MOBIL EPIBENTISK FAUNA
I
GRUNDA KUSTOMRÅDEN
år 2010

UTFÖRD AV

HYDROGIS AB

Bohuskustens vattenvårdsförbund
Box 305
S-451 18 UDDEVALLA

Tfn 0522-159 80
E-mail: info@bvvf.se
www.bvvf.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

SAMMANFATTNING

3

2

SUMMARY

4

3

INLEDNING

5

METOD

5

3.1
3.1.1

FAUNAPROVTAGNING

5

3.1.2

SEDIMENTPROVTAGNING

7

4

RESULTAT

8

4.1

SEDIMENT

8

4.2

EPIBENTISK FAUNA

11

5

LÅNGTIDSTRENDER PÅ TVÅ STATIONER

15

6

SLUTSATSER

20

7

KÄLLOR

21

BILAGA 1 (1-18)

Epifauna fältdata juni 2010

BILAGA 2 (1-18)

Epifauna fältdata september 2010

Omslagsbild: Insamling av bottenfauna på musselbankar utanför Stenungsund.

HydroGIS AB rapport nr 626.
Ansvarig för rapporten: Lars-Harry Jenneborg
Tfn: 0303-65 691
E-mail: lars-harry@hydrogis.se

Medverkande: Mery-Lorna Jenneborg/HydroGIS AB.

ISBN 91-85293-69-5

Originaldokument: Mom 7 2011 01 21.pmd/pdf

ADRESS

TELEFON

FAX

E-POST

HEMSIDA

Ödsmåls industriväg 2
S-444 95 STENUNGSUND
Sweden

0303-656 90

0303-773 420

info@hydrogis.se

www.hydrogis.com 556553-2974

2

ORG. NR

SÄTE
STENUNGSUND

SAMMANFATTNING

1

SAMMANFATTNING

Under juni och september 2010 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 har utförts 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 har gjorts varav 2 skall var algtäckta och 2
algfria inom varje region.
Tio samlingsprov på ytsediment (0-20 mm) har tagits i varje vik. Samtliga prover analyserades på
organiskt kol (TOC), fosfor och kväve.
Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 4,5 mg C/g torrvikt sediment och
24,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,8 mg C/g sediment och 29 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Det är numera ingen större skillnad mellan algförande
och algfria vika och sedimentens innehåll av organiskt kol, fosfor och kväve.
Biomassan och individantalet har minskat för algförande vikar under de senaste tre åren. Medan
algfria vikar har mer oförändrade värden. Biomassan är nu ca 5 gånger mindre än vad den var
kring millenniumskiftet för algförande vikar. Antalet taxon (arter) har däremot varit tämligen konstant - men generellt lågt med ca 7 arter/m2. Vikar med alger har generellt något högre värden än
vikar utan alger.
Positivt i nuläget är dels att plattfiskyngel ökat kraftigt i år, dels återkomsten av skålsnäckan Patella vulgaris, dels tillbakagång av den invasiva främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla.
Långsiktiga trender
Långsiktiga trender har undersökts vid två stationer, dels vid Galterö i region 3 dels vid Sanden
i Göteborg (region 4). Antalet individer har minskat vid Galterö, medan biomassan har en ökande
trend för båda stationerna.
Jämför man utvecklingen beträffande antal taxon, individer och biomassa för de 8 algfria och de
8 algförande vikar med motsvarande för Galterö och Sanden, så har värdena konvergerat till
ungefär samma nivå för respektive parameter. Antalet taxon ligger nu vid ca 6 st, antalet individer
omkring 15 st och biomassan omkring 8 g /m2. Parametrarna går således mot en stabilisering
med låga värden. Dessutom är liten skillnaden mellan algförande och icke algförande vikar i sammanhanget.
Sedan undersökningarna inleddes 1999 har fosforvärdena ökat med en faktor på ca 5 gånger på
båda stationerna. Halten organiskt kol har en något ökande trend, medan kvävet ligger på ungefär
samma nivå som tidigare.
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SUMMARY

During June and September 2010, samples were taken using drop-net technique at 16 shallow
bays along the Bohus coast of Sweden with respect of mobile epibenthic fauna, which means
mobile marine animals that live on and above the sea bottom. The survey is performed in parallel
with aerial photographing of 180 bays along the Bohus coast with attention to filamentous algae.
The Bohus coast has for this purpose been divided into four regions. In each region were selected
two bays with filamentous algae and two bays free from filamentous algae.
Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) were also taken in each bay. All samples
were analysed for total carbon (TOC), nitrogen and phosphorous.
The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 4,5 mg C/g (dry
weight) and 24,5 mg C/g for the algal covered bays, and between 3,8 mg C/g and 29,0 mg C/g
for bays free from algae. At the present there is no pronounced difference between bays with or
without algae concerning the concentrations of TOC, nitrogen and phosphorous.
The biomass and the number of individuals have been decreasing during the last three years.
However bays free from algae show unchanged values. The biomass is now 5 times lower
compared to the situation at the millennium. The number of taxon (species) has been relatively
constant but generally low - about 7 species/m2. Bays with algae generally have somewhat higher
values compared to bays without algae.
Positive observations are real high numbers of juvenile flat fishes, reveal of the gastropod Patella
vulgaris and retraction of the invasive alien red algae Gracilaria vermiculophylla.
Long term trends
Long term trends have been investigated in two stations, at Galterö (region 3) and at Sanden (Gothenburg, region 4). The number of individuals has been decreasing at
Galterö, while the biomass shows an increasing trend at the both stations.
If the development is compared concerning number of taxon, individuals and biomass of the 8
bays with no algae and the 8 bays without algae, the values are convergent to about the same
level. The number of taxon are at the present about 6/m2, the number of individuals is about 15/
m2 and the biomass about 8/m2. The parameters seem to develope to a stabilized low level stage.
In addition the difference is small between bays with and bays without algae. Pattern can be
distinguished where the size of the shrimps Palaemon and Crangon increases.
Since the investigations were initiated the year 1999 the concentration of phosphorous has
increased 5 times at the both stations. The concentration of TOC has a slightly increased trend
while the nitrogen is about unchanged levels.
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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, som har pågått i
mer än ett decennium, 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

METOD

Under juni och september 2010 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 fig 3). Urvalet gjordes
från en parallellt genomförd undersökning med flygfotografering av 180 slumpmässigt valda vikar
i maj/juni respektive september utmed Bohuskusten (referens 29) 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 fig 1).
Det material som utvärderas omfattar 36x10 provtagningar med fallfälla, 36x10 samlingsprov
sediment och 40x5 samlingsprov på algbiomassa utmed Bohuskusten. Tillsammans med ca 500
flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 27) 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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Region 1
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Region 2

Region 2

Galterö

Galterö

Region 3

Region 4

Region 3

Sanden

Region 4

Sanden

September 2010

Juni 2010

Fig 1 Urval av stationer med avseende på algfria (bruna) och algtäckta (grön) vikar. De två
stationerna för långtidsstudier Galterö och Sanden redovisas med blåa symboler.

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, har inte långsamma och krypande djur, som t ex strandsnäckor Litorina spp. och nätsnäckor Nassa
reticulata medräknats. 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 ge en missvisande bild över stationens totala bio6
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massa i förhållande till övriga ingående arter. Däremot har småsnäckor som t ex Hydrobia medtagits av det faktum att dessa fyller en mycket viktig roll för de fintrådiga algernas avbetning.

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 cylinderprovtagare, som har en bottenyta av 60 cm2. De tio proverna blandades till ett samlingsprov och fraktades i kylväska för frysning innan de skickades till Eurofins laboratorium i Lidköping för analys
av torrsubstans TS och glödförlust för beräkning av totalt organiskt kol TOC, totalkväve (Kjelldal) och totalfosfor.
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, medan syresatt sediment uppvisar ljusare färgnyanser.

Fig 2. Grundområde med skalsand vid nordöstra Orust - region 3.
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4.1

SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 4,5 mg C/g torrvikt sediment och
24,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,8 mg C/g sediment och 29 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i juni med 19,9 mg C/g på
lokal 125 och i september med 29 mg C/g på lokal nr 125 - båda belägna i region 3. Den lägsta
organiska halten på 3,8 mg C/g sediment återfanns juni i en algfri vik i region 3. Resultatet av
sedimentanalyserna redovisas i tabellen nedan fig 3.
Fosfor- och kvävehalterna i sedimenten redovisas i fig 4 och 5 samt i Bilaga 1 och 2.
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 tidigare år. Redoxvärdena redovisas
i Bilaga 1 och 2.

Fig 3.Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2009 samt juni och
september 2010. Högsta och lägsta värden inom respektive månad har markerats med röd respektive
blå färg.
8
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N
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N

P

P

Fig 4.
VÅR:
Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2010.
Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor 0,1 för att få bättre plats i diagrammen
tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5 mg/g lagts in enbart för att underlätta
visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC). Därvid framgår att de flesta vikar med eller utan
alger har värden omkring denna linje. Staplarnas olika färger motsvarar olika regioner: region 1 är
orange och blå är region 4 etc.
Vad gäller TOC återfinns avvikande höga värden i en vik utan alger i region 1 och ett i en algförande
vik i region 3.
De flesta algförande såväl som algfria vikar relativt lika med avseende på sedimentets innehåll, dvs
värdena ligger omkring 0,5 mg/g, dock med lägre värden för kväve i några vikar. Man kan också
konstatera att variationen är något större beträffande kvävet jämfört med fosforn.
9
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Fig 5.
HÖST:
Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover från algförande
respektive algfri vik i september 2010. Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor
0,1 för att få bättre plats i diagrammen tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5
mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC).
Två vikar med alger i regionerna 2 och 4 har betydligt högre värden på TOC jämfört med övriga vikar.
Någon påtaglig skillnad beträffande övriga algförande respektive algfria vikar föreligger ej
I region 3 avviker en algfri vik med högre TOC-halt.
Notera att kvävehalterna varierar något mer än fosforvärdena ungefär som på våren (jfr fig 4).
10
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Generellt kan man konstatera att med några få undantagna vikar skiljer sig de algförande vikarna
sig tämligen lite från de algfria beträffande organiskt kol i sedimentet. Värdena är förvisso något
högre för algförande vikar men med ledning av den röda linjen för värdet 0,5 i fig 3 och 4 så ligger värdet i närhet av denna nivå för flertalet vikar oavsett alger eller inte.

4.2

EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2010 redovisas i tabellen fig 6 nedan med jämförelser från föregående år. En detaljerat redovisning med fältdata finns i Bilaga 1 (juni 2010) och i Bilaga 2 (september 2010).
I två algförande (region 1 och 4) och två algfria (region 4) vikar har ett högsta värde på antalet
taxon med 8 noteras. Från tabellen nedan (fig 6) kan man för övrigt inte utläsa några tydliga och
konsekventa skillnader i antal taxon, individantal och biomassa beträffande epifaunan i relation till
de båda habitaten med eller utan alger.
En minskning av antalet registrerade taxon (motsvarar arter) i fallfälleproven har skett sedan året
innan. I juni var antalet 14 taxon mot tidigare 17 och i september var antalet 15 jämfört med 19
året innan (se fig 8).

Fig 6. Regionvis sammanställning av artantal, individtäthet och biomassa i algförande (gröna) och
algfria vikar (orange) under juni respektive september. För att kunna jämföra har även föregående års
värden tagits med.
11
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Fig 7. Jämförelser
under 13 år mellan
algtäckta vikar och
algfria vikar med
avseende på
medelvärden för
faunans artantal,
individantal
respektive biomassa.

MOBIL EPIFAUNA

Antalet taxon (arter)
uppvisar små
variationer med en
eller ett par arter.
Variationen är något
mindre i algfria
vikar(gul linje). I
nuläget finns ingen
skillnad.

De fösta ca 5 åren var
individantalet
betydligt större i
vikar med alger (grön
linje) jämfört med
vikar utan alger.
Därefter följer
kurvorna varandra
mera och i nuläget är
antalet nästan lika i
de båda fallen.

Biomassan i vikar
med alger har legat
något högre än i vikar
utan alger. Endast år
1998 var biomassan
högre i vikar utan
alger.

12

RESULTAT

En intressant nyhet är att antalet plattfiskyngel i flera prov var mycket rikliga och i sådana antal
som aldrig tidigare observerats. I ett fallfälleprov från vik 349,6 fångades mer än 50 små plattfiskar i storleken 25-35 mm och flera andra prov innehöll också flera tiotal plattfiskar. Faunan i
övrigt domineras fortfarande av tångräkorna Palaemon elegans och P. adspersus - ofta med
mycket storväxta individer med en biomassa på flera gram. Tångräkorna dominerar under våren
och mot hösten ökar istället hästräkor Crangon crangon och bultfiskar som främst sandstubb
Pomatoschistus microps lerstubb och P. minutus. Pungräkor Praunus flexuosus förekommer
på vissa lokaler i stora mängder, helst där utflöden med sötvatten förekommer. Storspiggen
Gasterosteus aculeatus, som annars brukar vara mycket vanlig, har minskat oroväckande de
sista två åren. Endast fyra exemplar har fångats detta år. Övriga fiskarter som observerades var
skärsnultra Symphodus melops, tångspigg Spinachia spinachia, kantnål (tångsnälla) Sygnathus
typhle samt juvenila stadier till bultfiskar. Några ålyngel som annars förekommit då och då i fallfälleproven har ej heller observerats detta år.
Småsnäckor som Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum m fl arter, vilka är viktiga betare på
trådformade alger har inte noterats i fallfälleproven detta år.
Vid provtagning på steniga lokaler med blås- och sågtång samt intill tångvallar utmed stränderna
kommer i regel tångloppor Gammarus spp. med i proverna, men i år däremot inga tånglöss
Idothea sp.. Kräftdjuren är tillsammans med snäckorna de viktigaste betarna på algvegetationen.

Observerade taxon juni 2010

Observerade taxon september 2010

Carcinus maenas
Corophium volutator
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Nereidae
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Praunus flexuosus
Sygnathus typhle

Asterias rubens
Carcinus maenas
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gobiidae
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Spinachia spinachia
Sygnathus typhle
Symphodus melops

SUMMA 14
SUMMA 15

Fig 8. Svart text anger gemensamma taxon för både juni och september medan rödmarkerade är taxon
som bara noterats i respektive månad.
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Fig 9. Skålsnäckan Patella vulgaris som i stort sett varit helt försvunnen sedan 1980-talet har nu
kommit tillbaka på flera lokaler t ex vid västra Galterö norr om Stenungsund.

Positivt är att flera skålsnäckor Patella vulgaris har observerats på sten och berg i vattenlinjen.
Skålsnäckan var mycket vanlig på 1960-talet men försvann successivt på 1970-talet och har
därefter i stort sett varit försvunnen. Observerade exemplar är genomgående unga och högst ca
20 mm långa (se fig 9).
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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 dryg 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 infördes kväverening vid Gryaab.
Inom Galterös grunda sandbottnar saknades i stort sett fintrådiga grönalger under såväl juni som
september år 2010. Tångvegetation Fucus vesiculosus och F. serratus förekommer däremot på
utspridda stenar samt utmed klippstränderna och på en dryg meters djup finns en zon med tätt
ålgräs. Längre ut i Jordhammarsfjorden har numera ålgräset minskat avsevärt jämfört med ett par
år tillbaka vilket konstaterades med flygfotograferingen (se fig 10 nedan). Förlusten kan mycket

Sågtång
Tidigare tät ålgräsvegetation
som nu försvunnit

Fig 10. Flygfoto över Jordhammarsviken i juli 2010. Galteröviken 103,11skymtar i bildens högra kant.

väl komma att påverka grundbottenfaunan i Galteröviken. Orsaken till förlusten av ålgräs är okänd.
Någon sk bottenvändning (jfr referens 27) i området har inte observerats vid de föregående
undersökningstillfällena.
Vid Sanden förekom mindre mängder med fintrådiga alger år 2010 tillskillnad mot ingen förekomst föregående år.
15
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mg g-1

GALTERÖ

*

* TOC-värdena har multiplicerats med en faktor på 0,1 för att bättre passa in i
diagrammet med övriga parametrar.
mg g-1

SANDEN

*

Fig 11. Utvecklingen av parametrarna totalt organiskt kol (TOC), kväve (N) och fosfor (P) i ytsediment
vid stationerna Galterö (Stenungsund, region 3) och Sanden (Göteborg, region 4) sedan år 1999.
Halten av organiskt kol (TOC) uppvisar en kontinuerlig ökning sedan millenniumskiftet på båda
stationerna, men är tydligast vid Sanden. Vid Galterö kan dessutom en ökning av både TOC och kväve
urskiljas mot höstarna.
Sedan undersökningarna inleddes 1999 har också fosforvärdena ökat på båda stationerna och kurvorna
följer i stort sett utvecklingen av TOC. Vid Sanden är kurvorna nästan parallella. Kvävevärdena är mer
varierande. Sedan millenniumskiftet är värdena något högre vid Sanden och något lägre vid
Galterö.Diskontinuiteten för kväve år 2003 beror på borttaget värdet av en kraftigt avvikande höjning
av kvävehalterna på båda stationerna.
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FAUNA - Station Galterö (region 3) vid Stenungsund i Askeröfjorden
Antal taxon/m2

Antal individer/m2
Fig 12. Viken sydost om Galterönäset i juni 2008. De
mörka ytorna i vikens centrala delar är ålgräsvegetation.
Fig 13. Diagram över trendutvecklingen sedan 1992 vid
Galterö. Den röda trendlinjen har uttagits som polynom
med en ordningsfaktor 5, för att på ett mera åskådligt
sätt redovisa utvecklingen.

Antalet taxon (arter)/m2 är en enhet mindre jämfört med
förra året. Regressionslinjen behåller formen av en
ordinär sinuskurva med en periodicitet på ca 10 år.

Biomassa g/m2
Individantalet har sedan undersökningsseriens början
minskat påtagligt och konstant från närmare 90
individer/m2 till nuvarande värden kring 10.

Biomassan minskade kraftigt fram till år 2001, varefter
den ökat kontinuerligt. Nuvarande värde ligger högre
jämfört med biomassan vid Sanden i Göteborg.
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FAUNA - Station Sanden (region 4) vid västra Hisingen i Göteborg

Antal taxon/m2

Antal individer/m2

Fig 14. Sanden med grundområden och småbåtshamn
år 2005.
Fig 15. Diagram över trendutvecklingen sedan 1999
vid Sanden på västra Hisingen. Den röda trendlinjen
har uttagits som polynom med en ordningsfaktor 5,
för att på ett mera åskådligt sätt redovisa
utvecklingen.

Biomassa g/m2
Antalet taxon (arter) och individer ligger fortfarande
på en nivå som ungefär motsvarar undersökningsperiodens medelvärde, dvs förändringen är liten.

Jämfört med Galterö ligger individantalet på samma
nivå.

Biomassan har sedan flera år haft en ökande trend
och ser ut att fortsätta så. Den är ca 5 gånger så hög
som under de första undersökningsåren då den var
både tämligen konstant och låg (ca 1,5 g/m2).
Biomassan ligger på något lägre nivå jämfört med
Galterö i region 3.
18
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Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC) redovisas sedan år
1999 i diagrammen fig 11.
Halten av organiskt kol (TOC) uppvisar en kontinuerlig ökning sedan millenniumskiftet på båda
stationerna, men är tydligast vid Sanden. Vid Galterö kan dessutom en ökning av både TOC och
kväve urskiljas på höstarna.
Sedan undersökningarna inleddes 1999 har också fosforvärdena ökat med en faktor på ca 5
gånger på båda stationerna och kurvorna följer i stort sett utvecklingen av TOC. Vid Sanden är
kurvorna för TOC och P nästan parallella.
Kvävevärdena är mer varierande- särskilt vid Galterö. Jämfört med millenniumskiftet är värdena
något högre vid Sanden och något lägre vid Galterö. Diskontinuiteten för kväve år 2003 beror på
borttaget värdet av en kraftigt avvikande höjning av kvävehalterna på båda stationerna.
De röda trendlinjerna i diagrammen fig 13 och 15 har uttagits som polynom med en ordningsfaktor 5, för att på ett åskådligt sätt redovisa utvecklingen.
Antalet taxon (motsvarar ungefär antalet arter) visar liten variation under hela undersökningsserien. Störst antal finns vid Galterö (7 arter), medan antalet vid Sanden bara är fem.
Antalet individer och biomassa förefaller mer intressanta som parametrar för bedömning av långsiktiga förändringar. Individantalet vid Galterö har sedan undersökningsseriens början minskat
kontinuerligt från ca 50-90 individer/m2 till endast ca 15 där kurvan nu tycks plana ut. Vid Sanden
förefaller antalet individer redan ligga på denna utplanade nivå.
Mest intressant är utvecklingen av faunans biomassa på båda stationerna. Vid Galterö minskade
biomassan kraftigt fram till undersökningsseriens mitt, varefter den ökat kontinuerligt igen. Nuvarande värde ligger något högre jämfört med biomassan vid Sanden. Biomassan vid Sanden var de
första åren tämligen konstant, men den både ökade och varierade kraftigt därefter.
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•
Utvecklingen vid Galterö och Sanden, visar på att biomassan ökar medan individantalet är
relativt konstant eller minskar (se diagram i fig 13 och 15). Observationer de senaste två åren tyder på att tångräkor och hästräkor har ökat i storlek, vilket skulle kunna vara en effekt av avsaknad av predatorer som större fisk. Bytesdjuren får därmed chans till ökad livslängd och därmed
också storlek. Då även räkorna rovdjur kan en ökad predation från allt större individer också
påverka den egna avkommans överlevnad negativt, vilket skulle kunna förklara minskningen av
antalet individer vid Galterö. Det bör emellertid påpekas att höga individantal och låg biomassa
innebär att organismerna är små och många, som t ex stora kvantiteter med små pungräkor eller
fiskyngel.
Särskilt intressant är att om man jämför långtidsutvecklingen beträffande antal taxon, individer och
biomassa för algfria och algförande vikar (fig 7) med motsvarande för Galterö (fig 13) och Sanden (fig 15), så har värdena konvergerat till ungefär samma nivå för respektive parameter. Antalet
taxon ligger nu vid ca 6 st, antalet individer omkring 15 st och biomassan omkring 8 g/m2. Parametrarna går tydligen mot en stabilisering med låga värden. Dessutom har skillnaden mellan algförande och icke algförande vikar blivit nästan obefintlig. Antalet registrerade taxon också minskat jämfört med föregående år. Sammantaget så tycks situationen i de kustnära bottnarnas fortsatt
gå mot en försämring eller att den nu planat ut till en möjlig vändpunkt av det störda ekosystemet.
•
De förmodligen första undersökningarna av grunda områden gjordes slutet av 1970-talet
(längs Stenungsundskusten i referens 37). Då varierade antal taxon (artantalet) i fallfälleproven
mellan 15-20, vilket är ungefär dubbelt så högt jämfört med nuvarande förhållanden. Vid Galterö,
som också ingick i undersökningarna på 1970-talet, var antalet taxon 19 st och antalet individer
35 per m2. Nuvarande antal för år 2010 är endast 5 vid Sanden (fig 15) respektive 7 vid Galterö
(fig 13).
Intressant är också att jämföra resultaten från fallfälleprov utförda år 1983 (referens 38). Ingående arter avseende bara kräftdjur och fiskar låg då mellan 23 och 25 mot nuvarande 15. Bara
detta visar på att en tydlig utarmning av ekosystemet föreligger numera.
•
Det finns dock några positiva händelser som mycket väl kan tyda på att en förbättring skulle
kunna utvecklas nämligen dels att plattfiskyngel ökat kraftigt, dels återkomsten av skålsnäckan,
dels tillbakagången av den invasiva främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla, vilket redovisats i rapporten om fintrådiga grönalger (referens 29).
Slutligen får man inte glömma fisken när man förvaltar ett ekosystem - allt hänger ihop - och utan
en god fiskförvaltning kommer problemen med s k eutrofieringseffekter att förvärras
HydroGIS AB
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