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1 SAMMANFATTNING 
 

Under 2008 har växtplankton insamlats och analyserats från sex stationer längs Bohuskusten; 
Danafjord, Åstol, Koljöfjord, Havstensfjord, Stretudden och Kosterfjorden. Proverna har tagits en 
gång per månad hela året. Undersökningarna har genomförts i miljöövervakningssyfte, med 
speciellt fokus på potentiellt skadliga arter. Undersökningarna har gjorts på uppdrag av 
Bohuskustens vattenvårdsförbund. 

I januari dominerade diatoméer med Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* och Skeletonema 
costatum vid de yttre stationerna. Havstensfjorden och Koljöfjord var extremt fattiga på 
växtplankton och de få som fanns där var huvudsakligen i djupskiktet.  
 
Växtplanktonförhållandena var likartade i februari med Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* 
och Skeletonema costatum som dominanter. De vanligaste dinoflagellaterna var Gymnodinium 
spp.  
 
I mars var situationen förändrad. Vid de sydliga stationerna, Danafjord och Åstol hade 
vårblomningen kommit igång, medan de yttre stationerna längre norrut inte hade nått lika långt. I 
Havstensfjorden och Koljöfjord var det fortfarande vinter, men en viss ökning av Skeletonema 
costatum och dinoflagellaten Heterocapsa rotundata visade att vårblomningen var i antågande.  
 
I april nådde vårblomning en topp i Havstensfjorden och Koljöfjord. Skeletonema costatum 
uppmättes celltal på ca 30 miljoner celler/l. Vid övriga stationer var det istället Rhizosolenia 
hebetata f. semispina som var den klart dominerade diatomén. Dinoflagellater var också viktiga. 

Ännu i maj fanns ordentliga rester av vårblomningen, speciellt i fjordarna. Dinoflagellater var 
viktiga och det toxiska släktet Dinophysis* började uppträda i större mängder.  

Juni visade en övergång till sommarförhållanden med typiska sommardiatoméer. Även 
sommardinoflagellater var nu ett vanligt inslag. 
 
I månadsskiftet juni-juli rådde sommarförhållanden i hela området, med flera av de typiska 
sommardiatoméerna. Bland dinoflagellaterna var det främst Ceratium lineatum som nådde höga celltal 
och Dinophysis-arterna* fanns också i rikliga mängder.  
 
I augusti hade diatoméerna minskat. Flera dinoflagellater fanns i stora populationer, t.ex. 
Heterocapsa-arter. Prorocentrum redfeldii, som hösten 2007 uppträdde i stora mängder längs 
Bohuskusten, fanns nu vid de sydliga stationerna i små mängder.  
 
En vecka in i oktober var höstblomningen av diatoméer i full gång. Mer än 20 arter av diatomésläktet 
Chaetoceros påträffades t.ex. Chaetoceros concavicornis* fanns med celltal mellan 1 100 och 8 000 
celler/l vid de yttre stationerna. Septemberprovtagningen uppvisade också en rik dinoflagellatflora med 
45 olika arter. 
 
I början av november var växtplanktonaktiviteten fortfarande. Klorofyllhalterna visade att det 
fanns gott om plankton, speciellt i Koljöfjorden och vid Stretudden. Pseudo-nitzschia 
delicatissima-gruppen och Leptocylindrus minimus som bidrog till detta och vid Stretudden 
Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen*. Den potentiellt toxiska 
Rhaphidiophycéen Heterosigma akashiwo* påträffades också. 
 
Vid årets sista provtagning i början av december hade vintersituationen inträtt och planktonfloran 
var fattig.  Den potentiellt toxiska Rhaphidiophycéen Heterosigma akashiwo* påträffades nu 
också.                              
 
 
Under större delen av 2008 fanns någon form av skadliga alger vid samtliga 
provtagningsstationer. Dessbättre var celltätheterna till övervägande delen låga och under, eller 
betydligt under gränserna för att det skall finnas risk för skador.  

Det vanligast förekommande toxiska släktet var Pseudo-nitzschia*. Vid några tillfällen påträffades 
Pseudo-nitzschia* i närheten av gränsvärdet. 
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Bland dinoflagellater hör släktet Alexandrium* till de mest toxiska och gränsvärdet är så lågt som 
300 celler per liter. Under 2008 nådde olika Alexandrium-arter* över gränsvärdet vid alla 
stationer, utom Kosterfjorden, vid ett eller flera tillfällen. Några skadliga effekter har inte 
rapporterats. 

Dinophysis*-toxinerna är de vanligaste längs bohuskusten och drabbar musselindustrin mer eller 
mindre regelbundet Under 2008 förekom Dinophysis* under de flesta månaderna på året, men 
med den största förekomsten mellan juni och september. Vid Åstol, Koljöfjord och Kosterfjorden 
överskreds gränsvärden vid något tillfälle på sommaren. 
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2 INLEDNING 
 

Inom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds miljöövervakningsprogram genomförs 
undersökningar av växtplankton sedan 1990. Proverna tas normalt en gång per månad under 
hela året på sex stationer från söder till norr: Danafjord, Åstol, Havstensfjorden, Koljöfjord, 
Brofjorden/Stretudden och Kosterfjorden. Syftet med undersökningarna är att genomföra 
regional miljöövervakning. Sedan undersökningarna påbörjades har mindre förändringar i 
provtagningsprogrammet gjorts. 

Växtplankton består av flera grupper av encelliga organismer med helt olika levnadsvillkor. 
Mycket grovt kan de indelas i tre grupper; diatoméer (kiselalger), flagellater och blågröna 
alger (cyanobakterier). Skillnaderna mellan dessa grupper ligger inte enbart i uppbyggnaden, 
utan också i deras fysiologiska och ekologiska egenskaper. 
Diatoméerna är en enhetlig grupp med orörliga organismer, som har en cellvägg av kisel. 
Flagellater är en praktisk benämning på ett stort antal alger från olika taxonomiska grupper. 
Det gemensamma kännetecknet är att de har flageller, med vilka de kan röra sig och på så sätt 
förflytta sig i vattnet. Bland flagellaterna finns en stor grupp, som kallas dinoflagellater. I 
denna grupp förekommer flera giftiga, eller på annat sätt skadliga arter. Den redovisade 
gruppen Unicell är en sammanslagning av små solitära alger, som saknar flageller. Den tredje 
stora gruppen, blågrönalgerna (cyanobakterier), förekommer i våra havsområden framför allt i 
det bräckta Östersjövattnet, men kan även påträffas vid Bohuskusten under sommaren.  
 

 

 

3 METODIK 
 
Proverna har tagits kvantitativt med slang i intervallen 0-10 och 10-20 meter och konserverats 
med surgjord Lugol’s lösning. Prover om 20 ml har analyserats i inverterat mikroskop enligt 
Utermöhltekniken (Utermöhl, 1958). Dessutom har prover tagits med planktonhåv i 
intervallet 20-0 meter. Dessa prover har analyserats omedelbart och rapporterats till BVVF.  
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4 RESULTAT 
 
Nedan följer utvärdering av varje månads växtplanktonresultat. Potentiellt giftiga arter är 
markerade med * i texten. Detaljerade kvantitativa data av varje art redovisas i bilaga 1. 
Danafjord, Åstol, Brofjorden/Stretudden och Kosterfjorden omnämns som ”yttre”, eller 
”öppna” stationer, Koljöfjord och Havstensfjorden som ”inre” stationer. Med ytprover avses 
0-10 meter medan 10-20 meter är djupprover. 
 
 
 
4.1 Växtplankton 2008 
 
Januari 
 
Vid provtagningen kring den 8 januari var artantalet av växtplankton begränsat. Diatoméer 
(kiselalger) dominerade. Vid de ”öppna” stationerna fanns 6-11 arter av diatoméer, medan vid 
de två inre, Havstensfjorden och Koljöfjord, hade 3-4. Skeletonema costatum och Pseudo-
nitzschia delicatissima-gruppen* var de vanligaste, vid Danafjord, Åstol och Kosterfjorden. 
Havstensfjorden och Koljöfjorden var extremt planktonfattiga och de vanligaste arterna var 
dinoflagellater av gruppen Gymnodinium, som i djupvattnet nådde 2000-5000 celler/liter.  
Vid de yttre stationerna fanns filament av Cyanobakterien Pseudanabaena. Det rörde sig inte 
om stora mängder, men visar ett fenomen, som observerats de senaste åren längs 
Bohuskusten. De små mängderna av växtplankton överensstämmer med de låga 
klorofyllhalterna, som inte vid någon station och något djup översteg 1 µg/l. 
 
 
 
Februari 
Den 5 och 6 februari var det fortfarande en stor skillnad mellan de yttre stationerna jämfört 
med de inre och speciellt med Havstensfjorden. I Koljöfjord hade det skett en liten utjämning. 
Fortfarande dominerade Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* 
medan övriga diatoméer som mest nådde upp till ca 4500 celler/liter. Skeletonema costatum 
och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* fanns i högst celltäthet vid de södra stationerna, 
Danafjord och Åstol. Liksom i januari var det Gymnodinium-arter som var de vanligaste 
dinoflagellaterna. I Danafjord och Koljöfjord fanns återigen Pseudanabaena. I övrigt 
dominerades fjordarna av små flagellater. Någon tillväxt, eller antydan till begynnande 
vårblomning kunde inte märkas vid detta provtagningstillfälle. Detta framgick också av de 
höga närsaltskoncentrationena. Varken fosfat eller nitrat hade börjat minska. 
 
 
 
Mars 
 
På samma sätt som året innan hade vårblomningen kommit igång när proverna togs den 4 och 
5 mars. Vid samtliga yttre stationer var mängden av Skeletonema costatum stor. De högsta 
cellkoncentrationerna fanns i Danafjord och Kosterfjorden, där 1,2–1,9 miljoner celler/l 
uppmättes i ytskiktet. I det djupare skiktet, som var celltalen betydligt lägre. Vid Åstol låg 
celltalen av Skeletonema costatum på 0,5-0,8 miljoner celler/l och vid Stretudden på mindre 
än 100 000 celler/l. Vid alla dessa stationer kunde man se att närsalterna reducerats avsevärt. 
Så var inte fallet i fjordarna. I Havstensfjorden och Koljöfjord var det fortfarande 
vinterkoncentrationer av fosfat, nitrat och silikat och klorofyllkoncentrationen nådde till ca 1 
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µg/l i ytskiktet. Skeletonema costatum fanns här med 25 000 – 50 000 celler/l, vilket visar att 
vårblomningen var i antågande. Utöver Skeletonema costatum var det egentligen bara 
Thalassionema nitzschioides bland diatoméerna, som kom upp i över 10 000 celler/l. Totalt 
sett påträffades 35 olika arter av diatoméer vid denna provtagning. Liksom i fjor påträffades i 
Koljöfjorden Detonula confervacea, en kallvattendiatomé, som tidigare var vanlig vid 
Västerhavets vårblomning, men som i stort sett saknats de senaste 10 till 15 åren. 
 
I Havstensfjorden och Koljöfjord fanns de högsta koncentrationerna av dinoflagellater. 
Heterocapsa rotundata var den klart dominerande arten. Vid övriga stationer var mängderna 
mindre än en tiondel. Också små flagellater hade sin största utveckling i fjordarna, även om 
celltalen var beskedliga. 
 
 
 
April 
 
Den 1 april, när proverna togs i Havstensfjorden och Koljöfjord prickades förmodligen toppen 
av vårblomningen. Vattnet var brunfärgat och siktdjupet var inte mer än 2-2,5 meter. Fosfat, 
nitrat och silkat var förbrukat närmast ytan och låg på koncentrationer av 0,1 – 0,2 µmol/l. De 
högsta klorofyllhalterna i vattenpelaren fanns på 2 och 5 meters djup med ca 13 µg/l i 
Havstensfjord och 11–23 µg/l i Koljöfjord. Här fanns diatomén Skeletonema costatum med 32 
respektive 27 miljoner celler/l i skiktet 0-10 meter. I djupskiktet, 10-20 meter var mängderna 
8-9 miljoner celler/l. Vid de yttre stationerna, Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjorden, 
var det istället Rhizosolenia hebetata f. semispina som var den klart dominerade diatomén. 
Tätheterna om 130 000-240 000 celler/l var dock väsentligt lägre än för Skeletonema i 
fjordarna. Rhizosolenia hebetata f. semispina är ofta en av de dominerande diatoméerna under 
vårblomningen i Skagerrak och Kattegatt. Totalt påträffades mer än 30 diatoméarter vid denna 
provtagning. 
 
 Dinoflagellaterna var en viktig grupp med sammanlagt 38 arter, varav 24 heterotrofa. Att de 
heterotrofa arterna, som betar av diatoméerna, har hunnit utvecklas så pass mycket antyder att 
vårblomningen är vid sitt maximum, eller möjligen just passerat det. De vanligaste 
dinoflagellaterna var just heterotrofa, även om autotrofa former som Heterocapsa rotundata 
och H. triquetra hörde till de arter som nådde högst celltal. De största populationerna fanns i 
Koljöfjord och Danafjord. 
 
 
 
Maj 
Ännu i början av maj fanns kraftiga rester av vårblomningen kvar vid de flesta stationerna. I 
Havstensfjord och Koljöfjord hade Skeletonema costatum fortfarande celltal på mer än 2 
miljoner celler/l. I Havstensfjorden hade populationen sjunkit till det djupare skiktet, vilket 
tyder på att vårblomningen nu var i ett sent stadium. I Koljöfjorden däremot visade 
populationen om mer än 4 miljoner celler/l i ytskiktet att blomningen ännu inte hade upphört, 
trots att närsaltsförrådet nu var tömt. Förutom Skeletonema costatum var det inte någon av de 
total 26 diatoméarterna som hade celltätheter på över 100 000 celler/l. De vanligaste arterna 
var Leptocylindrus minimus, Proboscia alata, Phaeodactylum tricornutum, Pseudo-nitzschia 
delicatissima-gruppen*, Chaetoceros danicus och Rhizosolenia hebetata f. semispina och de 
fanns i Danafjord, Koljöfjord och Kosterfjorden. Vid denna provtagning fanns det lite 
diatoméer vid Åstol. 
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Det övervägande antalet dinoflagellater var auto- eller mixotrofa. Det var också dessa arter 
som hade de högsta celltalen. I Havstensfjorden hade Prorocentrum balticum och 
Karlodinium micrum* ca 50 000 celler/l. Andra viktiga arter, som fördelade sig på stationerna 
Åstol, Koljöfjord och Kosterfjorden var Gymnodinium spp. och Peridiniella danica.  Släktet 
Dinophysis* började uppträda i större mängder på flera av provtagningsstationerna. De högsta 
celltalen uppmättes vid Åstol, Havstensfjorden och Koljöfjord och arten var D. acuminata* 
(se även avsnitt 4.2). De första spåren av släktet Ceratium kom också vid denna provtagning. 
Ännu var celltalen mycket beskedliga och nådde maximalt till 300 celler/l.  
 
Små flagellater började bli allt vanligare och i framför allt Kosterfjorden fanns mängder 
mellan 100 000 och 300 000 av olika arter. Det potentiellt toxiska släktet Chrysochromulina* 
fanns med knappt 100 000 celler/l. En för vårmånaderna typisk art är Dinobryon balticum. 
Vid detta provtagningstillfälle påträffades den bara i Koljöfjord och med 75 000 celler/l. 

 

Juni 
Vid provtagningen de första dagarna i juni märktes en övergång mot sommarförhållanden, 
även om den inte var lika tydlig som vid juniprovtagningen året innan. Flera arter som hör 
sommarmånaderna till började nu visa höga celltätheter. Mest utmärkande var Cerataulina 
pelagica, Dactyliosolen fragilissimus, Leptocylindrus danicus och i viss mån även Pseudo-
nitzschia delicatissima-gruppen*, som dock kan förekomma i stora mängder vid andra 
tidpunkter på året. Bland dinoflagellaterna var det framförallt den ökande mängden Ceratier 
och Dinophysis* som visade på sommarförhållanden. Små flagellater av många olika slag 
fanns också vid alla stationer, men inte med anmärkningsvärt höga celltal. Fortfarande var det 
Koljöfjorden, som hade den största mängden diatoméer. De typiska sommararterna, som 
nämndes ovan, fanns var och en med 150 000 – 350 000 celler/l. Ceratier däremot nådde sina 
högsta celltal vid Åstol, Stretudden och Kosterfjorden. Vid Åstol hade t.ex. Ceratium 
lineatum nästan 30 000 celler/l, vilket är mycket för en så pass ”stor” art. Dinophysis 
norvegica* hade sitt maximum i Havstensfjorden med 1 500 celler/l. 
 
 
 
Juli 
I månadsskiftet juni-juli rådde sommarförhållanden i hela området, med flera av de typiska 
sommardiatoméerna närvarande, men i förhållandevis beskedliga mängder, med mindre än 
50 000 celler/l. Danafjord utgjorde ett undantag. Där blommade Cerataulina pelagica och 
Dactylisolen fragilissimus med 650 000 respektive 125 000 celler/l. Både Pseudo-nitzschia 
delicatissima-gruppen* och Pseudo-nitzschia seriata-gruppen* fanns nu vid alla stationer och 
med celltal upp till 80 000 celler/l.  
 
Bland dinoflagellaterna var det förutom oidentifierade Gymnodinium-arter främst Ceratium 
lineatum som nådde höga celltal. Vid Stretudden uppmättes 8 000 – 12 500 celler/l. 
Dinophysis-arterna* fanns också i rikliga mängder. D. acuminata* t.ex. hade 2 700 celler/l i 
Havstensfjorden och Stretudden. 
 
Små flagellater hade minskat och nådde inte över 35 000 celler/l för någon art. Även 
cyanobakterien Pseudanabaena sp. som var vanlig i juni hade minskat. 
 
 
 
Augusti 
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I augusti hade diatoméerna minskat och de typiska sommararterna var nere i celltal under 
20 000 celler/l. Leptocylindrus danicus och L. minimus utgjorde undantag. I Havstensfjorden 
hade L. danicus 87 000 celler/l och i Koljöfjorden L. minimus 62 000 celler/l. 
 
Ceratium lineatum fanns fortfarande med höga celltal och vid denna provtagning fanns i 
Havstensfjorden och Koljöfjord 7-8 000 celler/l. Släktet Heterocapsa med arterna H. 
rotundata och H. minima nådde tätheter på 35 000 – 43 000 i Kosterfjorden respektive 
Havstensfjorden. Prorocentrum micans, som är en vanlig dinoflagellat på sensommaren och 
hösten, fanns nu på så gott som alla stationer. En släkting, Prorocentrum redfeldii, som först 
hösten 2007 uppträdde i större mängder längs Bohuskusten, fanns nu vid de fyra sydliga 
stationerna i små mängder. Uppträdandet av denna art kan, tillsammans med andra ”nya” 
arter, indikera en förändring i förhållandet i det pelagiala systemet. För närvarande finns inte 
några uppenbara orsaker till dessa arters närvaro, men det finns anledning att närmare följa 
utvecklingen och söka klarlägga orsakerna. 
 
 
 
September 
Normalt, eller åtminstone ofta, ser man en övergång till ett dinoflagellatsamhälle under 
augusti-september. Så var också fallet i år, men samtidigt fanns ett markant inslag av 
diatoméer, som normalt utvecklar höstblomningen i oktober-november. Mer än 20 arter av 
diatomésläktet Chaetoceros påträffades och C. debilis, som är typisk för både vår- och 
höstblomningen dominerade med mer än 100 000 celler/l i Kosterfjorden.  Övriga 
Chaetoceros-arter fanns med upp till knappt 60 000 celler/l. I fjor uppträdde Chaetoceros 
concavicornis* i oktober och i fjorårets rapport stod för oktober  
 
”Den i Västerhavet sällsynta diatomén Chaetoceros concavicornis uppträdde nu i stora 
mängder vid Danafjord, Åstol och Brofjorden/Stretudden. Denna art kan enstaka år 
förekomma med enstaka celler, men under oktober 2007 och följande månader var den vanlig 
i både Skagerrak och Kattegatt.” 
 
I år, 2008, fanns den på plats redan i september med celltal mellan 1 100 och 8 000 celler/l, 
utom i Havstensfjord och Koljöfjord, där antalen var mindre. 
 
Vid de ”yttre” stationerna, Danafjord, Åstol, Stretudden och Kosterfjorden blommade 
Skeletonema costatum med 190 000 till 780 000 celler/l. De högsta celltalen fanns vid Åstol. 
Leptocylindrus minimus och L. danicus fanns med stora populationer i Havstensfjorden, 2 
miljoner, respektive 260 000 celler/l. Av de ca 50 diatoméarterna som totalt påträffades i 
september var knappt hälften representerade i Koljöfjorden. Leptocylindrus minimus och L. 
danicus nådde de högsta celltalen med 40 000 respektive 95 000 celler/l. 
 
Septemberprovtagningen uppvisade en rik dinoflagellatflora med 67 arter/släkten/grupper 
representerade. Däremot var celltalen inte speciellt höga. Bara 10 arter nådde över 10 000 
celler/l. Vanligast var små Peridinéer och Gymnodinium sp., följda av Heterocapsa rotundata 
och H. minima. Ceratierna hada minskat betydligt, liksom Dinophysis-arterna*. Prorocentrum 
redfeldii fanns vid flera stationer och med som mest knappt 9 000 celler/l. 
 
 
Oktober 
När provtagningen skedde en vecka in i oktober var höstblomningen av diatoméer i full gång, 
vilket märktes på klorofyllhalterna, som låg mellan ca 3 och 7 µg/l i ytskiktet på samtliga 
stationer. Leptocylindrus minimus var den art som hade de högsta celltalen med 1 och 0,8 
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miljoner vid Åstol, respektive Stretudden och drygt 0,5 miljoner celler/l i Danafjord.  I 
Koljöfjorden fanns 670 000 celler/l av Skeletonema costatum och mer än 200 000 celler/l vid 
Åstol och Stretudden. Vid flera stationer fanns ovanligt höga celltal av Ditylum brightwellii. 
Visserligen var den högsta tätheten 3 100 celler/l, men när det gäller denna art, som i stort sett 
bara uppträder på hösten i Västerhavet, var celltalen höga. De potentiellt toxiska diatoméerna 
Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* och P. seriata-gruppen* påträffades vid alla 
stationer med som mest 230 000 celler/l vid Stretudden. Chaetoceros concavicornis* hade 
minskat till som mest 1 000 celler/l jämfört med förra provtagningen och saknades helt i 
Koljöfjorden. Totalt påträffades 45 diatoméarter vid denna provtagning. 
 
Antalet dinoflagellat-arter var lika många som diatoméerna, 45 st. Återigen var det 
Gymnodinium-arter som dominerade. Celltalen nådde som mest ca 50 000 celler/l. 
Gymnodinium och Gymnodiniales är problematiska plankton att bestämma. Det är mycket få 
av arterna, som kan artbestämmas i fixerade prover. Tillsatsen av fixeringsvätska gör att form 
och utseende förändras så att karaktäristiska artspecifika drag försvinner. 
Såväl Ceratier som Dinophysis-arterna* hade decimerats avsevärt jämfört med tidigare 
månader. Ceratierna hade som mest 660 celler/l i Havstensfjorden, men vid de flesta 
stationerna 50-200. Dinophysis rotundata* hade som mest 390 celler/l också i 
Havstensfjorden och i övrigt 50-200. Prorocentrum redfeldii, som ökat successivt från augusti 
fanns nu vid alla stationer, utom Koljöfjord. I ytskiktet vid Åstol uppmättes det högsta 
celltalet, 10 300 celler/l. I Koljöfjorden var det en annan dinoflagellat som fanns i stor mängd, 
Scrippsiella trochoidea med 23 000 celler/l. 
 
Bland övriga planktonalger var det framför allt Dictyocha speculum*, som nu började synas. 
Arten är en kiselflagellat, som ofta uppträder i större mängder på hösten.  
 
 
November 
Till skillnad från 2007 var växtplanktonaktiviteten fortfarande hög i början av november 
2008. Klorofyllhalterna visade att det fanns gott om plankton, speciellt i Koljöfjorden och vid 
Stretudden, där de maximala halterna i ytskiktet var 9,6 respektive 7,4 µg/l. I Koljöfjorden var 
det Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* och Leptocylindrus minimus som bidrog till 
detta och vid Stretudden Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. 
Trots de höga klorofyllhalterna var celltalen inte våldsamt höga, men totalt fanns det 1,2 
miljoner diatoméceller/l i Koljöfjorden och knappt 1 miljon vid Stretudden. Överhuvudtaget 
fanns det gott om diatoméer vid denna provtagning. Sammanlagt registrerades 48 arter. 
Endast i Havstensfjorden och Koljöfjorden fanns färre arter än 20. 
 
Bland dinoflagellaterna dominerade Gymnodinium spp. på alla stationer. Akashiwo sanguinea 
var vanlig vid Åstol, Koljöfjord och Stretudden, med 1 000 – 2 000 celler/l uppmättes. 
 
Vid denna provtagning påträffades också den potentiellt toxiska Rhaphidiophycéen 
Heterosigma akashiwo*. De högsta celltalen fanns i Koljöfjorden och Havstensfjorden med 
19 000 och 11 000 celler/l respektive. 
 
 
December 
 
Vid årets sista provtagning 1 och 2 december hade vintersituationen inträtt. 
Klorofyllkoncentrationerna var låga, i allmänhet mindre än 1,5 µg/l och närsalterna ökade mot 
vintervärden. Åstol var den station där den största mängden diatoméer uppmättes, men alla tre 
arterna med celltal mer än 23 000 celler/l, Leptocylindrus danicus, Pseudo-nitzschia 
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delicatissima-gruppen* och Skeletonema costatum, fanns i djupskiktet 10-20 meter. Övriga 
stationer hade lite diatoméer och ingen art som speciellt utmärkte sig. 
 
Också när det gällde dinoflagellater var det stationen Åstol som hade de högsta celltalen, 
representerade av Heterocapsa rotundata med 7 000 celler/l och Amphidinium sphenoides och 
Gymnodinium spp. med vardera 4 600 celler/l.  
 
Heterosigma cf. akashiwo* fanns med 9 000 celler/l vid Åstol och 7 000 i Koljöfjord. 
 
 
 
 
4.2 Skadliga alger 2008 

Under större delen av 2008 fanns någon form av skadliga algarter närvarande vid samtliga 
provtagningsstationer. Dessbättre var mängderna till största delen låga och under eller 
betydligt under gränserna för att det skall finnas risk för skador.  

Det vanligast förekommande toxiska släktet var Pseudo-nitzschia*, som påträffades vid 
samtliga stationer så gott som varje månad under året. Vid några av stationerna saknades detta 
diatomésläkte delvis under våren och speciellt under februari. Gränsvärdet för skadlighet är så 
pass högt som 1 miljon celler per liter. I juni nådde Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen* 
nästan upp till gränsvärdet i Koljöfjorden och i november vid samma station var värdet också 
högt. I 90 % av fallen var mängderna under 100 000 celler/l.  Pseudo-nitzschia seriata-
gruppen* nådde som mest upp till 78 000 celler/l. 

 

Bland dinoflagellater hör släktet Alexandrium* till de mest toxiska och gränsvärdet är så lågt 
som 300 celler per liter. De producerar ett kraftigt paralytiskt gift (PSP), som kan nå och 
förgifta människor via musslor. Alexandrium-arter* uppträder normalt under perioden april-
september. Längs bohuskusten kan de nå celltätheter på upp till några tusen celler per liter, 
men det är ganska sällsynt. Under 2008 nådde olika Alexandrium-arter* över gränsvärdet vid 
alla stationer, utom Kosterfjorden, vid ett eller flera tillfällen. De högsta cellkoncentrationerna 
var mer än 3 000 celler per liter vid Danafjord i april. Några skadliga effekter har inte 
rapporterats. Det ska emellertid tilläggas att Bestämningen av Alexandrium-arter* i 
mikroskopet är svårt och kräver en hög förstoring. Därav följer att omräkningsfaktorn från 
antalet räknade celler i mikroskopet till celler/l är hög. Det finns därför risk att mängden 
Alexandrium* blir överskattad. 

Släktet Dinophysis*, som också tillhör dinoflagellaterna, producerar ett diarré-toxin (DSP), 
som även det kan nå och förgifta människan via musslor. Dinophysis*-toxinerna är de 
vanligaste längs Bohuskusten och kan drabba musselindustrin. Arterna av Dinophysis* 
producerar olika mängder toxin och gränsvärdena för cellkoncentrationer varierar därför 
mellan arterna. Under 2008 förekom Dinophysis* under de flesta månaderna på året, men med 
den största förekomsten mellan juni och september. Vid Åstol, Koljöfjord och Kosterfjorden 
överskreds gränsvärden vid något tillfälle på sommaren. 

Skadliga arter, tillhörande andra alggrupper, uppträde i ”beskedliga” mängder.  
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 Potentiellt skadliga arter observerade 2008. mycket under gränsvärde låg celltäthet

under gränsvärde hög celltäthet

över gränsvärde mycket hög celltäthet

mycket över gränsvärde  
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Danafjord Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena

Åstol Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena

 

 

mycket under gränsvärde låg celltäthet

under gränsvärde hög celltäthet

över gränsvärde mycket hög celltäthet

mycket över gränsvärde
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Havstensfjord Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena

Koljöfjord Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena

 

 

 

 

mycket under gränsvärde låg celltäthet

under gränsvärde hög celltäthet

över gränsvärde mycket hög celltäthet

mycket över gränsvärde
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Stretudden Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena

Kosterfjorden Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Chaetoceros concavicornis

Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen 1 milj. celler/l

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen 1 milj. celler/l

Alexandrium spp 300 celler/l

Dinophysis acuminata         900 celler/l

Dinophysis acuta 300 celler/l

Dinophysis norvegica         2000 celler/l

Dinophysis rotundata 900 celler/l

Karenia mikimotoi

Karlodinium micrum cf.

Lingulodinium polyedrum

Noctiluca scintillans
Prorocentrum minimum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium curtipes

Dictyocha speculum 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp   
Heterosigma akashiwo
Pseudochattonella farcimen
Anabaena sp.
Nodularia spumigena
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