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0 SAMMANFATTNING

I syfte att belysa hur marina ekosystem påverkas av den petrokemiska industrin Scanraff i Bro-
fjorden 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 undersökningstation
har en bottenprofil undersökts med hjälp av dykare. Längs en utplacerad mätlina utmed profilerna
har vegetationen dokumenterats med undervattensfotografier och 3CCD digitalvideo samt kom-
pletterande insamling av algmaterial för artbestämning.

En översikt av de långsiktiga förändringarna i den marina miljön visas i diagrammen på sidorna
10 och 11. Antalet algarter har detta år minskat på station Bro 5,  medan stationerna belägna när-
mast Scanraff, Bro 4 och Bro Extra, uppvisar en ökning av artantalet.

Nedre alggränsen har detekterats till 15 m djup.

Beläggningar med svavelbakterier finns som tidigare vid bergsbottnens övergång till sediment-
botten på station Bro 4. Sublittoralen är fortsatt invaderad av tarmsjöpungar Ciona intestinalis
i stort antal. En minskning av antalet tångborrar Psammechinus miliaris kan ha bidragit till
återhämtningen av algsamhällena.

Mest betydande positiva förändring är den påtagliga minskningen av trådformade alger som tidi-
gare hotat förkväva ålgrässamhället Zostera marina på station Bro Extra. Det kan därvid kon-
stateras av havsvattnets kväve- och fosforhalter varit något lägre under sommaren jämfört med
motsvarande period året innan.

Den fortsatta expansionen med sargassosnärjan Sargassum muticum förefaller störande på de
sublittorala ekosystemen - särskilt kelpbestånden Laminaria saccharina och möjligen även
ektång Halidrys siliquosa. Sargassum-plantorna har en benägenhet att bli överväxta av Pilay-
ella littoralis, som slutligen kommer att täcka all annan vegetation.

Den till Sverige nyinkomna rödalgen Gracilaria vermiculophylla har nu också  hittats i ett litet
exemplar vid station Bro 4. Rödalgen som blir nästan 2 m lång  förekommer nu i stora mängder
på grunt vatten i Göteborgs skärgård och en expansion kan förväntas ske kommande år även i
Brofjorden.
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1 INLEDNING

1.1 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 loka-
liserade omkring Brofjorden.

1.2 BAKGRUND

Algfloran i Brofjorden har undersökts åren 1989, 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 och 2004 (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 kan jämförelser av vegetationens kvalitet, sammansättning, kvantitet, ar-
ternas djuputbredning och utvecklingstrender göras.

1.3 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 ti-
digare årens undersökningar. Mätlinans början placerades vid den ekologiska nollinjen och an-
passades därefter manuellt till att följa bottenprofilen av dykaren. Metoden finns beskriven i
Naturvårdsverkets rapport (referens 5) .

Dykare undersökte och dokumenterade vegetationen från ytan ner till största vattendjup.
För dokumentationen användes digitalvideo (3ccd-kamera) och digital stillbildsfotografering.
Längs mätlinan gjordes
även sektionsvis insamling
av alger i nätkassar för att
kunna utföra en noggran-
nare artidenti-fiering. På en
station (Bro 4) fastställdes
även algernas nedre ut-
bredningsgräns.

Videoprofilerna på de tre
undersökta stationerna har
dokumenterats i digital-
videoformat DV.

INLEDNING

Mätlina försedd med
blytyngder och
längdmarkeringar
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OMRÅDESBESKRIVNING

2 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 för-
grening av fjorden (Trommekilen).

Strax innanför fjordmynningen är oljeraffinaderiet Scanraff beläget.

Scanraff

Bro Extra

Bro 5

Bro 4
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NULÄGESBESKRIVNING

3 NULÄGESBESKRIVNING

Undersökningsstationernas läge och de underökta 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.

Station Bro 4

Position N 58° 21,3´ E 11° 25,8´ Bäring 350°

Vegetationens kvantitativa sammansättning och vertikala utbredning återfinnes i Bilaga 1. Bild-
hänvisningar i beskrivningen refererar till Bilaga 5.

Vattenkvaliteten var vid undersökningstillfället relativt god med måttlig partikelhalt.

Överst på klippan bildar cyanobakterier Calothrix scopulorum ett relativt normalutvecklat
”svart bälte”.  Därunder förhållandevis rikligt med havstulpaner Balanus balanoides, vars övre
gräns utgör den biologiska noll-linjen. Från denna och ett stycke under medelvattenlinjen är klip-
pan täcktmed den skorpformade rödalgen Hildenbrandia rubra.

Vid medelvattenlinjen finns en mer eller mindre tydlig zon med de bladformade grönalgerna Ulva
lactuca, tarmtång Enteromorpha intestinalis och platt tarmtång Ulva (Enteromorpha) linza.
Bergsborsting Cladophora rupestris och den trådlika grönalgen Chaetomorpha melagonium
förekommer fläckvis strax under grönalgszonen. Vegetationen övergår i en tät zon med tråd-
formade rödalger där Ceramium rubrum är helt dominerande.

Enstaka ca 10 cm höga exemplar av grenig svamptång Codium fragile (bild 1) observerades
strax nedanför vattenytan.

Kolonier med brödsvampdjur Halichondria panicea (bild 2) är vanliga under rödalgszonen på
den lodräta delen av klippväggen.

Kelpen Laminaria saccharina förekommer i måttlig mängd på ett par meters djup. Kelpens
äldre laminaytor har en måttlig till riklig påväxt av skorpmossdjur Membranipora membranacea.
På större djup ersätts kelpen med sargassosnärjan Sargassum muticum( bild 3), som för varje
år förefaller ta över allt mer av den algbeväxta delen av sublittoralen. Både grönslick Cladophora
flexuosa och brunslick Pilayella littoralis täcker oftast sargassosnärjan.

Större delen av sublittoralen karakteriseras forfarande av trådformade alger (bild 3 och 4) där
grönslicken Cladophora flexuosa dominerar. Betydande inslag av fingreniga former av tarmtång
Enteromorpha sp. förekommer även.

Tetrasporofytgenerationen till Bonnemaissonia hamifera (bild 2 och 5) är fortfarande den
karaktärsgivande rödalgen i den djupare algvegetationen. Ofta sitter algtrådarna på bladformade
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rödalger som t ex  Phyllophora truncata, P. pseudoceranoides och julgransalgen Brong-
niartella byssoides. Krustabildande kalkalger Phymatolithon spp. samt mörkröda skorpalger
Cruoria pellita bildar här spridda fläckar på frilagda delar av klippbotten.

Enstaka tångborrar Psammechinus milliaris  förekommer inom hela sublittoralen.

Ett enda ca 10 cm långt exemplar av den till Sverige nyinkomna rödalgen Gracilaria vermi-
culophylla observerades vid genomgången av insamlade alger. Det betyder att den med stor
sannolikhet har spritt sig till stora delar av Bohuskusten sedan den upptäcktes i utanför Göteborgs
förra året.

Tarmsjöpungar Ciona intestinalis (bild  8) är mycket talrika  på berg och stenar från ca 7 m djup
och ända ner till bergets övergång till sedimentbotten på 20 m djup. Särskilt nedanför bergs-
krönet på ca 12 meters djup dominerar tarmsjöpungarna helt (bild  8). Spridda såväl större som
mindre läderkoraller ”död mans hand” Alcyonium digitatum samt enstaka  havsanemoner
Metridium senile bildar karakteristisk fauna nedanför de egentliga algsamhällena.

Under språngskiktsnivån, som brukar ligga på 10-12 meters djup, förekommer ingen annan alg-
vegetation än kalkkrustor Phymatolithon spp. samt Cruoria pellita (bild 8). Gränsen för
språngskiktet  sammanfaller relativt väl med övre utbredningen av läderkorallen Alcyonium
digitatum, vilken är en art som kräver vatten med högre salthalt, dvs utifrån inströmmande
bottenvatten.

Till stor del slampålagrade kalkalger Phymatolithon spp. (bild 8) når ända ner knappt 15 m djup,
vilket är stationens nedre alggräns.

Svavelbakterier Beggiatoa spp. förekommer på sedimentbottnen intill och utmed klippväggens
fot, där sedimentet som regel är svart av svavelväteutfällningar.

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 normalutvecklat svart bälte med Calothrix scopulorum. som övergår
i en närmast heltäckande zon med rödalgen Hildenbrandia rubra. Spridda havstulpaner före-
kommer.

Bland blåstången Fucus vesiculosus (överst) och sågtången Fucus serratus (nedanför) finns
inslag med med de bladformade grönalgerna platt tarmtång Ulva linza, äkta havssallad Ulva
lactuca samt vanlig tarmtång Enteromorpha intestinalis.

Tångbältet övergår i en mer eller mindre heltäckande rödalgsvegetation med havsmossan
Ceramium rubrum (bild 1), fläckvis uppblandad medfintrådiga alger som Cladophora flexuosa

NULÄGESBESKRIVNING
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NULÄGESBESKRIVNING

Enteromorpha sp. och Pilayella littoralis (bild 2 och 4). Kelpen Laminaria saccharina före-
kommer sparsamt. Istället dominerar sargassosnärjan Sargassum muticum (bild 3 och 5).

Flertalet rödalger i sublittoralen är mer eller mindre övertäckta av trådalger. Rödalgsfloran repre-
senteras av korallalg Corallina officinalis, gaffeltång Furcellaria lumbricalis, Polyides
rotundus, Phyllophora truncata, P. pseudoceranoides, karragentång Chondrus crispus,
kalkkrustor Phymatolithon spp. och Cruoria pellita.

Vid övergången till ålgräsvegetationen dominerar stora exemplar av sargassosnärjan samt spridda
exemplar av sudare Chorda filum. Sargassosnärjan är ofta helt överväxt med brunslick Pilayella
littoralis (bild 3 och 4).

Sedimentbottnen hyser en tät ålgräsvegetation Zostera marina, som även denna till stora delar
är överväxt av trådalgerna Cladophora flexuosa, Enteromorpha sp. och Pilayella littoralis.
Havsanemonen Sagartiogeton viduatus förekommer frekvent på ålgräsbladen.

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 utformar vegetations-
samhällena. Ett tecken på kraftig vågexponeringfrån sydväst är den jämförelsevis bredare zonen
med cyanobakterier Calothrix scopulorum (”svarta bältet”) som utvecklats ovanför havstulpanerna
Balanus balanoides och rödalgen Hildenbrandia rubra. Inom ”svarta bältet” finns även ett smalt
grönt band med tarmtångarten Blidingia minima.

Bland blås- och sågtången växer måttligt med äkta havsallad Ulva lactuca, som även är spridd
inom algsamhällena nedanför. Omfattande och delvis heltäckande bestånd med rödalgen
Ceramium rubrum (bild 1 och 2) ingår i tångbältet och fortsätter ner till några meters djup.
Fläckvisa förekomster med bergsborsting Cladophora rupestris (bild 2) är vanligt i övre
Ceramium-bältet (bild 3). Ofta förekommer C. rupestris tillsammans med den monosifona
grönalgen Chaetomorpha melagonium.

Kelpvegetationen Laminaria saccharina är välutvecklad från ca 1 meters djup (bild 2 och 3).
Sparsamma inslag med fingertång Laminaria digitata och ektång Halidrys siliquosa (bild 4)
förekommer även. Ektångens artbundna epifyt Sphacelaria bipinnata (bild 4) är emellertid
sparsam. Bland kelpen och nedanför denna dominerar förutom de fintrådiga grönalgerna
Enteromorpha sp. och Cladophora flexuosa även buskformade rödalger (bild 7). Här finns
Phyllophora truncata, P. pseudoceranoides, karagentång Chondrus crispus, havsmossa
Ceramium strictum, tetrasporofytgenerationen till Bonnemaissonia hamifera, gaffeltång Fur-
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UTVÄRDERING

cellaria lumbricalis, Polyides rotundus, Rhodomela confervoides och korallalg Corallina
officinalis. Svampdjurskolonier Halichondria panicea (bild 7) är särskilt frekventa där klipp-
väggen har en brant lutning. Kalkkrustor Phymatolithon spp. täcker oftast större delen av glesare
beväxta klippytor.

Inom sublittoralen förekommer endast sparsamma inslag av Cystoclonium purpureum och
nervtång Delesseria sanguinea (oftast kraftigt avbetad).

På sedimentbottnen med skalgrus och skal finns en brokig algflora med framför allt grönslicken
Cladophora flexuosa, sargassosnärjan Sargassum muticum (bild 8). Bland rödalgerna märks
särskilt Rhodomela confervoides, gaffeltång Furcellaria lumbricalis, julgransalg Brongniartella
byssoides, Bonnemaissonia hamifera. Stora exemplar av sargassosnärjan är i regel överväxt av
de trådformade algerna Pilayella littoralis och Cladophora flexuosa.

4 JÄMFÖRELSER MED FÖREGÅENDE ÅR

I jämförelser mellan olika stationer har de fysikaliska skillnaderna stor betydelse för algvegetation-
ens utseende och utveckling. Genom att undersökningarna i Brofjorden har genomförts löpande
på samma stationer i flera år kan trender och långsiktiga förändringar belysas.

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. Undersökningsstationen
är belägen vid en hög och utskjutande udde som vetter mot nordost. Ljusförhållandena 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 likartade,
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 kraftigare vågexpone-
ring och följaktligen en bättre vattenkvalitet. Bro 5 har dessutom söderläge med mer solexpone-
ring 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 2003. I diagrammen på följande sidor redovisas förändringar se-
dan 1992.
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Station Bro 4

Stationen uppvisar en förbättring
vad avser artantal jämfört med ti-
digare undersökningar sedan
1992. Jämfört med föregående år
så är skillnaden uppenbar (se
diagram t h). Såväl grön, brun-
och framför allt rödalger har ökat
i antal. Antalet algbetande tång-
borrar var dock mindre år 2004.

Stationens allmänna intryck är
dock föga tilltalande med få
blad- och buskformade rödalgs-
formationer.

Grönalgszonerna i littoralen före-
föll mindre tydliga jämfört med tidigare undersökningstillfällen, vilket kan tolkas som en positiv
utveckling. Att den greniga svamptången Codium fragile fortfarande finns kvar är ytterligare ett
positivt tecken. Ett annat är återkomsten av brunalgen Sphacelaria cirrhosa.

Ett negativt inslag är dock att en fintrådig form av tarmtång Enteromorpha sp. tillkommit i sub-
littoralen där den eventuellt konkurrerar med Cladophora flexuosa. Sargassosnärjan Sargassum
muticum dominerar fortfarande de vegetationsklädda bottenytorna och förefaller öka i biomassa
för varje år som går.

Små exemplar av blåstång Fucus vesiculosus växer nu i vattenbrynet. Blåstången har tidigare haft
svårt att etablera sig på statio-
nen.

Sublittoralen domineras fortfa-
rande av stora mängder med
tarmsjöpungar Ciona intesti-
nalis.

Station Bro Extra

Även station Bro Extra  uppvi-
sar en viss förbättring i och med
antalet rödalger ökat  med 4.

Täckningsgraden med tråd-
formade grönalger och brun-
alger är märkbart  mindre i år än
vid tidigare undersöknings-

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

Utvecklingen av antalet grön-, brun- och rödalgsarter sedan år
1992 på station Bro Extra.
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tillfällen. Dock har den tråd-
formade tarmtången ökat på
bekostnad av grönslicken
Cladophora flexuosa och
brunslicken Pilayella littoralis.
Den sistnämnda var mycket ut-
bredd och täckte stora delar av
ålgräsbeståndet föregående år.
I nuläget är ålgräset förhållan-
devis fritt från trådalgspåväxt,
vilket är en utveckling i klart
positiv riktning (se bild 5-8 i
Bilaga 6).

Stationerna Bro Extra och Bro
5 har likartade bottenförhåll-
anden dvs bergsbotten, som på
bara några meters djup övergår
i sedimentbotten. En viktig skillnad är att ålgräs förekommer på Bro Extra, medan sediment-
bottnen på Bro 5 förekommer på 4-6 m djup, vilket ligger strax under gränsen till ålgräsets ver-
tikala utbredning för stationer inomskärs med god vattenkvalitet.

Någon knöltång Ascophyllum nodosum har inte observerats denna gång.

Station Bro 5

Stationen uppvisar en mindre tillbakagång jämfört med föregående år i och med antalet rödalger
minskat med två arter. Visuellt förefaller algsamhällenas sammansättning och kondition vara rela-
tivt lika tidigare undersökningtillfällen med vissa undantag som redovisas nedan.

Grenig svamptång Codium fragile har ej kunnat återfinnas i år. En annan sifonal grönalgsart
Bryopsis plumosa har däremot hittats på nytt, den förekom här år 1998 men förvann sedan.

Kelpformationen består i stort sett mest av välutvecklade Laminaria saccharina, medan inslaget
av fingertång Laminaria digitata är sparsamt och förefaller ha minskat sedan föregående år.
Fingertången är en betydelsefull indikatorart för god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem.

Av de tre undersökta stationerna är Bro 5 den som fortfarande uppvisar minst igenväxning med
trådalger, även om sargassosnärjan med påväxt av brunslicken Pilayella littoralis vinner allt mer
terräng.

Bland rödalgerna saknas i år den mikroskopiska epifyten Acrochaetium thuretii, som under
flera år har varit vanlig på tråd- och buskformade rödalger, särskilt Ceramium spp.

UTVÄRDERING

Utvecklingen av antalet grön-, brun- och rödalgsarter sedan år
1992 på station Bro 5.
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Sedimentbottnen med siltigt skalgrus och skal  på 4-6 meters djup, saknar alltjämt ålgräs Zostera
marina. Snärjtången Chorda filum utgör tillsammans med sargassosnärjan den dominerande
vegetationen inom de djupaste delarna på stationen (se bild 8 i Bilaga 7).

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Bedömningen är att en viss förbättring inträffat på de stationer som är belägna närmast Brofjord-
ens raffinaderiverksamheter, dvs Bro Extra och Bro 4. Därvid bedöms den minskade trådalgspå-
växten inom ålgräspopulationen på Bro Extra vara av särskilt stor betydelse. Man kan även kon-
statera att inga cyanobakterier har förekommit på vare sig alger eller bottensubstrat, vilket tidigare
varit fallet.

En minskning av antalet betande tångborrar kan ha bidragit till viss återhämtning av de sublittorala
algsamhällena.

Alltjämt föreligger ett igenväxningshot av sargassosnärjan och de epifytiska trådalger som denna
art tycks dra till sig. Igenväxningen har emellertid pågått med varierande intensitet sedan under-
sökningarna påbörjades 1989 (referens 1). Främst är det kelpformationen Laminaria spp. och
den sublittorala rödalgsvegetationen som påverkas negativt med tillbakagång och undanträngande.
Även ektången Halidrys siliquosa med dess artspecifika epifyt Sphacelaria bipinnata kan möj-
ligen också ha påverkats negativt av sargassosnärjans expansion.

Några anmärkningsvärt höga eller halter av kväve och fosfor under året fram till undersöknings-
tillfället har emellertid inte förekommit enligt vad som framgår av tabellen ovan, vilket således

UTVÄRDERING

             Mars 04              April 04                Maj 04
      DJUP       TOT-P    TOT-N      TOT-P     TOT-N      TOT-P     TOT-N
         m        µmol/l     µmol/l       µmol/l     µmol/l       µmol/l    µmol/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        µmol/l     µmol/l       µmol/l     µmol/l       µmol/l      µmol/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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UTVÄRDERING

Sargassosnärja på  5 m
djup, station Bro 5

Gracilaria vermiculophyllaantyder att någon påtaglig övergödningseffekt ej föreligger. Däremot har värdena under sommar-
månaderna varit generellt något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Om detta
kan ha bidragit till minskningen av trådalgspåväxten inom ålgräsvegetationen på station Bro Extra
är svårt att bedömma.

Den nedre alggränsen har detekterats till ca 15 m på station Bro 4.

Intressant är att den för Sverige nya rödalgsarten Gracilaria vermiculophylla som hittades i
september 2003 i Göteborgs skärgård (se omslagsfotot) har nu också hittats i Brofjorden om än
i ett enda litet exemplar.  Algen blir nära 2 m lång och har under innevarande år spridits med ovan-
ligt hög intensitet inom större delen av Göteborgs skärgård. Algens utveckling och spridnings-
kapacitet kan få betydande konsekvenser för den marina miljön inom den närmaste framtiden.

HydroGIS AB

Stenungsund 2004-11-02

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog

Tel: 0303-65691
Fax: 0303-65760
lars-harry@hydrogis.se
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SUMMARY

6 SUMMARY

The marine bentic algal flora on three localities situated in the Brofjord was investigated in the
middle of August 2004. The intention of the project was to detect influence on the marine
ecosystem from the activity of the petrochemical industrial 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. Underwater-
photographs (3ccd digital video) was taken and algal material for taxonomic examination was
collected along the transect line.

An overview of the long period changes in diversity is shown in the graphs on the pages 10-11.
The results from 2004 show that the number of algae species have decreased in station Bro 5,
while stations close to the Scanraff industries (Bro 4 and Bro Extra) shows a small increase in the
number of algae species.

Communities of algae were found to 15 meters depth.

As in previous year white patches with sulphuric bacteria were found at the base of the rock at
station Bro 4. The sublittoral fauna consists mainly of ascidia Ciona intestinalis, which invaded
the area in 2003. A decrease in abundance of the grazing sea-urchins Psammechinus miliaris at
the station may have contributed to a recovery of the sublittoral algal communities.

The filamentous algae threatening to cover the eelgrass community Zostera marina at station Bro
Extra have decreased in abundance. Measurement of nitrogen (Tot-N) and phosphorus (Tot-P)
concentrations in the seawater indicates slightly lower concentrations during the summer 2004
compared to previous year.

The continued expansion of Sargassum muticum appears to have a disturbing effect of the
sublittoral ecosystems - especially the kelp communities Laminaria saccharina and possibly also
the brown algae Halidrys siliquosa. The damage is ghenerally caused by Pilayella littoralis
which overgrow the Sargassum-plants and which finally cover all other vegetation.

A small sample of the for Sweden new species Gracilaria vermiculophylla was found at station
Bro 4. The red algae can be up to two meters long. The algae, first observed during 2003 in a
small bay in the archipelago of Gothenburg, are now widely distributed in the shallow waters
throughout the archipelago of Gothenburg. An expansion is to be expected in Brofjorden during
the following years.
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Sweden
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0303-65690
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Datum: 2003-08-22 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
Ahnfeltia plicata 0 0 0 0 0 0
Bonnemaissonia hamifera + 0 + + + +
Brongniatella byssoides + 0 + + + +
Callithamnion corymbosum 0 0 0 0 0 0
Callocolax sp. 0 0 0 0 0 0
Ceramium rubrum + + + + + +
Ceramium strictum 0 0 + + + +
Chondrus crispus 0 + + + + +
Corallina officinalis 0 + + + + +
Cruoria pellita 0 + 0 + + 0
Cystoclonium purpureum 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 +
Phymatholithon lenormandi 0 0 0 0 0 0
Phymatholithon polymorphum 0 0 0 0 0 0
Phymatolithon spp. + + + + + +
Phyllophora pseudoceranoides + 0 + + + +
Phyllophora truncata + 0 + + + +
Plumaria elegans 0 0 0 0 0 0
Polyides rotundus 0 + + + + +
Polysiphonia nigrescens 0 0 + 0 0 0
Polysiphonia elongata 0 0 0 0 0 0
Porphyra umbilicalis 0 0 0 0 0 0
Polysiphonia urceolata 0 0 0 0 0 0
Rhodomela confervoides + + + 0 0 +
Rhodomela virgata 0 0 0 0 0 0
                                            SUMMA: 10 9 18 15 13 16
Brunalger
Ascophyllun nodosum 0 0 0 0 0 0
Chorda filum 0 + + 0 + +
Desmarestia aculeata 0 0 0 0 0 0
Ectocarpales (Pilayella littoralis) + 0 + + + +
Elachista lubrica 0 + + 0 0 0
Fucus serratus 0 0 + 0 + +
Fucus vesiculosus 0 + + + + +
Halidrys siliquosa 0 + + + 0 +
Laminaria digitata 0 0 + 0 0 +
Laminaria saccharina + + + + + +
Lithoderma fatiscens 0 0 0 0 0 0
Sargassum muticum + + + + + +
Sphacelaria bipinnata 0 0 + 0 0 +
Sphacelaria cirrosa 0 0 0 + 0 0
                                            SUMMA: 3 6 10 6 6 9

Artförteckning samt jämförelse med situationen föregående år

Bilaga 4 (1)



fortsättning på nästa sida
Fortsättning från f g sida

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
Cladophora rupestris + 0 + + 0 +
Cladophora sp. 0 0 0 0 0 0
Chaetomorpha melagonium + 0 + + 0 +
Codium fragile + 0 + + 0 0
Enteromorpha intestinalis + + + + + +
Enteromorpha sp. (fingrenig) 0 0 0 + + +
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 4 8 8 6 7

Cyanophyta (sublittorala) 0 0 0 0 0 0
Beggiatoa spp. + 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: Karaktärsgivande flora och fauna från ytan ner till 20 m djup
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Bilaga 6Station Bro extra: Karaktärsgivande flora och fauna från ytan ner till 6 m djup
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Station Bro 5: Karaktärsgivande flora  från ytan ner till ca 6 meters  djup Bilaga 7
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