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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Under juni och september 2008 genomfördes provtagningar med fallfälla i 16 grunda havsvikar
längs Bohuskusten med avseende på mobil epibentisk fauna, dvs rörliga marina djur som lever på
och ovanför bottenytan. Undersökningen har utförts parallellt med en flygfotografering av 180 vi-
kar utmed Bohuskusten med avseende på förekomst av fintrådiga grönalger. Bohuskusten har
därvid indelats i fyra regioner. Ett urval av 16 vikar har gjorts varav 2 skall var algtäckta och 2
algfria inom varje region.

Tio samlingsprov på ytsediment (0-20 mm) har tagits i varje vik. Samtliga prover analyserades på
organiskt kol (TOC), fosfor och kväve. Man kan därvid konstatera att det finns ett samband mel-
lan vikarnas alginnehåll och sedimentens innehåll av främst organiskt kol och till mindre del även
kväve.

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 2,6 mg C/g sediment (torrvikt) och
72,3 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna och mellan 2,1 mg C/g sediment och 21,0 mg C/g
sediment för de vikar som saknade alger.

Biomassan och individantalet har minskat kraftigt under de senaste fem åren. Biomassan är nu 5-
10 gånger mindre än vad den var kring millenniumskiftet. Antalet arter har däremot varit tämligen
konstant - men generellt lågt med ca 7 arter/m2 (se diagram på sidan 25).

Många tidigare ovanliga arter (kräftdjuret Athanas nitescens, ostronpest Crepidula fornicata)
har ökat påtagligt och nya har vandrat in t ex det japanska jätteostronet Crassostrea gigas. Det
sistnämnda förändrar de grundaste bottnarnas karaktär då konkurrens med andra filtrerande djur
uppkommer. Populationen begränsas av att den vertikala utbredningen ligger inom nivån för
medelvatten och lägsta lågvatten. Vintertid riskeras därför ostronen att förfrysa.

Långsiktiga trender. Utvecklingen vid Galterö (region 3) visar att biomassan och artantalet
ökar medan individantalet har minskat ända sedan början av 1990-talet. Ett mönster kan urskiljas
där individerna (tångräkor och hästräkor) ökat i storlek, troligen beroende på avsaknad av pre-
datorer som större fisk.

Den något artfattigare miljön vid Sanden (region 4) uppvisar mera tydliga svängningar i eko-
systemet. Biomassan har även här ökat betydligt.

Sammantaget så pågår nu stora förändringar i de kustnära bottnarnas ekosystem med framför allt
mer varmvattensgynnade arter som etablerar sig, skapar konkurrens och förändrade biotoper.
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SUMMARY

2 SUMMARY

During June and September 2008, samples were taken using drop-net technique in 16 shallow
bays along the Bohus coast of Sweden with respect to mobile epibenthic fauna, which means
mobile marine animals that live on and above the sea bottom. The survey is performed in parallel
with aerial photographing of 180 bays along the Bohus coast with attention to filamentous algae.
The Bohus coast has for this purpose been divided into four regions. In each region two bays with
filamentous algae and two bays free from filamentous algae were selected.

Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) were also taken in each bay. All samples
were analysed for total carbon (TOC), nitrogen and phosphor. There is a relation between the
quantity of filamentous algae in bays and the concentration of TOC and in less degree also nitro-
gen in sediments.

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 2,6 mg C/g (dry
weight) and 72,3 mg C/g for the algal covered bays, and between 2,1 mg C/g and 21,0 mg C/g for
algae free bays.

The biomass and the number of individuals have been decreasing during the last five years. The
biomass is now 5-10 times lower compared to the situation about the year 2000. The number of
species has been relatively constant but low - about 7 species/m2.

Many before rare species Athanas nitescens, Crepidula fornicata etc have now increased rem-
arkably and other have been invaded the Swedish coast eg. the japanese oyster Crassostrea
gigas. The latter causes characters changes of the shallow bottoms by concurrence to other
molluscs. The populations are limited by their preference to levels between mean water and
extreme low water. During winter they may be exposed to freezing temperatures, which can kill
the oysters.

Long term trends. The development at Galterö (region 3) shows that the biomass and
number of species has been increasing while the number of individuals has been decreasing since
the beginning of the 1990th. A pattern can be distinguished where the size increases of the shrimps
Palaemon and Crangon. Probably due to the lack of predators as bigger fishes.

The marine environment at Sanden (region 4) containing few species shows an ecosystem with
more fluctuations. The biomass has also increased at this station.

The coastal benthic ecosystems at the Swedish west coast are now undergoing great changes by
several invasive species having a slightly preference to warmer water conditions.
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3 INLEDNING

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

3.1 METOD

Under juni och september 2008 inventerades 16 stationer längs Bohuskusten. Kustområdet in-
delades i fyra regioner, baserade på SMHI:s områdesregister, region 1 (Idefjorden-Fjällbacka),
region 2 (Fjällbacka-Gullmarsfjorden), region 3 (Tjörn-Orust), region 4 (Marstrand-Billdal). Sta-
tionernas geografiska läge framgår av kartorna på nästa sida. Inom varje region utvaldes slumpvis
fyra stationer, två stationer med alger och två stationer utan alger (se tabell på sidan 7). Urvalet
gjordes från en parallellt genomförd undersökning med flygfotografering av 180 slumpmässigt
valda vikar i maj/juni respektive september utmed Bohuskusten (referens 26) i syfte att kartlägga
förekomst av trådformade alger. Inom den undersökningen genomfördes även bestämning av
algernas biomassa.

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

Det material som utvärderas omfattar 36x10 provtagningar med fallfälla, 36x10 samlingsprov
sediment och 40x5 samlingsprov på algbiomassa utmed Bohuskusten. Tillsammans med ca 500
flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 26) kan undersökningsmaterialet anses vara
tämligen omfattande för att någorlunda väl kunna återspegla de grunda bottnarnas status och ut-
veckling.

3.1.1 FAUNAPROVTAGNING

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

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

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

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

INLEDNING

Juni 2008

Galterö

Sanden

Galterö

Sanden

September 2008

Region 1 Region 1

Region 2 Region 2

Region 3 Region 3

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

3.1.2 SEDIMENTPROVTAGNING

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

Bottnar med finsediment, hög biologisk produktion och med begränsad vattengenomströmning
har ofta ett överdrag med mörka cyanobakterier. Avlägsnas detta ytskikt blottas ofta ett illaluk-
tande svavelvätehaltigt och kolsvart sediment (se bilden nedan). Under arbete med fallfälla på så-
dana platser föreligger alltid viss risk för svavelväteförgiftning samt risk att fastna i gyttjan.

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

INLEDNING
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Långa vågor  i farleder eller mot öppna vatten skapar ofta böljeslagsmönster i bottensedimentet där
lösdrivande alger ansamlas

INLEDNING
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4 RESULTAT

4.1 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 2,6 mg C/g torrvikt sediment och
72.3 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,1 mg C/g sediment och 21,0 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i juni vid Havstenssund
349,1 och vid Henån 189. Resultatet av sedimentanalyserna redovisas i tabellen nedan samt i Bi-
laga 1 och 2. Den lägsta organiska halten på 2,1mg C/g sediment återfanns september i en algfri
vik i region 4 Örsvik nr 618.

Fosfor- och kvävehalterna i sedimenten redovisas i diagrammen på sidorna 20 och 21.

Syrefria och svartfärgade sediment uppträder vanligen på några millimeters djup under ett brun-
grått och mer syrerikt ytsediment. Avståndet mellan bottenytan och nämnda gränsskiktet benämns
redoxförhållandet. I stort sett är detta oförändrat jämfört med tidigare år. Redoxvärdena redovi-
sas i Bilaga 1 och 2.

RESULTAT

Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2007 samt juni och septem-
ber 2008. Högsta och lägsta värden inom respektive månad har markerats med röd respektive blå färg.
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RESULTAT

4.2 EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2008 redovisas som sammanställning i tabellen nedan med jäm-
förelser från föregående år. En detaljerat redovisning återfinns i Bilaga 1 (juni 2008) och i Bilaga
2 (september 2008).

I tre algförande vikar i region 1 och 3 kan högre artantal noteras. Från tabellen nedan kan man
för övrigt inte utläsa några tydliga och konsekventa skillnader i artantal, individantal och biomassa
beträffande epifaunan i relation till de båda habitaten med eller utan alger. Endast där spiggyngel
påträffades (i algförande vikar) föreligger skillnader.

Antalet registrerade arter i fallfälleproven var denna gång högre än året innan. I juni var antalet 25
arter mot tidigare 18 och i september var antalet 20 jämfört med 19 året innan (se tabellen
nedan). En nytillkommen art är det lilla kräftdjuret Athanas nitescens (se bilder på sidan 13)
som förekom i högst några få exemplar på vissa lokaler. Kräftdjuret är bara ca 15-20 mm långt
och karakteriseras av ett ljust längsgående band på ryggen.

Faunan domineras fortfarande av tångräkorna Palaemon elegans och P. adspersus - ofta med
mycket storväxta individer med en biomassa på flera gram. Tångräkorna har en utpräglad domi-

Regionvis sammanställning av artantal, individtäthet och biomassa i algförande (gröna) och algfria
vikar (röda) under juni respektive augusti/september. För att kunna  jämföra har även föregående års
värden tagits med.
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Efter att större delen av viken vid Stocken (Orust kommun) varit täckt med trådalger blev dessa sammanpressade
mot stranden efter ett par dagar med hård vind. Under algmassan uppehöll sig stora mängder med yngel till
Storspigg.

RESULTAT
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nans under juni och mot hösten ökar istället hästräkor Crangon crangon och bultfiskar
Gobiidae/Pomatoschistus spp. Pungräkor Praunus flexuosus tycks förekomma i allt mindre
mängder jämfört med tidigare år. Mycket stora kvantiteter yngel till storspigg Gasterosteus
aculeatus var vanliga i algbemängda vikar i juni (se foto på fg sida). Vid ett par tillfällen förekom
flera hundra individer per kvadratmeter (se tabell på sidan 10). Föregående år fångades däremot
inga storspiggar.

Plattfiskar, både yngel och stora vuxna individer, observerades vid flera tillfällen på bottnarna om-
kring där fallfälleproven togs - men vid endast 4 tillfällen i juni och 2 september fastnade plattfisk
i fallfällan. Med hänsyn till observationerna kring fallfällan så kan därför resultatet verka missvis-
ande och i underkant

RESULTAT

Observerade taxon  juni 2008

Asterias rubens
Athanas nitescens
Belone belone
Bittium reticulatum
Carcinus maenas
Corophium voluntator
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Gobidae
Hyas sp.
Hydrobia ulvae
Idothea sp.
Lepidonotus squamatus
Nereis
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Polychaeta
Pomatoschistus microps
Praunus flexuosus
Pungitus pungitus
Sygnathus typhle

SUMMA 25

Observerade taxon  september 2008

Athanas nitescens
Carcinus maenas
Chironomidae
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Gobius niger
Labrus berggylta
Lepidonotus squamatus
Macropodia rostrata
Nereidae
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Pungitus pungitus
Sygnathus typhle

SUMMA 20

Blåmarkerad text anger gemensamma taxon för både juni och augusti medan röda är sådana som bara
noterats i respektive månad.
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RESULTAT

Det lilla kräftdjuret Athanas nitescens observerades i några få exemplar på vissa lokaler. Kräftdjuret är
bara ca 15-20 mm långt och karakteriseras av ett ljust längsgående band på ryggen.
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Småsnäckor representerades främst av Hydrobia ulvae som är en viktig betare på trådalger till
exempel Cladophora spp. och bladformade grönalger som Ulva lactuca, Ulva linza,
Enteromorpha spp. och Ulvaria obscura. De två sistnämnda förekommer i betydande kvan-
titeter på lokaler med riklig närsalttillgång.

På steniga lokaler med blås- och sågtång samt intill tångvallar utmed stränderna kommer ofta
flera tångloppor Gammarus spp. och tånglöss Idothea sp. med i proverna, vilket naturligtvis
beror på att dessa djur helt enkelt lever av och uppehåller sig inom algvegetation.

Västerhavet påverkas allt mer av nya arter som kommit hit på senare tid. Flera algarter har om-
nämnts och diskuterats i rapporten om fintrådiga alger (referens 26). Beträffande faunan så är det
främst olika musslor som invandrat eller ökat i antal i jämförelse med 1900-talets senare del.
Solfjädersmussla Chlamys varia (se bild på sidan 25) amerikansk knivmussla Ensis directus
och ostronpesten Crepidula fornicata (se bilder på sidorna 22 och 25) är exempel på sådana
arter. Deras normala biotop kännetecknas ofta av något varmare vatten än vad som normalt rå-
der vid Bohuskusten. Skalen till den amerikanska knivmusslan förefaller under de senaste tio åren
ha ökat påtagligt på många grunda sandiga bottnar.

Mest intressant är emellertid det japanska jätteostronet Crassostrea gigas som för ca 3-5 år se-
dan har etablerat sig vid både Bohus- och Hallandskusten och där de största individerna nu upp-
nått en skallängd på ca 12 cm. Förekomsten är på några ställen vid båda kusterna påfallande täta
med flera individer per m2.

RESULTAT

Tångräkor Palaemon adspersus.
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5 LÅNGTIDSTRENDER PÅ TVÅ STATIONER

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

Inom Galterös grunda sandbottnar saknas i stort sett grönalger under såväl juni som september.
Tångvegetation Fucus vesiculosus och F. serratus förekommer på utspridda stenar samt längs
utmed klippstränderna. I den närbelägna Jordhammarsviken bör nämnas att under de senaste tio
åren har sågtången Fucus serratus ökat kraftigt på bekostnad av ålgräsvegetationen (referens
20). I ålgräsbestånden vid Galterövikens djupare delar (se mörk yta i bilden på sidan 17) har även
noterats beläggningar med cyanobakterier och mindre mängder med svavelbakterier. På Galterös
västra grundbottnar samt på mudderdeponin väster om Jordhammars holmar finns omfattande
blåmusselbankar.

År 2008 fanns relativt rikligt med alger vid Sanden i juni. Artsammansättning utgjordes av tarm-
tång Enteromorpha spp. med inslag av Gracilaria vermiculophylla och Ceramium strictum.

Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC) redovisas sedan år
1999 i diagrammet på sidan 16. Med undantag av en markant och avvikande höjning av
kvävhalten under år 2003, så är såväl kväve- som fosforhalterna relativt oförändrade vid både
Sanden och Galterö. Halten organiskt kol ökade påtagligt omkring år 2003 vid Sanden och är
fortfarande hög här, medan den vid Galterö uppvisar en tydlig säsongsvariation - dvs halten ökar
mot hösten. Vid Galterö har halten organiskt kol hela tiden legat vid ungefär den nivå som fanns
vid undersökningarnas början.

De röda trendlinjerna i diagrammen på sidorna 17 och 18 har uttagits som polynom med en
ordningsfaktor 5, för att på ett åskådligt sätt redovisa utvecklingen.

Trendlinjerna i diagrammen för station Galterö på sidan 17 visar på en negativ utveckling med
avseende på individantalet medan artantal och biomassa visar på en positiv utveckling.

Sanden uppvisar en generell förbättring jämfört med föregående år enligt diagram på sidan 18.
Parametrarnas variation inom perioden är större jämfört med Galterö, vilket tyder på ett mer
instabilt ekosystem. Sandens grunda bottnen påverkas ju betydligt av det sötvattensutflöde som
kommer från både Göta älv och Nordre älv.

LÅNGTIDSTRENDER
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LÅNGTIDSTRENDER

Utvecklingen av parametrarna kol (TOC), kväve ( N) och fosfor (P) vid stationerna Galterö
(Stenungsund) och Sanden (Göteborg) sedan år 1999.

År 2003 inträffade en avvikande höjning av kvävehalterna på båda stationerna för året därefter återgå
till mer normala värden. Höjningen inträffade samtidigt med en massförekomst av planktonalgen
Emiliana huxleyi utmed Bohuskusten. Det är dock osäkert om detta var orsaken.

Sedan år 2003 har en markant höjning av TOC inträffat vid Sanden i region 4. Halten TOC är numera
dubbelt så hög som vid Galterö i region 3. Vid Galterö kan också  en tydlig skillnad utläsas där TOC
ökar mot höstarna. Vid Sanden denna tendens betydligt mer oregelbunden.

mg g-1

mg g-1

SEDIMENT
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LÅNGTIDSTRENDER

Station Galterö (region 3) vid Stenungsund i Askeröfjorden

Trendutvecklingen sedan 1992 vid Galterö. Den röda
trendlinjen har uttagits som polynom med en
ordningsfaktor 5,  för att på ett åskådligt sätt redovisa
utvecklingen.

Samtliga regressionslinjer visar på en kontinuerlig
försämring sedan dess, även om artantalet ökat sedan år
2003.

Antalet arter/m2 har de senaste åren ökat

Antalet individer/m2  fortsätter att minska och har nu nått
det lägsta värdet någonsin.

Biomassan, som från början var relativt hög, minskade
kraftigt fram till omkring millenniumskiftet varefter den
sedan har ökat. Den ligger nu på samma nivå som
biomassan vid Sanden (Göteborg).

Viken sydost om Galterönäset i juni2008. De mörka ytorna i
vikens centrala delar är ålgräsvegetation.

FAUNA

Antal arter/m2

Biomassa g/m2

Antal individer/m2

R2 = 0,54

R2 = 0,58

R2 = 0,73
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LÅNGTIDSTRENDER

Trendutvecklingen sedan 1998 vid Sanden på västra
Hisingen. Den röda trendlinjen har uttagits som
polynom med en ordningsfaktor 5,  för att på ett
åskådligt sätt redovisa utvecklingen.

Antalet arter och individer ligger nu båda på en nivå
som motsvarar undersökningsperiodens medelvärde,
som båda har låga värden, fortsätter att minska.

Biomassan  fortsätter att öka och har nu nått det högsta
värdet någonsin. En markant ökning inträffade år
2003. Biomassan ligger nu på samma nivå som vid
Galterö i region 3.

Station Sanden (region 4) vid västra Hisingen i Göteborg

Sanden med grundområden och småbåtshamn år 2005.

Antal arter/m2

R2 = 0,45

R2 = 0,94

R2 = 0,23

Biomassa g/m2

Antal individer/m2

FAUNA
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6 UTVÄRDERING

6.1 SEDIMENT

Högsta värdena med organisk halt återfanns i juni inom region 1 i en algförande vik vid Havstens-
sund 349,1 och inom region 1 i en algförande vik vid Henån 189 (se tabell på sidan 8).

Sambandet mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med
trådalger är mindre tydlig för regionerna 2-4, medan skillnaden är stor i region 1. Det bör obser-
veras att det denna gång gäller försommaren och inte hösten som tidigare i regel uppvisat skillna-
der (se tabell på sidan 9).

I diagrammen på följande sidor har värdet 0,5 mg/g (motsvarar således 5 g/mg för TOC) lagts in
enbart för att underlätta visuella jämförelser. I vikar utan alger är fosfor och kvävehalterna relativt
jämna jämfört med halterna i vikar med alger medan TOC och höstens kvävevärden varierar mer
i båda fallen (diagram på sidan 20 och 21). Man kan därvid konstatera att det finns ett visst sam-
band mellan vikarnas algförekomst och sedimentens innehåll av främst organiskt kol och kväve.

Inom de grunda leror som finns i inre skärgården i region 1 sker en spridning av närsalter genom
att de stora mängder fåglar rör om sedimenten när de betar växtlighet och går på den lösa
sedimentbottnen. Som bilden visar så bildas stora svarta stråk och fläckar, vilket är blottade
underliggande sediment som huvudsakligen har orsakats av fåglarnas aktiviteter. En del av dessa
fläckar uppkommer också när gas frigörs ur sedimenten. Resultatet blir att fosfor som legat bun-
det nere i sedimentet för upp till ytan och omsätts i algbiomassa. I denna process spelar svavel-
och cyanobakterierna en stor roll.

Genomgående för lokaler med finsediment belägna inomskärs, är att redoxförhållandena är rela-
tivt likartade, dvs endast någon eller få millimeter av sedimentets övre del är syresatt. I vikar med
grövre sediment som sand och grus är ofta gränsen mellan syresatt/syrefritt sediment mer diffus
och djupare sedimentlager antar då mer grå nyanser. Gränsen ligger ofta några eller flera centimet-
rar under ytskiktet.

6.2 EPIBENTISK FAUNA

En studie av långtidstrenden (se diagram på sidan 25) av den mobila epifaunan utmed Bohuskus-
ten visar på att antalet arter är relativt konstant med endast små variationer på en eller ett par arter
i vikar med eller utan alger. Variationen är möjligen något mindre i algfria vikar.

Individantalet varierar däremot mer och är ibland dubbelt så höga i vikar med alger - särskilt om-
kring millenniumskiftet. Under de senaste fem åren har emellertid individantalet minskat betydligt
i algfria vikar.

Biomassan har varierat likt individantalet. En betydande reducering av biomassan har inträffat un-
der de fem senaste åren. I vikar med alger är biomassan nu endast omkring en tiondel av vad den

UTVÄRDERING
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Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2008. 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).
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Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i september 2008.
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 0,5mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser
(motsvarar således 5 g/mg TOC).

UTVÄRDERING
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varit i början av 2000-talet. Skillnaden mellan algförande och alg-
fria vikar är dessutom numera nästan obefintlig.

Höga individantal och låg biomassa innebär att organismerna är
små och många. De kan exempelvis representeras av stora kvanti-
teter med små pungräkor eller fiskyngel t ex storspigg som var fallet
vid Stockens algbemängda grundområde i juni.

I marina grundbottenmiljöer har åtskilligt med förändringar inträffat
under de senaste decennierna. Många blåmusselbankar i grunda
sund och vikar har försvunnit, vilket leder till en minskad partikel-
filtrering av det förbiströmmande vattnet. Andra arter, som japanska
jätteostron, förekommer nu i så stora kvantiteter att de kan antas
komma att hota kvarvarande blåmusselbestånd. Normalt regleras
musselbankarnas täthet och storlek av dominanta predatorer som
sjöstjärnor och ejder. Massförekomst av sjöstjärnor förekommer normalt regelbundet med några
års mellanrum (se bilder nedan). År 2004 var exempelvis ett sådant år när stora mängder ca 5
mm stora sjöstjärnor observerades i massvis på bottnarna i Göteborgs yttre skärgård.

Ostronpesten Crepidula fornicata (referens 29) är en snäcka som sätter sig på stenar och på
skal till ostron och blåmusslor. Den förekommer främst på grunda bottnar, men har även påträf-
fats ner till 60 m djup.

Ostronpest konkurrerar med andra filtrerande organismer om utrymme och föda. I Sverige har
den hittills inte funnits i sådana mängder att den orsakat några negativa ekologiska effekter.
Snäckan bidrar också till att göra bottnarna ”dyigare”, när stora ansamlingar av snäckor sprider
avfallsprodukter. Fekalierna medverkar till att behålla kisel i ett vattenområde, vilket gynnar
kiselalgerna på bekostnad av algblomningar med andra plankton- eller trådalger.

Andra effekter är att snäckan sätter sig i långa kedjor med upp till 12 snäckor på ostronskal och
förhindrar därmed vattenutbytet. På så sätt konkurrerar de med filtrerande ostron om plankton i

UTVÄRDERING

Vid massförekomst av sjöstjärnan Asterias rubens konsumeras stora mängder blåmusslor. Inom en
säsong kan hela blåmusselbankar ödeläggas. Bilderna är tagna i Havstensfjorden i december 2008.

Havsborstmasken
Lepidonotos squamatus
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Ett exemplar av ostronpest påskalet till en blåmussla. Den till höger om blåmusslan är en
solfjädersmussla Chlamys varia.

vattnet. När ansamlingarna av snäckor är mycket stora på ostronen får dessa svårt att öppna sig.
Förutom betydande näringskonkurrens med ostron förorenar de också ostronen med dy, med
ekonomisk förlust för odlare som följd.

En brunalg som också ökat är ostrontjuven Colpomenia peregrina (se infälld nedre bild på fg
sida). Den har en blåsformad bål som kan fyllas med gas. Då den oftast sitter fästad på ostron-
skal anses den kunna fungera som en ballong som flyter iväg med ostronen. Både ostronpesten
och ostrontjuven är därför ett problem i samband med ostronodlingar (därav namnen).

De ovan uppräknade faktorerna inverkar således begränsande på ostron/musselpopulationerna.
För det japanska jätteostronet så förefaller vinterklimatet spela en avgörande roll för beståndens
överlevnad. Till skillnad från de svenska ostronen Ostrea edulis så kan man förmoda att larverna
till de japanska ostronen har en betydligt högre positiv fototaxi, dvs de reagerar positivt på sol-
ljuset och söker sig upp mot ytan för att hitta en lämplig plats att sätta sig fast på,! t ex stenar, berg
eller betongfundament i hamnar. Observationer som gjorts på ostron i samband med fältarbetet
för bl a denna undersökning, visar just att ostronen sitter inom en begränsad och vertikal zon från
normalvattenytan ner till ungefär lägsta lågvatten. Svenska ostron har en preferens till något dju-
pare vatten. Vid högtryck, frånlandsvind och extremt kalla vinterdagar så kommer därför de ja-
panska ostronen att ligga i den zon där isbildning sker. En kontroll i december under sådana för-
hållanden visar att de tål något dygn med infrysning, men vid mer långvarig och sträng kyla så
riskerar större delen av ostronpopulationen att förfrysa. De svenska ostronen har betydligt bättre
överlevnadsstrategi i och med att de växer på djupare vatten, som i regel är både saltare och
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Jämförelser mellan
algtäckta vikar och
algfria vikar med
avseende på
medelvärden för
faunans artantal,
individantal
respektive biomassa.

Antalet arter uppvisar
små variationer med
en eller ett par arter.
Variationen är något
mindre i algfria vikar.

Individantalet
varierar mer och är
högre i vikar med
alger - särskilt
omkring
millenniumskiftet.
Under de senaste fyra
åren har antalet
minskat betydligt i
algfria vikar

Även biomassan har
varierat likt
individantalet. En
påtaglig nedgång av
biomassan har
inträffat under de tre
senaste åren. I vikar
med alger är
biomassan nu endast
en tiondel av vad den
var i början av 2000-
talet. Skillnaden
mellan algförande och
algfria vikar är
numera obefintlig.
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MOBIL EPIFAUNA

Vikar med alger Vikar utan alger
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Utbredning september

Algutbredningen sedan år 1999 som
ett procentuellt medelvärde för
täckningsgraden inom varje region.

Vid år 2003 inträffar en kraftig
ökning inom framför allt  region
1.Det är intressant att jämföra denna
med diagrammen på sidan 16. Helt
klart är att något särskilt inträffade
detta år.

varmare. Slutsatsen är således att så länge vi har långa och kalla vintrar i kombination med långa
perioder med lågvatten så kommer sannolikt de japanska ostronen inte att utgöra något större
ekologiskt hot. I annat fall kan de bilda riktiga ostronbankar på attraktiva badplatser, där de
vassa skalen kan orsaka problem.

Möjligen är det lilla kräftdjuret Athanas nitescens (se bilder på sidan 13) en förbisedd art på
grund av dess ringa storlek, eller så kan den vara på väg att öka i utbredning och antal orsakat av
förändrade miljöbetingelser i havet. Den är inte noterad i de tidigare undersökningarna som utförts
inom detta program.

Utvecklingen vid Galterö är intressant då numera främst biomassan och även artantalet ökar
medan individantalet har minskat kontinuerligt ända sedan början av 1990-talet (diagram på si-
dan 17). Man kan urskilja ett mönster där individerna ökat i storlek som skulle kunna bero på av-
saknad av predatorer som större fisk och där möjlig kannibalism gynnat de största individerna.
Bra exempel på detta är de fångst av mycket stora individer av tångräkor och hästräkor.

Vid en jämförelse av diagrammet ovan från rapporten om fintrådiga alger (referens 26) samt dia-
grammen över utvecklingen på station Galterö på sidan 16, så är det tydligt att under år 2003 så
inträffar något speciellt, vilket syns som kraftigt avvikande toppar i diagrammen - särskilt i region
1 med avseende på utbredningen av fintrådiga alger. Vid samma tidpunkt så rapporteras också
störningar på bestånden med tånglake kring Göteborg och vid Fjällbacka (referenser 31 och 32),
där man också antyder att möjlig orsak kan vara de omfattande muddringar som utfördes perio-
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den 2003-2004. Det förefaller emellertid mycket osannolikt att ämnes och grumlingspridning
skulle ha några effekter på de marina miljöerna i regionerna 1 och 2. I bästa fall vid nordgående
ytström är transporttiden närmare 4 dygn för att vattenmassan i region 4 skall nå fram till region 1.
Därtill  kompliceras spridningsmönstret ytterligare genom att sedimenterande partiklar på sin väg
mot bottnen måste passera det saltare bottenvattnet, som har en motsatt strömriktning.
Utspädningseffekten blir därför mycket stor. Det måste därför finnas andra orsaker som hittills inte
är verifierade. Händelserna är också synkrona med etableringen av rödalgen Gracilaria
vermiculophylla, som kom till svenska kusten innan muddringen initierades.

Sammanfattningsvis pågår omfattande förändringar av kustens bottensamhällen där klimatfaktorer
spelar en avgörande roll för invandring av nya arter och där alltför stora uttag av fisk skapar
obalans i ekosystemen. Det som sker och skett går definitivt inte att enkelt förklara med enbart
närsalttillförsel. Havets ekosystem är ett ytterst komplext nätverk där alla samverkande faktorer
måste analyseras ingående. Forskningsverksamheterna och erhållna resultat beträffande de marina
kustekosystemen har hittills varit alldeles för enkla och segregerade. Det är knappast medel som
saknats. Problemen borde ha varit lösta för länge sedan, men här krävs framför allt nytänkande
och en djupare klarsynthet.

HydroGIS AB

Stenungsund 2009-01-27
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