3.1 METOD

Under juni respektive september 2011 inventerades vardera16 stationer längs Bohuskusten.
Kustområdet indelades i fyra regioner, baserade på SMHI:s områdesregister, region 1 (Idefjor-
den-Fjällbacka), region 2 (Fjällbacka-Gullmarsfjorden), region 3 (Tjörn-Orust), region 4 (Mar-
strand-Billdal). Stationernas geografiska läge framgår av kartorna på nästa sida. Inom varje re-
gion utvaldes slumpvis fyra stationer, två stationer med alger och två stationer utan alger (se tabell
fig 3). Urvalet gjordes från en parallellt genomförd undersökning med flygfotografering av 180
slumpmässigt valda vikar i maj/juni respektive september utmed Bohuskusten (referens 30) i syfte
att kartlägga förekomst av trådformade alger. Inom den undersökningen genomfördes även be-
stämning av algernas biomassa.

Förutom ovan nämnda stationer undersöktes även två stationer för mer ingående långtidsstudier,
dels vid Galterö beläget mellan Askeröfjorden och Halsefjorden norr om Stenungsund, dels vid
Sanden på västra Hisingen (se kartor fig 1).

Det material som utvärderas omfattar 36x10 provtagningar med fallfälla, 36x10 samlingsprov
sediment och 40x5 samlingsprov på algbiomassa utmed Bohuskusten. Tillsammans med ca 500
flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 27) kan undersökningsmaterialet anses vara
tämligen omfattande för att någorlunda väl kunna återspegla de grunda bottnarnas status och ut-
veckling.

3.1.1 FAUNAPROVTAGNING

För insamling av epibentisk fauna användes en s k ”fallfälla” med en bottenyta av 0,5 m2 och en
höjd av 0,7 m. Metoden innebär att fällan hastigt släpps ner på bottnen varpå de innestängda dju-
ren samlas in med finmaskiga håvar. Håvningen pågår ända tills inga djur längre erhålls. Tio slump-
visa prov togs inom varje station vid varje undersökningsperiod. Insamlad fauna transporterades
kyld till laboratoriet, där djuren artbestämdes i levande tillstånd, antal individer räknades och
invägdes (våtvikt).

INLEDNING



6

Fallfällemetoden är emellertid begränsad till sedimentbottnar med vattendjup mindre än ca 1 m,
dvs mer eller mindre inom gränszonen för ålgräsets utbredning in mot land. Flertalet undersökta
bottnarna är således belägna inom den zon som mest karakteriseras av algtäckta eller nakna
sedimentytor. Många marina djur föredrar att uppehålla sig inom ålgräsklädda bottnar framför
exempelvis nakna sandiga bottnar, vilket således kan återspeglas i resultatet och i jämförelser med
tidigare års undersökningar.

Vid val av arter, som skall representera den rörliga faunan ovan och på bottnen, har inte lång-
samma och krypande djur, som t ex strandsnäckor Litorina spp. och nätsnäckor Nassa
reticulata medräknats. Särskilt strandsnäckor kan vara mycket vanliga och flertalet kommer
oftast ej med under håvning i fallfällan då de ligger i eller under sedimentytan. De många och tunga
skalen skulle, om de togs med i undersökningen ge en missvisande bild över stationens totala bio-

Fig 1 Urval av stationer med avseende på algfria (bruna) och algtäckta (grön) vikar. De två
stationerna för långtidsstudier Galterö och Sanden redovisas med blåa symboler.

INLEDNING

Juni 2011

Galterö

Sanden

Galterö

Sanden

September 2011

Region 1 Region 1

Region 2
Region 2

Region 3 Region 3

Region 4 Region 4
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massa i förhållande till övriga ingående arter. Däremot har småsnäckor som t ex Hydrobia med-
tagits av det faktum att dessa fyller en mycket viktig roll för de fintrådiga algernas avbetning.

3.1.2 SEDIMENTPROVTAGNING

Sedimentets innehåll av organisk substans bestämdes genom att 10 kvantitativa prov togs på
varje station. Provtagningen utfördes ner till ett djup av 20 mm i sedimentet med en cylinderprov-
tagare, som har en bottenyta av 60 cm2. De tio proverna blandades till ett samlingsprov och frak-
tades i kylväska för frysning innan de skickades till Eurofins laboratorium i Lidköping för analys
av torrsubstans TS och glödförlust för beräkning av totalt organiskt kol TOC, totalkväve (Kjell-
dal) och totalfosfor.

I samband med fältprovtagningen gjordes även observationer med avseende på sedimentens
redoxförhållanden, dvs en bedömning av var gränsen i sedimentet går för nedträngande av syre-
rikt vatten (mätes i mm och redovisas i Bilaga 1 och 2). Där syrefria förhållande råder (anoxiska)
är sedimentet ofta svart av svavelväteutfällningar (se fig 2), medan syresatt sediment uppvisar lju-
sare färgnyanser.

INLEDNING

Fig 2. Ljust brungrå sedimentbotten och i förgrundens brottyta: svarta sulfider ca 1 mm under ytskiktet.
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4 RESULTAT

4.1 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 1,4 mg C/g torrvikt sediment och
93,0 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,0 mg C/g sediment och 46,0 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i september med 93,0  mg
C/g på lokal 436 i region  och i juni med 55,3 mg C/g på lokal nr 72,1 i region 3. Den lägsta or-
ganiska halten på 1,4 mg C/g sediment återfanns i september i en algförande vik i region 4. Re-
sultatet av sedimentanalyserna redovisas i tabellen nedan fig 3.

Fosfor- och kvävehalterna i sedimenten redovisas i fig 4 och 5 samt i Bilaga 1 och 2.

Syrefria och svartfärgade sediment uppträder vanligen under ett ljusare brungrått och mer syrerikt
ytsediment. Avståndet mellan bottenytan och nämnda gränsskiktet benämns redoxförhållandet.
Generellt är gyttjiga finkorniga sediment redan syrefria under ett ytskikt på endast någon millime-
ter, medan sandiga grovkorniga sediment kan vara syrerika på flera decimeters sedimentdjup.
Redoxvärdena redovisas i Bilaga 1 och 2.

RESULTAT

Fig 3.Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2010 samt juni och
september 2011. Högsta och lägsta värden inom respektive månad har markerats med röd respektive
blå färg.
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Fig 4.

VÅR: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2010.
Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor 0,1 för att få bättre plats i diagrammen
tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5 mg/g lagts in enbart för att underlätta
visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC). Därvid framgår att de flesta vikar med eller utan
alger har värden omkring denna linje. Staplarnas olika färger motsvarar olika regioner: region 1 är
orange och blå är region 4 etc.

Avvikande höga värden återfinns i en vik utan alger i region 3 vid Sunna på västra Tjörn.

De flesta algförande såväl som algfria vikar relativt lika med avseende på sedimentets innehåll, dvs
värdena ligger omkring 0,5 mg/g, dock med lägre värden för kväve i några vikar.

RESULTAT

(x 0,1)

(x 0,1)

Vikar utan alger juni 2011

Vikar med alger juni 2011
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Fig 5.

HÖST: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover från algförande
respektive algfri vik i september 2010. Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor
0,1 för att få bättre plats i diagrammen tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5
mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC).

Två vikar med respektive utan  alger i regionen 1 har betydligt högre värden på TOC  jämfört med
övriga vikar. Någon påtaglig skillnad beträffande övriga algförande respektive algfria vikar föreligger
ej, vilket framgår tydligast om man jämför värdena kring den röda 0,5 linjen.

RESULTAT

(x 0,1)

(x 0,1)

Vikar med alger september 2011

Vikar utan alger september 2011
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Generellt kan man konstatera att med några få undantagna vikar skiljer sig de algförande vikarna
sig tämligen lite från de algfria beträffande organiskt kol i sedimentet. Värdena är förvisso något
högre för algförande vikar men med ledning av den röda linjen för värdet 0,5 i fig 3 och 4 så lig-
ger värdet i närhet av denna nivå för flertalet vikar oavsett alger eller inte.

4.2 MOBIL EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2011 redovisas i tabellen fig 6 nedan med jämförelser från före-
gående år. En detaljerat redovisning med fältdata finns i Bilaga 1 (juni 2011) och i Bilaga 2 (sep-
tember 2011).

Två algförande vikar i september i region 2 och 3 har de högsta värdena med avseende på antalet
taxon med 11 respektive  10. Från tabellen nedan (fig 6) kan man för övrigt inte utläsa några tyd-
liga och konsekventa skillnader i antal taxon, individantal och biomassa beträffande epifaunan i re-
lation till de båda habitaten med eller utan alger.

En betydande ökning av antalet registrerade taxon (motsvarar arter) i fallfälleproven har inträffat
i september. I juni var antalet 18 taxon, vilket ligger i nivå med tidigare undersökningsår. I sep-
tember var antalet 28 jämfört med 15 året innan - dvs nära en fördubbling (se fig 8).

Fig 6. Regionsvis sammanställning av antal taxon, individtäthet och biomassa i algförande (gröna) och
algfria vikar (orange) under juni respektive september. För att kunna  jämföra har även föregående års
värden redovisats.

RESULTAT
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Antalet taxon (arter)
uppvisar små
variationer med en
eller ett par arter.
Variationen är något
mindre i algfria
vikar(gul linje). I
nuläget är
skillnaden bara en
enhet.

De fösta ca 5 åren
var individantalet
betydligt större  i
vikar med alger
(grön linje) jämfört
med vikar utan alger.
Därefter följer
kurvorna varandra
mera och i nuläget
är antalet nästan
lika i de båda fallen.

Biomassan  i vikar
med alger har legat
något högre än i
vikar utan alger.
Endast år 1998 var
biomassan högre i
vikar utan alger.

Fig 7. Jämförelser
under 14 år mellan
algtäckta vikar och
algfria vikar med
avseende på
medelvärden för
faunans artantal,
individantal
respektive biomassa.

MOBIL EPIFAUNA

RESULTAT
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Faunan domineras alltjämt av hästräkan Crangon crangon samt tångräkorna Palaemon elegans
och P. adspersus - ofta med mycket storväxta individer med en biomassa på flera gram.
Tångräkorna dominerar under våren och mot hösten ökar istället hästräkor Crangon crangon
och bultfiskar som främst sandstubb Pomatoschistus microps lerstubb och P. minutus. Pung-
räkor Praunus flexuosus förekommer på vissa lokaler i mycket stora mängder, helst där
utflöden med sötvatten förekommer. Individantalet kan uppgå till många hundra per kvadratmeter.

Nya intressanta fynd är främst piggvar Scophthalmus maximus, torsk Gadus morrhua, tobis
Ammodytes marinus, berggylta Labrus berggylta, sandskädda Limanda limanda och
kräftdjursparasiten Sacculina carcini på strandkrabba. Samtliga utom den sistnämnda är olika
fiskarter. Övriga fiskarter som observerades var främst bultfiskar Pomatoschistes spp., rötsimpa
Myoxocephalus scorpius, storspigg Gasterosteus aculeatus, småspigg Pungitius  pungitius men en-
staka kantnålar (tångsnälla) Sygnathus typhle. Ett ålyngel har observerats denna gång mot inget
föregående år.

RESULTAT

Observerade taxon  juni 2011

Ammodytes marinus
Anguilla anguilla
Carcinus maenas
Crangon crangon
Eupagurus bernhardus
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Idothea sp.
Myoxocephalus scorpius
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Pungitius  pungitius
Praunus flexuosus
Sygnathus typhle

SUMMA 18

Observerade taxon  september 2011

Asterias rubens
Athanas nitescens
Carcinus maenas
Corophium volutator
Crangon crangon
Eupagurus bernhardus
Gadus morhua
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Idothea sp.
Labrus berggylta
Limanda limanda
Myoxocephalus scorpius
Oligochaeta
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Pomatoschistus pictus
Pungitius  pungitius
Praunus flexuosus
Sacculina carcini
Scophthalmus maximus
Sygnathus typhle
Zoea-larv

SUMMA 28

Fig 8. Svart text anger gemensamma taxon för både juni och september medan rödmarkerade är taxon
som bara noterats i respektive månad. Antalet taxon i september är det största hittills.
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Småsnäckor som Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum m fl arter, vilka är viktiga betare på
trådformade alger, har inte noterats i fallfälleproven vare sig detta eller föregående år. Däremot
förekom de i stora mängder på grunda områden sent på året (se fig 8).

Vid provtagning på steniga lokaler med blåstång blir antalet individer och biomassan som regel
mycket höga. Mest dominerar tångräkor Palaemon spp. och  tångloppor Gammarus spp.

Fig 9. Småsnäckor som betat av fintrådiga alger och kryper omkring på bladen till nating (vänstra
bilden) och ålgräs (högra bilden) vid Killingholmen lokal 512. Bilderna är tagna i december 2011.

Fig 10.Om strandkrabbor fångas i fallfällan, blir ofta biomassan hög i provet.

RESULTAT
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Fig 10. Ovan: Resultatet av ett
bottenprov med Ekman-huggare från
Malö strömmar 2011, där ett mycket
stort antal små hjärtmusslor visar på
en lyckad bottenfällning under året.

Höger: Blåmusselbankar på
sedimentbotten är ekologiskt mycket
värdefulla. Skalen bildar en
sekundär hårdbotten där t ex
kelpalger Laminaria saccharina kan
etablera sig.

4.3 MUSSELBANKAR

Musselbankar i grunda sund är viktiga miljöer som bl a hyser riklig rörlig epifauna. Om man jäm-
för förhållandena på 1970-talet och nuläget så är det tydligt att flera blåmusselbankar på grunda
sedimentbottnar  (fig 10 och 18) har försvunnit. Tydligast märks detta vid Lindholmen (fig 11) och
Vanarna (fig 12) belägna öster respektive väster om Tjärnö Marinbiologiska laboratorium. På
båda dessa bottnar var musselbestånden för 40 år sedan närmast heltäckande och i nuläget åter-
står mest nakna sedimentytor.

Som kontrast till denna negativa utveckling så konstaterades att sedimenten i Malöströmmar lokal
184,1 (region 3) innehåller mycket stora kvantiteter årsgamla hjärtmusslor Cerastoderma edule
samt att stora kvantiteter millimeterstora blåmusslor täcker de grunda bottnarna på utsidan av
Galterö (region 3).

RESULTAT
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RESULTAT

Fig 11 och 12 Under 1970-talet var dessa inringade grundområden vid Lindholmen (ovan) respektive
Vanarna (nedan) närmast helt täckta av blåmusslor, vilka numera är näst intill helt borta.
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5 LÅNGTIDSTRENDER PÅ TVÅ STATIONER

Stationerna Galterö (vik nr 103,11) och Sanden (vik nr 4) är belägna inomskärs och har båda
bottnar som utgöres av sandigt substrat ner till ca en dryg meters djup. Stationerna lämpar sig
därför väl för jämförande studier. Belastningen på station Galterö kommer främst från utsläpp från
kommunalt reningsverk (Stävliden) och Stenungsunds petrokemiska industrier. Sanden belastas
huvudsakligen av närsalter och föroreningar som kommer ut via Göta älv och vid speciella vind-
förhållanden också Nordre älv. Göteborgs reningsverk Gryaab släpper ut renat avloppsvatten i
Göta älv. År 1997 infördes kväverening vid Gryaab.

Inom Galterös grunda sandbottnar saknades i stort sett fintrådiga grönalger under såväl juni som
september år 2011. Tångvegetation Fucus vesiculosus och F. serratus förekommer däremot på
utspridda stenar samt utmed klippstränderna och på en dryg meters djup finns en zon med tätt
ålgräs. Längre ut i Jordhammarsfjorden har ålgräset av okänd orsak minskat betydligt jämfört
med några år tillbaka, vilket konstaterats med flygfotograferingen. Förlusten kan möjligen ha på-
verkat grundbottenfaunan i Galteröviken.

Vid Sanden förekom endast mindre mängder med fintrådiga alger i maj (5 % täckning och bio-
massan 72 g/m2 TS.

Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC) redovisas sedan år
1999 i diagrammen fig 11. Halten av organiskt kol (TOC) har ökat sedan 2002 på båda statio-
nerna även om en minskning inträffad september 2011.

Sedan undersökningarna inleddes 1999 har också fosforvärdena ökat på båda stationerna. Vid
Sanden är ökningen över perioden hela 5 gånger. Vid Galterö har dock en minskning skett sedan
föregående år.

Kvävevärdena har varierat kraftigt sedan 2002, men tycks nu gå mot en stabilisering med låga
värden på båda stationerna.

De röda trendlinjerna i diagrammen fig 15 och 17 har uttagits som polynom med en ordnings-
faktor 5, för att på ett åskådligt sätt redovisa utvecklingen.

Antalet taxon (motsvarar ungefär antalet arter) visar liten variation under hela undersöknings-
serien. Störst antal finns vid Galterö (8 taxon), medan antalet vid Sanden bara är fyra.
Regressionslinjen vid Galterö har formen av en sinuskurva med en periodicitet på omkring 10 år.

Antalet individer och biomassa förefaller mer intressanta som parametrar för bedömning av lång-
siktiga förändringar. Individantalet vid Galterö har sedan undersökningsseriens början minskat
kontinuerligt från ca 50-90 individer/m2 till ca 25 där kurvan nu tycks plana ut.

Vid Sanden, där antalet individer hittills varit relativt konstant kring 16, har nu ökat trefaldigt i
september. Antalet är nu dubbelt så stort som vid Galterö.

LÅNGTIDSTRENDER
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Fig 13. Utvecklingen av parametrarna totalt organiskt kol (TOC), kväve (N) och fosfor (P) i ytsediment
vid stationerna Galterö (Stenungsund, region 3) och Sanden (Göteborg, region 4) under en period på
13  år.

Halten av organiskt kol (TOC) har ökat sedan 2002 på båda stationerna även om en minskning
inträffad september 2011.

Sedan undersökningarna inleddes 1999 har också fosforvärdena ökat på båda stationerna. Vid Sanden
är ökningen över perioden hela 5 gånger. Vid Galterö har dock en minskning skett sedan föregående år.
Kvävevärdena har varierat kraftigt sedan 2002, men tycks nu gå mot en stabilisering med låga värden.
Diskontinuiteten för kväve år 2003 beror på borttaget värdet av en kraftigt avvikande höjning av
kvävehalterna på båda stationerna.

mg g-1

mg g-1

GALTERÖ

SANDEN *

* TOC-värdena har multiplicerats med en faktor på 0,1 för att passa in i diagrammen med
övriga parametrar.

*
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FAUNA - Station Galterö (region 3) vid Stenungsund i Askeröfjorden

Fig 15. Diagram över trendutvecklingen sedan 1992 vid
Galterö. Den röda trendlinjen har uttagits som polynom
med en ordningsfaktor 5,  för att på ett mera åskådligt
sätt redovisa utvecklingen.

Antalet taxon (arter)/m2 är en enhet mer jämfört med
förra året. Regressionslinjen behåller formen av en
ordinär sinuskurva med en periodicitet på ca 10 år.

Individantalet har sedan undersökningsseriens början
minskat påtagligt och konstant från närmare 90
individer/m2 till nuvarande värden kring 20. En ökning
har dock inträffat sedan föregående år.

Biomassan minskade kraftigt fram till år 2001, varefter
den ökat kontinuerligt och på senare tid nästan
exponentiellt. Nuvarande värde ligger nu endast något
högre jämfört med biomassan vid Sanden i Göteborg.
Utvecklingskurvan är intressant. Senaste decenniet har
ökningen varit 10 gånger.

Fig 14. Viken sydost om Galterönäset i september 2011. De
mörka ytorna i vikens centrala delar är ålgräsvegetation.

Antal taxon/m2

Biomassa g/m2

Antal individer/m2
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Fig 17. Diagram över trendutvecklingen sedan 1999
vid Sanden på västra Hisingen. Den röda trendlinjen
har uttagits som polynom med en ordningsfaktor 5,
för att på ett mera åskådligt sätt redovisa
utvecklingen.

Antalet taxon (arter)  är lågt och ligger nu på en nivå
som motsvarar undersökningseriens början, dvs
förändringen är liten och låg amplitud.

Antalet individer har varit tämligen konstant omkring
strax under 20, men har år 2011 ökat till mer än det
dubbla, dvs en påtaglig positiv förändring.
Individantalet ligger ungefär på samma medelnivå
som Galterö.

Biomassan har sedan flera år haft en ökande trend
och ser ut att fortsätta så. Den är nu  ca 9gånger så
hög som under de  första undersökningsåren, då den
var både tämligen konstant och låg (ca 1,5 g/m2).
Biomassan ligger på något lägre nivå jämfört med
Galterö i region 3.

FAUNA - Station Sanden (region 4) vid västra Hisingen i Göteborg

Fig 16. Sanden med grundområden och småbåtshamn
 i september 2011.

Antal taxon/m2

Biomassa g/m2

Antal individer/m2
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Mest intressant är utvecklingen av faunans biomassa på båda stationerna. Vid Galterö minskade
biomassan kraftigt fram till undersökningsseriens mitt, varefter den ökat kontinuerligt igen och där
de fyra senaste provtagningstillfällena bildar en exponentiell kurva. Biomassan vid Sanden är nu
den högsta någonsin och mer än fyra gånger så stor som vid undersökningarnas början.

LÅNGTIDSTRENDER

Fig 18. Blåmusslor på grund sedimentbotten.
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6 SLUTSATSER

Sammanfattningsvis så finns flera faktorer som tyder på att de grunda bottnarnas ekosystem änt-
ligen håller på att vända till det bättre efter många års negativa rapporteringar om tillståndet.

Intressant är att ingående taxon ökade från 15 i föregående undersökning till 18 i maj och hela 28
i september, vilket nu är jämförbart med 23 och 25 i fallfälleproven utförda år 1983 (referens
38). Detta kan vara ett tecken på att ekosystemen börjar återhämta sig. Flera nyregistrerade
taxon utgörs av olika fiskarter som torsk, piggvar, sandskädda, berggylta och tobis.

Andra positiva tecken noterades också föregående år då bl a plattfiskyngel ökat kraftigt samt
tillbakagången av den invasiva främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla (referens 29).
Också utvecklingen vid Galterö och Sanden, visar nu på en positiv utvecklingstrend där både
individantal och biomassa ökar.

Vad som är orsaken till förändringen är dock svårt att fastställa, men de senaste årens begräns-
ningar i fiske efter torsk och ål kan vara betydande faktorer i sammanhanget. I oktober månad
2011 observerades stora stim med årsgamla torskfiskar vid Smögens yttre bryggor, vilket skulle
kunna vara ett resultat av begränsningsåtgärderna. De marinbiologiska forskarna har på senare tid
allt mer riktat blickarna mot de ”övergödningsliknande” kaskadeffekter överfiskning får på eko-
systemen. Man börjar också inse mer att de marina ekosystemen är mycket komplexa och att
nedgångar som hittills kallats ”övergödning” inte enkelt kan förklaras med tillförsel av näringsäm-
nen som man gjort under senare hälften av 1900-talet

HydroGIS AB

Stenungsund 2012-01-30
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