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1 SAMMANFATTNING

I syfte att belysa hur marina ekosystem påverkas av den petrokemiska industrin Scanraff i
Brofjorden vid Bohuskusten, har undersökningar av marina makroalger genomförts årligen
sedan 1989. Projektets tidsserie gör det möjligt att påvisa långsiktiga förändringar av den
marina miljön.

Undersökningarna genomfördes i mitten av augusti på tre stationer. På varje undersökning-
station har en bottenprofil undersökts med hjälp av dykare. Längs en utplacerad mätlina ut-
med profilerna har vegetationen dokumenterats med undervattensfotografier i digitalvideo
från en miniROV-farkost (fjärrmanövrerad videokamera) samt kompletterande insamling av
algmaterial för artbestämning.

En översikt av de långsiktiga förändringarna i den marina miljön visas i diagrammen på
sidorna 11 och 12. Antalet algarter har detta år minskat på stationerna Bro 4 och Bro Extra,
dvs stationerna belägna närmast Scanraff, medan artantalet har ökat något på stationen Bro 5.

Nedre alggränsen har detekterats till 18 m djup.

Faunan på större djup än 10 meter representeras av tarmsjöpungar Ciona intestinalis,  läder-
koraller Alcyonium digitatum och havsnejlikor Metridium senile..

Sammantaget förefaller algsamhällena på samtliga stationer vara i sämre kondition jämfört
med tidigare undersökningstillfällen. Tydligheten i algsamhällenas avgränsningar har har
blivit mer diffusa beroende på  kort påväxt med diverse trådalger (se exempel i bild 4, BI-
LAGA 6).

Kelpbestånden med främst Laminaria saccharina har minskat betydligt, medan sargassos-
närjan Sargassum muticum förekommer i samma utsträckning som tidigare även om exem-
plaren är mindre.

De trådformade alger Cladophora flexuosa och Pilayella littoralis, vilka  för några år till-
baka hotat förkväva ålgrässamhället Zostera marina på station Bro Extra, har inte återkom-
mit sedan de försvann år 2004. Det kan därvid konstateras av havsvattnets innehåll av  kväve-
och fosfor legat i samma nivåer som under motsvarande period året innan.
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SUMMARY

2 SUMMARY

The marine benthic algal flora on three localities situated in the Brofjorden was investigated
in August 2005. The intention of the project was to detect influence on the marine ecosystem
from the activity of the petrochemical industry Scanraff. The investigation has been carried
out every year since 1989, which makes it possible to detect long period changes.

At each locality a transect of the bottom was investigated by SCUBA-diving. Algal mate-
rial for taxonomic examination was collected along the transect line. Underwater photographs
from digital video were taken from a mini-ROV (Remotely Operated Video).

An overview of the long period changes in diversity is shown in the graphs on the pages 11-
12. The result from the year 2005 shows that the number of algal species have decreased in
stations Bro 4 and Bro Extra, both located close to the Scanraff industry. However station
Bro 5 shows a small increase in the number of algal species.

Communities of algae were found as deep as 18 meters.

The sublittoral fauna below depths of 10 meters is still represented by Ciona intestinalis,
Alcyonium digitatum and Metridium senile.

In conclusion the condition of algal communities observed at the localities seems to have
deteriorated compared to the situation last year. The demarcation of the algae communities
has become more diffuse due to overgrow of various filamentous algae (picture 4, appen-
dix 6).

The kelp communities - especially Laminaria Saccharina has decreased in abundance,
whereas Sargassum muticum shows the same abundance as before however the specimens
are smaller in size.

The filamentous algae Cladophora flexuosa and Pilayella littoralis that was threatening to
cover the eelgrass community Zostera marina at station Bro Extra have not returned since
it disappeared in 2004. The conclusion is that the concentration of nitrogen (Tot-N) and
phosphorus (Tot-P) in seawater is steady and remains the same as concentrations recorded
during last years monitoring.
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3 INLEDNING

3.1 SYFTE

Denna undersökning av makroalger i Brofjorden, Lysekils kommun är framtagen på uppdrag
av Bohuskustens vattenvårdsförbund med syfte att belysa långsiktiga förändringar av de marina
vegetationssamhällena. Förändringar kan på kort sikt spegla påverkan från verksamheter lo-
kaliserade omkring Brofjorden.

3.2 BAKGRUND

Algfloran i Brofjorden har undersökts åren 1989, 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 och 2005 (referenser 1-4 samt 6-12). Genom att de geografiska lägena
för de tre undersökta stationerna samt profilernas riktning och tidpunkten för undersökningen
har varit lika år från år har det varit möjligt att göra jämförelser av vegetationens kvalitet,
sammansättning, kvantitet, arternas djuputbredning och utvecklingstrender.

3.3 METOD

Tre stationer undersöktes genom att en mätlina försedd med blyvikter och flytande meter-
markeringar (se bild nedan) placerades ut på samma plats och med samma bäring som vid
de tidigare årens undersökningar. Mätlinans början placerades vid den ekologiska nollinjen
och anpassades därefter manuellt till att följa bottenprofilen av dykaren. Metoden finns be-
skriven i Naturvårdsverkets rapport (referens 5).

Längs mätlinan undersökte dykare vegetationens sammansättning. I nätkassar insamlades alg-
prover inom de karakteristiska vegetationszonerna från ytan ner till största vattendjup för
att kunna senare kunna göra
en noggrannare art
identifiering. För dokumen-
tation användes också en
ROV-farkost försedd med
videokameror, kompass och
djupmätare. Mätlinan togs
bort under manövreringen av
ROV-farkosten då linan med
dess metermarkeringar ut-
gjorde ett hinder i inspektio-
nen.

INLEDNING

Mätlina försedd med
blytyngder och
längdmarkeringar
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OMRÅDESBESKRIVNING

4 OMRÅDESBESKRIVNING

Brofjorden är belägen norr om Lysekil mellan Gullmarsfjorden och Åbyfjorden. Fjorden har
en tämligen svagt utbildad tröskel i mynningen och ett största djup på drygt 40 meter.

Två naturreservat finns inom fjorden - ett nära mynningen vid Grötö och ett vid Ryxö vid en
förgrening av fjorden (Trommekilen).

Strax innanför fjordmynningen är oljeraffinaderiet Scanraff beläget.

Scanraff

Bro Extra

Bro 5

Bro 4

Bilder i rapporten har uttagits från inspelade
videosekvenser i digitalvideoformat.
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NULÄGESBESKRIVNING

5 NULÄGESBESKRIVNING

Undersökningsstationernas läge och de undersökta profilernas riktning (bäring) framgår dels
av översiktskartan på föregående sida samt av positionsangivelsen för respektive station
nedan. Samma stationsbeteckningar har använts som vid alla tidigare undersökningar, dvs
Bro 4, Bro Extra samt Bro 5.

5.1 Station Bro 4
Position N 58° 21,3´ E 11° 25,8´ Bäring 350°

Vegetationens kvantitativa sammansättning och vertikala utbredning återfinnes i BILAGA 1.
Bildhänvisningar i beskrivningen refererar till BILAGA 5.

Vattenkvaliteten var vid undersökningstillfället måttligt god med något förhöjd partikelhalt.

Överst på klippan bildar cyanobakterier Calothrix scopulorum ett relativt normalutvecklat
”svart bälte”. Därunder finns ett par decimeter brett bälte med havstulpaner Balanus
balanoides, vars övre gräns utgör den biologiska noll-linjen (bild 1).Bland havstulpanerna
och ett stycke under medelvattenlinjen är klippan till större delen täckt med den skorpformade
rödalgen Hildenbrandia rubra.

Förekomsten med de bladformade grönalgerna Ulva lactuca, tarmtång Enteromorpha
intestinalis och platt tarmtång Ulva (Enteromorpha) linza förekom men var sparsamma i
de ytnära zonerna. Bergsborsting Cladophora rupestris och den trådlika grönalgen
Chaetomorpha melagonium förekom här i enstaka exemplar. Från ca 0,5 m djup och nedåt
övergår vegetationen i en tät zon med trådformade rödalger där Ceramium rubrum domi-
ner överst (bild 1) och därunder tetrasporofytgenerationen till Bonnemaissonia hamifera
(bild 2-3).

Enstaka mindre exemplar av grenig svamptång Codium fragile (bild 2) observerades strax
nedanför vattenytan.

Kolonier med brödsvampdjur Halichondria panicea är fläckvis vanliga bland rödalger inom
den lodräta delen av klippväggen.

Kelpen Laminaria saccharina växer endast i små mängder på ett par meters djup. Kelpens
äldre laminaytor har en måttlig till riklig påväxt av skorpmossdjur Membranipora
membranacea. Sargassosnärjan Sargassum muticum (bild 4-6) växer numera allmänt inom
hela algbeväxta delen av sublittoralen. Som regel är sargassosnärjan också helt övervuxen
av den trådformade brunslicken Pilayella littoralis, vilket tydligt framgår av bilderna 4-6.

Inslaget av trådformade grönalger som grönslicken Cladophora flexuosa samt fingreniga for-
mer av tarmtång Enteromorpha sp. (se bild 3) förekommer, men i små eller måttliga kvan-
titete.
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Bladformade rödalger som Chondrus crispus, Phyllophora truncata, P. pseudoceranoides
växer sparsamt mellan 1-3 m djup. Även korallalgen Corallina officinalis finns inom detta
djupintervall.

Julgransalgen Brongniartella byssoides tillsammans med Ceramium rubrum representerar
de buskformade rödalger, som uppvisar den största vertikala spridningen på stationen. Gaffel-
tången Furcellaria lumbricalis är tämligen utspridd och oftast övertäckt av Sargassum/Pilay-
ella (bild 6). Enstaka exemplar av snärjtång Chorda filum växer på några meters djup där
berget är täckt med skalgrus och småsten.

Ingen nervtång Delesseria sanguinea observerades.

Krustabildande kalkalger Phymatolithon spp. bildar här spridda fläckar på frilagda delar
av klippbotten ända ner till ca 18 m djup (bild 7), vilket utgör den nedre och verkliga alg-
gränsen.

Under språngskiktsnivån, som brukar ligga på 10-12 meters djup, förekommer ingen annan
algvegetation än kalkkrustor Phymatolithon spp. Gränsen för språngskiktet sammanfaller re-
lativt väl med övre utbredningen av läderkorallen Alcyonium digitatum, vilken är en art som
kräver vatten med högre salthalt, dvs inströmmande djupvatten.Både läderkoraller och
starmsjöpungar är tämligen sparsamma detta år (se bild 8)

Inga svavelbakteier Beggiatoa spp. har observerats denna gång på sedimentbottnen närmast
klippväggens nedersta del.

5.2 Station Bro Extra
Position N 58° 21,15´ E 11° 25,2´ Bäring 30°

Vegetationens kvantitativa sammansättning och vertikala utbredning återfinnes i BILAGA 2.
Bildhänvisningar i beskrivningen refererar till BILAGA 6.

Överst på klippan finns ett tunnare svart bälte med Calothrix scopulorum. Spridda havs-
tulpaner förekommer bland rödalgen Hildenbrandia rubra.

Blåstång Fucus vesiculosus (överst) och sågtång Fucus serratus (nedanför; bild 1) har eta-
blerat ett tämligen välutvecklat vegetationsbälte intill normalvattenytan.

Inslagen med de bladformade grönalgerna platt tarmtång Ulva linza, äkta havssallad Ulva
lactuca samt vanlig tarmtång Enteromorpha intestinalis är förhållandevis sparsamma på
stationen vid detta inspektionstillfälle.

Nedanför tångbältet finns en mer eller mindre heltäckande rödalgsvegetation med havsmossan
Ceramium rubrum (bild 2-4) uppblandad med fintrådiga alger som Enteromorpha spp. och
Pilayella littoralis. Vegetationen förefaller vara i tämligen dålig kondition , vilket särskilt
framgår av bild 4.

NULÄGESBESKRIVNING
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NULÄGESBESKRIVNING

Redan på en dryg meters djup blir rödalgerna Chondrus crispus, Phyllophora truncata, P.
pseudoceranoides, Chondrus crispus, gaffeltång Furcellaria lumbricalis, Polyides
rotundus, Corallina officinalis vanliga men tämligen överväxta med trådalger t ex
Bonnemaissonia hamifera, Ceramium spp., Brongniartella byssoides och Pilayella
littoralis.

Sargassosnärjan med vanligtvis tät påväxt av Pilayella littoralis samt talrika sudare Chorda
filum utgör övergångsvegetatoinen mot mjukbottnen med ålgräs.

Sedimentbottnen hyser fortfarande en tät och frisk ålgräsvegetation Zostera marina, som
denna gång inte är nämnvärt överväxt av trådalgerna Cladophora flexuosa, Enteromorpha
sp. och Pilayella littoralis. Havsanemonen Sagartiogeton viduatus förekommer allmänt på
ålgräs-bladen.

5.3 Station Bro 5
Position N 58° 20,75´ E 11° 23,95´ Bäring 55°

Vegetationens kvantitativa sammansättning och vertikala utbredning återfinnes i BILAGA 3.
Bildhänvisningar i beskrivningen refererar till BILAGA 7.

Stationen har alltjämt den största mångformigheten och flest antal ”renvattensalger” jämfört
med de övriga två undersökningsstationerna. Orsaken till detta är stationens geografiska läge
längre ut mot väster i Brofjorden, där betydligt hårdare vågexponering från sydväst utfor-
mar vegetationssamhällena. Ett tecken på kraftig vågexponering från sydväst är den breda
zonen med cyanobakterier Calothrix scopulorum det sk ”svarta bältet”, som finns ovanför
havstulpanerna Balanus balanoides och rödalgen Hildenbrandia rubra. Inom ”svarta bäl-
tet” finns glest spridda exemplar med tarmtången Blidingia minima.

Bland blås- och sågtången växer sparsmt med äkta havsallad Ulva lactuca. En bred zon med
mer eller mindre heltäckande bestånd med rödalgen Ceramium rubrum (bild 1) finns under
tångbältet och fortsätter ner till några meters djup. Spridda exemplar med bergsborsting
Cladophora rupestris växer inom Ceramium-bältet.

Zonen med Ceramium rubrum ersätts nedåt med rödalgen Brongiartella byssoides, som do-
minerar större delen av sublittoralens bergsbotten (se bild 2, 4 och 5). Enstaka exemplar
med den monosifona grönalgen Chaetomorpha melagonium. Sparsamma inslag med finger-
tång Laminaria digitata och ektång Halidrys siliquosa förekommer även.

Kelpen Laminaria saccharina förekommer i måttliga till sparsamma kvantiteter i övergången
mellan zonerna med Ceramium och Brongiartella. Sargassosnärjan Sargassum muticum med
epifyten Pilayella littoralis växer allmänt på berg stenar och större skal i hela sublittora-
len. Här finns även tämligen rikligt med trådformade grönalger som Enteromorpha sp. och
Cladophora flexuosa (se bild 2, 4och 6).
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Sudare Chorda filum är mycket vanlig på utspridda småstenar på sedimentbottnen.
Bland kelpvegetationen med Laminaria saccharina och nedanför denna dominerar förutom
de fintrådiga grönalgerna Enteromorpha sp. och Cladophora flexuosa även buskformade
rödalger. Här finns Phyllophora truncata, P. pseudoceranoides, karagentång Chondrus cris-
pus, tetrasporofytgenerationen till Bonnemaissonia hamifera, gaffeltång Furcellaria
lumbricalis, Polyides rotundus, Rhodomela confervoides, nervtång Delesseria sanguinea
och korallalg Corallina officinalis.

Kalkkrustor Phymatolithon spp. täcker oftast större delen av glesare beväxta klippytor.

NULÄGESBESKRIVNING
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UTVÄRDERING

6 JÄMFÖRELSER MED ÅR 2004

I jämförelser mellan olika stationer har de fysikaliska skillnaderna stor betydelse för alg-
vegetationens utseende och utveckling. Genom att undersökningarna i Brofjorden har genom-
förts löpande på samma stationer i flera år kan trender och långsiktiga förändringar bely-
sas.

Stationen Bro 4 har en terrasserad och brant bergbotten som övergår i lösare sedimentbotten
på ca 20 meters djup. Några få flackare sedimentytor finns inom profilen. Undersöknings-
stationen är belägen vid en hög och utskjutande udde som vetter mot nordost. Ljus-
förhållandena är därför något sämre än vid de andra stationerna. Stationen Bro 4 har också
ett djup som överstiger både den nedre gränsen för algvegetation och det normala läget för
salthaltssprångskiktet (ca 10-12 m djup). Vattenströmmarna utmed udden är tidvis också
starka.

Djup- och bottenförhållandena vid stationerna Bro Extra och Bro 5 är däremot relativt lik-
artade, med en sluttande bergbottnen som övergår i skal/grusbotten vid ca 3-4 meters djup.
Station Bro 5 har emellertid ett västligare läge i Brofjorden, vilket medger en betydligt kraf-
tigare vågexponering och följaktligen en bättre vattenkvalitet. Bro 5 har dessutom söderläge
med mer solexponering jämfört med Bro Extra där profilen är placerad i norr.

I Bilaga 4 redovisas positiva och negativa förändringar i algsamhällenas artsammansättning
på de tre stationerna jämfört med år 2004. I diagrammen på följande sidor redovisas för-
ändringar med avseende på förekomsten av antalet arter sedan 1992.

6.1 Station Bro 4

Stationen uppvisar en försäm-
ring vad avser artantal jämfört
med undersökningen från före-
gående år (se diagram på nästa
sida). Både röd- och grönalger
har minskat i antal medan anta-
let brunalger är lika. Kelpen
Laminaria saccharina har
dock minskat betydligt på sta-
tion Bro 4.

Stationens allmänna intryck är
dock föga tilltalande med få
blad- och buskformade
rödalgsformationer samt att
algerna förefaller vara i dålig
kondition.

STATION BRO 4

Utvecklingen av antalet grön-, brun- och rödalgsarter sedan år
1992 på station Bro 4
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UTVÄRDERING

En tydlig trend mot en minskning av grönalgszonerna i littoralen kan konstateras. Att den
greniga svamptången Codium fragile fortfarande finns kvar är emellertid att betrakta som
ett positivt tecken.
Sargassosnärjan Sargassum muti-cum dominerar fortfarande de vege-tationsklädda botten-
ytorna och förefaller öka i biomassa för varje år.

Ingen blåstång eller sågtång har noterats på stationen. År 2004 hade små exemplar av blå-
stång etablerat sig på stationen.

Antalet tarmsjöpungar Ciona intes-tinalis i sublittoralen var denna gång betydligt mindre
jämfört med året innan, vilket således utgör en markant skillnad.

Spridda såväl större som mindre läderkoraller ”död mans hand” Alcyo-nium digitatum samt
enstaka havsanemoner Metridium senile bildar forfarande en karakteristisk fauna nedanför
de egentliga algsamhällena.

Ingen förekomst av rödalgen agarsnärja Gracilaria vermiculophylla har observerades vid
genomgången av insamlade alger.

6.2 Station Bro Extra

Station Bro Extra uppvisar
denna gång en allmän och tyd-
lig försämring vad beträffar
algvegetationens sammansätt-
ning och kondition. Däremot fö-
refaller ålgräset vara i betyd-
ligt bättre kondition, eftersom
den överväxning med fintrådiga
alger, som var påtaglig för ett
par år sedan, nu nästan har för-
svunnit eller återgått till mer
normala kvantiteter.

Stationerna Bro Extra och Bro
5 har likartade botten-
förhållanden, dvs bergsbotten
som på bara några meters djup
övergår i sedimentbotten. En
viktig skillnad är att ålgräs fö-
rekommer på Bro Extra, medan sedimentbottnen på Bro 5 som finns på 4-6 m djup ligger
strax under gränsen för ålgräsets vertikala utbredning. Denna motsvarande stationer belägna
inomskärs och som har relativt god vattenkvalitet.
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6.3 Station Bro 5

Det visuella förefaller stationen
uppvisa en generell försämring
jämfört med föregående år även
om med antalet rödalger ökat
med en art.

Grönalgen Bryopsis plu-mosa
har ej kunnat återfinnas detta år
- en art som varit frekvent före-
kommande under vissa år.

Kelpformationen främst bestå-
ende av Laminaria sac-charina
och i mindre del även finger-
tången Laminaria digitata har blivit allt mer uttunnad. Trenden påpekades även föregående
år. Fingertången är en betydelsefull indikatorart för god vattenkvalitet och ett väl fungerande
mångformigt ekosystem.

Nervtången Delesseria sanguinea förekommer, men alla bladformade delar saknas så att
enbart huvudnerverna återstår. Troligen är bladdelarna avbetade. Detta utseendet brukar vara
normalt under senhösten eller tidig vinter - men mera sällan redan i början av augusti.

Av de tre undersökta stationerna är Bro 5 den som fortfarande uppvisar minst negativ på-
verkan jämfört med föregående år. De flesta värdefulla arter som tidigare rapporterats finns
kvar, men algernas kondition är däremot sämre och kvantiterna är mindre.

Bland rödalgerna saknas fortfarande den mikroskopiska epifyten Acrochaetium thuretii, som
under flera år har varit vanlig på bl. a. trådformade rödalger, särskilt Ceramium spp.

Sedimentbottnen med siltigt skalgrus och skal på 4-6 meters djup, saknar alltjämt ålgräs Zos-
tera marina. Snärjtången Chorda filum utgör tillsammans med sargassosnärjan karakteris-
tisk vegetation inom stationens djupare delar.

Småfisk är alltjämt talrika på stationen. Dominerande arter är skärsnultra Crenilabrus melops
och bultfiskar Gobidae (se bild 7 och 8).
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Utvecklingen av antalet grön-, brun- och rödalgsarter sedan
år 1992 på station Bro 5.

STATION BRO 5
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7 SLUTSATSER

Bedömningen är att en generell försämring inträffat på samtliga stationer. Denna består främst
i ett sämre allmäntillstånd inom algsamhällena. De normala algarterna döljs till stora delar
av en kortvuxen trådalgspåväxt. Intressant är att andelen trådformade grönalger förefaller
ha minskat jämfört med tidigare undersökningar. Därvid tycks grönslicken Cladophora
flexuosa bli allt mindre framträdande medan den trådformade brunalgen Pilayella littoralis
och fingreniga former av Enteromorpha sp. vinner allt mer terräng. Cladophora flexuosa
har har hittills betraktats som en indikatorart för övergödda havsområden. Att den minskar
och ersätts med andra trådalger är därför intressant och artens eutrofieringsvärde bör kan-
ske omvärderas.

Jämfört med tidigare år så har bladformade grönalger nära vattenlinjen minskat påtagligt: Det
gäller framför allt äkta havssallad Ulva lactuca, platt tarmtång Ulva (Enteromorpha) linza och
liten tarmtång Blidingia minima. Av dessa arter är Ulva linza en tydlig övergödningsindikator.

Att inga cyanobakterier eller svavelbakterier påträffats denna gång får betraktas som posi-
tivt.

Den utveckling som påpekas i de båda stycken ovan talar således inte för att övergödning är en
självklar orsak att algsamhällena ser ut som de gör i nuläget.

SLUTSATSER

Totalfosfor och totalkväve vid Byttelocket Kungshamn under vår och sommar 2005 (från SMHI).
Värdena i de röda markeringsramarna skall jämföras med motvarande värden från föregående år i
tabellen på nästa sida

Mars 2005 April 2005 Maj 2005
DJUP TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N
meter mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l
0 0.83 17.3 0.75 17.5 0.44 17.5
2 0.91 18.4 0.47 16.1 0.43 17.2
5 0.92 19.0 0.57 17.0 0.38 16.8
10 0.80 16.7 0.51 16.6 0.42 16.0
15 0.76 17.5 0.51 16.3 0.57 16.8
20 0.80 16.9 0.92 19.1 0.81 20.4
27 0.91 18.0 0.99 18.6 0.93 20.2

Juni 2005 Juli 2005 Augusti 2005
DJUP TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N
meter mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l
0 0.55 18.3 0.04 14.8 0.03 14.4
2 0.50 15.8 0.04 15.2 0.03 15.2
5 0.46 16.1 0.03 15.2 0.03 16.6
10 0.43 16.5 0.03 14.7 0.04 14.0
15 0.42 21.0 0.03 14.4 0.05 12.6
20 0.50 15.7 0.05 14.7 0.19 13.0
27 0.71 25.4 0.43 27.7 0.44 19.5
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SLUTSATSER

Sargassosnärja på  5 m
djup, station Bro 5

En annan viktig iakttagelse är att kelpalgerna har minskat betydligt på samtliga stationer och
i synnerhet station Bro 4. Kelpalgerna är hårdbottnarnas mest värdefulla miljöer och kan
jämställas med mjukbottnarnas ålgräsängar även om de arealmässsigt är underlägsna.
Under år 2004 och våren 2005 var totalhalterna av kväve och fosfor i havet relativt lika.
Under juli och augusti 2005 var emellertid halterna betydligt lägre jämföt med motsvarande
period 2004, enligt vad som framgår av tabellen ovan och tabellen på färegående sida (jämför
röda markeringsramar). Fosfor kan då ha varit begränsande för algproduktionen. Kvävet är
däremot relativt konstant.

Den nedre alggränsen har detekterats till ca 18 m på station Bro 4 och utgöres av krustabildande
kalkalger Phymatolithon spp.

HydroGIS AB

Stenungsund 2006-01-20

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog

Totalfosfor och totalkväve vid Byttelocket Kungshamn under vår och sommar 2004 (från SMHI)

Mars 04 April 04 Maj 04
DJUP TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N
m mmol/l mmol/l  mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l
0 0.46 15.8 0.53 16.6 0.33 14.3
2 0.38 16.4 0.47 16.7 0.34 15.4
5 0.46 15.8 0.44 15.9 0.33 15.3
10 0.54 16.9 0.42 16.0 0.33 15.8
15 0.61 21.2 0.44 15.3 0.36 14.7
20 0.74 16.4 0.62 16.8 0.78 25.8
27 0.74 16.8 0.65 17.3 0.81 21.8

Juni 04 Juli 04 Augusti 04
DJUP TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N TOT-P TOT-N
m mmol/l mmol/l  mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l
0 0.27 13.8 0.31 12.9 0.43 19.2
2 0.32 13.9 0.33 13.0 0.41 18.2
5 0.30 14.3 0.39 12.8 0.47 19.1
10 0.30 13.2 0.34 11.5 0.37 15.9
15 0.31 11.5 0.36 10.0 0.42 14.3
20 0.28 11.4 0.39 10.5 0.63 18.4
27 0.40 13.9 0.60 13.6 0.90 20.8
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Datum: 2005-08-06 Datum: 2004-08-18

Station: Bro 4 Bro Extra Bro 5 Bro 4 Bro Extra Bro 5
Rödalger

Acrochaetium thureti 0 0 0 0 0 0
Ahnfeltia plicata 0 0 0 0 0 0
Bonnemaissonia hamifera + + + + + +
Brongniatella byssoides + + + + + +
Callithamnion corymbosum 0 0 0 0 0 0
Callocolax sp. 0 0 0 0 0 0
Ceramium rubrum + + + + + +
Ceramium strictum + + + + + +
Chondrus crispus 0 + + + + +
Corallina officinalis + + + + + +
Cruoria pellita + + + + + 0
Cystoclonium purpureum 0 0 0 0 0 +
Delesseria sanguinea + 0 + + 0 +
Furcelaria lumbricalis + + + + + +
Gracilaria vermiculophylla 0 0 0 + 0 0
Hildenbrandia rubra + + + + + +
Nemalion multifidum 0 0 0 0 0 0
Membranoptera alata 0 0 0 0 0 +
Phymatholithon lenormandi 0 0 0 0 0 0
Phymatholithon polymorphum 0 0 0 0 0 0
Phymatolithon spp. + + + + + +
Phyllophora pseudoceranoides + + + + + +
Phyllophora truncata + + + + + +
Plumaria elegans 0 0 0 0 0 0
Polyides rotundus 0 + + + + +
Polysiphonia nigrescens 0 0 + 0 0 0
Polysiphonia elongata + 0 + 0 0 0
Porphyra umbilicalis 0 0 0 0 0 0
Polysiphonia urceolata 0 0 0 0 0 0
Rhodomela confervoides 0 0 + 0 0 +
Rhodomela virgata 0 0 0 0 0 0
                                            SUMMA: 13 13 17 15 13 16
Brunalger
Ascophyllun nodosum 0 0 0 0 0 0
Chorda filum + + + 0 + +
Desmarestia aculeata 0 0 0 0 0 0
Ectocarpales (Pilayella littoralis) + + + + + +
Elachista lubrica 0 0 0 0 0 0
Fucus serratus 0 + + 0 + +
Fucus vesiculosus + + + + + +
Halidrys siliquosa + 0 + + 0 +
Laminaria digitata 0 0 + 0 0 +
Laminaria saccharina 0 0 + + + +
Lithoderma fatiscens 0 0 0 0 0 0
Sargassum muticum + + + + + +
Sphacelaria bipinnata + 0 + 0 0 +
Sphacelaria cirrosa 0 0 0 + 0 0
                                            SUMMA: 6 5 9 6 6 9

fortsättning på nästa sida

ARTFÖRTECKNING SAMT JÄMFÖRELSE MED SITUATIONEN FÖREGÅENDE ÅR

BILAGA 4 (1)



Fortsättning från f g sida Datum: 2005-08-06 Datum: 2004-08-18

Station: Bro 4 Bro Extra Bro 5 Bro 4 Bro Extra Bro 5
Grönalger
Blidingia minima 0 0 + 0 0 +
Bryopsis plumosa 0 0 0 0 + 0
Cladophora flexuosa + + + + + +
Cladophora glomerata 0 0 0 0 0 0
Cladophora rupestris + 0 + + 0 +
Cladophora sp. 0 0 0 0 0 0
Chaetomorpha melagonium 0 0 + + 0 +
Codium fragile + 0 0 + 0 0
Enteromorpha intestinalis + + + + + +
Enteromorpha sp. (fingrenig) + + + + + +
Spongomorpha lanosa 0 0 0 0 0 0
Ulothrix spp./ Urospora spp. 0 0 0 0 0 0
Ulva lactuca + + + + + +
Ulva linza + + 0 + + 0
Ulvaria obscura 0 0 0 0 0 0
                                            SUMMA: 7 5 7 8 6 7

Cyanophyta (sublittorala) 0 0 0 0 0 0
Beggiatoa spp. 0 0 0 + 0 0

Fanerogamer
Zostera marina 0 + 0 0 + 0

0 = ingen observerad förekomst av arten  rött = negativ förändring
+ = observerad förekomst av arten  blått = positiv förändring

BILAGA 4 (2)



BILAGA 5Station Bro 4 med karaktärsgivande flora och fauna

3

4

5

6

7

8

2

1



BILAGA 6Station Bro extra med karaktärsgivande flora och fauna
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Station Bro 5 med karaktärsgivande flora och fauna BILAGA 7
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