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Sammanfattning
Makroalger på tre stationer i Brofjorden inventeras 
årligen i syfte att upptäcka eventuella förändringar i 
artsammansättning och utbredning som kan spegla 
en miljöpåverkan från omgivningen. Den långsik-
tiga övervakningen är en del av BVVF kontrollpro-
gram och har pågått sedan 1989.

Årets inventering utfördes i september 2009 och 
metodiken innefattade dykinventering längs med 
en linje (transekt) på respektive station. Längs med 
transekten dokumenterades algsamhällets artsam-
mansättning samt djuputbredning och täckningsgrad 
för respektive art. Täckningsgraden skattades enligt 
en standardiserad 7-gradig skala. 

De tre stationerna i Brofjorden är placerade i en 
gradient inifrån och ut i fjorden, vilket resulterar i 
varierande exponeringsgrad och djup.

Den djupaste stationen, Bro 4, ligger längst in i 
Brofjorden och är en skyddad lokal. Här dominerade 
rödalger större delen av transekten. Vid ytan påträf-
fades ett blåstångsbälte (Fucus vesiculosus) och 
djupare observerades andra större brunalger, såsom 
bladalgen Saccharina latissima och sargassosnärja 
(Sargassum muticum), vilka förekom i relativt låga 
tätheter. Rödalgerna dominerades av olika bladfor-
made arter som påträffades intill bergväggen samt 
epifytiska (fastsittande på andra alger) röda tofsal-
ger (Bonnemaisonia/Spermothamnion) och rödsleke 
(Ceramium virgatum). Den nyintroducerade rödal-
gen Heterosiphonia japonica, som dokumenterades 
på stationen första gången 2008, påträffades i höga 
tätheter inom djupintervallet 0,2 och 4 meter. 

Längre ut i fjorden är Bro Extra och Bro 5 belägna 
som båda är relativt grunda. Bro Extra ligger något 
mer skyddad och nedanför den grunda bergväggen 
påträffades en ålgräsäng (Zostera marina) på 2,5 
meters djup. Bältesbildande blåstång och sågtång 
(Fucus serratus) dominerade grunt följt av blad-
tången Saccharina latissima. Även sargassosnärja 
observerades. Under algbältet påträffades bladfor-
made rödalger och epifytiskt dominerade rödsleke. 
Bland ålgräset noterades lösliggande alger och rela-
tivt höga tätheter av ullsleke (Ceramium tenuicorne). 
Epifytiskt förekom även Heterosiphonia japonica.

På den exponerade stationen Bro 5 dominerade 
Fucus-arter på den grunda berghällen följt av Sac-
charina latissima. Algsamhället dominerades för 
övrigt av epifytiska rödalger, såsom tofsalger och 
rödsleke samt underliggande röda bladalgerna. Den 
djupare delen utgjordes av en heterogen botten där 
bl.a. sargassosnärjan, taggtång (Desmarestia acule-
ata) och snärjtång (Chorda fi lum) påträffades. Dju-

pare var även nervtång (Delesseria sanguinea) och 
grovslick (Polysiphonia elongata) vanligt förekom-
mande. Endast enstaka exemplar av Heterosiphonia 
japonica noterades på den djupa delen av stationen.

Vid en jämförelse i artförekomst mellan år noteras 
inga större förändringar i artantal och fördelningen 
mellan grön- röd- och brunalger sedan provtag-
ningen startade 1989 på de tre stationerna. Det kan 
emellertid konstateras att den introducerade sargas-
sosnärjan blivit relativt vanlig samt att den introdu-
cerade rödalgen japanplym (Heterosiphonia japo-
nica), som dokumenterades första gången 2008, nu 
har en större utbredning än året innan. 

Vid årets inventering hade den djupare stationen 
Bro 4 en god status enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder. Det är dock den enda av de inventerade 
stationerna som uppfyller djupkraven för beräkning 
av ekologisk status, varpå en bedömning av området 
inte är möjlig. Då stationerna varierar i utseende och 
placering är det svårt att behandla transekterna som 
tre representativa replikat i jämförande statistiska 
analyser. Istället görs en grov bedömning av eventu-
ella förändringar på respektive lokal utifrån de årliga 
inventeringarna. 

Sammantaget bedöms algsammansättningen på 
stationerna, utifrån en grov uppskattning, vara rela-
tivt stabil. Det fl eråriga Fucus-släktet och den stora 
bladtången förekommer fortfarande på stationerna 
och bältesdominerande rödalger förekommer både 
under och som påväxt på övriga alger. Inte heller 
noteras någon större täckningsgrad av snabbväxande 
fi ntrådiga arter som gynnas av övergödning.

Summary
This study investigates possible changes and trends 
of macro algae in the bay of Brofjorden and is a part 
of the BVVF monitoring programme, since 1989.

The fi eld sampling was carried out at 3 sites 
within Brofjorden in September 2009. The method 
was based on scuba diving along transects, estima-
ting coverage, species composition and depth range 
of macro algae. For coverage a 7-graded range was 
used according to standardized methods.

The 3 sites in Brofjorden are located in a gradient 
outwards, resulting in differences in in the levels of 
exposure and depths. The deepest site, Bro 4, has the 
lowest exposure level and the fi lamentous red algae 
dominated in coverage. Even large algae species 
such as the genus Laminaria and Fucus were found; 
in addition the invasive species Sargassum muticum 
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Figur 1. Brofjorden ligger norr om Lysekil mellan Gullmarsfjorden och Åbyfjorden.

Bakgrund/Syfte
På uppdag av Bohuskustens vattenvårdsförbund 
(BVVF) utför Marine Monitoring AB årligen en 
inventering av makroalger på tre stationer i Bro-
fjorden. Inventeringen är en uppföljning av det 
övervakningsprogram som pågått sedan 1989. Syf-
tet med övervakningen är att upptäcka långsiktiga 
förändringar i makroalgernas artsammansättning 
och djuputbredning  som speglar en påverkan från 
omgivande verksamheter i och omkring Brofjorden. 
Detta syftar främst på en ökad belastning av närsal-
ter (övergödning) och föroreningar. En ökad belast-
ning av närsalter kan innebära en förändring i art-
sammansättningen då snabbväxande fi ntrådiga alger 
gynnas av ökad tillgång på närsalter (kväve, fosfor). 
Övergödning ökar även planktonproduktionen, och 
därmed vattnets grumlighet, vilket minskar algernas 
ljustillgång och därmed  algernas djuputbredning. 
Därtill kan ökad nedbrytning  resultera i syrebrist 
och svavelbakterier, främst i skyddade områden med 
dålig vattenomsättning. Växternas produktion kan 
också påverkas negativt av gifter i miljön.

Tidigare har makroalger på de utvalda stationerna 

were located together with another invasion species 
Heterosiphonia japonica, found in the area for the 
fi rst time in 2008. 

Further out, at relatively shallow depths, the 
sites Bro Extra and Bro 5 are located. Bro Extra is 
somewhat less exposed and an eelgrass meadow 
was found at a depth of 2,5 m. High densities of the 
genus Fucus and Laminaria were found and deeper, 
red algae dominated. In the eelgrassmeadow, fi la-
mentous unattached algae were drifting at the bot-
tom and the invasive species Heterosiphonia japo-
nica were also observed.

At the exposed site Bro 5, red algae dominated the 
coverage at all depths. There were also stands of lar-
ger brown algae such as Laminaria and Fucus. The 
invasive species Sargassum muticum were found on 
deeper depth.
When the results are compared over the years no 
obvious changes in the number of species are detec-
ted since the fi rst monitoring 1989 at any of the 3 
sites. 
In conclusion, all sites are relatively stable regarding 
macro algae. The important larger brown algae still 
occurs without remarkable epifauling of fi lamentous 
algae, indicating a water quality of good status. 
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Figur 2. Karta över Brofjorden med de tre inventerade 
stationerna (Bro 4, Bro Extra, Bro 5).

Områdesbeskrivning
Brofjorden ligger strax norr om Lysekil mellan Gull-
marsfjorden och Åbyfjorden och är den minsta av 
dessa tre fjordar (fi gur 1). Maxdjupet inne i fjorden 
ligger på ca 40 meter. Innanför fjordens mynning är 
oljeraffi naderiet Preemraff Lysekil beläget. 

De olika transekterna är placerade i en gradient 
inifrån och ut i fjorden (fi gur 2). Längst in ligger sta-
tion Bro 4 som är den djupaste av stationerna där 
hårt substrat övergår i mjukbotten på ca 18 meters 
djup (fi gur 3). Bro Extra är en grund station belägen i 
mitten av fjorden (fi gur 4). Hårdbotten med associe-
rande alger övergår i mjukbotten redan på 2,5 meter 
och domineras därefter av en tät ålgräsäng med 
inslag av enstaka sten och block. Även station Bro 5 
(fi gur 5) är en relativt grund lokal med ett heterogent 
substrat bestående av både häll och sandbotten med 
inslag av stenblock. Vid tidigare inventeringar slu-
tade transekten på ca 7 meters djup men förlängdes 
vid årets undersökning. varpå en vertikal häll mellan 
7 och 11 meter inkluderades. Stationen ligger även 
längst ut av de tre stationerna, är mer vågexponerad 
än de andra och torde därmed ha en bättre vattenkva-
litet (fi gur 5). 

Figur 3. Station Bro 4 med position, presenterad i WGS-
84 format (decimalgrader), samt transektens riktning/
bäring.

Figur 4. Station Bro Extra med position, presenterad i 
WGS-84 format (decimalgrader), samt transektens rikt-
ning/bäring.

Figur 5. Station Bro 5 med position, presenterad i WGS-
84 format (decimalgrader), samt transektens riktning/
bäring.

i Brofjorden undersökts åren 1989, 1992, 1994, 1995 
samt varje år från 1998 fram till årets undersökning. 
De parametrar som främst studeras är artsamman-
sättning, täckningsgrad och djuputbredning.

Position: N58,35583 E11,42756    Bäring: 350º

Position: N58,35268 E11,41702    Bäring: 30º

Position: N58,34611 E11,39608     Bäring: 55º
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Utförande
De tre stationerna/transekterna inventerades i enlig-
het med Naturvårdsverkets handbok för miljööver-
vakning, undersökningstyp vegetationsklädda bott-
nar, ostkust (2004). Metodiken används bl.a. inom 
nationella och regionala övervakningsprogram för 
en långsiktig övervakning av den marina miljön 
samt vid basinventering av Natura 2000 och skyd-
dade områden (Naturvårdsverket 2007).

Metoden avser att dokumentera vegetationens 
artsammansättning samt djuputbredning och täck-
ningsgrad för respektive art och utförs genom linje-
taxering. Detta innebär att en dykare simmar längs 
en transektlina som läggs ut vinkelrätt mot djupkur-
vorna. Transekten sträcks ut från strandlinjen ner 
till vegetationens djuputbredningsgräns. Inventera-
ren skattar kontinuerligt täckningsgrad av vegeta-
tion och bottensubstrat inom en 6 m bred korridor 
utmed transektlinan (fi gur 6). En ny skattning anges 
vid varje tydlig förändring av substratet eller artsam-
mansättning och/eller täckningsgrad. Vid mycket tät 
vegetation, då en förändring är svår att upptäcka, 
kan transekten delas in i fasta djupintervall. Vid 
varje ny förändring och/eller djupintervall anges 
djup, avstånd, bottensubstrat, total täckningsgrad av 
upprättstående vegetation, sedimentpålagring och 
lösdrivande alger inom transekten. Täckningsgrad 
anges per art eller lägsta möjliga taxa av vegetation 
enligt en 7-gradig skala (faktabox 1). Bottensubstra-
tet anges utifrån de 6 klasserna: häll, block, sten, 
grus, sand, mjukbotten och skattas enligt samma 
7-gradiga skala medan sedimentpålagring uppskat-
tas utefter en 4-gradig skala (faktabox 1). Dessutom 
noteras om algerna förekommer epifytiskt på annan 
vegetation. Kvantitativa prover samlas in längs tran-
sekten vid osäkerheter i fält för att säkra en hög tax-
onomisk precision. Djupet korrigeras till normalvat-
tenstånd med hjälp av vattenståndsdata från SMHI:s 
närmast mätstation.

Inventeringen utfördes i september 2009 och de 
olika transekterna placerades på samma position 
som tidigare år. Då transekten inte är utmarkerad 
på botten kan placeringen förskjutas något. Detta 
får ingen större betydelse på en homogen berghäll. 
Däremot på en heterogen botten, som utgörs av både 
mjukbotten, häll och stenblock, kan en förskjutning 
åt något håll få stor betydelse för variationen i sub-
stratets täckningsgrad mellan inventeringstillfällen. 
Då de fl esta alger dominerar på hårt substrat påver-
kar detta indirekt täckningsgraden av alger. 

Vid varje station noterades position, siktdjup och 
salthalt. 

Box 1 . 
Vid dykinventeringen skattas täckningsgraden av mak-
roalger enligt en standardiserad 7-gradig skala (Natur-
vårdsverket 2004):

1:  enstaka individ/exemplar
2: 5 %, fl er än enstaka individ/exemplar men  
 knappt täckande av ytor
3: 10 %, mer än enstaka exemplar, dock mindre  
 än 1/4
4: 25 %, klart mindre än hälften men bältes-
 bildande
5: 50 %, ca hälften
6: 75 %, ej heltäckande men klart mer än hälften
7: 100 %, heltäckande

Sedimentpålagring skattas enligt standardiserad 4-gra-
dig skala (Naturvårdsverket 2007):

1: ingen sedimentpålagring
2: liten sedimentpålagring (om sedimentet 
 virvlas upp lägger det sig genast)
3: måttlig sedimentpålagring (om sedimentet  
 virvlas upp stannar det kvar en stund)
4: kraftig sedimentpålagring (förstör sikten för  
 inventeraren resten av dyktiden)

30 m längd 

c:a 10 m bredd 

50% A 
10% B 
0% C 

10% A 
0% B 
1% C 

0% A 
10% B 
5% C 

0 m 

8 m

16 m 

27 m

6 m bredd

Figur 6. Schematisk skiss över linjetaxering av algers 
(A,B,C) täckningsgrad längs en transekt. Ny täcknings-
grad anges vid varje djupmeter eller vid varje tydlig för-
ändring av bottenmiljön.

All data från dyktransekterna har matats in i databa-
sen Martrans och levererats till datavärd.
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Resultat
På de tre stationerna i Brofjorden dominerar tång-
arter och bältesbildande rödalger beroende av djup. 
Grön- och brunalger har sin huvudsakliga växtplats 
grunt medan rödalger påträffas djupare. Vid inven-
teringen 2008 observerades den nyintroducerade 
arten japanplym Heterosiphonia japonica för första 
gången vid två av de tre inventerade transekterna i 
Brofjorden. Vid årets undersökning noterades arten 
på alla stationer men med varierande täckningsgrad.

Resultaten från de tre stationerna beskrivs nedan 
under respektive rubrik. Djuprelaterad täcknings-
grad hos påträffad taxa presenteras i bilaga 1 och  
respektive stations djupprofi l samt påträffade algers 
djuputbredning illustreras grafi skt. Då täcknings-
grad skattas utefter en 7-gradig skala och inte i 
exakta procenttal samt att alger växer på varandra 
som epifyter kan täckningsgraden överstiga 100 %.

Station Bro 4

Den innersta stationen, Bro 4, utgörs av en berghäll 
som övergår i mjukbotten mellan 17 och 20 meters 
djup. Hällen är mestadels brant men bitvis påträffas 
klippavsatser på några meter där skalgrus och lös-
drivande alger ansamlas. Vid inventeringstillfället 
var sikten dålig och sedimentpålagringen hög, vilket 
försvårade inventeringsarbetet.

Vid årets inventering noterades 33 algtaxa, förde-
lat på 7 grönalger, 8 brunalger, 16 rödalger och 2 
skorpbildande alger. Bilaga 1 presenterar den djup-
relaterade täckningsgraden hos påträffad taxa och 
stationens djupprofi l och algernas djuputbredning 
illustreras i fi gur 8 respektive 9. 

Bergväggen de översta 2 djupmetrarna är verti-
kal och bland algerna påträffades höga tätheter av 
blåmussla (Mytilus edulis). Vid vattenlinjen obser-
verades ett bälte av blåstång (Fucus vesiculosus) 
som var täckt av den epifytiska brunalgen tångludd 
(Elachista fucicola). Tillsammans med blåstången, 
intill bergväggen, observerades även olika arter av 
tarmtång (Ulva intestinalis/compressa/procera/pro-
lifera), bergborsting (Cladophora rupestris) blad-
sallat (Ulva lactuca) och fjäderslick (Polysiphonia 
fucoides). Nedanför blåstångsbältet påträffades rela-
tivt låga tätheter av bladtång (Saccharina latissima) 
samt den introducerade brunalgen Sargassum muti-
cum tillsammans med en täckande matta av rödal-
ger. Rödalgerna dominerades av rödsleke (Cera-

mium virgatum) och tofsalger (Bonnemaisonia/
Spermothamnion) och rödsleken var delvis täckt av 
fi ntrådiga rödalger inom gruppen Acrochaetiaceae. 
Intill bergväggen dominerade bladformade rödal-
ger (Chondrus crispus och Phyllophora/Coccotylus) 
och korallalg (Corallina offi cinalis). På 2 meters 
djup noterades ektång (Halidrys siliquosa) med den 
associerade, epifytiska, ishavstofsingen (Sphacela-
ria cirrosa). Liksom inventeringen 2008, påträffades 
den introducerade arten japanplym (Heterosiphonia 
japonica) epifytiskt på andra alger. Höga tätheter 
noterades inom djupintervallet 0,2 och 4 meter. Den 
djupa delen av transekten dominerades av grovslick 
(Polysiphonia elongata) tillsammans med nervtång 
(Delesseria sanguinea) och andra röda bladalger 
(Phyllophora/Coccotylus). Även Sargassum muti-
cum observerades relativt djupt (9 m) och japan-
plym och P. fucoides noterades ner till 16 meter. 
Andra arter som observerades i rödalgsbältet var 
bl.a. rödris (Rhodomela convervoides) havsborsting 
(Cystoclonium purpureum), julgransalg (Brongniar-
tella byssoides) och gaffeltång (Furcellaria lumbri-
calis). Bland rödalgerna förekom även relativt höga 
tätheter av fi ntrådiga grönalger (Cladophora sp.) ner 
till ca 5 m djup. Även andra grönalger såsom grön 
svamptång (Codium fragile) påträffades här. Längs 
med i stort sett hela djupprofi len noterades höga tät-
heter av krustabildande kalkalger intill berget som 
är tåliga i dåliga ljusförhållanden. De sista djupme-
trarna utgjordes av en vertikal bergvägg som domi-
nerades av tarmsjöpung (Ciona intersinalis).

Figur 7. På stationerna i Brofjorden påträffades den 
introducerade brunalgen Sargassum muticum.



8

Bohuskustens vattenvårdsförbund Makroalger i Brofjorden 2009 Marine Monitoring AB

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30 35 40

D
ju

p
(m

)

Avstånd (m)

Block
Grus

Polysiphonia elongata

Polysiphonia spp./Delesseria/Coccotylus

Bonnemaisonia/Spermothamnion
Ceramium virgatum

Saccharina latissima
Sargassum muticum

Coccotylus/Phyllophora
Heterosiphonia japonica

Fucus vesiculosus

Ciona intestinalis

Häll

Figur 8. Djupprofi l över Station Bro 4 med bottensubstrat och de dominerande arterna.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Elachista fucicola 

Fucus vesiculosus

Polysiphonia fucoides

Cladophora rupestris

Ulva compressa/intestinalis

Ulva lactuca

Ulva procera/prolifera

Halidrys siliquosa

Saccharina latissima

Sargassum muticum

Sphacelaria cirrosa 

Sphacelaria sp.

Acrochaetiaceae

Bonnemaisonia/Spermothamnion 

Ceramium virgatum 

Chondrus crispus

Coccotylus/Phyllophora

Corallina officinalis

Cystoclonium purpureum

Heterosiphonia japonica

Bryopsis plumosa 

Cladophora sp.

Codium fragile

Delesseria sanguinea

Lomentaria clavellosa

Lithothamnion/Phymatolithon

Ectocarpus/Pylaiella 

Brongniartella byssoides

Hildenbrandia/Pseudolithoderma

Rhodomela confervoides

Furcellaria lumbricalis

Polysiphonia elongata

Phycodrys rubens

Djup (m)
Djuputbredning Bro 4

Figur 9. Djuputbredning hos påträffade algtaxa vid Bro 4 i Brofjorden. En art kan förekomma både grunt och djupare 
och bitvis helt försvinna längs transekten. De färglagda stablarna illustrerar således inom vilka djupintervall respektive 
alg påträffades (Rött=rödalger, Brunt=brunalger, Grönt=grönalger).



9

Bohuskustens vattenvårdsförbund Makroalger i Brofjorden 2009 Marine Monitoring AB

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

D
ju

p
(m

)

Avstånd (m)

Ceramium virgatum

Fucus serratus
Chondrus crispus

Bonnemaisonia/Spermothamnion
Saccharina latissima

Zostera marina 100 %

Fucus vesiculosus

Coccotylus Furcellaria

Block
Mjukbotten

Ceramium tenuicorne

Häll

Figur 10. Djupprofi l över Station Bro Extra med bottensubstrat och de dominerande arterna.

Station Bro Extra

Den grunda lokalen Bro Extra utgörs av en berghäll 
ned till ca 2,5 meters djur. Därefter övergår hårdbot-
ten i mjukbotten med skalgrus och lösdrivande alger 
som ansamlats intill bergväggen. Några meter längre 
ut från land breder en tät ålgräsäng (Zostera marina) 
ut sig på det fi nare sedimentet. Bland ålgräset påträf-
fas lösliggande alger samt en del mindre sten och 
stenblock. Transekten slutade vid årets inventering 
ca 50 meter ut från land på 4,4 meters djup, där 
större stenblock påträffades. 

Stationen utgör dåliga förhållanden för övervak-
ning av makroalger, då många djuptoleranta arter 
uteblir samt att arterna maximala djuputbredning 
inte går att bestämma. 

Totalt påträffades 36 algtaxa fördelat på 5 grönalger, 
11 brunalger, 18 rödalger och 2 skorpbildande alger. 
Bilaga 1 presenterar den djuprelaterade täcknings-
graden hos påträffad taxa och stationens djupprofi l 
och algernas djuputbredningen illustreras i fi gur 10 
respektive 11.

På berget ovan vattenlinjen observerades den låg-
växande grönalgen krusalg (Prasiola stipiata) och 
strax under vattenytan noterades ett bälte av grönal-
gen tarmtång (Ulva procera/prolifera) tillsammans 
med blåstång (Fucus vesiculosus). Blåstångsbältet 
följdes av sågtång (Fucus serratus) och därefter av 
bladtång Saccharina latissima. Även den introduce-
rade brunalgen Sargassum muticum observerades. 
Under tångbältena förekom grönalgerna bergsbor-

sting (Cladophora rupestris) och havssallat (Ulva 
lactuca) samt fl ertalet rödalger såsom havsris (Ahn-
feltia plicata), karragentång (Chondrus crispus), 
korallalg (Corallina offi cinalis), rödblad (Phyllop-
hora/Coccotylus) och röda slickarter (Polysiphonia 
spp.). Epifytiska brunalger utgjordes av brunslick 
(Pilayella/Ectocarpus), tofsing (Sphacelaria sp.) 
och tångludd (Elachista fucicola). På ca 1 meters 
djup observerades även ektång (Halidrys siliquosa) 
med påväxt av ektofsing (Sphacelaria cirrosa). Epi-
fytiska rödalger dominerades av rödsleke (Cera-
mium virgatum) och röda tofsalger (Bonnemaisonia/
Spermothamnion). Även gaffeldun (Callithamnion 
corymbosum), havsborsting (Cystoclonium purpu-
reum), julgransalg (Brongniartella byssoides) och 
den introducerade arten japanplym (Heterosiphonia 
japonica), som tidigare inte förekommit på lokalen, 
påträffades epifytiskt. I slutet av berghällen notera-
des kräkel (Furcellaria lumbricalis) och gaffelgrenig 
brosktång (Polyides rotundrus). Sten och stenblock 
i ålgräsängen utgjorde substrat åt bl.a. Sargassum 
muticum, kräkel, rödris (Rhodomela confervoides), 
brunfjäder (Sphacelaria plumosa) och bladformade 
rödalger. Lösliggande observerades Gracilaria gra-
cilis och bland ålgräset förekom snärjtång (Chorda 
fi lum). Noterbart var även den höga täckningsgraden 
av ullsleke (Ceramium tenuicorne) som förekom 
epifytiskt på alger och ålgräs. Andra epifytiska alger 
djupare var bl.a. brunslick, röda tofsalger och japan-
plym.
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Figur 11. Djuputbredning hos påträffade algtaxa vid Bro Extra i Brofjorden. En art kan förekomma både grunt och 
djupare och bitvis helt försvinna längs transekten. De färglagda stablarna illustrerar således inom vilka djupintervall 
respektive alg påträffades (Rött=rödalger, Brunt=brunalger, Grönt=grönalger).

Figur 12. På station Bro Extra förekommer en tät ålgräs-
äng som startar på ca 2,5 meters djup.

Figur 13. Bitvis i ålgräsängen påträffades epifytiska fi n-
trådiga alger, bl.a. ullsleke (Ceramium tenuicorne).
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Station Bro 5 utgörs intill land utav en berghäll ner 
till ca 4 meters djup. Därefter, inom djupintervallet  
4 och 7 meter (avstånd från land: 11 till 44 meter), 
förekommer en heterogen botten av sand, skalgrus 
och småsten med inslag av större stenblock och häll. 
Sikten var vid inventeringstillfället bra men sedi-
mentpålagring ökade med djupet och på sand- och 
stenbotten observerades mycket lösliggande alger. 
Vid årets inventering förlängdes transekten varpå en 
vertikal häll mellan 7 och 11 meters djup inklude-
rades, därefter återkom den heterogena botten. Då 
transektens placering inte är utmarkerad på botten 
samt att substratet är så varierande kan transektens 
läge variera något mellan inventeringstillfällena. 
Detta kan resultera i varierande täckningsgrad av de 
olika substraten på olika djupintervall, vilket även 
påverkar algernas utbredning som är beroende av 
hårt substrat. 

Totalt påträffades 40 algtaxa fördelat på 5 grönalger, 
12 brunalger, 20 rödalger och 3 skorpbildande alger. 
Bilaga 1 presenterar den djuprelaterade täcknings-
graden hos påträffad taxa och stationens djupprofi l 
och algernas djuputbredningen illustreras i fi gur 14 
respektive 15.

De översta metrarna som utgjordes av berghäll 
dominerades av olika tångarter. Vid vattenlinjen 
förekom ett heltäckande bälte av blåstång (Fucus 
vesiculosus) tillsammans med sågtång (Fucus ser-
ratus). Mellan 2 och 3 meter dominerade den bruna 
bladalgen Saccharina latissima som sedan avtog i 
täckningsgrad innan hällen övergick i mjukbotten 
där istället Sargassum muticum var vanlig. Även 

Laminaria digitata och ektång (Halidrys siliquosa) 
observerades på berghällen. På tången noterades 
de epifytiska brunalgerna tångludd (Elachista fuci-
cola) och brunslick (Ectocarpus/Pilayella) samt 
den dominerande rödalgen rödsleke (Ceramium 
virgatum) och röda tofsalger (Bonnemaisonia/
Spermothamnion). Grunt på blås- och sågtången 
påträffades även violett fjäderslick (Polysiphonia 
fi brillosa) och under tången observerades grönal-
ger såsom borsttråd (Chaetomorpha melagonium), 
bergborsting (Cladophora rupestris) och havssallat 
(Ulva lactuca). Intill bergväggen dominerade röda 
bladalger (Chondrus crispus och Phyllophora/Coc-
cotylus) men även kräkel (Furcellaria lumbricalis), 
rödris (Rhodomela convervoides), olika slickarter 
(Polysiphonia spp.) och havsborsting (Cystoclo-
nium purpureum) noterades. På den djupare hete-
rogena botten förekom snärjtång (Chorda fi lum) 
och taggtång (Desmarestia aculeata) och de större 
algerna dominerades av Sargassum muticum. Blad-
formade rödalger, kräkel och röda tofsalger domi-
nerade på det hårda substratet och djupare blev 
även nervtång (Delesseria sanguinea) vanlig. På 
den djupa vertikala hällen, innan transekten avslu-
tades, var även grovslick (Polysiphonia elongata) 
vanligt förekommande och enstaka exemplar av 
den introducerade japanplym (Heterosiphonia 
japonica) dokumenterades. Krustabildande kalkal-
ger förekom intill bergväggen längs med hela tran-
sekten och andra arter som förekom mer sporadiskt 
var bl.a. korallalg (Corallina offi cinalis) och jul-
gransalg (Brongniartella byssoides). 

Figur 14. Djupprofi l över Station Bro 5 med bottensubstrat och de dominerande arterna.
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Figur 15. Djuputbredning hos påträffade algtaxa vid Bro 5 i Brofjorden. En art kan förekomma både grunt och djupare 
och bitvis helt försvinna längs transekten. De färglagda stablarna illustrerar således inom vilka djupintervall respektive 
alg påträffades (Rött=rödalger, Brunt=brunalger, Grönt=grönalger).

Diskussion
Syftet med inventeringen av makroalger i Brofjor-
den är att studera långsiktiga förändringar som kan 
spegla en miljöpåverkan från omgivningen. Ett mak-
roalgsamhälle som förändras från större, fl eråriga 
tångarter till ett samhälle dominerat av mer snabb-
växande fi ntrådiga alger (opportunister) ger signaler 
på en försämrad miljö. De opportunistiska arterna 
gynnas av övergödning och kan konkurrera ut andra 
fl eråriga alger då de kan uppträda i höga tätheter och 
hindra andra arters tillväxt och i värsta fall överlev-
nad.

När man gör jämförelser mellan år får man ta i 

beaktning att många arter som är ettåriga kan natur-
ligt variera i utbredning mellan olika år beroende av 
temperatur, grumlighet, starka vindar, näringshalter 
mm. Tidpunkten för provtagningen kan också vara 
av betydelse då de fl esta ettåriga alger tillväxer som 
mest under sommaren och avtar sedan på hösten. 
Det är således främst förändringar hos de domine-
rande arterna som bör beaktas. Arter som påträffas 
i enstaka exemplar är av mindre betydelse. Det är 
dock viktigt att uppmärksamma fynd av nya intro-
ducerade arter som kan få betydelse med tiden. Ett 
exempel på detta är sargassosnärjan (Sargassum 
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muticum) som påträffades längs svenska västkusten 
första gången 1987 och är i dag en viktig del av den 
svenska makroalgsfl oran (Karlsson och Loo 1999). 
På stationerna i Brofjorden påträffades sargassos-
närjan första gången 1998 och är nu en art som är 
vanligt förekommande. 

Vid inventeringen 2008 påträffades för första 
gången i Brofjorden ytterligare en nyintroducerad 
art, den fi ntrådiga rödalgen japanplym (Heterosip-
honia japonica). Vid årets inventering noterades den 
på alla 3 stationer men var vanligast på Bro extra och 
Bro 4 där den växte epifytiskt på andra alger. Den 
påträffades i höga tätheter på främst Bro 4 där den 
hade högst täckningsgrad mellan 0,2 och 5 meters 
djup och bitvis uppnådde en täckningsgrad på 50 %. 
Japanplym härstammar från norra Stilla havet och 
påträffades första gången i Sverige 2002 i Koster-
fjorden. Det är en snabbväxande art som breder ut 
sig över stora ytor och har i Norge blivit en av de 
vanligaste makroalgerna sedan den först noterades 
1996. Den påträffas främst på djup 6 till 22 meter 
och kan förekomma i miljöer med skiftande tempe-
ratur och salthalt. Den hämmas emellertid av salt-
halt lägre än 20 psu och kan inte överleva under 10 
psu. Japanplym kan i fält förväxlas med andra fi n-
trådiga rödalger såsom havsfjäder (Heterosiphonia 
plumosa); dessa två arter går emellertid att särskilja 
vid närmare studie av cellstrukturen (www.fram-
mandearter.se). Vid en stor makroalgsinventering 
i Gullmarsfjorden 2009 (Andersson och Engdahl 
2009) var japanplym vanligt förekommande djupare 
än 10 meter där små exemplar observerades på berg-
väggen. Även större epifytiska exemplar påträffades 
grundare mellan 1 och 3 meter. Resultaten från Bro-
fjorden och Gullmarsfjorden samt andra undersök-
ningar längs kusten indikerar att Heterosiphonia 
japonica börjar, liksom i Norge, bli en vanlig mak-
roalgsart på svenska västkusten. 

Ekologisk statusbedömning
Naturvårdsverket har arbetat fram bedömnings-
grunder för makroalger för att bedöma ett områdes 
status (hög, god, måttlig otillfredsställande, dålig) 
som fi nns presenterade i Handbok 2007:4 Bilaga B, 
Bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i över-
gångszon samt i Naturvårdsverkets författarsamling 
2008:1. Resultaten från statusklassifi ceringen skall 
presenteras i ekologiska kvalitetskvoter (EK) enligt 
ramdirektivet för vatten. Bedömningsgrunden base-
ras på djuputbredningen hos ett antal utvalda arter, 
vilket innebär att djupet på en lokal bör överstiga 

det maximala djupet för de ingående arterna vid hög 
status och minst tre av de utvalda arterna för bedöm-
ning måste ingå i transekten. Antal transekter/repli-
kat som krävs i ett område är beroende av olika mil-
jöförhållanden. För att kunna bedöma ett områdes 
status och möjliggöra en statistisk utvärdering av 
variationen i djuputbredning bör minst 3 transekter 
med liknande miljöförhållanden inventeras inom det 
område som skall bedömas och utvärderas. 

Då endast den djupare stationen Bro 4 uppfyller 
kraven för beräkning av ekologiska kvalitetskvo-
ter kan endast djupprofi len vid den stationen och 
inte hela området bedömas. Den ekologiska statu-
sen uppnådde vid årets inventering god (klass 4 av 
5) och har därmed inte förändrats från förra årets 
inventering.

Förändringar över åren
De tre inventerade lokalerna i Brofjorden, som ingår 
i BVVF:s kontrollprogram, skiljer sig i djup, ljus-
tillgång och exponeringsgrad. Detta resulterar i att 
de inte kan behandlas som 3 representativa lokaler/
replikat vid statistiska analyser som styrker even-
tuella långsiktiga förändringar i makroalgernas 
utbredning i Brofjorden, vilket är det huvudsakliga 
syftet med miljöövervakningen. Däremot kan större 
förändringar upptäckas och nya arter dokumenteras. 

Utifrån en grov uppskattning har inga större för-
ändringar inträffat i algsamhället på de tre invente-
rade transekterna mellan åren 2007, 2008 och 2009. 
Det kan emellertid konstateras att den introducerade 
arten Heterosiphonia japonica nu börjar bli vanligt 
förekommande på i stort sett alla transekter och djup. 

Artantalet och fördelningen mellan bruna, gröna 
och röda alger är fortfarande oförändrat på respek-
tive station (fi gur 16-18). En förändring i fördel-
ningen eller artantalet kan ge en indikation på om 
någon konkurrenskraftig art konkurrerat ut andra 
alger. Vidare bör emellertid även fördelningen mel-
lan fl eråriga tångarter och snabbväxande fi ntrådiga 
alger beaktas vid en bedömning av långsiktiga för-
ändringar. Då vissa arter uppträder olika tider på året 
kan små förändringar i artantalet mellan år vara en 
naturlig variation. Därtill påträffas vissa arter endast 
i enstaka exemplar, vilket också kan skapa en varia-
tion i artantalet mellan år. Det är således viktigast 
att främst studera förändringar i den dominerande 
vegetationen. 

En grov jämförelse mellan år på de tre stationerna 
redovisas nedan under respektive rubrik. 
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Bro 5
De bruna tångarterna blåstång och sågtång domi-
nerade fortfarande grunt på station Bro 5. Där-
efter följde, liksom tidigare år, den dominerande 
bladalgen Saccharina latissima och sargassosnär-
jan påträffades fortfarande något djupare på sten-
blocken. I likhet med tidigare inventeringar domine-
rade bältesbildande röda bladalger under tångarterna 
och den epifytiska Ceramium virgatum påträffades i 
höga tätheter på algerna. Att grovslick (Polysiphonia 
elongata) dokumenterades vid årets inventering, till 
skillnad från tidigare år, är ett resultat av att transek-
ten förlängdes och inkluderade ett större djupinter-
vall. Nämnvärt är även att utbredningen av japanp-
lym hade minskat mellan åren.

Bro Extra
På station Bro Extra dominerade, liksom tidigare 
år, bältesbildande blåstång (Fucus vesiculosus) och 
sågtång (Fucus serratus) den översta metern följt 
av bladtång (Saccharina latissima) och Sargassum 
muticum. De underliggande algerna utgjordes fort-
farande av bladformade rödalger (Coccotylus/Phyl-
lophora) och karragentång (Chondrus crispus) och i 
slutet av den grunda hällen utav kräkel (Furcellaria 
lumbricalis). Både rödsleke (Ceramium virgatum) 
och röda tofsalger (Bonnemaisonia/Spermotham-
nion hamifera) var liksom tidigare år vanligt före-
kommande. Ålgräset hade i likhet med förra året 
ingen större påväxt av brunslick (Pilayella/Ecto-
carpus), däremot förekom fortfarande en del lös-
liggande alger som kan bidra med en mindre ljus-
tillgång och orsaka syrebrist vid nedbrytning. En 
betydande förändring var förekomst av den introdu-
cerade japanplymen som inte observerats på statio-
nen tidigare år. Därtill påträffades nämnvärt mycket 
av ullsleke (Ceramium tenuicorne) bland ålgräset, 
vilket inte dokumenterats vid de tidigare undersök-
ningarna.

Sammantaget kan konstateras att station Bro 4 har 
en god ekologisk status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder. Då djupkravet inte uppfylls 
på övriga stationer är en bedömning av området 
som helhet inte möjlig. Utifrån en grov uppskatt-
ning av förändringar över år bedöms stationerna 
vara relativt stabila. Inga påtagliga förändringar 
kan noteras de senaste åren. Den fl eråriga blås- 
och sågtången samt större bladalger förekommer 
fortfarande och har ingen större påväxt av snabb-
växande fi ntrådiga alger som gynnas av övergöd-
ning, vilket indikerar en god vattenmiljö. Den 
största förändringen på transekterna de senaste 2 
åren är den introducerade algen japanplym, som 
dokumenterades första gången 2008 och som nu 
förekommer på alla stationer. 

Bro 4
Vid Bro 4 dominerade, liksom tidigare år, bältesbil-
dande rödalger. Det undre lagret intill bergväggen 
dominerades fortfarande av bladformade rödalger 
(Coccotylus/Phyllophora) och djupare även grov-
slick (Polysiphonia elongata) och nervtång (Deles-
seria sanguinea). De epifytiska algerna rödsleke 
(Ceramium virgatum) och den introducerade arten 
japanplym (Heterosiphonia japonica) förekom fort-
farande i höga tätheter. Den påträffades emellertid 
något grundare vid årets inventering samt förekom 
i relativt höga tätheter även djupare (djupintervall 
0,2 - 8 meter jämfört med 1,2 - 4,2 m 2008). Vid 
ytan påträffades, liksom tidigare år, ett smalt bälte 
av blåstång (Fucus vesiculosus), vilket dokumente-
rades första gången på stationen 2004. Övriga större 
brunalger dominerades djupare av bladalgen Sac-
charina latissima och sargassosnärjan (Sargassum 
muticum). Dessa arter förekom emellertid fortfa-
rande i relativt låga tätheter och var inte bältesbil-
dande. Någon påväxt av snabbväxande ettåriga alger 
såsom brunslick (Ectocarpus/Pilayella), vilka gyn-
nas av övergödning, observerades varken i år eller 
vid de senaste två inventeringarna. Ett exempel på 
en naturlig variation på stationen är förekomsten 
av julgransalg (Brongniartella byssoides), en art 
som har störst utbredning under högsommaren. Jul-
gransalg noterades inte vid inventeringen 2007, var 
relativt vanlig 2008 men hade vid årets inventering 
återigen minskat i utbredning. 
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Figur 16. Fördelning av antalet grön- brun- och rödalger samt förändringen av totalt antal arter mellan åren 1992-2009 
vid Bro 4.
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Figur 17. Fördelning av antalet grön- brun- och rödalger samt förändringen av totalt antal arter mellan åren 1992-2009 
på station Bro Extra.
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Figur 18. Fördelning av antalet grön- brun- och rödalger samt förändringen av totalt antal arter mellan åren 1992-2009 
på station Bro 5.
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Bilaga 1. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro 4.
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Område Bro orden
Lokal Bro extra 
Startposi on (WGS 84) N58.35268 E11.41702
Tidpunkt 2009-09-30 Siktdjup 8
Kompassriktning (°) 30 Salthalt ytan Djup ca 10 m
Transektbredd 6 20 25,3

Avsni  (m)
Startdjup -0,4 0 0,2 0,4 0,7 1 2,3 2,3 3
Slutdjup 0 0,2 0,4 0,7 1 2,3 2,3 3 4,4
Startavstånd 0 0 0,5 1 2 2,5 6 7,4 30
Slutavstånd 0 0,5 1 2 2,5 6 7,4 30 50
Substrat (%)
Häll 100 100 100 100 100 100
Block 5 50
Sten 5
Mjukbo en 100 100 50
Skalgrus 5

Lösdrivande alger (%) 0 0 0 10 10 100 25 10
Sedimentpålagring (Skala 1-4) 1 1 1 1 2 2 2 3

Algtaxa (%)
Brunalger (Phaeophyceae)
Chorda lum 1 10
Ectocarpus/Pylaiella 5 25 10 10 10
Elachista fucicola 10 10 25
Fucus serratus 50 75
Fucus vesiculosus 50 50
Halidrys siliquosa 5
Saccharina la ssima 50 50
Sargassum mu cum 5 5 25
Sphacelaria cirrosa 5
Sphacelaria plumosa 5
Sphacelaria sp. 5 5 25 25 1 1
Rödalger (Rhodophyceae)
Acrochae aceae Epify sk 10 10
Ahnfel a plicata 5 5 1 1
Bonnemaisonia/Spermothamnion 10 25 5 25
Brongniartella byssoides 1 1
Callithamnion corymbosum 5 5 10 1 5
Ceramium tenuicorne 25
Ceramium virgatum 5 10 25 50 50 1 5
Chondrus crispus 10 10 25 5 5 5
Coccotylus/Phyllophora 5 25 5 10
Corallina o cinalis 5 5 5 5
Cystoclonium purpureum 5 1
Furcellaria lumbricalis 5 25 5 10
Gracilaria gracilis Lösliggande 5 5
Heterosiphonia japonica 1 5 5 10 5 10
Polyides rotundus 1 5
Polysiphonia fucoides 5 1 10 1 1
Polysiphonia stricta 5 10 5
Rhodomela confervoides 10
Skorpbildande alger
Lithothamnion/Phymatolithon 50 25 10
Lithothamnion glaciale 5
Grönalger (Chlorophyceae)
Cladophora rupestris 10
Cladophora sp. 1
Prasiola s pitata 75
Ulva lactuca 5
Ulva procera/prolifera 10 10 1
Fanerogamer
Zostera marina 100 50

Bilaga 1. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro Extra.
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Område Bro orden Väder och hydrogra
Lokal Bro 5 
Startposi on (WGS 84) N58.34611 E11.39608 Vind NO 8 m/s
Tidpunkt 2009-09-13 Siktdjup 7,5 m
Kompassriktning (°) 55 Salthalt ytan Djup ca 10 m
Transektbredd 6 20,7 26,3

Avsni  (m)
Startdjup -0,1 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 6,5 7,2 8,2 9,2 10,2
Slutdjup 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 6,5 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2
Startavstånd 0 0,5 2,7 4,4 7 11,3 15,5 22,5 33 43,8 45,6 46,6 48
Slutavstånd 0,5 2,7 4,4 7 11,3 15,5 22,5 33 43,8 45,6 46,6 48 50
Substrat (%)
Häll 100 100 100 100 50 75 25 100 100 100 25
Block 25 5 10 25 25
Sten 5 5 50
Grus 25 25 25 50
Sand 75 75 25 5

Lösdrivande alger (%) 0 0 0 0 10 10 10 10 50 25 0 0 25
Sedimentpålagring (skala 1-4) 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Algtaxa (%)
Brunalger (Phaeophyceae)
Chorda lum 1 10 10 5 5
Desmares a aculeata 10 1 10 1
Ectocarpus/Pylaiella 10
Elachista fucicola 10 10 10
Fucus serratus 25 50
Fucus vesiculosus 50
Halidrys siliquosa 5 1 1 1
Laminaria digitata 5
Saccharina la ssima 5 10 75 5
Sargassum mu cum 5 5 25 5 5 10 5
Sphacelaria plumosa 5 1
Sphacelaria sp. 1 1
Rödalger (Rhodophyceae)
Bonnemaisonia/Spermothamnion 10 10 25 25 5 25 25 10 25 25 10
Brongniartella byssoides 5 5
Callithamnion corymbosum 1
Ceramium tenuicorne 1
Ceramium virgatum 25 50 75 25 5 5 5
Chondrus crispus 5 25 10 10
Coccotylus/Phyllophora 25 10 25 10 25 25 25 10 25 10
Corallina o cinalis 1 5 1 1
Cystoclonium purpureum 1 5 5 1
Delesseria sanguinea 5 10 10 10 5 5
Furcellaria lumbricalis 5 5 10 10 25 10 10 5
Heterosiphonia japonica 1
Phycodrys rubens 1
Plumaria plumosa 1
Polyides rotundus 5
Polysiphonia elongata 5 5 5 10 10 10
Polysiphonia brillosa 10
Polysiphonia fucoides 10 10 10 1 5 5 1 1 5
Polysiphonia stricta 5 5 1
Rhodomela confervoides 1 5 10 1 10 10 5
Skorpbildande alger
Lithothamnion/Phymatolithon 10 10 50 10 10 10 50 50 5
Lithothamnion glaciale 1
Hildenbrandia/Pseudolithoderma 50 50 50 10
Grönalger (Chlorophyceae)
Chaetomorpha melagonium 10
Cladophora rupestris 10
Cladophora sp. 5 1 1
Codium fragile 1 1
Ulva lactuca 10

Bilaga 1. 
Artförekomst, djuputbredning och täckningsgrad på respektive djup vid station Bro 5.


