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Sammanfattning

Bohuskustens vattenvårdsförbuns Hårdbottenfauna 2008

Summary

Fyra lokaler längs Bohuskusten har inventerats i
syfte att upptäcka eventuella förändringar i hårdbottensfaunans artsammansättning och utbredning. Den
långsiktiga övervakningen av faunan är en del av
BVVF kontrollprogram och har pågått sedan 1991.
Inventeringen utfördes i juni 2008 genom undervattensfotografering av 0,5 x 0,5 m stora rutor på olika
djup längs 5 slumpmässigt valda transekter på vardera
lokal. Bilderna analyserades digitalt med avseende på
täckningsgrad och djuputbredning hos funna taxa.
De fyra lokalerna längs Bohuskusten varierar i exponeringsgrad och utseende vilket också speglar utvecklingen hos de alger och djur som etablerat sig.
Vid alla lokaler dominerades stora delar av bergväggen av makroalger. Algernas djuputbredning varierade
dock beroende av lokalens placering och utseende.
Generellt observerades ﬂer arter vid årets inventering. Detta bedöms delvis vara ett resultat av att metoden förbättrats vid årets provtagning då 2 bilder analyserades där alger var dominerande. Syftet var att få
med både faunan som etablerat sig på algerna samt de
som etablerat sig intill bergväggen under den täckande
vegetationen.
Vid den nordligaste lokalen, St. Brattskär vid Kosterfjorden, påträffades fortfarande höga tätheter av
den röda sjöpungen Ascidia mentula, här hade endast
de grunt levande svampdjuren ökat i utbredning från
förra året. Vid Hasstensholmen, utanför Fjällbacka, var
hårdbotten fortfarande täckt av ﬁntrådiga alger vilket
försvårade analysen och en låg täckningsgrad av fauna
noterades ner till 16 m. På 18 ökade emellertid artrikedomen med bl.a. olika koralldjur som blek havsanemon (Prothanthea simplex). Vid södra Tjörn, på
lokalen Fiolklippan, dominerade fortfarande mossdjur,
vilka främst utgjordes av lädermossdjur (Alcyonidium
diaphanum) och bladmossjur som återfanns i höga tätheter med högst täckningsgrad på 12 till 14 m djup.
På Fiolklippan ökade ﬂera djurgrupper signiﬁkant från
förra årets inventering både grunt och djupare. Den
mest skyddade lokalen, Djurnäs udde, belägen på östra
Orust, uppvisade den högsta artrikedomen och täckningsgraden av fauna. Vid Djurnäs udde var främst
kalkrörmaskar (Serpulidae) och havsnejlika (Metridium senile) vanligt förekommande och mossdjur och
svampdjur hade ökat signiﬁkant de senaste två åren på
grunda djup.

Within the BVVF monitoring programme since
1991, this study undertakes possible changes and
trends of hard bottom associated fauna at steep rock
sloops in the Bohuslän coastal waters.
The ﬁeld work was carried out during July 2008
and was based on under water photography analyses.
Four sites were visited, each with photo sampling in
0,5 x 0,5 squares at different depths at 5 randomly dispersed transects along the same rock sloop. The photos
were analysed regarding cover (%) and depth range of
fauna.
All 4 sites differ in exposure and geo/hydrographical features. There are also natural differences in associated fauna. At all sites macro algae dominated large
parts of the rock, although largely variable depending
on the sloop angle.
At most northern site St. Brattskär, by the deep
channel of Kosterfjorden, the ascidian Ascidia mentula
was found in high densities. At Hasselholmen, off the
town of Fjällbacka, algae dominated and the fauna was
restricted by a thick layer of ﬁlamenteous macro algae.
At Fiolklippan, southern Tjörn, bryozoans (Alcyonidium diaphanum) were found in rich numbers with its
highest density on 12 - 14 m depth. At the least exposed
site, Djurnäs udde, the highest number of species was
found. Especially calciﬁed polychetes (Serpulidae) and
anemones (Metridium senile) were found abundant.
Concerning changes and trends over time it was
noticed both increase of recent species and decrease of
previously dominant species. The sites with least obvious changes were St. Brattskär and Hasstensholmen
and at Fiolklippan most changes were found, both on
shallow and deeper waters. The site Djurnäs udde had
highest number of species and Porifera and Bryozoans
increased between years.
In summary, the 4 sites represent different and variable species composition and coverage of fauna. This
may be a consequence of the population variability
in annual species and, moreover, the dependence on
eutrophication and stochastic exposure related disturbances.
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Bakgrund/Syfte
På uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund
(BVVF) har Marine Monitoring vid Kristineberg AB
utfört en undersökning av fyra hårdbottenslokaler
längs Bohuskusten. Syftet var att upptäcka eventuella
förändringar i faunans artsammansättning och utbredning som indikerar en påverkan från omgivningen.
Övervakningen av hårdbottenfauna på de fyra lokalerna har pågått årligen sedan början av 90-talet och är
en del i BVVF kustvattenskontrollprogram.

Områdesbeskrivning
De fyra lokalerna för den långsiktiga övervakningen är
utvalda för att uppfylla uppsatta kriterier, vilket innebär
att klippväggen skall vara så lodrät och homogen som
möjligt och djupet bör vara runt 20-30 meter. Lokalerna skall dessutom helst vara exponerade mot syd/
sydväst. Alla kriterier har p.g.a. olika omständigheter
inte kunnat uppfyllas på alla lokaler, trots detta bedöms
de lokaler som undersökts vara helt godtagbara för en
långsiktig övervakning så länge en årlig studie utförs.
De fyra lokalernas placering är markerade i ﬁgur 1
samt i ﬁgur 2-5 där även stationernas positioner ﬁnns
presenterade i WGS-84 format (hddd˚ mm’ ss,s).

St. Brattskär

Den nordligaste lokalen, St. Brattskär (ﬁgur 2), ligger
vågexponerat mot sydost, är lokaliserad vid Kosterfjorden och representerar lokal 16 enligt kontrollprogrammet. Kosterfjorden har i regel en god vattenomsättning
och det nordliga läget samt den höga salthalten bidrar
till förekomst av många arter som inte återﬁnns längre
söderut.

Hasstensholmen

Nordväst om Fjällbacka i Musöfjorden ligger Hasstensholmen (ﬁgur 3) som representerar lokal Musön
(15) i BVVF kontrollprogram. Hasstensholmen är, liksom St. Brattskär, vänd mot sydost men är något mer
skyddad av andra öar och skär.
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Figur 1. Karta över Bohuskusten där de fyra lokaler, utvalda
för en långsiktig övervakning av fauna är markerade.

Fiolklippan

Fiolklippan, som motsvarar station 14 i BVVF kontrollprogram, är belägen på södra Tjörn, öster om Rönnäng, och ligger därmed vid det södra inloppet till
det fjordsystem som omger Tjörn och Orust (ﬁgur 4).
Lokalen är riktad mot söder och tämligen vågexponerad. Läget gör dessutom att stationen utsätts för kraftiga strömmar. Då fjordsystemet är öppet mot havet i
båda ändarna samt att västliga vindar dominerar förväntas en nettoytström som är nordgående (Björk m.ﬂ.
2000). Inﬂödet påverkas även av att ytcirkulationen
i Skagerrak och Kattegatt drivs av färskvattentillförseln från Östersjön (Sjöberg 1992). En motriktad saltare bottenström, under språngskiktet, kan förekomma,
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Position: N58 51 34,6 E11 04 34,4

Figur 2. Lokal St.Brattskär är lokaliserad vid Kosterfjorden, stationens position presenteras i WGS-84 format (hddd˚ mm’
ss,s).

Position: N58 36 54,6 E11 14 37,0

vilket skapar andra förutsättningar för djur och alger.
Den höga vattenomsättningen vid lokalen skapar goda
förutsättningar för de djur och alger som gynnas av en
exponerad miljö.

Djurnäs udde

Längre in i fjordsystemet som omger Orust och Tjörn
ligger Djurnäs udde som är en skyddad lokal norr om
Svanesund på östra Orust (ﬁgur 5). Stationen är den
lokal närmast Galterö (lokal 10 i kontrollprogrammet)
som lämpar sig för övervakning och ingår i kontrollprogrammet från 1994. Läget i det smala sundet mellan Havsstensfjord och Halsefjorden gör att stationen
tidvis kan vara påverkad av starka strömmar.
Figur 3. Station Hasstensholmen är lokaliserad nordväst om
Fjällbacka, stationens position presenteras i WGS-84 format (hddd˚ mm’ ss,s).
Marine Monitoring vid Kristineberg AB
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Position: N57 56 15,4 E11 36 46,6

Position: N58 09 23,6 E11 50 51,6

Figur 4. Station Fiolklippan är placerad på södra Orust, stationens position presenteras i WGS-84 format (hddd˚ mm’ ss,s).

Position: N58 09 23,6 E11 50 51,6

Figur 5. Station Djurnäs udde är placerad på östra Orust, stationens position presenteras i WGS-84 format (hddd˚ mm’ ss,s).
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Utförande
För att studera artförekomst, täckningsgrad och djuputbredning av ﬂora och fauna inventerades de fyra
utvalda lokalerna via fotografering på olika djup.
Inventeringen utfördes i juni 2008.
Utifrån en s.k. nollpunkt, ca 1 meter ovan vattenytan, utplacerades en 30 meter lång horisontell lina längs
med bergväggen. Linan markerades vid varje meter
varpå 5 vertikala transekter slumpades ut. De vertikala
transekterna markerades med en sjunklina som placerats lodrätt intill bergväggen. Fotografering av 0,5
x 0,5 m stora ytor utfördes sedan längs med de fem
transekterna på 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 samt varannan meter
ner till 20 meters djup, vilket motsvarar 65 bilder per
lokal. Vattendjupet korrelerades till normalvattenstånd
med hjälp av vattenståndsdata från SMHI:s närmaste
mätstation. Kameran (Nikon D80) monterades på en
kamerarigg av rostfritt stål (0,5 x 0,5 m), utrustad med
en vinkel- och djupmätare. Riggen som är neutral under
vattnet kan lätt hanteras av en dykare och transektlinan
löper mitt igenom ramen vid fotografering.
Inventeringen utfördes av två dykare i vattnet och
en räddningsdykare på land. Dykare 1 fotograferade
och läste av djupet samt bergväggens lutning medan
dykare 2 samlade in svårbestämda arter och noterade
eventuella avvikelser i omgivningen. Vid notering
av bergväggens lutning motsvarar 0˚ lutning en vertikal bergvägg och 90˚ lutning en horisontell botten,
vilket innebär att ett överhäng får en negativ lutning.
Där höga tätheter av makroalger förekom fotograferades både de täckande algerna samt den underliggande
bergväggen, detta för att kunna analysera faunan både
på och under algbältet.
Den insamlade faunan artbestämdes i laboratorium

och den digitala analysen utfördes med hjälp av programmet ImageJ, där täckningsgrad av respektive algoch djurgrupp kan beräknas.
Då stora delar av transekterna dominerades av alger,
vilket har betydelse för faunans utbredning, har täckningsgraden av både alger och fauna analyserats (bilaga
1-4). Många av algerna har emellertid indelats i grupper och inte bestämts till art. De arter som inte gick att
artbestämma utifrån bilderna analyserades istället som
grupper. Hos en del organismer som lever permanent i
fastsittande rör eller skal var det svårt att fastställa om
de var levande eller döda men de inkluderades ändå i
analysen. Exempel på sådana arter är kalkrörsmaskar
och havstulpaner. Även hög sedimentpålagring försvårade inventeringen på ﬂera av stationerna varpå en del
arter blev svårbestämda och en del kan ha förbisetts.
Statistiska analyser utfördes för att upptäcka eventuella förändringar i faunans utbredning. Täckningsgraden hos de påträffade djurgrupperna vid årets inventering jämfördes således med datan från föregående år.
Innan analysen slogs de olika djupen ihop till sex olika
djupintervall; 0,5-1 m, 2-3 m, 4-6 m, 8-10 m, 12-14 m
samt 16-20 m. De olika djurgrupperna som analyserades var svampdjur (Porifera), hydroider (Hydrozoa),
koralldjur (Anthozoa), kalkrörsmaskar (Serpulidae),
mossdjur (Bryozoa), tagghudingar (Echinodermata),
sjöpungar (Ascidiacea), kräftdjur (Crustacea) och blötdjur (Mollusca). Endast djurgrupper med en täckningsgrad överstigande 1 % på respektive station och år togs
med i den statistiska analysen. Datamaterialet analyserades med hjälp av variansanalys, ANOVA (superANOVA), och post-hoc test (SNK). Innan analysen
arcsin-transformerades datan och signiﬁkansnivån var
P<0,05.

Figur 6. Dykinventeringen utfördes av två dykare. Dykare
1 fotograferade medan dykare 2 samlade in arter samt förde
anteckningar.
Marine Monitoring vid Kristineberg AB
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Figur 7. Station St Brattskär i Kosterfjorden.

Resultat
Vid alla lokaler dominerades de översta metrarna av
makroalger. Algernas artsammansättning, täckningsgrad och djuputbredning är beroende av bergväggens
exponeringsgrad och lutning, vilket innebär att bergväggens placering och utseende till stor del avgör vid
vilka djup fastsittande fauna uppträder.
Då algerna ofta är heltäckande kan fauna som sitter fast på bergväggen under vegetationen vara svår att
upptäcka och täckningsgraden kan därmed vara missvisande. Någon större förekomst av fastsittande fauna
där alger dominerar är dock inte troligt då de ﬂesta
fastsittande djurgrupper är ﬁltrerare som tar upp mikroskopiska födoämnen från vattnet och kräver därmed
ett bra vattenﬂöde för att överleva.
Resultaten från de fyra undersökta lokalerna redovisas
nedan under respektive rubrik och utgör en beskrivning av varje station vilket ligger till grund för bedömning av en eventuell påverkan från omgivningen.
Den graﬁska sammanställningen av faunan under
respektive lokal demonstrerar medelvärdet på täckningsgraden över djupet för de fem inventerade transekterna. Två djupproﬁler presenteras för att inkludera
8

både algutbredningen samt ge en tydligare bild av de
olika djurgruppernas utbredning. Notera att skalan på
täckningsgraden varierar mellan de fyra stationerna.
Variationen mellan transekterna kan vara stor vilket
går att utläsa från standardavvikelsen. Den stora variationen är delvis ett resultat av bergväggens varierande
lutning.
I ﬁgurerna är faunan indelad i grupper medan en mer
detaljerad beskrivning om vilka arter som förekommer
på de fyra lokalerna redovisas i texten samt i bilaga 14.

St. Brattskär

Den nordligaste lokalen St. Brattskär i Kosterfjorden
utgörs av en sluttande bergvägg med en del klippavsatser. Hårdbotten övergår i en grusig mjukbotten på 16
m djup. Vid årets provtagning noterades ett språngskikt
på 10 - 12 m.
Totalt påträffades 19 taxa av fauna. Artsammansättning samt djuputbredning och täckningsgrad hos respektive taxa presenteras i bilaga 1 och djuprelaterad
täckningsgrad av djurgrupper och vegetation illustreras i ﬁgur 8 och 9.
Täckningsgraden av faunan var förhållandevis låg då
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Bohuskustens vattenvårdsförbuns Hårdbottenfauna 2008

Fauna
och alger
vid&St.
Brattskär
2008
St. Brattskär
Fauna
Flora
2008
Alger
Svampdjur (Porifera)
Hydroider (Hydrozoa)
Koralldjur (Anthozoa)
Kalkrörsmaskar (Serpulidae)
Mossdjur (Bryozoa)
Tagghudingar (Echinodermata)
Sjöpungar (Ascidiacea)
Kräftdjur (Crustacea)

0,5

1

2

3

Djup (m)

4

6

8

10

12

14

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Täckningsgrad (%)

Figur 8. Alger och fauna på station St. Brattskär, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen
mellan transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.

makroalger dominerade bergväggen ner till 16 m. De
översta metrarna dominerades av ﬁntrådiga (Ceramium/Polysiphonia) och ﬁngrenade (bl.a. Cystoclonium) rödalger samt ett undre lager av bladformade
(Chondrus/Phyllophora/Coccotylus) rödalger. De ﬁntrådiga algerna följdes av ett bälte med bladtången
ﬁngertare (Laminaria digitata). Skräppetång (Saccharina latissima), kalk- (Lithothamnia) och korallalg (Corallina ofﬁcinalis) var andra alger som noterades de översta metrarna. Faunan i det algdominerade

samhället utgjordes de översta metrarna av svampdjuret brödsvamp (Halichondria panicea) och mossdjuret tångbark (Membraniporidae) som täckte större
delen av de underliggande bladformade rödalgerna. I
fält noterades även mossdjuren elfenbensmossa (Crisia eburnea) och lädermossdjuret Alcyonidium hirsutum som hade etablerat sig på algerna. Algsamhället
dominerades djupare av ﬁngrenade brunalger såsom
taggtång och peruktång (Desmarestia spp.). På 8 m
djup började även den mer djuptoleranta nervtången

Marine Monitoring vid Kristineberg AB
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St. Brattskär Fauna 2008
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Figur 9. Fauna på station St. Brattskär, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen mellan
transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Figur 10. Bladformade rödalger med tångbark vid St.
Brattskär.

Figur 11. Dominerande fauna vid St. Brattskär var den röda
sjöpungen Ascidia mentula.

hårdbotten som sedan slutar på 18 m djup. Stora delar
av bergväggen var vid årets provtagning täckt av sediment och ﬁntrådiga alger vilket utgör dåliga förhållanden för fastsittande fauna.
Vid Hasstensholmen dominerade alger på alla djup och
faunan var sparsamt förekommande. Totalt påträffades
16 taxa av fauna och täckningsgraden var låg. Artsammansättning samt djuputbredning och täckningsgrad
hos respektive taxa presenteras i bilaga 2 och djuprelaterad täckningsgrad av djurgrupper och vegetation
illustreras i ﬁgur 12 och 13.
I skvalpzonen täcktes bergväggen av ett havstulpanbälte (Balanus sp.) följt av ﬁntrådiga grönalger och ett
smalt bälte av blåstång (Fucus vesiculosus). Därefter
dominerade bladtång (Saccharina latissima), ﬁngertare (Laminaria digitata) och sågtång (Fucus serratus) vilka tångbark (Membraniporidae) och hydroider
(Thecata) etablerat sig på. På 2 meters djup förekom
även höga tätheter av den introducerade brunalgen Sargassum muticum. Korallalg (Corallina ofﬁcinalis) samt
snärjtång (Chorda ﬁlum) var andra inslag i algsamhället. Bergväggen var även delvis täckt av ﬁntrådiga rödalger (Bonnemaisonia/Spermothamnion). Lite djupare,
på ca 3 meters djup, avtog de bladformade algerna och
ﬁntrådiga arter blev mer dominerande. Här var sedimentpålagringen hög vilket försvårade analysarbetet
Hasstensholmen
och eventuella arter under algmattan och sedimentet
Bergväggen vid Hasstensholmen utanför Fjällbacka är
kan ha förbisetts. Den täckande mattan gör emellertid
vertikal de översta metrarna med överhäng och klippatt några större täckningsgrader av fauna inte är troavsatser djupare. Även partier med stenblock förekomlig. Den sparsamt förekommande faunan dominerades
mer. Klippväggen övergår på en del av transekterna i
intill bergväggen av brödsvamp (Halichondria panimjukbotten på 14 meters djup men övergår återigen i
cea) vars täckningsgrad avtog med djupet. Hydroider
Marine Monitoring vid Kristineberg AB
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(Delesseria sanguinea) breda ut sig, vilken sedan var
vanligt förekommande fram till dess att botten planade
ut och övergick i mjukbotten. Kalkalger (Lithothamnia) observerades längs hela bergväggen. Brödsvamp
tillsammans med tångbark utgjorde den karaktäristiska
faunan på djup ner till 8 m där istället stor sjöpung
(Ascidia mentula) började dominerade faunasamhället och uppnådde högst täthet på 12 till 14 m. Ascidia mentula hade lyckats etablera sig relativt grunt. De
påträffades dock endast vid överhäng ner till 10 m men
därefter även på den vertikala bergväggen. Andra sjöpungar som observerades på stationen var krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia), parallellsidig sjöpung
(Corella parallelogramma) och slät sjöpung (Ascidia
virginea). I fält noterades även Ascidiella scabra som
hade etablerat sig på nervtången.
De första koralldjuren observerades vid överhäng på
6 m där de utgjordes av död mans hand (Alcyonium
digitatum). Lite djupare påträffades även havsnejlika
(Metridium senile), stor sjöros (Urticina felina) samt
havsanemoner inom familjen Sagartiidae. Hydroider
(Obelia/Laomedea) påträffades från 10 till 12 meters
djup. Djupare levde även mobila djur såsom olika arter
av sjöstjärnor och maskeringskrabba (Hyas araneus).
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Figur 12. Fauna och alger på station St. Brattskär, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen
mellan transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Figur 13. Fauna på station St. Brattskär, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen mellan
transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Figur 15. Död mans hand observerade på 18 m djup vid
Hasstensholmen

Figur 14. Station Hasstensholmen utanför Fjällbacka.

och vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) förekom i stort
sett på alla djup. På 14 m djup övergick två av transekterna i mjukbotten. Hårdbotten återkom emellertid
på 18 m med en ökad artrikedom men låg täckningsgrad hos de ﬂesta arter. Här dominerade koralldjur
med arter som blek havsanemon (Protanthea simplex), bägarkorall (Caryophyllia smithii) och död mans
hand (Alcyonium digitatum). Även sjöpungar (Corella
parallelogramma, Ascidia sp.) samt olika svampdjur
(Porifera) observerades på 18 m innan klippavsatserna
återigen övergick till mjukbotten.

Fiolklippan

Bergväggen vid Fiolklippan är vertikal till sluttande
med en del överhäng djupare än 12 m. Hårdbotten
övergår i mjukbotten på 18 och 20 m djup. Vid årets
provtagning noterades ett språngskikt på 10 – 12 m.
14

Totalt påträffades 21 taxa av fauna vid Fiolklippan.
Artsammansättning samt djuputbredning och täckningsgrad hos respektive taxa presenteras i bilaga 3
och djuprelaterad täckningsgrad av djurgrupper och
vegetation illustreras i ﬁgur 19 och 20.
Faunan dominerades av mossdjur på nästan alla djup
med relativt höga tätheter. De översta metrarna påträffades ﬂera arter av lädermossdjur (Alcyonidiidae) där
ludet lädermossdjur (A. hirsutum) och gelatinöst lädermossdjur (A. gelatinosum) hade etablerats på algerna
och A. mytili på blåmusslor och på bergväggen. Även
tångbark (Membraniporidae) förekom på algerna.
Djupare än 10 m påträffades höga täckningsgrader av
upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diaphanum) och
bladmossdjur (Flustridae). Algsamhället vid Fiolklippan dominerades grunt av bladtång (Saccharina latissima) och sågtång (Fucus serratus) med ett undre lager
av karragentång (Chondrus crispus) som var täckt av
tångbark (Electra pilosa). Blåmusslor (Mytilus edulis)
var vanliga under mattan av alger tillsammans med
brödsvamp (Halichondria panicea) som uppnådde
höga tätheter på 4 m djup. Vanlig sjöstjärna förekom
också bland algerna. Bladtång var nästan heltäckande
ner till 6 m djup då den mer djuplevande nervtången
(Delesseria sanguinea) blev mer vanlig och dominerade därefter algsamhället tillsammans med ﬁntrådiga
alger. Hydroider (Thecata) förekom från 3 m djup och
tarmsjöpung (Ciona intestinalis) samt Trumpetsvamp
(Haliclona urceola) observerades mellan 6 och 10 m
djup. Från 14 m där läder- och bladmossdjur dominerade och vegetationen endast utgjordes av kalkalger
(Lithothamnia) påträffades andra arter såsom paral-
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Figur 16. Station Fiolklippan på södra Tjörn.

lellsidig sjöpung (Corella parallelogramma) och stor
sjöpung (Ascidia mentula). Från 16 m djup minskade
tätheten av mossdjur samtidigt som koralldjuret död
mans hand (Alcyonium digitatum) och kalkrörmaskar

(Serpulidae) påträffades. Andra arter som observerades
på stationen var havstulpan (Balanus balanus), taggig
sjöstjärna (Marthasterias glacialis) och maskeringskrabba (Hyas araneus).

Figur 17. Alger och fauna vid ytan på station Fiolklippan.
På bilden syns blåmuslor täckta av lädermossdjur.

Figur 18. Fauna på 14 m djup vid Fiolklippan. På bilden
syns bl.a. olika mossdjur, sjöpungar och död mans hand.

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

15

Bohuskustens vattenvårdsförund Hårdbottenfauna 2008

Fiolklippan
Fauna
& Flora 20082008
Fauna
och alger
vid Fiolklippan
Alger

Svampdjur (Porifera)
Hydroider (Hydrozoa)

0,5

Koralldjur (Anthozoa)
Kalkrörsmaskar (Serpulidae)

1

Mossdjur (Bryozoa)

Tagghudingar (Echinodermata)
Sjöpungar (Ascidiacea)

2

Kräftdjur (Crustacea)
Blötdjur (Mollusca)

3

4

Djup (m)

6

8
10
12

14
16

18
20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Täckningsgrad (%)

Figur 19. Fauna och alger på station Hasstensholmen, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen mellan transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Figur 20. Faunan på station Fiolklippan, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen mellan
transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Djurnäs udde utgörs av en övervägande vertikal bergvägg med en del överhäng som övergår i mjuktbotten
på 18 – 20 m djup. Vid årets provtagning var sikten
periodvis dålig och bergväggen täckt av sediment vilket försvårade inventeringen och analysen. Ett språngskikt noterades på 8 - 10 m djup.
Djurnäs udde var den artrikaste lokalen med en förhållandevis hög täckningsgrad av fauna och låg täckningsgrad av alger. Totalt påträffades 28 taxa av fauna
och den högsta täckningsgraden och artrikedomen
observerades vid överhäng. Artsammansättning samt
djuputbredning och täckningsgrad hos respektive taxa
presenteras i bilaga 4 och djuprelaterad täckningsgrad
av djurgrupper och vegetation illustreras i ﬁgur 22 och
23.
Alger dominerade de översta 3 metrarna där brunalger såsom Sargassum muticum och Saccharina
latissima täckte större delen av bergväggen. Tångbark
(Membraniporidae) och bägarhydroider (Thecata) hade
etablerat sig på bladalgerna och under algtäcket förekom relativt höga tätheter av brödsvamp (Halichondria
panicea). Intill berget förekom även kalkrörmaskar (Serpulidae), blåmussla (Mytilus edulis) och små
havsnejlikor (Metridium senile). I fält noterades även
lädermossdjuret Alcyonidium mytili som etablerats på
blåmusslor samt lädermossdjuren ludet lädermossdjur
(Alcyonidium hirsutum) och gelatinöst lädermossdjur
(A. gelatinosum) som observerades på algerna. På 4 m
minskade utbredningen av alger vilket resulterade i en
ökad förekomst av fauna. Små och stora havsnejlikor
samt kalkrörsmaskar tillsammans med brödsvamp och
trumpetsvamp (Haliclona urceola) noterades. På 6 m
var bergväggen täckt av havstulpaner och kalkrörsmaskar. På 8 m började olika arter av sjöpungar breda ut
sig, här påträffades bl.a. några exemplar av tarmsjöpung (Ciona intestinalis) som sedan återkom i större
tätheter på 18 m. Andra arter inom sjöpungssläktet var
klubbsjöpung (Clavelina lepadiformis), parallellsidig
sjöpung (Corella parallelogramma) och krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia). Djupare ökade även
antalet arter inom koralldjur och död mans hand (Alcyonium digitatum), bägarkorall (Caryophyllia smithii)
och sjöros (Urticina felina) påträffades tillsammans
med den dominerande havsnejlikan. Även mobila arter
såsom tångborre (Psammechinus miliaris), sjöstjärna
(Asterias rubens), valthornsnäcka (Buccinum undatum) och maskeringskrabba (Hyas araneus) observerades på stationen. Stor rörpolyp (Tubularia indivisa)
och hydroiden sillbenspolyp (Halecium halecinum)
noterades på 20 m i fält men observerades inte vid analysen.
18

Figur 21. Station Djurnäs udde på östra Orust.
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Figur 22. Fauna och alger på station Djurnäs udde, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen
mellan transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
Marine Monitoring vid Kristineberg AB

19

Bohuskustens vattenvårdsförund Hårdbottenfauna 2008

Djurnäs udde Fauna 2008

0,5

Svampdjur (Porifera)
Hydroider (Hydrozoa)
Koralldjur (Anthozoa)
Kalkrörsmaskar (Serpulidae)
Mossdjur (Bryozoa)
Tagghudingar (Echinodermata)
Sjöpungar (Ascidiacea)
Kräftdjur (Crustacea)
Blötdjur (Mollusca)

1

2

3

4

Djup (m)

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Täckningsgrad (%)

Figur 23. Faunan på station Djurnäs udde, presenterad som medelvärdet på täckningsgraden över djupet. Variationen mellan
transekterna presenteras genom standarsavvikelse. n=5.
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Figur 24. Alger och fauna vid Djurnäs udde

Figur 25. Fauna vid djurnäs udde

Diskussion
De fyra lokalerna för en långsiktig övervakning av
fauna innefattar både exponerade och mer skyddade
lokaler med klippväggar som har varierande utseende.
Dessa faktorer är avgörande för vilka olika biologiska
samhällen som utvecklas. Generellt för alla stationer
är att alger som gynnas av ljustillgången där bergväggen är sluttande, dominerar ner till ca 10 meters djup
och de ﬂesta fastsittande djurgrupper etablerar sig där
bergväggen är övervägande vertikal eller vid överhäng.
Vid den brantaste djupproﬁlen vid Djurnäs udde har
algerna emellertid inte lika stor djuputbredning varpå
täckningsgraden och artrikedomen hos faunan ökar.
Vid Fiolklippan är artrikedomen låg men täckningsgraden hos några få arter relativt hög. Hasstensholmen
verkar vara den lokal som är mest påverkad av algutbredningen och har följaktligen lägst täckningsgrad av
fauna.
Förekomsten av en del djurarter följer en naturlig
variation och skillnader i täckningsgrad mellan år är
vanligt förekommande. Ett sådant exempel är den opportunistiska arten tarmsjöpung (Ciona intestinalis)
som har noterats på stationerna i intervaller. Exempelvis förekom de i höga tätheter på alla stationer 1994,
2003 och 2005 medan de andra år har saknats helt. Vid
inventeringen 2007 återfanns de endast vid Djurnäs
udde, vilket de även gjorde vid årets provtagning, täckningsgraden har emellertid minskad det senaste året.
Låga tätheter observerades även vid Fiolklippan vid

årets provtagning. Att tarmsjöpungars täckningsgrad
varierar mellan år har även noterats vid andra studier
längs Bohuskusten. 2003 återfanns Ciona intestinalis i
höga tätheter bl.a. på hummerrevet utanför Göteborg.
Året efter noterades dock en minskning (Länsstyrelsen
2005), vilket även konstaterades på BVVF:s fyra hårdbottenlokaler. Andra arter är mer stabila. Vid Fiolklippan har exempelvis lädermossdjur (Alcyonidium diaphanum) dominerat sedan 2004 och vid St. Brattskär har
stor sjöpung (Ascidia mentula) påträffats sedan 2005.
Nedan görs en bedömning av förändringar med förra
årets inventering av de olika djurgrupperna utifrån den
statistiska analysen av fauna. Skillnaden och likheter
mellan åren på de olika stationerna presenteras under
respektive rubrik samt illustreras graﬁskt. Vilka arter
som ingår i respektive djurgrupp framgår av bilaga 1-4
i stationernas artlistor.

St. Brattskär

Vid St. Brattskär var artsammansättningen relativt
sparsam och faunan har dominerats av stor sjöpung
(Ascidia mentula) sedan 2005. Vid årets provtagning
noterades ﬂer taxa av fauna än vid inventeringen 2007.
Detta bedöms delvis vara ett resultat av att metoden
förbättrats vid årets fotografering då antal fotograﬁer utökades där alger dominerade. Syftet var att få
en tydligare bild och inkludera faunan som etablerat
sig intill bergväggen under algerna i analysen. Detta
Marine Monitoring vid Kristineberg AB
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resulterade bl.a. i en signiﬁkant ökning av svampdjur
(brödsvamp) på djup 2 till 3 m. Även mossdjur (tångbark) som täckte de underliggande bladalgerna ökade
signiﬁkant på djup 0,5 till 6 m. Sjöpungar noterades
grundare än vid inventeringen 2007, dock endast vid
transekter där bergväggen hade en negativ lutning, vilket inte förekom på de inventerade transekterna 2007.
Djupare, där utbredningen av alger minskade, påträffades den för lokalen karaktäristiska arten stor sjöpung (Ascidia mentula) med högst tätheter på 12 och
14 m vid båda provtagningarna. En trend antydde att
Ascidia mentula hade minskat vid årets inventering då
medeltäckningsgraden 2007 var 39% och den maximal täckningsgraden 87% till skillnad från 2008 då
medeltäckningsgraden var 13% och maximala täckningsgraden på en av transekterna 21%, Den stora
variationen mellan transekter resulterade i att denna
minskning inte var signiﬁkant. Hydroider hade minskat signiﬁkant i utbredning på djup 16 m, denna minskning kan emellertid bero på hög sedimentpålagring
som försvårade analysen. Algsamhället utgjordes vid
båda provtagningstillfällena av ett övre lager av ﬁntrådiga alger följt av ﬁngertare (Laminaria digitata) som
därefter återigen övergick i ﬁntrådiga arter. Från 8 m
dominerade den mer djuptoleranta nervtången (Delesseria sanguinea) algsamhället vid båda tillfällena.
Figur 26-27 illustrerar skillnaden i de olika djurgruppernas täckningsgrad mellan åren 2007 och 2008
vid St. Brattskär.

Hasstensholmen

Vid Hasstensholmen var faunan sparsam på alla djup.
Fler arter noterades grundare vid inventeringen 2007
men låga tätheter av brödsvamp och tångbark noterades även vid årets provtagning. Vid inventeringen 2007
noterades enstaka havsnejlikor, bladmossdjur och sjöpungar redan på 2 - 3 m djup och på 6 m påträffades
höga tätheter av koralldjur. Dessa observerade skillnader mellan år var emellertid inte signiﬁkanta. Det
konstaterades dock att faunan endast påträffades vid
överhäng samt att den höga täckningsgraden av sedimenttäckta ﬁntrådiga alger som bredde ut sig på den
sluttande bergväggen försvårade analysen. Höga tätheter av vegetation på 6 - 12 m resulterade emellertid
i låg täthet och artrikedom av fauna vid båda inventeringarna. Täckningsgraden av hydroider hade enligt
analysen minskat signiﬁkant från 8 till 14 m. Det bör
dock beaktas att sedimentpålagring försvårar analysen
av fauna, i synnerhet hydroider som blir svåridentiﬁerade vid hög sedimentering. På grund av det varierande djupet på stationen har djup större än 12 m inte
analyserats vid den tidigare provtagningen. Vid årets
provtagning kunde fauna ner till 18 m djup analyseras,
22

vilket visade sig vara det artrikaste djupet varpå stationens totala artantal ökade. Algsamhället verkar inte
förändrats nämnvärt mellan åren, detta har dock inte
testats statistiskt. Figur 28-29 illustrerar skillnaden i de
olika djurgruppernas täckningsgrad mellan åren 2007
och 2008 vid Hasstensholmen.

Fiolklippan

Vid Fiolklippan noterades ﬂer taxa vid årets provtagning främst där alger var heltäckande, vilket relateras till att hårdbotten under algmattan, till skillnad från
förra året, analyserades. Detta resulterade i att brödsvamp (svampdjur) ökade signiﬁkant mellan 2 och 6
m och blåmusslor samt lädermossdjur tillkom i relativt
höga tätheter mellan 0,5 och 3 m vilket resulterade i en
signiﬁkant ökning. Även kalkrörmaskar och tarmsjöpungar påträffades endast vid årets provtagning, vilket
resulterade i signiﬁkanta ökningar mellan åren. Kalkrörsmaskar påträffades på 16 till 20 m och tarmsjöpungar på 4 till 6 m. Sjöpungar ökade signiﬁkant även
på 16 till 20 m djup, men då utav andra arter. Sjöstjärnor var vanligare 2007 mellan 12 och 20 m djup och de
dominerande mossdjuren på 12 till 14 m hade ökat signiﬁkant vid årets provtagning. De upprätta lädermossdjuren som dominerat lokalen de senaste åren påträffades emellertid i liknande täckningsgrad, däremot hade
bladmossdjur ökat nämnvärt vilket bedöms vara orsaken till den signiﬁkanta ökningen hos mossdjur. Andra
arter som påträffats vid båda inventeringstillfällena var
död mans hand och stor sjöpung. Algsamhället uppskattas överensstämma både i artsammansättning och
täckningsgrad mellan åren, (detta är dock inte statistiskt analyserats).
Figur 30-32 illustrerar skillnaden i de olika djurgruppernas täckningsgrad mellan åren 2007 och 2008
vid Fiolklippan.

Djurnäs udde

Även vid Djurnäs udde påträffades ﬂer arter vid årets
provtagning, framförallt på grunda djup där alger
dominerade. Både svampdjur och mossdjur hade ökat
signiﬁkant i utbredning. Svampdjuren utgjordes av
brödsvamp som täckte bergväggen och mossdjuren
representerades av tångbark och lädermossdjur som
etablerat sig på alger och hårt substrat; båda djurgrupperna påträffades under den täta algmattan. Den signiﬁkanta skillnaden mellan åren bedöms återigen vara
ett resultat av att organismer som befann sig under den
täta algmatta inkluderades vid årets inventering till
skillnad från undersökningen 2007. På 2 till 3 m avtog
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algutbredningen, vilket resulterade i mindre variation
i artsammansättning och utbredning hos de dominerande arterna mellan åren. Den dominerande havsnejlikan samt kalkrörsmaskar förekom fortfarande i
höga tätheter inom detta djupintervall. På resterande
djup där alger inte längre påträffades hade inga större
förändringar inträffat, havsnejlika och kalkrörsmaskar
dominerade även här tillsammans med hydroider. Den
vid 2007 dominerande tarmsjöpungen hade vid årets
provtagning nästan helt försvunnit på 8 meters djup.
Den förekom emellertid endast på några av transekterna och minskningen var inte signiﬁkant. Djupare
hade inga förändringar inträffat och sjöpungar påträffades fortfarande i relativt höga tätheter.
Figur 33-35 illustrerar skillnaden i de olika djurgruppernas täckningsgrad mellan åren 2007 och 2008
vid Djurnäs udde.

Sammantaget, utifrån den jämförande statistiska
analysen av faunans täckningsgrad mellan åren 2007
och 2008, har minst förändringar inträffat på lokalerna St. Brattskär och Hasstensholmen, där alger
och sediment täcker stora delar av bergväggen. St.
brattskär domineras fortfarande av stor sjöpung och
på Hasstensholmen är faunan sparsam. Vid Fiolkllippan skiljer sig utbredningen hos ﬂera djurgrupper
både grunt och djupare mellan åren. Grunt har blåmusslor, svampdjur och mossdjur ökat signiﬁkant
och djupare påträffas signiﬁkant högre täckningsgrad av sjöpungar, mossdjur och kalkrörsmaskar
medan tagghudingar har minskat. Sammansättningen
av fauna på Djurnäs udde har varit relativt stabil de
senaste två åren med dominans av havsnejlika och
kalkrörsmaskar. Endast mossdjur och svampdjur har
ökat signiﬁkant, framförallt där algerna är heltäckande. Förändringar mellan åren kan relateras till att
ﬂer bilder analyserades vid årets provtagning. Syftet var att få en tydligare bild av faunan som etablerat sig intill bergväggen under de täckande algerna.
Resultaten indikerar även att variationen i bergväggens lutning mellan transekterna är av stor betydelse
för faunans utbredning då de förekommer i högst tätheter på vertikala bergväggar och vid överhäng.

Foto: Sandra Andersson
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Figur 26. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid St. Brattskär vid olika djupintervall av djurgrupperna; svampdjur,
hydroider och koralldjur. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.

24

Marine Monitoring vid Kristineberg AB

Bohuskustens vattenvårdsförbuns Hårdbottenfauna 2008

St. Brattskär

Mossdjur (Bryozoa)
12

2007

11

2008

10
Täckningsgrad (%)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,5-1

2-3

4-6

8-10

12-14

16-20

Djupintervall (m)

Tagghudingar (Echinodermata)
12

2007

11

2008

10

Täckningsgrad (%)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,5-1

2-3

4-6

8-10

12-14

16-20

Djupintervall (m)

Sjöpungar (Ascidiacea)
80

2007

2008
70

Täckningsgrad (%)

60
50
40
30
20
10
0
0,5-1

2-3

4-6

8-10

12-14

16-20

Djupintervall (m)

Figur 27. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall vid stora Brattskär av djurgrupperna; mossdjur,
tagghudingar och sjöpungar vid St. Brattskär. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 28. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; Svampdjur, hydroider och koralldjur. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *. Notera
att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 29. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgruppen mossdjur på station Hasstensholmen. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *.
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Figur 30. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; Svampdjur, hydroider och koralldjur vid station Fiolklippan. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader
markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 31. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; Kalkrörsmaskar, mossdjur och
tagghudingar vid station Fiolklippan. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 32. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; sjöpungar, kräftdjur och blötdjurvid station Fiolklippan. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras
med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 33. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; svampdjur, hydroider och koralldjur station Djurnäs udde. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader
markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 34. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; kalkrörsmaskar, sjöpungar och
mossdjur vid station Djurnäs udde. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan djurgrupper.
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Figur 35. Jämförande analys mellan 2007 och 2008 vid olika djupintervall av djurgrupperna; tagghudingar, kräftdjur och blötdjur vid station Djurnäs udde. Variationen presenteras som standardavvikelse (n=10) och eventuella signiﬁkanta skillnader
markeras med *. Notera att skalan på täckningsgraden varierar mellan olika djurgrupper på stationen.
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Bilagor
Bilaga 1 (4) Alger och fauna vid St. Brattskär. Artsammansättning, täckningsgrad för respektive art samt bergväggens
lutning vid varje transekt och djup.
Bilaga 2 (4): Alger och fauna vid St. Hasstensholmen.
Artsammansättning, täckningsgrad för respektive art samt
bergväggens lutning vid varje transekt och djup.
Bilaga 3 (5): Alger och fauna vid Fiolklippan. Artsammansättning, täckningsgrad för respektive art samt bergväggens
lutning vid varje transekt och djup.
Bilaga 4 (5): Alger och fauna vid Djurnäs udde. Artsammansättning, täckningsgrad för respektive art samt bergväggens lutning vid varje transekt och djup.

