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1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid tre tillfällen: maj, juli och september
under 2011 för att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda vikar (0-1
m). Sammanlagt fotograferades över 540 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers
täckningsgrad. Kvantiteten fintrådiga alger står i proportion till störningsgraden i det marina eko-
systemet.

Insamling för bestämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger samt sediment-
provtagning utfördes i juni och september med ledning av genomförda flygfotograferingar och
bildanalys.

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. Det är i stort sett ingen större skillnad mellan algför-
ande och algfria vika och sedimentens innehåll av organiskt kol, fosfor och kväve.

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 alg-
fria vikar i t ex Gullmaren börjat få påtagliga förekomster med fintrådiga alger.

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2011
(2010-års värden anges inom parentes) längs hela Bohuskusten i 35 % (43) av de fotograferade
vikarna i maj, 47 % (60) i juli och 48 % (60) i september. Motsvarande medelvärden för
algernas utbredning (% täckningsgrad) är 7 % (9) i maj, 14 % (17) i juli och 11 % (16) i septem-
ber. Utvecklingen tyder på en viss förbättring.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.404 g/m2 våtvikt motsvarande 336 g/m2 torrvikt
observerades vid Galtö i vik nr 369,2 i region 1. I september fanns den största algbiomassan på
1.512 g/m2 våtvikt motsvarande 300 g/m2 torrvikt vid Stocken i vik nr 174,2 i region 3.

Årligen fotograferad ålgräsvegetation i Bottnafjorden (region 2) fortsätter att öka, medan ålgräs
vid Kärrsön har blivit glesare och minskat sedan 2005.

Den invasiva och främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla har fortsatt att minskat inom
grundområdet mellan Rivö, Asperö och Brännö (region 4). Här har också bottenvändning kon-
staterats och dokumenterats.

I tidigare rapporter om fintrådiga alger påpekades att de flesta sedimentbottnar på 3-10 m djup
ofta hyser omfattande beläggningar med cyanobakterier. I medicinska utredningar om de sk
Guam-sjukan (ALS, Parkinson etc) anses denna bero på giftet BMAA, som produceras av just
cyanobakterier. De omfattande ytor med bottenlevande cyanobakterier, som konstaterats utmed
Bohuskusten, leder därför till misstankar om att giftet kan leta sig upp i näringskedjan. Vilka halter
som kan förekomma i matfisk, skaldjur mm är ännu inte undersökt.
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2 SUMMARY

Inventory using aerial photographing were performed at three occasions: May, July and Septem-
ber in 2011 to study prevalence and degree of coverage of filamentous algae in shallow waters
(0-1 m) along the Swedish Bohus coast. More than 540 shallow 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.

Collections for measurements of algal biomass, identification of species composition and sediment
sampling were performed in June and September based on evaluation of the aerial photos.

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. There is no pronounced difference between bays with or without algae
concerning the concentrations of TOC, nitrogen and phosphorous.

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. Several bays that before
were free from algae e g in the Gullmar fjord now begin to develope considerable algal mats.

The occurrence of filamentous algae (with degrees of coverage exceeding 5 %) during year 2011
along the whole coast line was 35% (43) of the photographed bays in May, 47 % (60) in July
and 48 % (60) in September. The corresponding values of algal coverage was 7 % (9) in May,
14 % (17) in July and 11 % 16) in September. The development indicates a certain progress.

The highest value of biomass of filamentous algae 2.404 g/m2 wet weight corresponding to 336
g/m2 dry weight was observed at Galtö in bay no. 369,2 in region 1. In September the highest
biomass 1.512 g/m2 wet weight corresponding to 300 g/m2 dry weight was found at Stocken bay
no. 174,2 in region 3.

Eelgrass populationtions in Bottnafjord (region 2) are still expanding, while those at Kärrsön (re-
gion 3) are decreasing since 2005 and develope more scattered.

The expansion of the alien and invasive red algae Gracilaria vermiculophylla continues decrea-
sing within the shallow waters between Rivö, Asperö and Brännö (region 4). At this place a ”bot-
tom turnover” process was found and documented.

In the earlier reports on filamentous algae it was pointed out that many sediment bottoms
between 3 and 10 m depth exhibit considerable carpets of benthic cyanobacteria. In new
scientific reports about the Guam disease (ALS, Parkinson etc) this is cause by a toxin BMAA
produces by cyanobacteria. The considerable surfaces with benthic cyanobacteria found along
the Bohus coast of Sweden leads to suspicions that the toxin could find its way into higher trophic
levels. What concentrations can be found in human food as fishes, shellfish etc are yet not
investigated.
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3 INLEDNING

Grunda havsområden inom djupintervaller 0-1 meter och med finsedimentbottnar vid Bohuskus-
ten har sedan mitten av 1900-talet genomgått en storskalig förändring, där stora delar har varit
täckta av snabbväxande fintrådiga alger under sommar och höst.

Onormalt hög produktion av trådalger medför negativa konsekvenser för de djursamhällen, som
normalt uppehåller sig inom dessa grundområden. Såväl artsammansättning av bottenlevande djur
som bestånden av flera kommersiellt viktiga fiskarter, vilka utnyttjar dessa grundområden, påver-
kas 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 bottennära vattenmassorna.

Målsättningen med föreliggande undersökning har varit att kartlägga förekomst och utbredning 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 tidsper-
spektiv - d v s hur algerna kan påverka och påverkas av olika processer inom kustekosystemen.
Uppgifter om sedimentens syreförhållanden, innehåll av närsalter, faunasamhällenas struktur och
funktion, samt algsamhällenas roll i kustområdets kol-, fosfor- och kvävebudget, har betydelse vid
utvärdering av undersökningen. Parallellt med denna flyginventering har undersökningar av den
rörliga faunan på grunda sedimentbottnar utförts. Resultatet av denna redovisas i en särskild rap-
port (referens 33).

4 METOD

Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m) kustområ-
den genomfördes vid tre tillfällen under året: juni, juli och augusti. För att erhålla en tillfredställande
upplösning i tid och rum krävs att undersökningen genomförs inom ett relativt stort område. Un-
dersökningen gjordes därför utmed hela Bohuskusten, som indelats i fyra regioner baserat på
SMHI:s områdesregister - region 1: Idefjorden-Fjällbacka, region 2: Fjällbacka-Gullmarsfjor-
den, region 3: Tjörn-Orust och region 4: Marstrand-Billdal (se Bilagor 1-3).

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

Vid fotograferingen användes en digitalkamera med en upplösning på 12,4 megapixel. 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 bild-
data 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.

Utbredning av alger har angetts som den procentuella andel av varje lokal/vik, som var täckt av
fintrådiga grönalger.

Tolkningen av flygbilderna är ofta förenad med svårigheter och kräver god kännedom om botten-
samhällena 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. Den övergödningsindikerande 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 renvatten-
krävande grönalg. Utbredning av cyanobakterier är oftast dominerande, vilket i områden med mer
grumlig vattenkvalitet kan försvåra urskiljningen från övriga fintrådiga alger.

I listan över samtliga drygt 700 lokaler 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 vi-
kar strax intill ej har varit med på listan. Även rena färskvattenlokaler förekommer, t ex innanför
Slussen på östra Orust. Den ursprungliga listan är alltjämt i starkt behov av revidering.

Efter en granskning av flygbilderna från maj respektive september med avseende på vikar med
algförekomst eller ej, genomfördes parallella undersökningar i fält med materialinsamling för be-
stämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger, sedimentprovtagning samt

METODIK

Fig 1:  Definition på ”vik” (röd) och principen för hur trådalger markeras för ytberäkning (blå linje).
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bottenfaunaundersökning med fallfälla. Resultatet av den sistnämnda undersökningen redovisas
emellertid i en särskild rapport om den sk ”rörliga epifaunan” på grunda sedimentbottnar
(HydroGIS AB rapport 660, referens ??). Dessa fältarbeten genomfördes i juni och september.

Algbiomassa och artsammansättning bestämdes genom att 5 kvantitativa prov togs från 5 slumpvis
utvalda lokaler i varje region (se Bilaga 5). Provtagningen utfördes genom insamling av algmattan,
som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Samtliga algprover transporte-
rades i kylväska direkt efter insamling. En bestämning av ingående arter i proverna genomfördes
samma dag som insamlingen gjordes - dvs på färskt material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och rensades noga från sediment och grövre partiklar
som småmusslor, skalfragment, småsten samt djur (tångräkor och strandkrabbor) innan proverna
torkades till konstant vikt i 70 oC.

Sedimentprovens innehåll av organisk halt bestämdes genom att ta 10 kvantitativa prov från 4
slumpvis utvalda lokaler i varje region. Sediment insamlas med en rörprovtagare med en bottenyta
på 60 cm2 och till ett djup av 2 cm. Dessa sedimentprover fraktades nedkylda för frysning innan
de levererades till laboratorium där organisk halt analyserades (se tabell fig 7). Analys av kväve
och fosfor ingår i programmet för undersökning av mobil epifauna (referens 33).

METODIK
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RESULTAT

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 påverkasstarkt av rådande vindförhållanden (referens
31). Efter en storm kan exempelvis hela algmassan driva in mot strandkanten och packats sam-
man 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 fintrådiga alger kvar, som växer
under ytan på t ex ålgräs, nating eller annan högre algvegetation. Vid lugna förhållanden kan dessa
inom kort tid komma att täcka vattenytan igen.

Störst förekomst med fintrådiga alger och täckningsgrader på ca 70-80 % av vikarnas yta note-
rades som vid alla andra undersökningstillfällen i några enstaka 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) och Hunnebo lera i region 2,
samt några vikar innanför Tjärnöarkipelagen i region 1. Inom region 1 förefaller en tydlig minsk-
ning inträffat år 2011. Här finns flera vikar som tidigare hade mycket höga trådalgsförekomster,
men som nu är tämligen rena.

 Fig 2 Vik i Gullmaren som har stor andel fintrådiga grönager i september 2011.
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RESULTAT

Intressant är att flera vikar i Gullmarsfjorden har haft påtagligt höga algförekomster, vilket inte har
noterats vid tidigare tillfällen (se fig 2). Tyvärr är flera av dessa vikar inte upptagna i den ursprung-
liga listan med de 700 uttagna vikarna, vilket är ytterligare ett skäl till tidigare efterfrågad revision
av uttagna vikar.

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2011
(2010-års värden anges inom parentes) längs hela Bohuskusten i 35 % (43) av de fotograferade
vikarna i maj, 47 % (60) i juli och 48 % (60) i september. Motsvarande medelvärden för
algernas utbredning (% täckningsgrad) är 7 % (9) i maj, 14 % (17) i juli och 11 % (16) i septem-
ber. Jämfört med år 2010 så är nu både förekomsten och utbredningen tydligt lägre.

Den regionvisa procentuella förekomsten respektive utbredningen under de senaste 10 åren fram-
går av tabellen i fig 4 och i diagrammen i fig 5 och 6. Röda värden anger maximala värden för res-
pektive år.

Utbredningen av fintrådiga alger i region 1 har en minskande trend i både maj och september
medan övriga regioner ökat. I juli uppvisar däremot samtliga regioner en ökande trend (se fig 6).

5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER

År

Fig 3: Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom de fyra regionerna sedan 1998. Jämför
man föregående år så är region 1 och 2 är oförändrade och region 4 och framför allt region 3 har ökat.

Biomassa g/m2
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Förhållandet torrvikt och våtvikt är ofta beroende på ingående arter. Speciellt fingreniga och ihå-
liga tarmtångarter Enteromorpha spp. kan ibland ha ett högre vatteninnehåll beroende på om de
fina grenarna är vattenfyllda eller fyllda med assimilationsgaser. Vid urkramning försvinner oftast
inte det vatten, som finns i de finare grenarna, vilket medför stora variationer avseende våtvikten.
Andra trådalger som grönslick Cladophora spp., Pilayella litoralis och Ceramium rubrum har
däremot inte dess fysikaliska egenskaper och blir därför lättare att urvattna.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.404 g/m2 våtvikt motsvarande 336 g/m2 torrvikt
observerades vid Galtö i vik nr 369,2 i region 1 (se Bilaga 5). I september fanns den största alg-
biomassan på 1.512 g/m2 våtvikt motsvarande 300 g/m2 torrvikt vid Stocken i vik nr 174,2 i re-
gion 3 (se Bilaga 6).

Medelbiomassan (torrsubstans) av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten
för de fyra regionerna var för år 2011 högre i juni 177 g/m2 jämfört med september 99 g/m2.

Förekomst, täckningsgrad och medelbiomassan av trådalger brukar vanligtvis öka under somma-
ren 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. De föregående två åren uppvi-
sade motsatta förhållanden, där algtillväxten på många håll var kraftigast under våren medan under
år 2011 algtillväxten var störst under juli månad (se Bilaga 3).

Sammantaget uppvisar Bohuskusten en högre medelbiomassa säsongen 2011 jämfört med året
innan, vilket också framgår av diagrammet i fig 3. Region 3 har nu något högre algbiomassa än
region 1.

Alg-taxon

Ahnfeltia plicata
Berkeleya rutilans
Ceramium rubrum
Chondrus crispus
Chorda filum
Cladophora sp.
Cladophora flexuosa
Cladophora rupestris
Dasya baillouviana
Dictyosiphon foeniculaceus
Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha linza
Enteromorpha spp.
Furcelaria lumbricalis
Fucus vesiculosus

Gracilaria vermiculophylla
Laurentia pinnatifida
Pilayella litoralis
Polyides rotundus
Polysiphonia nigrescens
Polysiphonia violacea
Polysiphonia urceolata
Porphyra purpurea
Sargassum muticum
Ulvaria obscura
Vaucheria sp.

Fanerogamer

Zostera marina
Ruppia spp.
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Fig 4: 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.

FÖREKOMST (%) UTBREDNING (%)

REGION 1 2 3 4 1 2 3 4

ÅR MÅNAD

 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
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RESULTAT

Fig 5: Algförekomsten under 14 år i respektive
region (REG) definierad som det procentuella
antalet vikar med mer än 5% täckningsgrad
trådalger.

Regressionslinjerna är alltjämt stigande med
undantag för region 1 i maj och september.

Jämfört med år 2010 så har en övervägande
minskning skett.  I september däremot en ökning
skett i region  2.

Förekomst maj Förekomst juli

Förekomst september

%

%

%
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Fig 6: Algutbredningen under13år i respektive
region definierad som ett procentuellt
medelvärde för täckningsgraden inom varje
region (REG).

Regressionslinjerna uppvisar samma mönster
som för algförekomsten redovisad i fig 5.

Generellt har ett trendbrott inträffad de två
senaste åren där en minskning skett i alla
regioner utom i region 2. I region 1 är
amplituderna mycket större.

Utbredning maj Utbredning juli

Utbredning september%

% %
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5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 26 algtaxon och minst 2 marina fanerogamer ingick i de insamlade proverna - en ökning
med 4 algtaxon jämfört med år 2010. Endast Enteromorpha spp., Cladophora spp., kan anses
utgöra ”fintrådiga” gröna alger. Artsammansättningen redovisas i tabellen på sidan 10 samt i Bi-
laga 5-6.

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 be-
stående av förgrenade enkla cellrader, dvs ”äkta” fintrådiga alger.

Algsammansättningen är något förändrad även denna gång. De eutrofieringsgynnade Ulva/
Enteromorpha linza och Ulvaria obscura förefaller ha minskat betydligt jämfört med tidigare
undersökningsår. Antal algtaxon har ökat från 22 till 26 och vidare att fler önskade röda alger som
Furcelaria, Polyides, Ahnfeltia, Chondrus, Dasya och Polysiphonia spp. ingår i vissa vikar
som tidigare dominerats med Enteromorpha/Cladophora/Pilayella. Som påpekades även fö-
regående år visar den invasiva och främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla, som kom
till Sverige 2003, inte någon ökad utbredning eller massförekomst. En betydande minskning och
sannolikt även stabilisering av beståndet tycks föreligga i nuläget.

RESULTAT

Fig 7. En kraftig algblomning med pansarflagellater inträffade i flera vikar inomskärs
under september 2011. Bilden är tagen i Havstensfjorden norr om Ljungs kile.
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RESULTAT

Fig 8: Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2010 samt juni och
september 2011. Högsta och lägsta värden under juni respektive september har markerats med rött
respektive blått.

5.4 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 8 samt fig 9-10.

Sambandet mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med
trådalger är ej särskilt tydligt, då de flesta vikar har värden mellan 5 och 10 mg/g oavsett alg-
förekomst eller ej (fig 8). Sedimentets innehåll av mineralogent material (t ex sand) respektive
organogent material (gyttja, detritus) har givetvis stor betydelse för innehållet av kol, kväve och
fosfor.
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RESULTAT

Fig 9.

VÅR: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2011.
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.

I en vik med alger i region 3 återfinns avvikande höga värden särskilt vad gäller TOC men också kväve
och fosfor. De flesta algförande såväl som algfria vikar är relativt lika med avseende på sedimentets
innehåll av TOC, N och P, dvs värdena ligger omkring  linjen 0,5, dock med något lägre värden för
kväve i några algfria vikar.

(x 0,1)

(x 0,1)

Vikar utan alger juni 2011

Vikar med alger juni 2011
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Fig 10.

HÖST: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover från algförande
respektive algfri vik i september 2011. 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 region1 har avsevärt högre värden på TOC  jämfört med övriga
vikar.

Någon påtaglig skillnad beträffande övriga algförande respektive algfria vikar föreligger knappast.

RESULTAT

(x 0,1)

(x 0,1)

Vikar med alger september 2011

Vikar utan alger september 2011
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UTVÄRDERING

6 UTVÄRDERING

6.1 Jämförelser över längre tidsperiod

I Bilaga 2-4 redovisas förutom algstatus år 2011 också situationen år 2000 som infälld bild.

I maj saknas såväl röda som orange prickar i region 1, medan de förekommer i några vikar i
region 3. De gröna prickarna dominerar på våren och är tämligen jämt fördelade längs hela kus-
ten. För region 1 är situationen åter jämförbar med perioden 2005-2007.

I juli är situationen för region 1 tämligen lik år 2000, dvs som man brukar uppleva tillståndet i
denna region. Både region 2 och 3 har nu flera vikar med höga täckningsgrader av fintrådiga
alger. Gullmaren domineras av gröna prickar, vilket är avvikande från tidigare undersöknings-
tillfällen.

Mest anmärkningsvärt är att områdena mellan Nordre älv och Marstrand i region 4 endast har blå
prickar. Här är närsaltspåverkan ändå som störst, om man ser till hela Bohuskusten. Förhållan-
dena är även goda i övriga delar av Göteborgs skärgård, som också räknas till de mer utsatta
delarna för höga närsalter.

Flyginventeringarna under sommaren 2011 tyder på en minskad förekomst och täckningsgrad av
fintrådiga grönalger inom framför allt region 1 som tidigare alltid hade de sämsta förhållandena
med höga algförekomster. Vill man se trendutvecklingen sedan undersökningarna startade i slutet
av 1990-talet kan man studera graferna i diagram 5 och 6. Beträffande förekomsten är samtliga
regressionslinjer i fig 5 konvergerande där de extrapolerade konvergenspunkterna går mot ca
45% i maj, ca 70 i juli och ca 55 i september.

Beträffande motsvarande för utbredningen av fintrådiga alger så är regressionslinjerna i fig 6 för
maj och september konvergerande medan juli istället visar på en övervägande divergens och
ökande värden i samtliga regioner. Maj och september går mot konvergenspunkter vid ca 12-15.
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Fig 12. Lagunen vid Mjörn har ofta höga täckningsgrader av fintrådiga grönalger

Fig 11. Vik i region 2 (norr om Hamburgsund)med riklig algförekomst.

UTVÄRDERING
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6.2 Ålgräs Zostera marina

Flygfotograferingarna av Bohuskustens grunda vikar har möjliggjort intressanta iakttagelser, dels
hur ett bestånd med ålgräs Zostera marina ökat under åren 2007 (fig 20) fram till 2011 (fig 19)
i Bottnafjordens inre del (region 2), dels hur ålgräsvegetationen samtidigt minskat sedan 2005 i
grundområdet vid Kärrsön (fig 15-18) sydost om Tjörn (region 3).

Från flygfotografierna i Bottnafjorden kan användbar information om tillväxthastigheten hos ett
ålgrässamhälle erhållas. Ålgräspopulationernas arealmässiga tillväxt under fyra år ligger någonstans
mellan 2-4 gånger den ursprungliga populationens yta (jämför markeringarna nr 1 och 2 i fig 19
respektive 20). Därtill uppkommer helt nya populationer som uppskattas haft en tillväxt på minst
en längdmeter per år (markeringar nr 3 i fig 19). Det bör påpekas att ålgräsvegetationen i hela
Bottnafjorden varit kraftigt reducerad ända sedan mitten av 1980-talet (referens 19, 23). Utveck-
lingen i fjorden är därför tydligt positiv i nuläget.

Sämre är det för ålgräsvegetationen söder om Kärrsön. Här fanns täta bestånd vid inventeringen
år 2005 (fig 14). Som framgår av flygbilden från 2008 jämfört med motsvarande från 2010 så
har en stor del av ålgräset närmast stranden försvunnit så att en naken sedimentbotten kvarstår.
Färgade punktmarkeringar har lagts in i bilderna för att underlätta identifiering av identiska
strukturer (”hål”) i vegetationen. Jämför man dessutom tätheten i kvarvarande ålgräsvegetation
från år 2005 (fig 14) med år 2011 (fig 17-18), så är skillnaden påtaglig med en kraftigt utglesad
täthet mellan de enskilda plantorna. Dessutom förefaller ålgräsbladen vara översållade med något
brunaktigt (fig 18). Detta kan sannolikt vara nysettlade blåmusslor eller tarmsjöpungar. Stora
mängder av dessa djur på ålgräsbladen medför att dessa tyngs ner mot bottnen varvid den nor-
mala utvecklingen hämmas. Att det kan röra sig om blåmusslor tyder observationen på vid
Galterö utanför Stenungsund. Här var grundbottnarna närmast helt täckta av någon millimeter
stora blåmusslor vid fältbesöket i september 2011.

UTVÄRDERING
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Fig 14. Tät och välutvecklad ålgräsvegetation vid Kärrsön år 2005.

Fig 13. Värdefull ålgräsvegetation med talrika ålgräsrosor Sagartiogeton viduatus.

UTVÄRDERING
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Fig 15. År 2008 fanns ålgräs till vänster om den röda pricken och nästan ända fram till tångbältet.

Fig 16. År 2010 har ålgräset försvunnit helt mellan tångbältet och området vänster om pricken.

Tångbälte

Ålgräs

UTVÄRDERING
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Fig 18. Samma  fotograferingstillfälle som ovan men längre in i området med ålrgäs som är betydligt glesare
och har någon form av påväxt - sannolikt små blåmusslor, som settlat  under året.

Fig 17. År 2011 - Området med den försvunna ålgräsvegetationen i bildens högra del. Groparna i sedimentet blir
kvar.

Ålgräs

UTVÄRDERING
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Fig 19. Naturlig nyetablering av ålgräs i inre Bottnafjorden från juli 2007 fram till juli 2011 dvs fyra år.
Bilden ovan: fotohöjd 160 m. Optik 24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR.Brännvidd 35 mm.

Fig 20. Samma område som ovan men bilden är tagen år 2007. Markeringarn 1 och 2 finns på båda
fotografierna medan t ex 3 endast finns i fig 19 dvs nyetablerade populationer.

UTVÄRDERING
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6.3 Bottenvändning

En studie av fenomenet bottenvändning har tidigare redovisats i rapporten om fintrådiga alger år
2009 (HydroGIS AB rapport 590 referens 32) genom olika sekvenser av flygfotografier. En på-
gående process med bottenvändning upptäcktes 2011-04-18 i det omfattande grundområdet
mellan Brännö och Asperö i region 4. Bottnen i området är generellt mycket grund och inte farbar
med fritidsbåtar annat än i befintliga muddrade rännor. Som framgår av flygbilden (fig 22) finns
många muddrade rännor och småbryggor i området. Bottensubstratet utgörs av sandblandad
gyttja med skalinslag och närmast stranden ökar inslaget med grus och skal.

Faunan var vid fältbesöket ytterst sparsam och utgörs av ler/sandstubb Pomatoschistus spp.,
strandsnäckor Litorina litorea, nätssnäckor Nassarius reticulatus och enstaka blåmusslor
Mytilus edulis.

Den torftiga algvegetationen dominerades helt av bentiska bruna kiselalger Berkeleya rutilans.
Massförekomsten av kiselalgerna orsakade s k ”bottenvändning” genom den intensiva syrgas-
produktion, som uppkom under dygnets ljusa timmar. Vidhäftad algvegetation med främst blå-
stång Fucus vesiculosus (fig 24-25) lyftes därvid upp till ytan och algmassorna (fig 23) drev bort
och efterlämnade fria sedimentytor på bottnen (fig 21). På de blottade bottenytorna finns emel-
lertid just här korta glesa ålgrässkott (fig 21). Bottenvändningen har i det här speciella fallet varit
till nytta eftersom ålgräset kan få en bättre chans att växa till.

6.4 Musselbankar

Om man jämför förhållandena på 1970-talet och nuläget så är det tydligt att flera blåmusselbankar
på grunda sedimentbottnar har försvunnit. Tydligast märks detta vid Vanarna och Lindholmen i
region 1, belägna öster respektive väster om Tjärnö Marinbiologiska laboratorium. På dessa stäl-
len återstår nu endast tomma sedimentbottnar. Mer om detta redovisas i rapporten om rörlig
epifauna HydroGIS AB rapport 660 (referens 34).

UTVÄRDERING

Fig 21. ”Rensad” botten genom bottenvändning  vid östra  Brännö. Små skott av ålgräs har blivit
blottade och fått en bättre chans att växa till jämför med när de var övertäckta med trådalger.
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Fig 22. Pågående bottenvändning  vid östra  Brännö. Mellan de muddrade rännorna syns ansamlingar
med bruna trådalger.

Fig 23. Samma område som ovan. På ytan flyter mattor med kiselalger Berkeleya rutilans.

UTVÄRDERING
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Fig 24. Samma område som på föregående bilder men under vattenytan. Trådalgerna drar upp
tångvegetationen mot vattenytan, dvs pågående bottenvändning.

UTVÄRDERING
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7 SLUTSATSER

I föregående rapporter om fintrådiga alger (referenser 26, 28, 29 och 32) konstaterades att re-
ducerade 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 ”övergödningsliknande” tillstånd
uppkommer.

Det som talar för denna teori är ökningen av fintrådiga alger i region 3 trots stora satsningar på av-
loppsrening genom överföringsledningar dels från Ljungskile till Uddevallas avloppsreningsverk
(ARV), dels från Henån till Ellös ARV.

Det som tala mot teorin är möjligen följande:

På 1990-talet fanns stora bottenytor med svavelbakterier utanför dåvarande fiskmjölsfabriken vid
Ängholmen, samt norr om Mossholmen vid västra Tjörn. Även lagunen mellan Bleket och Rönn-
äng (Stansvik lokal nr 59 och 60) var vid den tiden kraftigt påverkad av massförekomst med fint-
rådiga grönalger (fig 25 överst) och rikligt med cyanobakterier. Lagunen är belägen innanför Äng-

SLUTSATSER

Fig 25. Övest: Stanskviks grundområde
på 1990-talet med rikliga förekomster
med fintrådiga grönalger.

Nedan: Samma grundområde år 2005 (t
v) och 2011 (t h). Algmassorna är mer
eller mindre försvunna.
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holmen och står genom några smala sund i förbindelse med bottnen med svavelbakterier. Orsa-
ken till de dåliga bottenförhållandena antogs vara bl a överskott av fiskmjöl som blåste ner i havet
från kajen vid lastning. För några år sedan lades verksamheten ned och sedan 2005 märks en
påtaglig förbättring i på bottnen i den grunda lagunen vid Stansvik (fig 25 nedre). Cyano-
bakterierna tycks mer eller mindre ha förvunnit helt och grönalgerna förekommer bara i mindre
mängder. Med den utvecklingen finns möjlighet att natingarter och i de djupare delarna även
ålgräs åter kan etablera sig och bilda värdefulla miljöer.

Sammanfattningsvis har flera tecken på en förbättrad marin miljö konstateras från undersökningen
2011:

• De expanderande ålgräspopulationerna i Bottnafjorden är klart positivt.
• Trådalgernas förekomst och utbredning i region 1 har en minskande trend.
• Agarnärjan Gracilaria vermiculophylla visar på en tydlig tillbakagång i Göteborgs södra

skärgård.
• Antalet registrerade algarter (taxon) har ökat i algproverna.
• Grundområdet vid Stansvik har förbättrats med minskning av både cyanobakterier och

fintrådiga alger.

Samtidigt finns också flera indicier på en negativ utveckling:

• Ålgräsbestånden vid Kärrsön visar på en tillbakagång.
• Trådalgernas förekomst och utbredning ökar i framför allt region 3, men också region 2

och 4.
• Bottenvändning förekommer alltjämt här och var, men behöver inte vara enbart skadlig.

Den rensning av bottenytorna som uppkommer bör kunna gynna förekommande ålgräs.

8 BMAA - gift i cyanobakterier

En mycket intressant frågeställning rör de kosmopolitiska cyanobakterierna - inte bara de
planktoniska utan framför allt de bottenlevande eller benthiska, som täcker stora delar av de
kustnära bottnarna. Forskare har hittat ett nervgift i fisk och musslor i Östersjön (referens 37). Gif-
tet har kopplats till obotliga sjukdomar som ALS, parkinson och alzheimer. Giftet är beta-
metylamino-L-alanin förkortat BMAA (referens 43). Först måste konstateras att det här inte är
ett gift som producerats av människor. Inte heller finns någon anledning att tro att andra mänskliga
aktivitetet, t ex övergödning, har orsakat förekomsten.

Effekten upptäcktes på ön Guam, där man åt både frön av kottepalmer och djur som åt sådana
frön. Cyanobakterier som lever i symbios med kottepalmen tillverkar BMAA. Om man bryter av
en ytlig rot från en kottepalm syns cyanobakterierna, som en kiwifärgad ring längs rotens kant.
Cyanobakterierna förser växten med kemiskt bundet kväve som de tar upp från luften. Samtidigt
tränger BMAA in i växten och dess frön. Giftet ackumuleras så att koncentrationen i fröna kan bli
ca 100 gånger högre än i roten (referens 40). Trots att ämnet är naturligt, är det svårnedbrytbart
och finns därför också i hög koncentration hos de djur som äter fröna - främst flygande hundar,

SLUTSATSER
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CYANOBAKTERIER

Fig 26. Sedimentbotten  på 8 m djup med mörka beläggningar av cyanobakterier samt inslag av vita
svavelbakterier.
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Fig 27. Sedimentbotten  på 1,6 m djup med bruna gelatinösa cyanobakterier.

Fig 28. Sedimentbotten  på 2,3 m djup med cyanobakterier och eventuellt kiselalger.

CYANOBAKTERIER
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vilka i sin tur äts av befolkningen på Guam. Genom näringskedjan från cyanobakterie till flygande
hund stiger halten av BMAA tiotusenfalt enligt forskarnas mätningar.

Giftet BMAA verkar genom att konkurrera med glutamat, som har en dubbel funktion i nervsys-
temet, dels som en transmittorsubstans, dels som näring till nervcellerna. Den ALS-liknande ef-
fekten hos Guam-sjukan kan troligen bero på den senare effekten. Kopplingen till andra
neurologiska sjukdomar (Alzheimer mm) är däremot hypotetisk. Ämnet är inte giftigt för växter
eftersom växter inte har något nervsystem.

Orsakssambandet är dessutom inte entydigt: det krävs minst en faktor till utöver höga halter av
BMAA för att sjukdomen ska bryta ut. I små doser har inga skadliga effekter visats. BMAA kan
bindas till proteiner. Det betyder att halterna i kottepalmsmjöl kan vara högre än vad tidigare
analyser visat. Det betyder också möjligen, att kroppens proteiner kan fungera som en reservoar
som sakta släpper ut BMAA under flera decennier, så att nervceller med tiden tar skada.

BMAA produceras således i cyanobakterier som i sin tur äts av djur och den vägen kan leta sig
till middagsbordet (referens 44). Vilka halter som kan förekomma i matfisk och i så fall från vilka
vatten är ännu inte undersökt. Att BMAA finns i nästan alla cyanobakterier var oväntat. Man har
hittat ämnet i 38 av 42 undersökta släkten.

I tidigare rapporter om fintrådiga alger påpekades att de flesta sedimentbottnar på 3-10 m djup
hyser mer eller mindre omfattande beläggningar med cyanobakterier, där främst släktena
Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium och Spirulina ingår. Exempel på sådana bottnar visas i fig
26-28. På dessa bottnar kryper ofta snäckor som pelicanfotsnäcka, nätsnäcka, strandsnäcka och
valthornsnäcka. Oavsett om snäckorna är algbetare eller rovsnäckor, så kan man med fog anse
att alla får i sig betydande mängder cyanobakterier. Dessutom förkommer eremitkräftor, strand-
krabbor, maskeringskrabbor, bultfiskar, plattfiskar och ål på sådana bottnar. Konsekvensen av
detta måste följaktligen bli att om dessa cyanobakterier producerar BMAA, så kommer det in i
näringskedjan. Om man då ätit t ex plattfisk och ål från dessa bottnar under en längre tid borde
det föreligga risk för att få förhöjda halter. Även valthornsnäcka, som visas på dessa bottner, an-
ses vara en delikatess. Det vore därför högst önskvärt att ett forskningsprojekt initieras, som ve-
tenskapligt kan visa om dessa befarade samband föreligger eller ej.

9 REKOMMENDATIONER

Inför framtida kartläggningar av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas en om-
arbetning 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 vattenytor, 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
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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 utvärderas. Flyg-
rutten bör läggas upp så den är lika år från år, vilket ger både rutin och bättre resultat. Med ett ur-
val på sammanlagt 310 vikar får man ett material, som är mycket mer lämpat för jämförelser. Som
jämförelse kan nämnas att vid varje flygning som gjorts hittills tas normalt drygt 500 bilder på
vikar och marin miljö.

Framtida undersökningar med flygfotografering av fintrådiga alger bör givetvis också kompletteras
med uppgifter om täckningsgraden för bentiska cyanobakterier och framför allt ålgräs. Utbred-
ningen och förändringar av ålgräsvegetation är i samhällsplanering alltid efterfrågade fakta. Bristen
på denna information har hittills varit oacceptabel. Flygfotografering av grunda bottnar är en oslag-
bar inventeringsmetod i dessa sammanhang. 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 utbrednings-
gränserna har i dessa fall blivit allt för stor.

En närmare studie av fenomenet ”bottenvändning” i ålgräsvegetation (se referens 31) och de ke-
miska/fysikaliska processer, som sker i de vegetationsfria hål som bildas, vore en lämplig forsk-
ningsuppgift vid någon av de marinbiologiska institutionerna.

Nyskapande av grunda bottnar för etablering av ålgräs (kräver bottnar med mindre djup än 5 me-
ter) och blåmusselbankar (mindre djup än 8-10 meter) måste eftersträvas i samband med mudd-
ringar 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 sediment-
bottnar 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 mudderdeponier (Viten
utanför Wallhamn samt i Askeröfjorden) där bottnarna höjts till mindre än 10 meter har nu efter
några årtionden utvecklats till fullkomliga musselbankar med 100% täckningsgrad av blåmusslor,
som filtrerar och renar vattnet samt skapar attraktiva biotoper för andra marina organismer. Det
ekologiska värdet har således mångfaldigas.

Stenungsund 2012-01-30

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog
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Läge för samtliga ca 700 lokaler varifrån 180 slumpmässiga
urval gjorts inför varje flygfotografering
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Artsammansättning och biomassa - Maj / juni 2011

BILAGA 5 (1)

Lokal, viknr/Ingående arter Andel % Biomassa våtvikt (g/m2) Biomassa torrvikt (g/m2)

Daftö  440,1 (region 1) 1272 212
Enteromorpha spp. 100

Näs 353 (region 1) 1400 196
Enteromorpha spp. 100

Havstensund (region 1) 956 184
Enteromorpha spp. 50
Chladophosa flexuosa 50

Kämpersvik 349,73 (region 1) 820 76
Enteromorpha spp. 80
Dictyosiphon foeniculaceus 10
Chorda filum 1
Zostera / Ruppia 1

Galtö 369,2 (region 1) 2404 336
Enteromorpha/Cladophora 98
Chorda filum 1
Zostera / Ruppia 1

Rörvik 304,4 (region 2) 828 204
Vaucheria sp 5
Enteromorpha/Cladophora 90
Chorda filum 5

Bottnafjorden  326 (region 2) 440 88
Enteromorpha spp. 80
Dictyosiphon foeniculaceus 15
Chorda filum 5

Ulebergshamn 315 (region 2)
Enteromorpha intestinalis 70 640 116
Chorda filum 25
Fucus vesiculosus 3
Sargassum muticum 2

Ödby Ö 312,1 (region 2) 1580 248
Pilayella litoralis 90
Chorda filum 10

Gerlesborg 322 (region 2)
Enteromorpha/Cladophora 100 354 61



BILAGA 5 (2)

Artsammansättning och biomassa - Maj / juni 2011

Lokal, viknr/Ingående arter Andel % Biomassa våtvikt (g/m2) Biomassa torrvikt (g/m2)

Almön 85 (region 3) 1120 248
Enteromorpha/Cladophora 90
Ulvaria obscura 10

Mjörn 118 (region 3) 960 196
Enteromorpha/Cladophora 100

Stocken 172 (region 3) 1160 160
Enteromorpha sp. 95
E. intestinalis 3
Polyides rotundus 2

Sunna 169,1 (region 3)
Pilayella litoralis / Berkeleya rutilans 100 800 116

Havsten 221,8 (region 3)
Polysiphonia nigrescens 98 300 76
Ceramium rubrum 2

 -

Skintebo 508 (region 4) 472 72
Cladophora / Enteromorpha 85
Polysiphonia nigrescens 10
Enteromorpha linza 5

Askim 499 (region 4) 424 80
Enteromorpha spp. 50
Pilayella litoralis 50

Killingholmen N 512  (region 4) 1260 268
Enteromorpha spp. 50
Cladophora sp. 30
Ulvaria obscura 10
detritus 10

Vråkärr 17 (region 4) 1128 244
Cladophora / Enteromorpha 90
Ruppia sp. 10

Killingholmen S 514  (region 4) 1024 240
Cladophora/Enteromorpha 70
Gracilaria vermivulophylla 10
Polyides rotundus 3
Polysiphonia nigrescens 3
Fucus/Chorda 4
detritus 10

Sanden 4 (region 4) 608 72
Enteromorpha spp. 100



BILAGA 6 (1)

Artsammansättning och biomassa - September 2011

Lokal, viknr/Ingående arter Andel % Biomassa våtvikt (g/m2) Biomassa torrvikt (g/m2)

Daftö 440,1 (region 1) 664 68
Enteromorpha intestinalis 98
Ceramium rubrum 2

Tjärnöbron 436 (region 1) 484 104
Enteromorpha/Cladophora 100

Båleröd 440,2 (region 1) 860 160
Enteromorpha/Cladophora 80
detritus 20

Galtö W 369,1 (region 1) 844 152
Enteromorpha spp. 90
detritus 10

Galtöbron 374 (region 1) 264 32
Pilayella litoralis 30
Enteromorpha sp. 20
Chorda filum 50

Rörvik 303  (region 2) 204 52
Chorda filum 70
Enteromorpha linza 10
Pilayella litoralis 10
Ruppia sp. 10

Stensjö 302,3 (region 2) 184 32
Enteromorpha spp. 60
Pilayella litoralis 25
Polysiphonia urvceolata 5
Ceramium rubrum 10

Rixö 280,3 (region 2) 588 156
Enteromorpha spp. 69
Chorda filum 8
Fucus vesiculosus 30
Laurentia pinnatifida 2

Väjern 308,1 (region 2) 528 68
Ulvaria obscura 40
Cladophora flexuosa 50
Pilayella litoralis 10

Nordens ark 302,1 (region 2) 540 156
Enteromorpha spp. 90
Fucus vesiculosus 10



BILAGA 6 (2)

Artsammansättning och biomassa - September 2011

Lokal, viknr/Ingående arter Andel % Biomassa våtvikt (g/m2) Biomassa torrvikt (g/m2)

Almön 85 (region 3) 380 76
Ulvaria obscura 95
Ruppia sp. 5

Slupekilen 181 (region 3) 844 152
Cladophora / Enteromorpha 80
Pilayella litoralis 20

Malö 184,1 (region 3) 264 72
Enteromorpha intestinalis. 95
Fucus vesiculosus 5

Stocken  174,3 (region 3) 1512 300
Enteromorpha spp. 65
Cladophora flexuosa 35

Akzo 102 (region 3) 272 52
Enteromorpha intestinalis. 70
Dasya baillouviana 10
Polysiphonia violacea 19
Porphyra purpurea 5
Chondrus crispus 5

Killingholmen  512 (region 4) 536 124
Furcelaria lumbricalis 60
Chorda filum 10
Pilayella litoralis 30
detritus 10

Björlanda kile 9 (region 4) 340 84
Enteromorpha spp. 30
Fucus vesiculosus 40
Cladophora rupestris 29
Ahnfeltia plicata 1

Askim E 500 (region 4) 192 32
Furcelaria lumbricalis 50
Ulvaria obscura 35
Polysiphonia nigrescens 10
Chorda filum 4
Chondrus crispus 1

Kindes varv 502,1 (region 4) 432 84
Gracilaria vermiculophylla 40
Enteromorpha spp. 40
Pilayella litoralis 20

Sanden (region 4) 340 32
Enteromorpha spp. 90
Polysiphonia urceolata 10


