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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid tre tillfällen: maj, juli och augusti un-
der 2009 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 täck-
ningsgrad. 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 efter genomförda flygfotograferingar och bildanalys.

I några få vikar med fintrådiga alger förekom i sedimenten främst höga värden på TOC, men
också beträffande kväve och fosfor. De flesta vikar med eller utan alger uppvisade emellertid inte
någon påtaglig skillnad. Fosforhalterna var dock ungefär dubbelt så höga som kvävehalterna.

Flygfotografierna längs Bohuskusten 2009 tyder på en ökad täckning med fintrådiga alger under
såväl vår, sommar som höst. En ökning har även skett under de fyra senaste åren (fig 5).

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2009
längs hela Bohuskusten i 52 % av de fotograferade vikarna i maj, 48% i juli och 58 % i augusti.
Motsvarande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) är 21% i maj, 21% i juli
och 26 % i augusti.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.400 g/m2 våtvikt motsvarande 380 g/m2 torrvikt
observerades vid Sandön (Smögen) vik nr 308,2 i region 3. I augusti fanns den största algbio-
massan 2.045 g/m2 våtvikt motsvarande 392 g/m2 torrvikt vid Killingholmen (Haga kile, Askim)
vik nr 514. Det förefaller som om en trendökning av algbiomassan finns i de mellersta regionerna
2 och 3, medan biomassan tycks minska i region 1 och 4.

Intressanta observationer har gjorts beträffande specifika hål i ålgräsvegetation. Uppankring av
fritidsbåtar och förekomst av gasfyllda alg/cyanobakterier mattor orsakar allvarliga skador inom
ålgräsvegetationen. Båtpropellrar skär av ålgräsbladen, vilka därefter bryts ner under syre-
konsumtion och orsakar utveckling av svavelbakterier i hålen. Anmärkningsvärt är att hålen kvar-
står på bottnar där ålgräset har försvunnit. Sågtång Fucus serratus är nya kolonisatörer på sådana
nakna bottnar.

Nya rapporter från forskare visar allt mer på att fiskpopulationernas storlek och sammansättning
påverkar statusen i havets ekosystem i större omfattning än vad man tidigare ansett. Detta stäm-
mer väl med de observationer och slutsatser som framförts i rapporterna över fintrådiga alger
(moment 9). Utfiskade bestånd av större fisk orsakar en top-down reaktion på näringskedjorna
där sluteffekterna blir övergödningsliknade tillstånd. Forskarna har även noterat att fintrådiga alger
förekommer där situationen inte kan skyllas på övergödning.
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SUMMARY

2 SUMMARY

Inventory using aerial photographing were performed at three occasions: May, July and August in
2009 to study prevalence and degree of coverage of filamentous algae in shallow waters 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.

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

In sediments increased values of  TOC especially, but also nitrogen and phosphorous, can be
distinguished in a few bays containing large quantities of  filamentous algae. However most of the
bays with or without of algae do not show any pronounced differences. The values of
phosphorous are about double the values of nitrogen.

Aerial photographs along the Bohus coast 2009 show increased cover of filamentous algae during
spring, summer as well as autumn and  has also increased compared to the last four years (fig 5).

Filamentous algae occurred (with degrees of coverage exceeding 5 %) during year 2009 along
the whole coast line in 52 % of the photographed bays in May and 48 % in July and 58 % in
August. The degree of algal coverage is still highest in north (Region 1).

The highest value of biomass of filamentous algae 2.400 g/m2 wet weight corresponding to 380
g/m2 dry weight was recorded at Smögen in bay no. 308,2 in region 3. In August the highest
biomass 2.045 g/m2 wet weight corresponding to 392 g/m2 dry weight was found at Killing-
holmen bay no. 514 in region 4.

Interesting observation was done concerning the specific holes in eelgrass vegetation. Anchoring
from small boats and gas filled algal or cyanobacteria carpets are causing serious damage within
the eelgrass vegetation. Boat propellers are cutting the eelgrass leafs, which will be decomposed
by bacteria during oxygen consumption causing development of sulphuric bacteria within the
holes. Remarkably the holes will persist where the eelgrass has disappeared.The seaweed Fucus
serratus will recolonize these naked bottoms.

In total agreement with our observations within this series of investigations is now proved by
some marine biologists that lack of normal fish populations has a top-down influence on the
complete coastal ecosystem, which may be misinterpreted as eutrophication. Excluding larger
piscivorous fish increased the abundance of small-bodied predatory fish, changed the size distri-
bution of the dominating grazers, decreasing the smaller gastropod scrapers, and increased the net
production of ephemeral macro algae. The observations was initiated by the fact that algal carpets
were more common and well developed in areas where eutrophication not could be the real
explanation.
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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 närsalt, 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 28).

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 bilddata inför-
des i GIS-programmet MapInfo för att kunna utföra sökningar/beräkningar av olika procent-
intervall med avseende på algernas täckningsgrad mm, vilket redovisas i Bilaga 2-3.

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 renvattens-
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: Principen för bildanalys (blå) och definition på ”vik” (röd).
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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 (refe-
rens 28). Fältarbetena 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 4 och 5). Provtagningen utfördes genom insamling av alg-
mattan som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Samtliga algprover
transporterades i kylväska direkt efter insamling. En bestämning av ingående arter i proverna ge-
nomfördes samma dag som insamlingen gjordes - dvs på färskt material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och tvättades noga från sediment och grövre partiklar
som småmusslor, skalfragment, småsten samt eventuella djur 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 på sidan 18). Analys av
kväve och fosfor ingår i programmet för undersökning av mobil epifauna (referens 30).

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.

Som påpekats i föregående rapport (referens 29) påverkas algernas utbredningstäthet på vatten-
ytan till mycket stor del av rådande vindförhållanden. Efter en storm kan exempelvis hela algmas-
san driva in mot strandkanten och packats samman till en tjock matta. Viken som tidigare varit
algtäckt kan således vid sådana tillfällen bli nästan algfri om man enbart ser till flytande algmassor.
Däremot blir de fintrådiga alger kvar, som under ytan växer på ålgräs, nating eller annan högre
algvegetation och kan så småningom komma att täcka vattenytan igen.

I slutet av maj 2009 var förekomst och täckningsgrad av fintrådiga alger relativt höga i Göteborgs
södra skärgård (region 4), vilket framgår av prickkartan i Bilaga 2 med avseende på andelen gula
och gröna punkter. Även i övriga regioner är detta intervall mer frekvent om man jämför situatio-
nen senare mitt på sommaren (Bilaga 3).

Störst förekomst med fintrådiga alger och en täckningsgrad med högsta värde på 80 % av vikens
hela yta noterades som vid alla andra undersökningstillfällen i den norra delen av kusten dvs i
region 1. Inom regionen finns också flera vikar med höga täckningsgrader på omkring 70%.

I regionerna 2-4 är förekomsten av fintrådiga grönalger fortfarande generellt relativt låga, även
om resultatet förskjuts av några enstaka instängda vikar, som alltid uppvisar avvikande och höga
värden t ex Klevekilen och Sanden (Smögen) i region 2, Almösund, Mjörn, Lavösund och Slupe-
kilen i region 3.

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2009
längs hela Bohuskusten i 52 % av de fotograferade vikarna i maj, 48% i juli och 58 % i augusti.
Motsvarande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) är 21% i maj, 21% i juli
och 26 % i augusti.

Den regionvisa förekomsten respektive utbredningen under de senaste 11 åren framgår av
tabellen på sidan 11 och i diagrammen på sidorna 12 respektive 13. Röda värden anger maximala
värden för respektive år.
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RESULTAT

5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER

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. Andelen grönslick
Cladophora flexuosa förefaller ha ökat något jämfört med tidigare undersökningsår.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.400 g/m2 våtvikt motsvarande 380 g/m2 torrvikt
observerades vid Sandön (Smögen) vik nr 308,2 i region 3. I augusti fanns den största algbio-
massan 2.045 g/m2 våtvikt motsvarande 392 g/m2 torrvikt vid Killingholmen (Haga kile, Askim)
vik nr 514.

Det förefaller som om en trendökning av algbiomassan finns i de mellersta regionerna 2 och 3,
medan biomassan de senaste åren tycks minska något i region 1 och 4 (se fig 2).

Fig 2: Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom de fyra regionerna sedan 1998. En
ökande trend föreligger sedan år 2000.

Biomassa g/m2

År



10

RESULTAT

Medelbiomassan (torrsubstans) av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten
för de fyra regionerna var för år 2009 tämligen lika i juni 189 g/m2 och i september 183 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 högre värden
inom ett större antal vikar jämfört med vår och sommar. Innevarande år och föregående år upp-
visar motsatta förhållanden, där algtillväxten på många håll var kraftigast under våren.

Sammantaget uppvisar Bohuskusten en högre medelbiomassa säsongen 2009 jämfört med året
innan, vilket också framgår av diagrammet på fg sida.

5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 17 algtaxon och minst 3 marina fanerogamer ingick i de insamlade proverna. Endast
Enteromorpha spp., Cladophora spp., Chaetomorpha linum och C. tortuosa kan anses ut-
göra ”fintrådiga” grönalger. Artsammansättningen redovisas nedan samt i Bilaga 8-9.

Alg-taxon

Enteromorpha spp.
Cladophora glomerata
Cladophora flexuosa
Chaetomorpha linum
Chaetomorpha tortuosa
Pilayella litoralis
Ulvaria obscura
Ceramiun rubrum
Ceramium strictum
Fucus vesiculosus
Fucus spp. (hybrider i region 4)
Polyides rotundus
Gracilaria vermiculophylla
Furcelaria lumbricalis
Chorda filum
Stictyosiphon tortilis
Polysiphonia violacea

Fanerogamer

Zostera marina
Zostera noltii
Ruppia spp.

Den alggrupp, som alltjämt dominerar inom de ”trådformiga” algsamhällen, är framför allt tarmtång
Enteromorpha spp., som är ett grönalgskomplex med mer eller mindre grenade former - men
rörformig bål. Denna kan vara så tunn att algen lätt kan förväxlas med Cladophora flexuosa om
inte stereolupp eller mikroskop användes. Därefter kommer först brunslicken Pilayella litoralis
och därefter grönslicken Cladophora flexuosa, som är fintrådiga brun- respektive grönalger
bestående av förgrenade enkla cellrader, dvs ”äkta” fintrådiga alger. Andelen grönslick har varit
något högre i proven denna gång jämfört med tidigare år.
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Fig 3: Tabellen redovisar ”förekomsten” definierad som det procentuella antalet vikar med mer än
5% täckningsgrad 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 15 37 9 23 1 7 1
1998

 Juli 64 26 17 6 16 4 3 1

 Juni 65 22 18 18 16 2 4 4
1999

 Augusti 98 38 38 52 54 7 16 25

 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
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Fig 4: Algförekomsten under 11 år i respektive
region definierad som det procentuella antalet
vikar med mer än 5% täckningsgrad trådalger.

Regressionslinjerna är stigande för regionerna 2,
3 och 4 medan den är fallande inom region 1
utom under juli. Under de 4-5 sista åren har dock
trenden generellt varit ökande.

Förekomst maj -juni Förekomst juli

Förekomst aug - sept

%

%

%
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Fig 5: Algutbredningen under11år i respektive
region definierad som ett procentuellt
medelvärde för täckningsgraden inom varje
region.

Regressionslinjerna uppvisar samma mönster
som för algförekomsten redovisad på fg sida. För
den norra regionen 1 påverkas den av de höga
värdena från 1999 och 2003. Utbredningen har
ökat markant de senaste åren - särskilt i de tre
södra regionerna.

Utbredning maj -juni Utbredning juli

Utbredning aug -sept%

% %



14

På näringsrika lokaler dominerar den platta tarmtången Ulva linza (t ex lokal 590) och den
bladformade grönalgen svartnande havssallad Ulvaria obscura. Grönslicken Cladophora
flexuosa förefaller fortsatt ökat något längs hela Bohuskusten och i Göteborgsområdet förekom-
mer flera fynd med heltäckande bestånd med Chaetomorpha linum och C. tortuosa (referens
31).

Fingreniga rödalger representeras främst av Ceramium rubrum, medan agarsnärjan Gracilaria
vermiculophylla hellre bör betraktas som en grovgrenig rödalg. Agarsnärjan etablerade sig på
grunda bottnar i Göteborgs innerskärgård år 2003, varefter den spred sig snabbt sig inom hela
innerskärgården till Göteborgs- och Kungälvs kommuner. På flygbilder tagna förra året och inne-
varande år över grundområdet mellan Brännö-Rivö-Asperö inom Göteborgs södra skärgård, så
förefaller agarsnärjan har hejdats i sin tidigare expansiva utbredning av tarmtång Enteromorpha
spp. och svartnande havssallad Ulvaria obscura. Geografiskt har den sedan förra året spridit sig
från Marstrandsarkipelagen ända upp till norra Orust (Henån) (se utbredningskarta på nästa
sida).

Sargassosnärjan Sargassum muticum fäster sig gärna på stenar eller större skal om dessa finns
inom mjuka bottnar mellan ca 1-8 m djup. Då sargassosnärjan vanligtvis får en mycket tät påväxt
av trådalgen Pilayella litoralis, medför detta att täckningsgraden med trådalger ofta blir mycket
hög i vikarnas övergång mot djupare bottnar. En undersökning med ROV-farkost av bottnarna i
Askimsarkipelagen visar på att sargassosnärjan inte tycks har fått något fäste i detta område, vil-
ket kan således kan ha viss betydelse för trådalgförekomsten. Givetvis kan också ålgräsve-
getationen Zostera marina kan hysa betydande påväxt med bruna, gröna och röda trådalger (se
avsnittet om bottenvändning på sidan 24).

Bottenlevande och mattbildande (sammanflätade trådar) cyanobakterier är fortfarande domine-
rande på flertalet bottnar inom alla regioner och ökar i regel fram emot sensommaren (se Bilaga
5-7). Det bör emellertid påpekas att dessa beläggningar inte är bentiska kiselalger t ex Berkeleya
rutilans och Licmophora spp., vilka istället brukar vara vanliga på vintern och våren - särskilt på
grundare bottnar än 1-2 m djup. Vid Välen förekom under maj-juni en kraftig blomning med
bentiska kiselalger av släktet Synedra sp.

• För närvarande är samtliga bottensamhällen i Västerhavet i dåligt skick med både låg art-
sammansättning och lågt artantal, vilket
också visats i en nyligen genomförd un-
dersökning inom Göteborgs kommun
med avseende på sedimentlevande fauna,
rörlig epifauna och förekomst av fint-
rådiga alger (referens 31). Bottnarnas
utarmade tillstånd har även konstaterats i
de föregående undersökningar av fin-
trådiga alger och mobil epifauna som ut-

RESULTAT

Fig 6: Ålgräs med påväxt av trådalgerna
Ceramium rubrum (rödalg) och Pilayella
litoralis (brunalg).
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RESULTAT

Fig 7.
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förts inom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds regi. Här har upprepade gånger påtalats att de ef-
fekter som drabbar bottnarna knappast kan härledas till ren övergödnings-påverkan. Det förelig-
ger knappast någon logisk koppling mellan närsaltutflöden och massförekomsten av fintrådiga
alger längs Bohuskusten. Vid norra Bohuskusten där utsläpp av kväve och fosfor är mycket låga
är vikarna mer eller mindre täckta av fintrådiga algmassor, medan de är sparsamma i södra Bo-
huskusten trots att det är här de stora utsläppen sker (referenser 14-22 och 24-32).

Orsaken till havsmiljöns nuvarande utarmade tillstånd torde snarare sökas i det obalanserade
ekosystem som uppkommer efter långvarigt och effektivt överfiske som pågått de senaste decen-
nierna. Det är således inte övergödning som orsakar bristen på fisk - utan avsaknad av fisk pop-
ulationer på olika trofinivåer, vilket ger övergödningsliknande symptom där opportunistiska arter
tar över. Cyanobakterierna är de mest konkurrenskraftiga opportunisterna som kan tillverka or-
ganiskt kväve av det i vattnet lösta luftkvävet och dessutom utöva giftverkan på övrig alg-
vegetation. De beläggningar med cyanobakterier på annan algvegetationen är därför en varnings-
signal (bilderna 8 på sidan 9 och 17). Resultatet av en massförekomst av bottenlevande cyano-
bakterier innebär att ekosystemet kommer in i en ond cirkel som är svår att bryta och hindrar
effektivt en återkolonisation av den normala algvegetationen.

De betydligt mer än normalt stora mängder av sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens, som
observerats på flera hårdbottenlokaler i Göteborgs södra skärgård (referens 32) är sannolikt ef-
fekten av att större fisk (predatorer) saknas. En onormalt stor mängd smörbultar gör i sin tur att
dess födoorganismer till slut minskar. Dessa organismer består till stor del av betande djur på
alger, varvid främst trådformade alger kommer att öka kraftigt. Kraftiga fluktuationer mellan fisk

RESULTAT

Fig 9: Välen våren 2009 med massiv blomning av kiselalgen Synedra sp. (infälld bild. Foto Jenny Toth)
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RESULTAT

och bytesdjur kan inte pågå med samma intensitet hur länge som helst. Till slut nås ett stadium där
en utarmning sker av nästan alla organismer i samtliga biotoper. De miljöer som drabbas hårdast
är innerskärgårdens bottnar med dålig vattenomsättning och de miljöer som klarar sig bäst är
ytterskärgårdens exponerade bottnar med god vattenomsättning.

•  Massförekomst med fintrådiga alger, cyanobakterier, purpurbakterier och svavelbakterier
minskar ett områdes marinekologiska värde, varvid förekomst med svavelbakterier är sämst och
utgör vad man brukar kalla för ”död botten”. Svarta svavelväteutfällningar är därmed vanligt,
vilket syns tydligt mellan de rosa purpurbakterierna och fintrådiga brun- och grönalger på de flyg-
bilder (Bilaga 1) som tagits över de inre vikarna vid Haga kile och Grundsö m fl.

• På flygbilden över Haga kiles yttre del syns tydligt båttrafikens negativa inverkan på den
omfattande ålgräsvegetationen som finns här. Tydliga spår framträder där båtarnas propellrar
klippt av ålgräsbladen. I bildens över del syns även uppgrumling av bottensediment, vilket sanno-
likt innebär att hela ålgräsplantor har skurits sönder här. Då båtarna kör här dagligen blir det
mycket lösdrivande ålgräsblad som sjunker ner till bottnen eller in mot stränderna för att ruttna
och ge upphov till svavelbakterier och syrebrist.

Vid flera tillfällen under senare delen av 1900-talet har s k bottenvändning observerats inom vär-
defulla ålgräsbestånd vid t ex S. Småholmarna. Hur bottenvändning uppkommer och utvecklas
inom ålgräsvegetation visas i bildserien i kapitel 6.2.

• Även ankring in om ålgräs ger upphov till omfattande skador på bottnarna genom att ”hål”
i ålgräsvegetationen bildas (kan också bildas genom bottenvändning). Varje ankare som läggs ut
i en ålgräsvegetation kan dra upp flera kilo ålgräs med rötterna (se fig 21). I de hål som uppkom-
mer samlas organiskt material som bryts ner under syreförbrukning. Här gynnas både cyano-
bakterier och svavelbakterier. Är syrehalten tillräcklig gynnas de kvävefixerande cyano-
bakterierna, är det syrebrist gynnas i stället svavelbakterierna och giftigt svavelväte produceras.
Det är inte klarlagt om alla dessa processer kan ödelägga hela ålgräsbestånd - men sannolikheten
är stor och flygbilder visar att bottnar med friliggande sediment och kvarvarande karakteristiska
hål förekommer. På dessa bottnar har med största sannolikhet ålgräs förekommit för flera år
sedan. En återkolonisation sker oftast, men där ålgräset ersätts av sågtång Fucus serratus vilket
syns som bruna stråk i flygbilden (fig 27). Sågtången har på många ställen utmed Bohuskusten en
fullständig bottentäckning och man kan anta att ålgräs växte där tidigare.
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5.4 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 3,0 mg C/g torrvikt sediment och
89,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,5 mg C/g sediment och 12,6 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i juni vid lokal nr 467,1
(Hällevik) och i september vid lokal 349,1 (Havstenssund) - båda belägna i region 1. Resultatet
av sedimentanalyserna redovisas i tabellen nedan samt i Bilaga 1 och 2. Den lägsta organiska hal-
ten på 2,5mg C/g sediment återfanns september i en algfri vik i region 4 (Björlanda kile) nr 9.

Sambandet mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med
trådalger är i vissa fall tydligt. Några vikar med riklig algförekomst har TOC-halter som är många
gånger högre än i fallet med algfria vikar eller vikar med måttlig algförekomst (se tabellen nedan).
Sedimentets innehåll av mineralogent (t ex sand) samt organogent material har givetvis mycket stor
betydelse för innehållet av kol, kväve och fosfor. Intressant är att kvävehalterna ofta är ungefär
hälften så höga som fosforvärdena oberoende av algförekomst eller ej, vilket framgår av diagram-
men på följande sidor.

RESULTAT

Fig 10: Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2008 samt maj
och september 2009. Högsta och lägsta värden under juni respektive augusti/september har markerats
med rött respektive blått.
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RESULTAT

Fig 11

VÅR: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2009.
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.

Viken med alger vid Hällestrand i Region 1 avviker däremot kraftigt från de övriga - särskilt vad gäller
TOC, där stapeln i diagrammet har avkortats med en faktor 0,01.

Också kväve- respektive fosforhalterna i samma vik avviker från de övriga. Däremot är 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. Man kan också konstatera att
variationen är större beträffande kvävet jämfört med fosforn.

8,
95

TOC (x 0,1) N P

TOC (x 0,1) N P
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Fig 12

HÖST: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i september
2009. 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 alger har betydligt högre värden på och TOC och kväve jämfört med övriga vikar. Någon
påtaglig skillnad beträffande  måttligt algförande respektive algfria vikar föreligger ej.

Notera att kvävehalterna är ungefär hälften av fosforvärdena i både algförande och algfria vikar.

RESULTAT

TOC (x 0,1) N P

TOC (x 0,1) N P
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6 SLUTSATSER

6.1 Allmänt

• Flyginventeringarna under sommaren 2009 tyder på en ökad förekomst av fintrådiga
grönalger vad gäller vissa vikar på hösten, men dock någon minskning under vår och sommar
jämfört med föregående undersökning år 2008 (se diagram sidan 12). Utbredningen av fintrådiga
alger har däremot ökat under samtliga tre undersökningstillfällena (se diagram sidan 13). Fortfa-
rande är det norra Bohuskustens grunda områden i inre skärgården, som uppvisar de största fö-
rekomsterna av fintrådiga alger, medan dessa ur ren övergödningsaspekt är anmärkningsvärt mer
sparsamma i södra och mellersta Bohuskusten, om man undantar några få och karakteristiska vi-
kar.

Den regionsvisa förekomsten och utbredningen utgör kärnpunkten i undersökningens utvärdering
och slutsatser. Fördelningen och intensiteten av algförekomsterna går alltjämt ej att förklara med
enbart utgångspunkt från rådande utsläppsförhållanden av närsalter som kväve och fosfor.

• Trendutvecklingen i diagrammen på sidan 12-13 med avseende på fintrådiga algers före-
komst och utbredning inom respektive region, visar på att region 1 (Strömstad) fortfarande har
högre värden jämfört med de övriga tre regionerna. Regressionslinjerna är minskande för region
1 avseende både förekomst och utbredning under vår och höst. För övriga tre regioner är de
däremot ökande. Beträffande utbredningen sedan år 2006 så har däremot en ökning skett i
samtliga regioner. Utvecklingen går därför mot ett sämre miljötillstånd i havet, vilket borde vara
tvärt om med tanke på alla de reningsåtgärder som införts på senare tid: nya reningsverk med
kväverening samt flera överföringsledningar till mer centraliserad och effektivare avloppsrening.

• Algbeklädda hårdbottnar, som har mycket täta populationer med bytesfisk och hög
artdiversitet skall klassas som de mest värdefulla bottnarna i kustnära ekosystem. De har ett
betydligt högre värde än vad de allra bästa ålgräsbottnarna någonsin kan uppvisa. Ett exempel är
de täta stimmen med sjustrålig smörbult och de talrika snultrorna som uppehåller sig över
rödalgsvegetationen från ytan ända ner till ca 10 m djup. Småfisken utgör givetvis en mycket vik-
tig och omfattande födoresurs
för större fisk. Någon sådan
motsvarighet finns numera säl-
lan i ålgräsvegetation, som hittills
alltid klassats som den mest vär-
defulla kustnära biotopen - en
allmän uppfattning som borde
revideras. Ålgrässamhället, som
ändå bör klassas som god tvåa,
är för närvarande tämligen ut-
armat på fisk och övriga marina
djur vid en jämförelse med
hårdbottnarnas algsamhällen.

SLUTSATSER

Fig 13: Stim med sjustrålig smör-
bult i Göteborgs södra skärgård.
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Inklusive påväxten av trådalgerna är det mera sällan att antalet observerade organismer i
ålgrässamhället uppgår till mer än ett 10-tal arter/taxon: t ex sjustrålig smörbult, svartbult, kantnål,
ålgräsros, kolonibildande sjöpungar, vanlig sjöstjärna, tusensnäckorna Bittium och Hydrobia.
Detta kan lätt konstateras på alla de publicerade undervattensfotografier tagna i ålgräsvegetation.
Under natten ökar dock antalet födosökande fiskar som vandrar in i bottnar med eller utan
ålgräs, men man kan ifrågasätta hur stor den egentliga födopotentialen för dessa fiskar är här jäm-
för med hårdbottensamhällena.

Under innevarande undersökningsperiod har det konstaterats att stim med både storspigg och sill
inte har varit särskilt vanliga (referens 28). Däremot förekommer stora kvantiteter med sjustrålig
smörbult Gobiusculus flavescens på algklädda hårdbottnar mellan ca 1- 6 m djup (referens 34).

Sådana kraftiga årliga variationer i olika fiskpopulationer är åter igen tecken på ekosystem-
störningar, där utfiskning av kommersiellt användbara fiskarter sannolikt är den primära orsaken.
Om övergödning hade varit den direkta orsaken, hade knappast bottnarna sett ut som de gör på
bilden här intill.

• Intressant är att man äntligen på forskarnivå kommit fram till följande preliminära slutsatser
från de projekt som pågår och att man inte längre framhåller övergödning som den primära fak-
torn:

P-O Moksnes :”De inledande försöken i Bohuslän visar att små kräftdjursbetare kan bli
mycket abundanta i frånvaro av predatorer, och att de då kan kontrollera tillväxten av
makroalger, också vid hög närsaltsbelastning. I närvaro av predatorer minskade tätheten av bet-
are dramatiskt, och tillväxten av skuggande alger ökade. Preliminära resultat tyder alltså på att små
kräftdjursbetare spelar en nyckelroll vid uppkomsten av algmattor i ålgräsängar, och att överfiske
och andra störningar av kustekosystemen som kan påverka antalet betare, kan bidra till
övergödningsproblemet.”

Fredrik Larsson: ”Hittills vunna resultat tyder på att effekterna av miljögifter kan vara större
i sediment med högre närsaltsstatus. Dessutom kan indirekta gifteffekter kopplade till trofisam-
band vara större än direkta gifteffekter. Vi har också funnit att återhämtningen efter enstaka stör-

Fig 14: Bottenlevande purpurfärgade cyanobakterier Spirulina sp. på hårdbottenvegetation respektive
sedimentbotten ända ner till 10 m djup i region 4.

SLUTSATSER
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ningar är en oscillerande process som verkar ta längre tid i näringsrikare sediment och att botten-
levande mikroalger spelar en nyckelroll i sedimentsystemets återhämtning efter en gifteffekt.”
I sistnämnda fallet beträffande problematiken med de obalanserade kustnära ekosystemen, så
blir det alltmer tydligt att fokuseringen främst bör riktas på de sublitorala bottenlevande cyano-
bakterierna med deras omfattande utbredning ner till mer än 10 m djup. Ett faktum som tidigare
påpekats i föregående rapporter om fintrådiga alger (referens 14-28).

Sedimentanalyserna visar att många algförande såväl som algfria vikar är relativt lika med avse-
ende på sedimentets innehåll på kväve och fosfor. Men man kan också konstatera att variationen
är större beträffande kvävet jämfört med fosforn och att kvävehalterna i flera fall är ungefär hälften
av fosforvärdena i både algförande och algfria vikar.

I Bilaga 5-7 redovisas för tredje året i denna undersökningsserie även täckningsgraden för cyano-
bakterier (Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium) på ett liknande sätt som för fintrådiga alger. Det
skall dock påpekas att på mycket grunda bottnar går det att på flygbilderna inte urskilja
beläggningar med cyanobakterier från en vårblomning med bentiska kiselalger, vilket exemplet
från Välen visar på sidan 16. Uttagna intervall för cyanobakteriernas täckningsgrad skiljer sig
jämfört med motsvarande för fintrådiga alger, vilket också framgår av teckenförklaringen.

Mycket stora arealer mjukbottnar på grundare djup än 10 m djup, som normalt skall ha en ljust
brungrå sedimentyta, täcks av dessa filtlika beläggningar med cyanobakterier, vars färg varierar
från purpur, gröna till bruna. I rapporterna från 2005-2007 (referens 22, 26 och 29) redovisades
hypotesen att en ansenlig kväveproduktion kommer från dessa bottenlevande cyanobakterier. På-
ståendet står förfarande oemotsagt, vilket är anmärkningsvärt då det är avgörande för vilken
reningsteknik som framgent skall tillämpas vid våra avloppsreningsverk med avsevärda ekono-
miska konsekvenser som följd.

SLUTSATSER

Fig 15: Mörka beläggningar med cyanobakterier på 5 m djup vid ålgräsets
nedre utbredningsgräns
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Mest intressant är att man nu bevisat att fiskpopulationerna har en avgörande betydelse för
bottnarnas ekologiska status och förekomst med opportunistiska fintrådiga alger (referens 36).

Alfred Sandström: ”Vi har rätt mycket data på förekomst av fintrådiga alger. Där såg vi ett
mönster som inte kunde förklaras av övergödningen – vi tyckte nästan att det var kraftigare alg-
mattor på ställen där det inte är mycket närsaltsutsläpp”. Vid Bohuskusten är detta särskilt tydligt
då region 1 genom hela undersökningsserien sedan 1990-talet är minst övergödd men alltid har
mest fintrådiga alger (se Bilaga 2-4).

Alfred Sandström: ”Resultaten visade tydligt att när större fisk stängdes ute blev snäckorna
och kräftdjuren uppätna och man fick mycket mer alger. Verkligt intressant var kombinationen av
näringsämnen och utestängande av stor fisk. I de inhägnader som berikats med näring var mäng-
den alger inte bara dubbelt så stor om stor fisk utestängdes, skillnaden var ännu större! Det här
visar att reglering genom betning är en lika viktig faktor som tillförseln av näringsämnen.”

I Bilaga 2-4 redovisas förutom algstatus år 2009 också situationen år 2000. Man kan tydligt se
att någon förbättring knappast har inträffat. Vid jämförelse så har de gröna och gula prick-
markeringarna ökat och är nu mer jämnt fördelade utmed Bohuskusten.

Alla genomförda och kraftfulla åtgärder med rening av avloppsvatten borde rimligtvis har resulterat
i en helt annan kartbild med skönjbara miljöförbättringar. I region 1 togs år 1994 sjöförlagda av-
loppsledningar från Råssö till Strömstad i bruk. I mitten av 1990-talet lades avloppsledningar i
Havstensfjorden och Byfjorden från Sundsandvik till Uddevalla. År 1998 infördes kväverening
Vid Gryaab i Göteborg. Överföringsledningar har även lagts från Käringön och Stocken och helt
nyligen från Henån till Ellös samt från Ljungskile till Uddevalla. Man kan bara konstatera att om-
fattande åtgärder mot övergödande utsläpp i havet har genomförts och att havsmiljöns dåliga
status kvarstår.

Sammanfattningsvis bör vi kunna fastslå att det är av primär betydelse att överfisket stoppas, så
att fiskpopulationerna får möjlighet att återhämta sig till ursprungliga nivåer och sammansättning.
I annat fall kommer aldrig ekologisk balans att uppnås hur mycket vi än renar våra avlopps-
utsläpp varvid de s k ”övergödningseffekterna” med bl a fintrådiga alger kvarstår.

6.2 SKADOR PÅ BOTTENSAMHÄLLEN

Grunda bottnar med ålgräs förekommer utmed kusten på djup mellan ca 1 och 6 meter. Inom
skärgården ligger däremot den nedre gränsen vanligen på ca 4 m djup. Bottnar med ålgräsvege-
tation betraktas generellt som mycket värdefulla miljöer, som många marina djur är beroende av
för både reproduktion och uppväxt. Vegetationen är känslig och särskilt utsatt för trafik med
fritidsbåtar då den förekommer på grunda men ändå farbara vattendjup. Ålgräsets bladskott blir
ca 1-2 meter höga, vilket innebär att båttrafik över sådana vegetationsklädda bottnar ofta med-
för propellerklippning av toppskotten. I fig 19 syns ett stort antal spår efter båtpropellrar i
ålgräsvegetationen. De avklippta bladen driver omkring för att så småningom sjunka till bottnen
där de ruttnar under syreförbrukning. Figur 18 visar även hur bottensediment rörs upp efter att en
snabbgående motorbåt just passerat grundområdet med ålgräsbestånd (mörka ytor). Man kan
också skönja att vegetationsfria stråk bildats på bottnen på grund av ständig passage med båtar.

SLUTSATSER
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Än värre skador uppstår när båtar ankrar i ålgräsvegetation (fig 28). När ankaret lagts ut från ak-
tern körs båten mot land för att ankaret skall få bra fäste i bottnen. Därvid drar givetvis ankaret
upp ett stort antal ålgräsplantor med rotskott och rötter. Resultatet blir luckor i den i övrigt hel-
täckande ålgräsvegetationen (se bild 21). Liknade luckor eller ”hål” uppstår också om boj-
förankring sker i ålgräsvegetation - något som var mycket vanligt för några år sedan. Skall man
ankra upp en båt på fritt vatten bör detta ske där vattendjupet är större än ålgräsets nedre gräns,
dvs på större djup än 5-6 meter.

Hål i ålgräsvegetationen uppstår numera även av den process som kallas bottenvändning, som-
inleds med att fintrådiga alger - vanligtvis cyanobakterier (tidigare kallade blågrönalger; se fig 16)
eller Cladophora spp. (se fig 20), Enteromorpha spp. och Pilayella litoralis - bildar ett alltmer
tätare överdrag på ålgräsvegetationen eller annan algvegetation.

Under dygnets ljusa timmar bildas genom trådalgernas fotosyntes gasbubblor som fastnar i alg-
överdraget (fig 16 och 20). När dessa blivit tillräckligt stora lyftes hela algmassan med vidhäftade
ålgräsplantor mot ytan varvid ålgräsets rotskott följer med om bottensubstratet utgörs av lösa
sediment.

I ålgräsvegetationen kan man i fig 20 se hur stora bulor i vegetationen bildas, spricker upp och
kvarlämnar mer eller mindre vegetationsfria hål (fig 22-23). Processen kan fortskrida så att stora
delar av ålgräsvegetationen försvinner, vilket framgår av fig 23-27. I fig 27 har ett helt ålgräs-
samhälle försvunnit och nykolonisation med sågtång Fucus serratus pågår, vilket syns som mörk-
bruna stråk.

Vad som sedan egentligen sker i och på bottnen inom de hål som bildats är inte bevisat, och torde
vara ett ämne för en mer ingående undersökning eller forskningsuppgift. En hypotes är att det sker
omfattande biokemiska processer med frigörande av gaser som bl a svavelväte och metan, vilka
gör bottensedimenten lösare och som underlättar materialtransport i samband med sjögång och
strömsättning. Vid närmare studier av flygbilderna kan man se att olikfärgade koncentriska
formationer bildas i hålen. Där syns ljust bruna respektive  mörkt bruna zoner, vilka sannolikt ut-
görs av brunfärgade cyanobakterier (fig 26), samt gråvita grumliga ytor (fig 25) som oftast finns
i hålens centrala del. Dessa ytor innehåller med största säkerhet svavelbakterier Beggiatoa spp.,

Fig 16: Överdrag av cyanobakterier på sågtång (t v) och nating (t h). Luftbubblor fastnar i överdraget.
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Fig 17: Varje säsong sker ett upprepat och stort antal ankringar av fritidsbåtar i ålgräsvegetation, dvs
på grundare bottnar är ca 5 m djup, vilket är en viktig orsak till skador på ålgrässamhället.
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Fig 20: Bottenvändning börjar med gasansamling under täta algmattor (1), vegetationen lyfts upp mot ytan
som en ”ballong” (2) och spricker sedan upp så att en vegetationsfri yta med svavelväteutfällningar bildas (3).

Fig 21. Även uppankringar med fritidsbåtar inom ålgräsvegetation bidrar påtagligt till uppkomst av ”hål” i
ålgräsvegetationen (syns som ljusa fläckar).
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Fig 22: Bottenvändning i en vik med fintrådiga brun- och grönalger samt cyanobakterier (mörkbruna ytor)

Fig 23: Bottenvändning i ålgräsvegetation. Ytor där bottenvändning inträffat föregående säsong har fått en
massförekomst med grönalgen Cladophora flexuosa (ljusgröna fläckar).

SLUTSATSER
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1

Fig 24: Keö (region 2) i maj månad innan ålgräsvegetationen tagit fart. I ”hålen” syns ingen bildning av
cyano- eller svavelbakterier ännu. Den röda markeringen har lagts till för lättare orientering i bilderna.

Fig 25: Samma vik i juli månad. I hålen markerade med ”1” har nu en tydlig grumling med svavelbakterier
bildats dvs ”död” botten. Mellan hålen börjar ålgräsvegetationen bli tätare.

1
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Fig 26. Ålgräsvegetation med hål, där bruna beläggningar med cyanobakterier förekommer.

Fig 27. Område där ålgräsvegetation försvunnit. Hålen (1) finns kvar i sedimentet. Nykolonisation sker
istället med sågtång (2).
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som bildar den vita färgen på grund av fria svavelkorn. Svavelbakterierna bildar också giftigt sva-
velväte, som troligen kan påskynda vegetationens tillbakagång.

Resultatet av processerna i hålens bottenmiljö blir uppenbarligen att om vegetationen avlägsnas så
kvarstår hålen som fördjupningar i bottnen, vilket tydligt framgår av fig 27. Om bottenvändning
enbart har orsakat hela vegetationens försvinnande är emellertid oklart. Sågtång är som regel den
algart som återkoloniserar bottnar där ålgräs försvunnit. Numera kan man även förvänta sig att
också agarsnärjan Gracilaria vermiculophylla kan komma att konkurrera med sågtången på
sådana bottnar.

SLUTSATSER

Fig 28. Exempel på  olämplig uppankring i ålgräsvegetation samt skador härav (Bottnafjorden 2009).
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7 REKOMMENDATIONER

Inför fortsatta kartläggningar av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas en
omarbetning av programmet enligt följande:

Utvalda vikar måste ses över och revideras så att bara relevanta vikar enligt definitionen på
vik följs (se sidan 6). I den numera föråldrade listan förekommer alltför många sund, öppna vat-
tenytor, dåligt lokaliserade 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-Fjäll-
backa och i Kosterarkipelagen saknas vikar helt (se fig 29). I vissa delar t ex Hakefjorden utan-
för Byfjordens mynning finns däremot 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. Man
lägger således upp en flygrutt som är lika år från år, vilket ger både rutin och bättre resultat. Med
ett urval på sammanlagt 310 vikar får man ett material, som är mycket mer lämpat för jämförelser.
Som jämförelse kan nämnas att vid varje flygning som gjorts på senare tid tas normalt ca 500
bilder på nästan lika många vikar och marin miljö.

Framtida undersökningar med flygfotografering av fintrådiga alger bör givetvis också kompletteras
med uppgifter om täckningsgraden för bentiska cyanobakterier (något som vi gjort utanför pro-
jektet under de tre sista åren) och framför allt ålgräsförekomster. Utbredningen och förändringar
av ålgräsvegetation är alltid efterfrågade fakta med hög prioritet i miljösammanhang och bristen på
denna information har hittills varit oacceptabel. Flygfotografering av grunda bottnar är en alldeles
utomordentlig och helt oslagbar inventeringsteknik i dessa sammanhang. Med undantag av
ålgräsinventeringen i Göteborg 2005 (referens 23) har i stort sett samtliga inventeringar av ålgräs
skett från båt, 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 och de kemiska/fysikaliska processer som
sker i de vegetationsfria hål som bildas vore en lämplig forskningsuppgift vid någon av de
marinbiologiska institutionerna.

Stenungsund 2010-01-27

HydroGIS AB
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Fig 29.

Kartutsnitten visar exempel på områden där det
ursprungliga urvalet av vikar förefaller vara
inkonsekvent.

Inom stora ytor (mellan eller utanför de röda
linjerna) saknas i stort sett uttagna vikar och i
andra områden är det alldeles för tätt med uttag,
t ex i Göteborgs södra skärgård.

Det finns även vikar som ligger ”på land” eller på
en udde (blå ring).

En revision av urvalet bör göras där en bättre
spridning eftersträvas.

Marstrand - Lycke

Tjörn

Jorefjorden

Galterö- Brännö

Stryrsö

Askimsfjorden

Öckerö
kommun

Grebbestad
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Läge för samtliga ca 700 lokaler varifrån 180 slumpmässiga
urval gjorts inför varje flygfotografering
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BILAGA 8 (1)

Artsammansättning och biomassa - Maj/Juni 2009



BILAGA 8 (2)

Artsammansättning och biomassa - Maj/Juni 2009



BILAGA 9 (1)

Artsammansättning och biomassa - September 2009



BILAGA 9 (2)

Artsammansättning och biomassa - September 2009


