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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Under juni och augusti 2007 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 (0-2 0 mm) har tagits i varje vik. Samtliga prover analyserades
på organiskt kol (TOC), fosfor och kväve. Man kan därvid konstatera att det finns ett samband
mellan vikarnas alginnehåll och sedimentens innehåll av främst organiskt kol och kväve. Halterna
ökar mot slutet av säsongen. Fosfor uppvisar små variationer både vad gäller typ av vik och
säsong.

Sedimentens innehåll av organisk kol varierade mellan 4,1 mg C/g torrvikt sediment och 98,1 mg
C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,2 mg C/g sediment och 49,1 mg C/g sedi-
ment för algfria vikar. Det högsta värdet förekom i september i en instängd vik vid Smögen.

• Det föreligger inga tydliga och konsekventa skillnader i såväl artantal, individtäthet och
biomassa beträffande epifauna i algförande jämfört med algfria vikar, enligt tabell på
sidan 9.

• Individtätheten är störst i region 4 och därefter följer region 2. Värdena är störst  i algför-
ande vikar och  framför allt under juni. Även algfria vikar i de båda regionerna har relativt
höga inidividtätheter.

• Biomassan kulminerar inom region 2 i algförande vikar. I övrigt är värdena på biomassan
tämligen jämna oavsett algförekomster eller ej.

• Artantalet skiljer sig inte mycket i algfria eller algtäckta vikar. Antalet är dessutom  lågt med
bara 8 ingående arter.

• Den dominerande röliga faunan har nu övergått från förra årets hästräkor Crangon
crangon till tångräkor Palaemon adspersus och P. elegans.

Långsiktiga trender, med samma parametrar som ovan, har studerats vid ytterligare två vikar:
Sanden (Göteborg) och Galterö (Askeröfjorden vid Stenungsund). Vid Galterö är trenden fort-
farande negativ. Stationen bedöms vara representativ för flertalet av Bohuskustens grunda
sedimentbottnar. Vid Sanden, som påverkas av Göta älvs vattenflöde, är den långsiktiga trenden
fortfarande positiv, men sedan år 2005 är trenden bruten och en försämring kan konstateras -
trots att Gryaab har infört kväverening.

Slutsatsen är att den marina kustmiljön i stort fortsätter att uppvisa en allt mer utarmad fauna och
flora. Som påpekats i de föregående undersökningarna saknas fiskbestånd i tillräckligt stora pop-
ulationer och ursprungliga artsammansättningar, vilket leder till att den ekologiska balansen ej kan
upprätthållas.
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SUMMARY

2 SUMMARY

During June and July 2007, samples were taken using drop-net technique in 16 shallow bays
along the Bohus coast of Sweden with respect to 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 green algae.
The Bohus coast has for this purpose been divided into four regions. In each region two bays
which are algal covered and two bays which are free from algae were selected.

Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) were also taken in each bay. All samples
were analyzed for total carbon (TOC), nitrogen and phosphor. There is a relation between the
quantity of algae in bays and the concentration of TOC and nitrogen in sediments. The
concentrations increase toward the end of the season. Phosphor does not show these variations.

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 4,1 mg C/g (dry
weight) and 98,1 mg C/g for the algal covered bays, and between 3,2 mg C/g and 49,1 mg C/g
for algae free bays. The highest values occurred in September in a more or less enclosed bay at
Smögen (region 2).

• No significant difference was detected in species number, number of individuals and
biomass concerning mobile fauna in algal covered compared to algal free bays (see table at page 9).

• The number of individuals was highest in region 4 followed by region 2. The values are
highest in  algal bays and during June. Also algal free bays in the two regions have relatively high
number of individuals.

• The biomass reaches the highest value in algal bays within region 2. In other respects the
values of biomass are quite similar in spite the occurrence of algae or not.

• The number of species do not differs so much in bays with or without algae. However, the
number of species is low with only 8 species.

• The dominating mobile fauna is now represented by the shrimps Palaemon adspersus and
P. elegans - not the shrimp Crangon crangon as was the case the year before.

Long term trends in the same parameters as above have also been surveyed at two other bays:
Sanden (Gothemburg) and Galterö (at the Askeröfjorden outside of Stenungsund). The trend of
the marine fauna in Galterö is still pointing downwards. This station is also judged to be
representative for a majority of the algal free shallow sediment bottoms at the Swedish west
coast. At Sanden, which is influenced by the water of Göta älv, the long term trend is still pointing
upwards - but if only the last three years are considered the trend is now as well negative - in
spite of the nitrogen treatment at the plant of sewage water Gryyab.

The conclusion of this survey is that the marine environment along the Swedish west coast is still
in a state of an impoverished flora and fauna. As was pointed out in the last investigation the lack
of sufficient fish populations and diversity will undoubtedly result in a failing ecological balance.
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3 INLEDNING

Målsättningen med studien är att följa upp långsiktiga strukturella och funktionella förändringar
inom populationer med småfisk och födoorganismer för större fisk i grunda havsområden med
sedimentbottnar (0-1 meters djup). Av särskilt intresse är att studera storskaliga förändringar och
påverkan av en varierad tillförsel av närsalter till svenska kustvatten. Projektet är baserat på
kvantitativ insamling av mobil epibentisk (på bottnen levande rörlig) fauna, vilket främst innefattar
räkor, krabbor och småfisk samt juvenila stadier av större fiskar, dvs djur som har rörelseförmåga
och lever i bottenmiljön över sedimentytan.

3.1 METODIK

Under juni och september 2007 inventerades 16 stationer längs Bohuskusten. Kustområdet in-
delades i fyra regioner, baserade på SMHI:s områdesregister, region 1 (Idefjorden-Fjällbacka),
region 2 (Fjällbacka-Gullmarsfjorden), region 3 (Tjörn-Orust), region 4 (Marstrand-Billdal). Sta-
tionernas geografiska läge framgår av kartorna på nästa sida. Inom varje region utvaldes slumpvis
fyra stationer, två stationer med alger och två stationer utan alger (se tabell på sidan 7). Urvalet
gjordes från en parallellundersökning med flygfotografering av 180 slumpmässigt valda vikar i
maj/juni respektive september utmed Bohuskusten (referens 21) i syfte att kartlägga förekomst av
trådformade alger. Inom den undersökningen genomfördes även bestämning av algernas bio-
massa.

Förutom ovan nämnda stationer undersöktes även två stationer för mer ingående långtidsstudier,
dels vid Galterö beläget mellan Askeröfjorden och Halsefjorden norr om Stenungsund, dels vid
Sanden på västra Hisingen (se kartor på nästa sida).

Det material som utvärderas omfattar 36x10 provtagningar med fallfälla, 36x10 samlingsprov
sediment och 40x5 samlingsprov på algbiomassa utmed Bohuskusten. Tillsammans med ca 900
flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 21) kan undersökningsmaterialet anses vara
tämligen omfattande för att någorlunda väl kunna återspegla de grunda bottnarnas status och ut-
veckling.

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 dju-
ren samlas in med finmaskiga håvar. Håvningen pågår ända tills inga djur längre erhålls. Tio slump-
visa 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).

INLEDNING
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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 lång-
samma och krypande djur, som t ex strandsnäckor Litorina spp. och nätsnäckan Nassa
reticulata medräknats. Särskilt strandsnäckor kan vara mycket vanliga och flertalet kommer of-
tast 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 bio-
massa i förhållande till övriga ingående arter. Däremot har småsnäckor som Hydrobia medtagits
av det faktum att dessa fyller en mycket viktig roll för de fintrådiga algernas avbetning.

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

INLEDNING
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3.1.2 SEDIMENTPROVTAGNING

Sedimentets innehåll av organisk substans bestämdes genom att 10 kvantitativa prov togs på
varje station. Provtagningen utfördes ner till ett djup av 20 mm i sedimentet med en provtagare,
som har en bottenyta av 60 cm2. De tio proverna blandades till ett samlingsprov och fraktades i
kylväska för frysning innan de skickades till AnalyCens laboratorium i Lidköping för analys av
torrsubstans TS och glödförlust för beräkning av totalt organiskt kol TOC, totalkväve (Kjelldal)
och totalfosfor.

Bottnar med finsediment, hög biologisk produktion och med begränsad vattengenomströmning
har ofta ett överdrag med mörka cyanobakterier. Avlägsnas detta ytskikt blottas ofta ett illaluk-
tande svavelvätehaltigt och kolsvart sediment (se bilden nedan). Under arbete med fallfälla på så-
dana platser föreligger alltid viss risk för svavelväteförgiftning samt risk att fastna i gyttjan.

I samband med fältprovtagningen gjordes även observationer med avseende på sedimentens
redoxförhållanden, dvs en bedömning av var gränsen i sedimentet går för nedträngande av syre-
rikt vatten (mätes i mm och redovisas i Bilaga 1 och 2). Där syrefria förhållande råder (anoxiska)
är sedimentet ofta svart av svavelväteutfällningar (svarta stråk i bilden nedan), medan syresatt se-
diment uppvisar ljusare färgnyanser.

INLEDNING

Flygande gäss
över grund botten
 i Galtöleran.

De ljusa områdena
ärnormalt och
syrepåverkat
finsediment, i regel
bara en eller ett
par  mm tjockt
skikt.

Svarta stråk är
sediment med
svavelväte, dvs från
underliggande
skikt med total
syrebrist.
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4 RESULTAT

4.1 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 4,1 mg C/g torrvikt sediment och
98,1 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,2 mg C/g sediment och 49,1 mg C/g
sediment för de vikar som saknade alger.

Högsta värdet förekom i september i Sanden vid Smögen, som i dess inre del hittills alltid har visat
hög förekomst med trådformade alger. Resultatet av sedimentanalyserna redovisas i tabellen
nedan samt i Bilaga 1 och 2. Den lägsta organiska halten på 3,2 mg C/g sediment återfanns sep-
tember i en algfri vik i region 1.

Fosfor och kvävehalterna i sedimenten redovisas i diagrammen på sidorna  18 och 19.

Syrefria och svartfärgade sediment uppträder vanligen på några millimeters djup under ett brun-
grått och mer syrerikt ytsediment. Avståndet mellan bottenytan och nämnda gränsskiktet benämns
redoxförhållandet. I stort sett är detta oförändrat jämfört med tidigare år. Redoxvärdena redovi-
sas i Bilaga 1 och 2.

RESULTAT

Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och augusti 2006 samt juni och septem-
ber 2007. Högsta och lägsta värden under juni respektive augusti har markerats med rött respektive
blått.

vik nr vik nr
jun-06 jun-07 jun-07 aug-06 sep-07 sep-07

Alg 67,8 4,3 369,1 6,8 4,1 418,2
Alg 6,3 11,4 372,2 5,7 6,9 377

Ej alg 4,6 3,6 466,2 8,0 3,2 431
Ej alg 3,6 4,0 431 5,7 6,3 371

Alg 5,6 10,9 280,3 3,9 98,1 308,2
Alg 13,7 49,1 312,1 3,9 40,5 312,1

Ej alg 34,2 4,6 291 11,4 4,0 273,2
Ej alg 4,6 3,9 258 8,6 4,4 293,1

Alg 19,9 10,9 77 9,1 6,3 169,1
Alg 6,3 11,4 174,2 8,0 33,7 181

Ej alg 14,3 5,7 95 6,3 16 184,1
Ej alg 11,4 10,9 189 3,0 6,9 213

Alg 2,8 25,7 24 10,3 16,6 491
Alg 1,8 12,0 38 2,1 10,9 487

Ej alg 5,4 3,3 580 4,6 4,8 42,6
Ej alg 4,5 6,9 583 10,8 4,5 492,1

TOCmg g-1

4

3

2

1

Region Habitat TOCmg g-1
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RESULTAT

4.2 EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2007 redovisas som sammanställning i tabellen nedan med jäm-
förelser från föregående år. En detaljerat redovisning återfinns i Bilaga 1 (juni 2007) och i Bilaga
2 (september 2007).

Det föreligger inga tydliga och konsekventa skillnader i såväl artantal, individtäthet och biomassa
beträffande epifaunan i algförande jämfört med algfria vikar enligt tabellen nedan. Antalet arter i
såväl juni som september är både jämnt och lågt för år 2007. Artanatalet varierar endast mellan
3-8 till skillnad mot 1-11 föregående år.

Pungräkor som Praunus flexuosus kan ibland förekomma i stora kvantiteter varvid resultatet
påverkas i betydande omfattning, t ex från juni 2006 i region 4 (vik 501) där antalet individer
uppgår till hela 223 individer/m2. I regel förekommer sådana situationer i havsområden med
sötvattensutflöden, som mindre åar, bäckar och diken.

Förekomsten av små bottenlevande humrar Homarus vulgaris i storleken 10-20 mm har obser-
verats också denna gång, men enbart i juniproverna i likhet med föregående år.

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

jun-06 jun-07 (vik nr) aug-06 sep-07 (vik nr) jun-06 jun-07 aug-06 sep-07 jun-06 jun-07 aug-06 sep-07

Alg 6 3 369,1 8 7 418,2 9,2 11,6 23,2 17,2 6,6 6 7,3 3,5
Alg 6 4 372,2 5 5 377 9,4 9,6 13,6 11,8 4,4 6,9 7,1 4,8

Ej alg 11 7 466,2 8 4 371 8,2 12,2 30,6 5,8 2,0 6,3 14,0 2,9
Ej alg 8 6 431 4 6 431 29,6 20,4 11,4 9,2 4,7 9,3 7,9 3,0

Alg 7 7 280,3 7 8 312,1 18,8 20,2 30,6 22,8 6,8 13,5 11,5 4,5
Alg 10 5 312,1 4 7 308,2 20,2 30,0 8,2 43,0 6,2 12,7 6,4 4,8

Ej alg 7 6 291 8 6 273,2 9,6 17,4 19,7 11,2 2,1 7,2 9,7 6,0
Ej alg 9 3 258 9 6 293,1 56,2 24,2 20,2 37,8 16 11,9 5,4 10,2

Alg 7 3 77 5 7 169,1 7,8 13,6 16,2 21,6 6,0 10,4 9,9 7,0
Alg 8 5 174,2 2 7 181 29,8 27,6 46,8 19,8 7,5 9,4 3,2 5,8

Ej alg 7 4 95 3 6 184,1 40,4 19,0 22,0 12,6 14,2 7,0 4,3 7,8
Ej alg 8 4 189 5 5 213 28,4 29,6 19,0 18,8 5,9 3,8 3,7 7,3

Alg 6 6 24 8 6 487 223,4 56,2 24,0 37,6 12,4 5,8 4,8 6,9
Alg 6 6 38 8 8 491 9,0 26,2 34,4 15,0 2,7 2,2 3,4 2,4

Ej alg 1 6 580 8 7 42,6 0,2 35,0 21,6 13,8 <0,1 5,9 8,3 3,1
Ej alg 7 5 583 5 4 492,1 16,8 39,6 43,2 21,4 3,1 2,6 8,3 5,5

Sanden Alg 7 4 4 7 4 4 15 26,2 17,1 12,8 3,7 2,2 9,2 2,9

Galterö Ej alg 8 7 103,11 4 7 103,11 18,8 6,8 24,0 12,8 6,5 6,5 3,8 2,4

1

4

3

2

Individ täthet (antal/m2) Biomassa (g/m2)Region Habitat Antal arter/m2
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Antalet registrerade arter i fallfälleproven var denna gång något lägre än året innan. I juni var an-
talet 18 arter mot tidigare 20 och i september var antalet från 19 jämfört med 20 året innan (se
tabellen nedan).

Faunan domineras helt av tångräkorna Palaemon adspersus och P. elegans - ofta med mycket
storväxta individer med en biomassa på flera gram. Tångräkorna har en utpräglad dominans under
juni och minskar under september, då istället hästräkor Crangon crangon och bultfiskar
Gobiidae/Pomatoschistus spp. ökar i antal. Pungräkor Praunus flexuosus har förekommit i
varierande mängder men en minskning jämfört med tidigare år kan noteras. I de fall ett
sötvattensutflöde finns på provtagningsstationen, så ökar däremot antalet pungräkor betydligt,
vilket redan påpekats ovan. Lokaler med måttligt påverkade bottnar men förhållandevis riklig alg-
förekomst hyser i regel stora förekomster med bultfiskar på sensommaren. Strandkrabborna
Carcinus maenas har detta år ej varit så talrika som de brukar vara annars.

Plattfiskar, både yngel och vuxna individer, observerades vid flera tillfällen på bottnarna där fall-
fälleproven togs - men vid endast tre tillfällen fastnade plattfisk i fallfällan. Med hänsyn till obser-
vationerna kring fallfällan så kan därför resultatet verka missvisande och i underkant.

Antalet fångade småfiskar förefaller minska jämfört med tidigare år. Inga storspiggar eller små-
spiggar har fångats, vilket är anmärkningsvärt. Nytillkommen art är skärsnultra Symphodus
melops, vilken förekom i enstaka och små exemplar.

Småsnäckorna representerades endast av Hydrobia ulvae, medan Bittium reticulatum inte
kommit med i några av proverna. Båda snäckorna är viktiga betare på trådalger Cladophora
spp. och bladformade grönalger som Ulva lactuca, Enteromorpha spp. och Ulvaria obscura.

RESULTAT

Blåmarkerad text anger gemensamma taxon för både juni och augusti medan röda är sådana som bara
noterats i respektive månad.

Observerade taxon under juni 2007

Aeolidia papillosa
Anguilla anguilla
Carcinus maenas
Centrolabrus exoletus
Crangon crangon
Gammarus sp.
Homarus vulgaris
Hydrobia ulvae
Idothea sp.
Leodonotus squamatus
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Sygnathus typhle

SUMMA 18

Observerade taxon under september 2007

Carcinus maenas
Chironomider
Crangon crangon
Elysia viridis
Eupagarus bernhardus
Gammarus sp.
Gobiusculus flavescens
Idothea sp.
Nereidae
Nudibranchia
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Sygnathus typhle
Symphodus melops

SUMMA 19
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De två sistnämnda förekommer i betydande kvantiteter på lokaler med riklig närsalttillgång.

På lokaler med blås- och sågtång samt tångvallar utmed stränderna kommer ofta flera tångloppor
Gammarus spp. och tånglöss Idothea sp. med i proverna, vilket naturligtvis beror på att dessa
djur helt enkelt lever av och uppehåller sig inom algvegetation.

Från tabellen på sidan 9 kan man inte utläsa någon påtaglig skillnad beträffande artantal,
inidvidantal och biomassa i de olika habitaten med eller utan alger. Regionvis finns dock vissa
skillnader:

• Individtätheten är intressant då region 4 uppvisar de högsta värdena följt av region 2. Det
är i de algförande vikarna som värdena är högst och då framför allt under juni. Även algfria vikar
i de båda regionerna har relativt höga individtätheter.

• Biomassan kulminerar i algförande vikar inom region 2. I övrigt är värdena på biomassan
tämligen jämna oavsett algförekomster eller ej.

• Artantalet skiljer sig inte mycket i algfria eller algtäckta vikar. Antalet är dessutom mycket
lågt med högsta värdet 8 arter.

RESULTAT

Allvarliga skador på de grunda bottnarnas ekosystem är uppankring/bojförtöjning av fritidsbåtar inom
värdefull ålgräsvegetation. Detta skapar mer eller mindre cirkulära hål i vegetationen. Propellerdrivna
båtar medför att ålgräsets skott klipps av, vilket syns som långa spår.
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RESULTAT

Juni 2007 September 2007

Lokaler med alger Individ- Biomassa Lokaler med alger Individ- Biomassa
antal g/m2 antal g/m2

Galtösundet 369,2 11,6 7,1 Båleröd 418,2 17,2 3,5
Raftötången 372,2 13,0 8,4 Måksund 377 11,8 4,8
Vindbräcka 280,3 13,2 6,9 Ödby 312,1 22,8 4,5
Ödby 312,1 11,8 10,4 Sandön 308,2 43,0 4,8
Mjölkekilen 77 10,2 6,5 Sandviken 169,1 26,1 7,0
Stocken 174,2 4,6 2,1 Slupekilen 181 19,8 5,8
Trälen 21 16,0 7,3 Förö SE 491 15,0 2,4
Tjuvkile 38 5,6 2,7 Lyngskär 487 37,6 6,9
Sanden 4 10,0 4,2 Sanden 4 12,8 2,9

SUMMA: 96,0 55,6 SUMMA: 206,1 42,6
Medelvärde: 10,7 6,2 Medelvärde: 22,9 4,7

Lokaler utan alger Individ- Biomassa Lokaler utan alger Individ- Biomassa
antal g/m2 antal g/m2

Seläter  466,2 14,8 8,8 Lindholmen 431 9,2 3,0
Lindholmen 431 11,0 3,8 Resö 371 5,8 2,9
Lövvik 291 13,6 10,1 Träleberg 273,2 11,2 6,0
Saltkällan 258 8,8 0,5 Styrsvik 293,1 37,8 10,2
Getskär N 9 11,6 5,9 Malö 184,1 12,6 7,8
Henån 189 45,4 20,2 Lanesund 213 18,8 7,3
Södra Hönö 580 26,2 14,3 Nordön 42,6 13,8 3,1
Norra Hönö 583 35,2 19,6 Förö N 492,1 21,4 5,5
Galterö 103,11 26,0 4,3 Galterö 103,11 12,8 2,4

SUMMA: 192,6 87,5 SUMMA: 143,4 48,2
Medelvärde: 21,4 9,7 Medelvärde: 15,9 5,4

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

Stationerna Galterö (vik nr 103,11) och Sanden (vik nr 4) är belägna inomskärs och har båda
bottnar som utgöres av sandigt substrat ner till ca en meters djup. Stationerna lämpar sig därför
väl för jämförande studier. Belastningen på station Galterö kommer främst från utsläpp från kom-
munalt reningsverk (Stävliden) och Stenungsunds petrokemiska industrier. Sanden belastas hu-
vudsakligen av närsalter och föroreningar som kommer ut via Göta älv och vid speciella vind-
förhållanden också Nordre älv. Göteborgs reningsverk Gryaab släpper ut renat avloppsvatten i
Göta älv. År 1997 togs en reningsanläggning för kväve i bruk vid Gryaab.

Inom Galterös grunda sandbottnar saknas i stort sett grönalger under såväl juni som september.
Tångvegetation Fucus vesiculosus och F. serratus förekommer på utspridda stenar samt längs
utmed klippstränderna. I den närbelägna Jordhammarsviken bör nämnas att under de senaste tio
åren har sågtången Fucus serratus ökat kraftigt på bekostnad av ålgräsvegetationen (referens
20). I ålgräsbestånd vid Galterö har även noterats beläggningar med cyanobakterier och mindre
mängder med svavelbakterier. På Galterös västra grundbottnar finns omfattande blåmussel-
bankar.

År 2007 fanns måttliga algmängder vid Sanden i juni. Artsammansättning utgjordes av närmare
90% tarmtång Enteromorpha spp. i juni och 65% i september. Övriga ingående alger var
Ceramium strictum, Fucus spp. samt Polysiophonia violacea.

Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC)  redovisas sedan år
1999 i diagrammet på sidan 14. Med undantag av en markant höjning av kvävet under år 2003
(inträffade samtidigt med en kraftig planktonblomning, vilket markerats i diagrammen), så har såväl
kväve- och fosforhalterna varit relativt oförändrade för både Sanden och Galterö. Halten orga-
niskt kol är fortfarande hög vid Sanden, medan den vid Galterö varierar något inom den nivå
som fanns vid undersökningarnas början.

Regressionslinjerna i diagrammen för station Galterö på sidan 15 visar på en tydlig negativ trend-
utveckling, vilket pågått sedan undersökningarna startade i början av 1990-talet. Därvid är ut-
vecklingen av individantalet mest tydlig. När undersökningarna startade var individantalet 90,
vilket numera har reducerats till 20, dvs en nästan femfaldig tillbakagång.

Vid Sanden, enligt diagram på sidan 16, visar regressionslinjen en positiv trendutveckling om hela
undersökningsperioden från 1998 medräknas. Om man däremot betraktar de senaste tre åren så
är trenden istället lika negativ som den är för Galterö.

LÅNGTIDSTRENDER
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LÅNGTIDSTRENDER

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

Station Galterö (region 3) i
Askeröfjorden norr om
Stenungsund

Biomassa g/m2

R2 = 0,54
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Trendutvecklingen sedan 1992 vid Galterö.

Samtliga regressionslinjer visar på en kontinuerlig försämring
sedan dess, även om artantalet ökat sedan år 2003.

Antalet arter/m2, som i sig är lågt, har ”bara” minskat från 9
till 7.

Antalet individer/m2 har minskat betydligt från ca 90 till 20.

Biomassan har minskat från 14 till 3 g/m2.

Viken sydost om Galterönäset i augusti 2005.De mörka ytorna i
vikens centrala delar är ålgräsvegetation.
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LÅNGTIDSTRENDER
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Trendutvecklingen sedan 1998 vid Sanden på västra
Hisingen.

Även om samtliga parametrars regressionslinje visar på en
förbättring, så har en tydlig försämring skett de senaste tre
åren. I grova drag har en halvering inträffat under de tre sista
åren. Trendbrottet visar med gula linjer i diagrammen.

Antalet arter och individtätheten, som båda har låga värden,
fortsätter att minska.

Biomassan  ökade kraftigt år 2003, vilket sammanfaller med
en motsvarande ökning av kvävehalten i sedimentet. I
nuvarande undersökning har biomassan återgått till samma
nivå som förelåg under åren 2004-2005.

Station Sanden (region 4) vid
västra Hisingen i Göteborg

Sanden med grundområden och småbåtshamn i juni 2005.
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6 UTVÄRDERING

6.1 SEDIMENT

Halten av organisk substans (TOC) i sedimenten i region 1 uppvisade denna gång, i motsatts till
föregående undersökningar, de lägsta värdena. De båda vikarna Seläter och Lindholmen är be-
lägna i relativt exponerade delar av skärgården där vattenomsättningen är mycket god och
bottensubstratet huvudsakligen består av sand.

Högsta värdet av organisk halt återfanns inom region 2, dels i juni en algförande vik vid Ödby ö,
dels i september vid Sanden på Smögen (se tabell på sidan 8). Båda vikarna ligger i områden där
utsläpp av renat avloppsvatten sker. Norr om Ödby ö sker utsläpp från avloppsreningsverket vid
Hunnebostrand. Sydväst om Smögen förekommer utsläpp från kommunens (Omholmens) och
ABBA Seafoods avloppsreningsverk. Utsläppspunkterna från de båda sistnämnda är emellertid
belägna i ett vattenområde med god omsättning och utspädning (mellan Hållö och Guleskär).
Avståndet härifrån till de instängda viken vid Sanden med mynning vid norra Smögen är förhållan-
devis stort men en direkt påverkan med förhöjda närsalter kan ej uteslutas.

Sambandet mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med
trådalger är tämligen tydligt. Vikar med alger har ofta TOC-halter som är flerdubbelt så höga som
i fallet med algfria vikar (se tabell på sidan 8). I region 1 under september är skillnaderna denna
gång emellertid små, samt att värdena är förhållandevis låga.

I diagrammen på följande sidor har värdet 0,7 mg/g (motsvarar således 7 g/mg för TOC) lagts in
enbart för att underlätta visuella jämförelser. Störst skillnad återfinns med avseende på TOC i
algförande vikar och därnäst kvävet. Halterna ökar även mot slutet av sommaren. Fosfor däre-
mot uppvisar tämligen likartade värden i sediment med eller utan alger och heller ingen nämnvärd
säsongsskillnad. Man kan därvid konstatera att det finns ett samband mellan vikarnas alg-
förekomst och sedimentens innehåll av främst organiskt kol och kväve.

Inom de grunda leror som finns i inre skärgården i region 1 (se bild på sidan 7) sker en spridning
av närsalter genom att de stora mängder fåglar rör om sedimenten när de betar växtlighet och går
på den lösa sedimentbottnen. Som bilden visar så bildas stora svarta stråk och fläckar, vilket är
blottade underliggande sediment som huvudsakligen har orsakats av fåglarnas aktiviteter. En del
av dessa fläckar uppkommer också när gas frigörs ur sedimenten. Resultatet blir att fosfor som
legat bundet nere i sedimentet för upp till ytan och omsätts i algbiomassa. I denna process spelar
svavel- och cyanobakterierna en stor roll.

Genomgående för lokaler med finsediment belägna inomskärs, är att redoxförhållandena är rela-
tivt likartade, dvs endast någon eller få millimeter av sedimentets övre del är syresatt. I vikar med
grövre sediment är ofta gränsen mellan syresatt/syrefritt sediment mer diffus och djupare sedi-
mentlager antar då mer grå nyanser. Gränsen ligger ofta några eller flera centimetrar under ytskik-
tet.

UTVÄRDERING
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Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2007. 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 0,7 mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser (motsvarar
således 7 g/ mg TOC). Därvid framgår att samtliga vikar utan alger,  utom en nr 189 (vik vid Henån),
ligger under denna linje. I vikar med alger ligger inte mindre än 7 vikar över denna linje.
Kvävehalterna är högre i algförande vikar medan fosforhalterna är tämligen lika beträffande både
algförande och algfria vikar.

UTVÄRDERING
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Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i september 2007.
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 0,7 mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser
(motsvarar således 7 g/mg TOC). Därvid framgår att samtliga vikar utan alger,  utom en nr
184,1 (vik vid Malöfärjan), ligger under denna linje. I vikar med alger ligger inte mindre
än 5 vikar över denna linje, varav vik 308,2 (Sanden vid Smögen) har ett mycket högt
värde, dvs sedimentet består av ren gyttja.

UTVÄRDERING
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Våra värdefulla tång- och kelpalger utsätts för hård konkurrens från sargassotång, som i sin tur utgör substrat
för den fintrådiga algen Pilayella litoralis (ljusbruna ytor i bilden). Utvecklingen är ödesdiger för den normala
marina faunan, där hela eller delar av grundbottnarna utgörs av hårda substrat.

UTVÄRDERING
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6.2 EPIBENTISK FAUNA

I ett produktivt och normalt fungerande ekosystem borde en ökning av individtätheten och faunans
biomassa inträffa mot slutet av sommaren. Årets resultat pekar istället på motsatsen, dvs att bio-
massan minskar i slutet av sommaren (se tabellerna på sida 9 och 12). Individantalet i algförande
vikar ökar däremot, medan det minskar i algfria vikar (se sidan 12).

Jämför man artantalet i algförande respektive algfria vikar, så kan man inte se någon nämnvärd
skillnad, vilket visas i övre diagrammet på nästa sida.

Både individantalet och biomassan har däremot genom åren varierat påtagligt, särskilt i algför-
ande vikar, vilket framgår av de två nedre diagrammet på nästa sida. Utvecklingen har emellertid
under de sista åren gått mot en trend där skillnaden mellan algförande och algfria vikar blir alltmer
utjämnad, samt att staplarna minskat betydligt i höjd.

I den marina grundbottenmiljön har åtskilligt med negativa förändringar inträffat de senaste decen-
nierna. Många musselbankar i grunda sund och vikar har försvunnit (se bilden på sidan 23), vilket
leder till en minskad partikelfiltrering av det förbiströmmande vattnet. Vattenkvaliteten kan därför
antas ha försämrats i sådana områden, vilket kan få viss betydelse i samband med plankton-
blomning eller väderlek som orsakar grumling. Observationen har även gjorts av yrkesfiskare.

Det stora och ständigt ökade antalet fritidsbåtar medför skador på grundbottnarna vid
uppankringar i ålgräsvegetation. Skadorna bildas dels när ankarkätting/lina sveper runt med bå-
ten, dels när båtpropellrarna klipper av ålgräsets (se bilden på sidan 11). I de hålor som bildas i
vegetationen ansamlas kringdrivande organiskt material som kommer att ruttna under bildning av
svavelbakterier. Miljön blir således mindre attraktiv för den rörliga faunan.

UTVÄRDERING

Grundområde med pågående ”bottenvändning”.
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Jämförelser mellan
algtäckta vikar och
algfria vikar med
avseende på
medelvärden för
faunans artantal,
individantal respektive
biomassa.

Antalet arter förefaller
vara relativt konstant,
vilket märks något mer
i  algfria vikar.

Individantalet varierar
relativt kraftigt, särskilt
i vikar med alger.
Tidigare kunde man
märka en större skillnad
i vikar med alger jämför
med vikar utan alger.
Skillnaden blir numera
alltmer otydlig.

Även biomassan har
varierar likt
inividantalet. En
påtaglig nedgång av
biomassan har inträffat
under de tre senaste
åren. I vikar med alger
är biomassan nu endast
en tiondel av vad den
var i början av 2000-
talet. Skillnaden mellan
algförande och algfria
vikar är numera
obefintlig.

UTVÄRDERING
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Musselbankar (mörka fläckar och band i bildens ljusa skalsandsbottnar) på grunda områden har minskat
betydligt jämfört med förhållandena fram till 1980-talet. Bilden är från Koljefjorden i augusti 2007.

UTVÄRDERING
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UTVÄRDERING

Bottenvändning inträffar om algtäcket med fintrådiga alger blir för täta, varvid gasbildning lyfter
upp hela sjok av alger och eventuellt ålgräs följer ofta med (se bilden på sidan 21).

Höga individantal och låg biomassa innebär att organismerna är små och många. De kan exem-
pelvis representeras av stora kvantiteter med små pungräkor som var fallet år 2006. Dessa var
förhållandevis sparsamma detta år medan stora tångräkor var den dominerande djurgruppen
framför allt på våren.

Slutsatsen av det ringa antalet arter samt nedgång och fluktuationer i individantal och biomassa är
ett obalanserat marint ekosystem. Orsaken bedöms i första hand bero på ett alltför långvarigt och
stort uttag av fisk, vilket redan påpekats i de föregående rapporterna (referenser 16-19), där
framför allt torskfiskar, ål och plattfisk utgör särskilt viktiga predatorer i grundbottnarna ekosys-
tem. Ett tydligt tecken på avsaknad av dessa större predatorer är att fångst av småhumrar i fall-
fälleproven numera förekommer varje år. När predatorer som torsk m fl saknas uppkommer
massförekomster alternativt avsaknad av organismer, dvs starka fluktuationer eller kaskad-
effekter i de underliggande trofinivåerna. Detta märks nu genom att antalet bultfiskar m fl har
minskat betydligt jämför med resultaten från tidigare undersökningar då de har varit mycket van-
liga. En undersökning av utfiskningens/övergödningens effekter på ålgrässamhällen har nyligen på-
börjats vid Göteborgs universitet.

Den negativa trendutvecklingen vid stationen Sanden utanför Göteborg under de tre senaste åren
stämmer mer med utvecklingen inom Bohuskustens övriga bottensamhällen. Båda stationerna för
långtidstrender Sanden och Galterö pekar på samma negativa utveckling. Om man beaktar de
stora satsningar på utbyggnader och effektivisering av reningsverk samt anslutning av bebyggelser
via långa överföringsledningar, så borde en förbättring av den marina miljön kunnat urskiljas. Så
är emellertid inte fallet. Resultaten från flera inspektioner av recipienten kring utsläpp av renat av-
loppsvatten tyder på att miljön där inte är sämre än på andra opåverkade platser vid Bohuskus-
ten, förutsatt att reningen fungerar och så att inte organiska partiklar släpps ut.

Slutsatsen framstår allt klarare: om vi skall få tillbaka ett ”renare hav”, så som det var i mitten av
förra århundradet så är det först och främst fiskbestånden som måste återfå rätt populations-
storlekar, ålders- och artsammansättningar. Uppnås inte det målet så spelar det ingen roll hur
mycket vi än renar våra avloppsutsläpp.
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