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SAMMANFATTNING

Under juni och augusti 2006 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 görs parallellt med en flygfotografering av 180 vikar utmed
Bohuskusten med avseende på förekomst av fintrådiga grönalger. Bohuskusten har därvid indelats i fyra regioner. Ett urval av 16 vikar görs varav 2 skall var algtäckta och 2 algfria inom varje
region. Tio samlingsprov på ytsediment (0-2 0 mm) tas även i varje vik. Proverna analyseras på
totalkol (TOC) och för augustiproverna även totalfosfor och kväve.
Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 1,8 mg C/g torrvikt sediment och
67,8 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,0 mg C/g sediment och 34,2 mg C/
g sediment för algfria vikar. De två högsta värdena förekom i juni och inte som skulle kunna förväntas i augusti, när den biologiska produktionen börjat avta.
Någon skillnad i epifaunans artantal i algförande jämfört med algfria vikar föreligger knappast.
Ej heller har någon påtaglig skillnad påvisats beträffande biomassan i de olika habitaten med eller
utan alger. Biomassan är i stort sett samma även vår och höst. Däremot är individantalet högre i
juni i algförande vikar.
Vid årliga jämförelser (diagram sidan 18) förefaller antalet arter vara relativt konstant i framför allt
algfria vikar. Individantalet och biomassan varierar däremot tydligt. 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.
Faunan uppvisade alltjämt en påfallande dominans av framför allt hästräkor Crangon crangon,
tångräkor Palaemon elegans och bultfiskar Gobidae (Pomatoschistus spp).
De ekologiskt betydelsefulla algätande småsnäckorna Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum
saknades såväl i denna undersökning som de föregående 2004 och 2005.
Positivt är att småhumrar Homarus vulgaris (15-20 mm) fortfarande förekommer i fallfälleproven, vilket inte var fallet för några år sedan. Orsaken till att de uppträder nu kan vara en
populationsökning på grund av minskat predatortryck från bl a större fisk.
Långsiktiga trender, med samma parametrar som ovan, har studerats vid ytterligare två vikar:
Sanden (Göteborg) och Galterö (Askeröfjorden vid Stenungsund). Utvecklingen i den marina
miljön vid Galterö pekar fortfarande nedåt. Stationen bedöms vara representativ för flertalet av
Bohuskustens algfria grunda sedimentbottnar. Vid Sanden, som påverkas av Göta älvs vattenflöde, föreligger alltjämt en trend mot förbättring.
Slutsatsen är att den marina miljön utmed Bohuskusten fortfarande befinner sig i ett tillstånd med
en utarmad fauna och flora. Stora variationer i individantal och biomassa skulle kunna tyda på att
viktiga predatorer saknas, varvid den ekologiska balansen ej kan upprätthållas.
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SUMMARY

During June and July 2006, samples were taken using drop-net technique in 16 shallow bays
along the Bohus coast of Sweden with respect to mobile epibenthic fauna, that is, mobile marine
animals that live on and above the sea bottom. The survey is performed in parallell with aerial
photographing of 180 bays along the Bohus coast with respect to filamentous green algae. The
Bohus coast has for this purpose been partitioned into four regions. Out of these regions, a
sample of 16 bays is chosen, where of 2 shall be algal covered and 2 algal free in each region.
Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) are also taken in each bay. All samples
are analyzed for total carbon (TOC), and in August also for total phosphorous and nitrogen.
The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 1.8 mg C/g (dry
weight) and 67.8 mg C/g for the algae free bays, and between 3.0 mg C/g and 34.2 mg C/g for
algal covered bays. The two highest values occurred in June and not, as could be expected, in
August when the biological production is beginning to decrease.
No difference was detected in species number between algal covered and algal free bays.
Neither was there any notable difference in biomass between the different habitats with and
without algae. The biomass was also largely the same in spring and autumn. The numbers of
individuals were, however, higher in June in algal covered bays.
In yearly comparisons (diagram in page 18), species numbers appears to remain relatively constant at least in bays free from algae. Numbers of individuals and biomass varies, on the other hand,
significantly. In bays with algae, the biomass is presently only a tenth of what it was in the
beginning of the new millenium (in the year 2000).
The fauna still displayed a striking dominance of sand shrimp Crangon crangon, glass prawn
Palaemon elegans and gobies Gobidae (Pomatoschistus spp).
The ecologically valuable and algae eating small mud snail Hydrobia ulvae and needle whelk
Bittium reticulatum were absent in this survey as well as in those from 2004 and 2005.
On the positive side can be noted that small lobsters Homarus vulgaris (15-20 mm) still show
up in the samples, which was not the case some years ago. The reason for their occurrence may
be a population growth due to decreasing predatory pressure from, among others, large fish.
Long term trends in the same parameters as above have also been surveyed at 2 further bays:
Sanden (Gothemburg) and Galterö (at the Askeröfjord outside of Stenungsund). The trend of the
marine fauna in Galterö is still pointing downwards. This station is also judged to be representative
for a majority of the algal free shallow sediment bottoms at the Swedish west coast. At Sanden,
which is influenced by the water of Göta älv, there is still a trend towards improvement.
The conclusion of this survey is that the marine environment along the Swedish west coast is still
in a state of an impoverished flora and fauna. Large variation in numbers of individuals and
biomass might indicate that important predators are missing and that the ecological balance
thereby cannot be maintained.
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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

METODIK

Under juni och augusti 2006 inventerades 16 stationer längs Bohuskusten. Kustområdet indelades i fyra regioner, baserade på SMHI:s områdesregister, region 1 (Idefjorden-Fjällbacka), region 2 (Fjällbacka-Gullmarsfjorden), region 3 (Tjörn-Orust), region 4 (Marstrand-Billdal). Stationernas 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 parallellundersökning med flygfotografering av 180 slumpmässigt valda vikar i
maj/juni respektive augusti utmed Bohuskusten (referens 21) 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 totalt
540 flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 21) kan undersökningsmaterialet anses
vara tämligen omfattande för att någorlunda väl kunna återspegla de grunda bottnarnas status och
utveckling.

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 djuren samlas in med finmaskiga håvar. Håvningen pågår ända tills inga djur längre erhålls. Tio slumpvisa 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).
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Galterö

Galterö

Sanden

Sanden

Augusti 2006

Juni 2006

Urval av stationer med avseende på algfria (gröna) och algtäckta (röda) vikar. De två stationerna för
långtidsstudier Galterö och Sanden redovisas även.

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, omfattades inte
av långsamma och krypande djur, som t ex strandsnäckor Litorina spp. och nätsnäckan Nassa
reticulata i materialet. 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, också ge en missvisande bild över stationens totala biomassa i förhållande till övriga ingående arter.
6
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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 AnalyCens laboratorium i Lidköping för analys av
torrsubstans TS och glödförlust för beräkning av totalt organiskt kol TOC. De prov som togs i
augusti analyserades även på totalkväve (Kjelldal) och totalfosfor.
På de två stationerna Galterö och Sanden analyserades sedimentets halt av fosfor, kväve och
TOC för proverna tagna i både juni och augusti.
Bottnar med finsediment, hög biologisk produktion och med begränsad vattengenomströmning
har ofta ett överdrag med mörka cyanobakterier. Avlägsnas detta ytskikt blottas ofta ett illaluktande svavelvätehaltigt och kolsvart sediment (se omslagsbilden). Under arbete med fallfälla på
sådana 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 syrerikt vatten (mätes i mm och redovisas i Bilaga 1 och 2). Där syrefria förhållande råder (anoxiska)
är sedimentet ofta svart av svavelväteutfällningar (jfr omslagsbildens svarta sötvattensfåra), medan
syresatt sediment uppvisar ljusare färgnyanser.

En ”normal” och frisk sedimentbotten har en ljust grå yta med endast tunna
ljusbruna schatteringar av mikroalger som kiselalger eller cyanobakterier
(jfr bild på sidan 11).
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4.1

SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 1,8 mg C/g torrvikt sediment och
67,8 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,0 mg C/g sediment och 34,2 mg C/g sediment för de vikar som saknade alger. Intressant är att de båda högsta värdena förekom i juni
och inte som skulle kunna förväntas i augusti. Resultatet av sedimentanalyserna redovisas i
tabellen nedan samt i Bilaga 1 och 2.
Den högsta noterade halten på 67,8 mg C/g sediment förekom i en algförande vid Öddö (vik nr
445) i region 1 och i juni månad. Viken är relativt instängd med måttlig algförekomst, men med en
svavelvätestinkande gyttjig botten.
Den lägsta organiska halten på 1,8 mg C/g sediment återfanns även den i juni månad och i region
4, dvs i södra Bohuskusten (vik nr 498).

Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och augusti 2005 och 2006.
Högsta och lägsta värden under juni respektive augusti har markerats med rött respektive blått.
8
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Syrefria och svartfärgade sediment uppträder vanligen på några millimeters djup under ett brungrått och mer syrerikt ytsediment. Avståndet mellan bottenytan och nämnda gränsskiktet benämns
redoxförhållandet. I stort sett är detta oförändrat jämfört med föregående år. Redoxvärdena redovisas i Bilaga 1 och 2.

4.2

EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2006 redovisas som sammanställning i tabellen ovan med jämförelser
från föregående år. En detaljerat redovisning återfinns i Bilaga 1 (juni 2006) och i Bilaga 2 (augusti
2006).

Regionvis sammanställning av artantal, individtäthet och biomassa i algförande (gröna) och algfria
vikar (röda) under juni och augusti.. För jämförelser har även föregående års värden tagits med.

Någon tydlig och konsekvent skillnad i artantal beträffande epifaunan i algförande jämfört med
algfria vikar kan ej urskiljas i tabellen ovan. Intressant är att på lokal nr 3 (Tumlehed) i region 4
fångades endast en art under hela 10 nedsläpp av fallfällan. Resultatet bör jämföras med den närbelägna lokal 4 (Sanden) där långtidsstudier utförs (se tabellens nedre del)
Beträffande individtätheten är den högre i slutet av sommaren, vilket förefaller vara ganska naturligt.
9
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Däremot är det svårt att se något samband mellan faunans biomassa i algförande vikar respektive
algfria vikar. Pungräkor som Praunus flexuosus kan ibland förekomma i stora kvantiteter varvid
resultatet påverkas i betydande omfattning, t ex vik 501 från juni i region 4 där antalet individer
uppgår till hela 223 individer/m2. I regel förekommer sådana situationer i havsområden med
sötvattenutflöden, som mindre åar bäckar och diken.
Förekomsten av små bottenlevande humrar Homarus vulgaris i storleken 15-20 mm har även
observerats denna gång, men då enbart i augustiproverna. Vid Lyckorna (vik 431) i region 3
observerades 4 småhumrar och vid Lindholmen (vik 431) i region 1 observerades ytterligare två.
Antalet registrerade arter i fallfälleproven var i år lägre än året innan. I juni var antalet 20 arter mot
tidigare 23 och i augusti var antalet från 20 jämfört med 26 året innan (se tabellen nedan).
Faunan uppvisade alltjämt en tydlig dominans av framför allt hästräkor Crangon crangon,
tångräkorna Palaemon elegans, P. adspersus och pungräkor Praunus flexuosus. Av de båda
tångräkorna så är Palaemon elegans klart dominerande. Lokaler med måttligt påverkade bottnar och riklig algförekomst hyser i regel stora förekomster med bultfiskar Gobiidae/Pomatoschistus spp.
Såväl större som mindre plattfiskar observerades vid flera tillfällen på bottnarna där fallfälleproven
togs. I juni fångades plattfiskyngel på 11 av 18 vikar, vilket är ett tämligen gott resultat. I augusti
däremot noterades plattfiskyngel bara på en enda lokal.
Antalet fångade småfiskar förefaller vara något lägre jämfört med föregående år. Nytillkomna arter är berggyltan Labrus berggylta och rötsimpa Myoxocephalus scorpius, vilka endast förekom i enstaka exemplar.

Observerade taxon under juni 2006

Observerade taxon under augusti 2006

Anguilla anguilla
Carcinus maenas
Crangon crangon
Ctenolabrus rupestris
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Gobidae
Gobius niger
Idothea sp.
Macropodia rostrata
Myoxocephalus scorpius
Nereidae
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pholis gunellus
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Sygnathus typhle

Anguilla anguilla
Carcinus maenas
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gobidae
Gobius niger
Homarus vulgaris
Idothea sp.
Labrus berggylta
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Pomatoschistus pictus
Praunus flexuosus
Praunus flexuosus
Pungitus pungitus
Sygnathus typhle

SUMMA 20

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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Småsnäckor som Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum har inte kommit med i några av proverna. Båda snäckor lever av att beta ner alger och då framför allt bladformade grönalger som
Ulva lactuca, Enteromorpha spp. och Ulvaria obscura. De två sistnämnda förekommer i betydande kvantiteter på lokaler med riklig närsalttillgång.
På lokaler med alger och tångvallar utmed stränderna förekommer ofta tångloppor Gammarus
spp. och Idothea sp. i proverna, vilket naturligtvis beror på att dessa djur helt enkelt lever av och
uppehåller sig inom algvegetation. Övriga karaktärsarter som ingick i fallfälleproven var strandkrabba Carcinus maenas, storspigg Gasterosteus aculeatus och fiskyngel Pisces (i tabellerna
betecknande som ”juvenila”). I de prov där strandkrabbor förekom blev biomassan ofta mycket
hög på grund av deras betydande storlek jämfört med övriga organismer.
I undersökningen 2006 (enligt tabellen på sidan 12) föreligger inte någon påtaglig skillnad beträffande biomassa i de olika habitaten med eller utan alger. Biomassan är i stort sett samma både vår
och höst. Däremot är individantalet högre i juni i algförande vikar (medelvärde 35 individer/m2)
jämfört med de övriga situationerna (ca 24 individer/m2). Förhållandet borde ha varit omvänt, dvs
att antalet ökar mot eftersommaren, vilket var fallet föregående år.

Den innestängda lagunen Slupekilen (vik 181) är intressant i den mening att den inte tillförs några
närsalter i större omfattning, men uppvisar trots denna massförekomst med fintrådiga alger. Faunans biomassa är låg och motsvarar ungefär medelvärdet i både juni och augusti. Individantalet är
lågt i juni men har ökat betydligt i augusti.

En ”onormal” och kraftigt påverkad sedimentbotten har mer eller mindre
heltäckande beläggningar med cyanobakterier. Underliggande sediment är svart
av svavelväteutfällningar. Miljön är ej attraktiv för marina organismer. Fisk
observeras ofta i områdets ytterkanter där de finner lättfångade byten pga
cyanobakterienas och svavelvätets gifitga inverkan.
11
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Årets resultat tyder på en viss försämring av den mobila epifaunans tillstånd inom de grunda bottnarna, vilket återspeglas av värdena på biomassa, individantal och artantal i diagrammen på sidan
18.

Juni 2006

Augusti 2006

Lokaler med alger

Individantal

Biomassa Lokaler med alger
g/m2

Individantal

Biomassa
g/m2

Öddö 445
Grebbestad 349,71
Risö 303
Smögen 308,2
Slupekilen 181
Edshult Sandviken 169,1
Björlanda kile 615
Hönö 580
Askim 498
Sanden 4

9,4
9,2
18,8
20,2
7,8
29,8
223,4
16,8
9,0
15,0

4,4
6,6
6,8
6,2
6,0
7,5
12,4
3,1
2,7
3,7

Kämpersvik 349,73
Havstensund 349,1
Orrvik 305
Dalskogen 273,2
Lyckorna 199,2
Slupekilen 181
Edshult Sandviken 169,1
Otterbäck 501
Askim 498

13,6
23,2
30,6
8,2
19,0
46,8
16,2
24,0
34,4

7,1
7,3
11,5
6,4
3,7
3,2
9,9
4,8
3,4

SUMMA:
Medelvärde:

359,4
35,9

59,4
5,9

SUMMA:
Medelvärde:

215,6
24,0

57,3
6,4

Lokaler utan alger

Individantal

Biomassa Lokaler utan alger
g/m2

Individantal

Biomassa
g/m2

Seläter 466,2
Resö N 370,2
Stensjö 302,3
Ulebergshamn 315
Getskär 94
Sollid 170
Tumlehed 3
Galterö 103,11

8,2
29,6
9,6
56,2
40,4
28,4
0,2
18,8

2,0
4,7
2,1
16,0
14,2
5,9
<0,1
6,5

Lindholmen 431
Tjärnö 425
Heestrand 332,4
Ulebergshamn 315
Ulvesund 200,2
Tofta 29
Lycke 36
Galterö 103,11
Sanden 4

30,6
11,4
19,7
20,2
22,0
43,2
21,6
24,0
17,1

14,0
7,9
9,7
5,4
4,3
8,3
8,3
3,8
9,2

SUMMA:
Medelvärde:

191,4
23,9

51,5
6,4

SUMMA:
Medelvärde:

209,8
23,3

70,9
7,9

Jämförelse av faunans individantal och biomassa för de olika habitaten under försommaren respektive
eftersommaren. Även stationerna Galtö och Sanden redovisas.
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LÅNGTIDSTRENDER PÅ TVÅ STATIONER

Stationerna Galterö (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 vindförhållanden också Nordre älv. Göteborgs reningsverk Gryaab släpper ut renat avloppsvatten i
Göta älv. År 1997 togs en reningsanläggning för kväve i bruk vid Gryaab.
Vid Galterö saknas i stort sett grönalger under såväl juni som augusti. Tångvegetation Fucus
vesiculosus och F. serratus förekom på spridda stenar i grundområdet och 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 ålgräsbestånd vid Galterö har även noterats beläggningar med cyanobakterier och mindre mängder
med svavelbakterier.
År 2006 fanns måttliga mängder alger vid Sanden i juni. Artsammansättning utgjordes av närmare 100% tarmtång Enteromorpha spp.
Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC) sedan år 1999 redovisas i
diagrammet på sidan 14. Med undantag av en markant höjning av kvävet under år 2003 (inträffade
samtidigt med en kraftig planktonblomning, vilket också markerats i diagrammen), så har såväl kväveoch fosforhalterna varit relativt oförändrade för både Sanden och Galterö. Halten organiskt kol är fortfarande hög vid Sanden, medan den vid Galterö har långsamt börjat återgå till samma nivåer som var
rådande före år 2003.
Såsom regressionslinjerna i diagrammen på sidan 15 anger uppvisar station Galterö en negativ
trendutveckling sedan 1998 med avseende på den rörliga epifaunan. Samtliga regressionslinjer
för artantal, individantal respektive biomassa pekar nedåt. Emellertid har artantalet ökat sedan
2003, vilket kan ses som en något positiv utveckling
Station Sanden uppvisar, enligt diagram på sidan 16, däremot inom samma period en positiv
trendutveckling, där samtliga regressionslinjer pekar uppåt.
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?
Massförekomst av
kalkflagellaten
Emiliana huxleyi

Massförekomst av
kalkflagellaten
Emiliana huxleyi

?

Utvecklingen av parametrarna kol (TOC), kväve ( N) och fosfor (P) vid stationerna Sanden (Göteborg)
och Galterö (Stenungsund) sedan år 1999. Med början av juni 2003 sker en avvikande höjning av
kvävehalterna på båda stationerna för att under hösten 2004 återgå till mer normala värden. Höjningen
inträffade samtidigt med en massförekomst av planktonalgen Emiliana huxleyi utmed Bohuskusten. Sedan
år 2002 kan en mindre höjning av fosforvärdena konstateras. Sanden och i viss mån även Galterö,
uppvisar också en tydlig ökning av TOC sedan år 2002, men har på den sistnämnda stationen återgått
till mer normala värden under år 2006.
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Station Galterö (region 3) i
Askeröfjorden norr om
Stenungsund

Antal arter / m2

Antal individer / m2

Viken söder om Galterönäset i augusti 2005.

Biomassa g/m2

Trendutvecklingen sedan 1992 vid Galterö. Samtliga
regressionslinjer visar på en kontinuerlig försämring
sedan dess. Under 2000-talet har i stort sett en halvering
av de tre parametrarna skett jämfört med situationen för
år1993.
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Station Sanden (region 4) vid
västra Hisingen i Göteborg

Antal arter / m2

Antal individer / m2

Sanden med grundområden och småbåtshamni juni 2005.

Biomassa g/m2

Trendutvecklingen sedan 1998 vid Sanden på västra
Hisingen. Samtliga parametrars regressionslinje visar
på en tydlig förbättring.
Jämfört med föregående undersökning har dock antalet
arter och individtätheten minskat.
Biomassan ökade nära sjufaldigt år 2003, vilket
sammanfaller med en motsvarande ökning av
kvävehalten i sedimentet. Jämfört med föregående
undersökning har biomassan nästan fördubblats.
16
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6.1

SEDIMENT

Halten av organisk substans (TOC) i sedimenten i region 4 uppvisade alltjämt de lägsta värdena,
trots att de största utsläppen av kväve och fosfor sker i södra och mellersta Bohuskusten (referens 3). Högsta värdet av organisk halt återfanns i en algförande vikar inom region 1 (se tabell på
sidan 8). I region 1 föreligger i regel bäst samband mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med trådalger. I region 4 är skillnaderna små samt att värdena
är förhållandevis låga.
En jämförelse med sedimentens innehåll av organisk substans från föregående år, tyder på att
nuvarande värden i stort ligger inom ungefär samma nivå (se tabell på sidan 8). I region 1 är dock
värdena betydligt lägre i algförande vikar i augusti jämfört med år 2005. Algförekomsten var
dock betydligt lägre i augusti 2006 efter en massförekomst med alger och purpurbakterier i juli
(referens 21). Purpurbakteriernas roll i ekosystemet är likartad svavelbakteriernas dvs de bryter
ner organisk substans.
Genomgående för lokaler med finsediment belägna inomskärs, är att redoxförhållandena är relativt likartade, dvs endast någon eller få millimeter av sedimentets övre del är syresatt. I vikar med
grövre sediment är ofta gränsen mellan syresatt /syrefritt sediment mer diffus och djupare sedimentlager antar då mer grå nyanser.

6.2

EPIBENTISK FAUNA

Inledningsvis bör det påpekas att småsnäckor som Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum
fortfarande saknades i proverna inom såväl denna undersökningsperiod som föregående. Under
juni år 2003 observerades snäckorna däremot på flera lokaler i stora antal. Betydelsen av dessa
snäckor är stor, då de effektivt bidrar till nedbetning av algvegetationen - särskilt de fingreniga
alger Enteromorpha spp. som dominerar de algtäckta vikarna.
Föregående år ökade antalet individer till ungefär det dubbla från juni till augusti, vilket gällde för
både lokaler med och utan alger. År 2006 är förhållande omvänt för vikar med alger och oförändrat för vikar utan alger, vilket framgår av medelvärdena i tabellen på sidan 12. Orsaken till att
individantalet sjunker från juni till augusti i algförande vikar, skulle kunna vara den massförekomst
med purpurbakterier som förekom i juli. Purpurbakterierna förekommer i regel tillsammans med
svavelbakterier och skapar således ogynnsamma miljöer för grundbottenfauna. Då den epifauna
som studeras i denna undersökning är har förmåga till förflyttning, finns möjligheten att de mest
rörliga djuren, t ex småfisk och räkor, kan ha flytt undan de mest utsatta områdena (jfr omslagsbilden).
Biomassan är i stort sett oförändrad för båda perioder och habitaten. Samma observation gjordes även i de två föregående undersökningarna. Då grunda bottnar i allmänhet är mycket produktiva borde en tydlig ökning av biomassan ha inträffat under sommaren, som är årets mest produktiva period. Så är fallet tydligen inte beträffande den rörliga epifaunan.
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Jämförelser mellan
algtäckta vikar och
algfria vikar med
avseende på
medelvärden för
faunans artantal,
individantal
respektive biomassa.

Antalet arter förefaller
vara relativt konstant
i framför allt algfria
vikar.

Individantalet
varierar betydligt mer
än artantalet, särskilt
i vikar med
trådalgförekomster

Även biomassan
varierar likt
inividantalet. 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 2000talet
18
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Vikar med alger
Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Vik nr

(x 0,1)

Vikar utan alger
Vik nr

(x 0,1)
Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i augusti 2006. Stationerna är
grupperade regionvis inom respektive parameter. OBS värdena för TOC har multiplicerats med en faktor 0,1 för
att få bättre plats i diagrammen tillsammans med kväve och fosfor.
Några tydliga samband mellan sedimentens innehåll av närsalter och kol i relation till algförekomster går ej
att urskilja. Region 4 förefaller i allmänhet ha något lägre halter N och P jämför med övriga regioner och
oavsett algförekomst.
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Jämför man däremot resultaten med samtliga undersökningar med början från år 1998, kan man
konstatera att antalet arter är genomgående tämligen lika. Det är ungefär 6-8 arter som representerar den rörliga faunan på bottnarna. Förhållandet visas i övre diagrammet på sidan 18. Minst
variation har man på habitat utan alger, medan den är större på habitat med alger.
Studerar man däremot epifaunans individantal och biomassa är variationerna däremot betydligt
mer påtagliga.
Variationen av individantalet är störst på lokaler med alger (se diagram i mitten på sidan 18).
Skillnaden mellan lägsta och högsta antal individer inom perioden 1998-2006 är ungefär femfaldig. Variationerna är ungefär halverade på lokaler utan alger. En vik med alger har ofta ett större
antal individer jämför med habitat utan alger.
Biomassan (se nedre diagrammet på sidan 18) uppvisar ett likartat variationsmönster under åren
som individantalet. Från och med år 2004 har en emellertid en dramatisk nedgång av biomassan

Exempel på torftig hårdbottenmiljö med utarmad fauna från Hasstensholmen 14 m djup. Här
borde istället ha funnits rikligt med läderkoraller, havsanemoner och sjöpungar.
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inträffat både på algfria och algförande habitat. Årets biomassa är de lägsta som uppmätts hittills
sedan undersökningarna startade.
Höga individantal och låg biomassa innebär att organismerna är små och många. De kan exempelvis representeras av stora kvantiteter med pungräkor istället för andra större räkor som tångräka och sandräka. Pungräkor har varit mycket vanliga detta år med över 200 individer/m2.
En rimlig slutsats av fluktuationerna i individantal och biomassa är att ekosystemet är försatt i
obalans. Orsaken kan, vilket redan påpekats i de föregående rapporterna (referenser 16-19) bero
på alltför stort uttag av fisk, där framför allt torsk, ål och plattfisk utgör särskilt viktiga predatorer
i grundbottnarna ekosystem. Ett tydligt tecken på avsaknad av dessa större predatorer är de numera allt vanligare inslagen av småhumrar i fallfälleproven. När predatorer saknas uppkommer
massförekomster alternativt avsaknad av organismer i de underliggande trofinivåerna.
Spridningen av mätvärdena i diagrammen på sidan 14 och 15 bör även ställas i relation till slutsatsen i föregående stycke. Minst variation uppvisar artantalet vid Sanden där spridningen ligger tämligen samlad kring regressionslinjen. Alla övriga parametrar vid både Sanden och Galterö har
däremot varierat kraftigt under åren. Sanden representerar en marin grundbotten som hittills varit
hårt belastad av de ämnen och det utsötade vatten som kommer från Göta älv och Nordre älv. Ett
annat exempel på detta är Tumlehed, som är belägen alldeles söder om Sanden. Här utgjordes
den mobila epifaunan enbart av ett par märlkräftor, dvs stationen representerar undersökningens
lägsta ekologiska status. Den positiva långtidstrenden vid Sanden är således inte särskilt representativ för Bohuskusten i sin helhet. Däremot kan möjligen utvecklingen på stationen Galterö anses
vara representativ i detta avseende. Påståendet grundar sig delvis på det allmänna intrycket från
den ekologiska sammansättningen från övriga undersökningslokaler i denna undersökning. Framför allt så pekar resultaten från de båda undersökningarna av makroalger (referens 22) respektive
hårdbottenfauna (referens 23) på en allmänt nedgående trend. Särskilt tydligt är situationen vid
Hasstensholmen, där stora delar av hårdbottnen i stort sett saknar fauna (se bild på fg sida).
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