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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid två tillfällen: maj och augusti under
2007 för att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda kustområden (0-
1 m). Sammanlagt fotograferades 360 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers täck-
ningsgrad. Kvantiteten fintrådiga alger står i proportion till störningsgraden i det marina eko-
systemet. Fotografering under juli månad uteslöts pga alltför grumligt vatten.

Insamling för bestämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger samt sediment-
provtagning utfördes i juni och september efter genomförda flygfotograferingar och bildanalys.

Kvävehalterna är högre i algförande vikar medan fosforhalterna är tämligen oförändrade om man
jämför algförande och algfria vikar. I algfria vikar är fosforhalterna genomgående högre jämfört
med kvävehalterna (se diagram på sidan 15).

Flyginventeringarna under sommaren 2007 visar emellertid på en ökning av fintrådiga grönalger
inom Bohuskusten i motsats till föregående år, vilket är en negativ utveckling.

Fintrådiga alger förekom (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2007 längs hela
kuststräckan i 31% av de fotograferade vikarna i maj och 61 % i augusti.

Biomassan (torrvikt) av fintrådiga alger inom algtäckta områden i de fyra regionerna var i med-
eltal högre i september 240 g/m2 jämfört med 89 g/m2 i juni. Den största biomassan av fintrådiga
alger 2.690 g/m2 våtvikt motsvarande 530 g/m2 torrvikt observerades i september vid Båleröd
vik nr 418,2 i region 1. Värdena är högre jämfört med föregående år.

Utbredningen av alger inom de fyra regionerna varierade mellan 0-80 %, med lägst utbredning i
söder (region 4) och högst utbredning i norr (region 1). Tidig höst är den period som uppvisar
störst algtäckning. Anmärkningsvärt är dels den låga algförekomsten i Göteborgsområdet (region
4) eftersom närsaltsbelastningen är som störst här, dels de höga algförekomsterna i region 1 då
regionen har minst utsläpp av närsalter. Utsläppen framgår tydligt av kartorna på sidan 21.
Närsalterna i sig tycks således inte vara den primära orsaken till den negativa utvecklingen.

Effektiva fiskemetoder, alltför stora fångster och en felaktig fiskepolitik har lett till allvarlig utfisk-
ning, vilket orsakat kollapsade marina ekosystem som utvecklats till balans genom tusentals år.
Ekosystemen är beroende av noga sammansatta och väl balanserade trofinivåer för att fungera.
Om så inte är fallet uppstår kaskadeffekter som slutligen märks som övergödning eftersom ett
skadat ekosystem inte har samma kapacitet som ett opåverkat att omsätta närsalter. Botten-
levande och sannolikt kvävefixerande cyanobakterier, sedimentens innehåll av fosfor och
grundområdenas vattenomsättning är väsentliga faktorer för massutveckling av fintrådiga alger.

Förekomst och utbredning av bottenlevande cyanobakterier redovisas för första gången (Bilaga
4 och 5). Mönstret är samma som för fintrådiga alger, d v s dominans föreligger i region 1.
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SUMMARY

2 SUMMARY
Inventory using aerial photographing were performed at two occasions: May and August during
2007 to study prevalence and degree of coverage of filamentous algae in shallow waters along
the Swedish Bohus coast. A total of 360 bays were photographed for area calculation of the per
cent coverage of filamentous algae. The quantity of filamentous algae is proportional to the degree
of disturbance in the marine ecosystem. No photographs were taken in July because of turbidity
waters with total lack of visibility.

Collection for measurements of algal biomass, identification of species composition and sediment
sampling were performed in June and September after evaluation of the aerial photos.

The content of nitrogen is higher in bays containing algae. The content and phosphorous is more
or less unchanged in bays with or without algae. In bays free from algae the content of
phosphorous  is  higher compared to nitrogen.

Aerial photographs from the summer 2007 show the negative fact of increased filamentous algae
at the Bohus coast compared to the last year (se diagram at page 15) .

Filamentous algae occurred (with degrees of coverage exceeding 5 %) during year 2006 along
the whole coast line in 31% of the photographed bays in May and 61% in August. Mean biomass
(dry weight) of filamentous algae of the covered areas in the four regions was higher in August
240 g/m2 than in June 89 g/m2. The highest value of biomass of filamentous algae 2.690 g/m2 wet
weight corresponding to 530 g/m2 dry weight was recorded in September at Båleröd in bay nr
418,2 in region 1. The values are higher this year compared to year before.

Degrees of coverage of algae in the four regions varied between 0-80%, showing the lowest
values in south (Region 4) and the highest in north (Region 1). Early autumn is the period that
displays the highest overall prevalence of filamentous algae. Remarkable is, partly the low
frequency of algae in region 4 (Gothenburg) because the outlets of nutritional waste water are
predominating here, and partly the high frequency of algae in the northern region 1 characterized
by a few waste water outlets. These facts are clearly visualized in the maps on page 21. Evidently
the nourishment itself is not the primary cause to the negative development.

Modern methods of fishing, too big catches and a wrong fishery policy have resulted in a serious
collaps of the marine echo system, which was evolutionary developed through thousands of
years.  The echosystem is totally dependent of carefully composed trophical levels in balance. If
this is not the case cascade effects appear which finally are detected as eutrophication, because
a damaged echo system has not the same capacity to turn over nitrogen and phosphorous etc.
Bottom dwelling and most probably nitrogen assimilating cyanobacteria, the contents of
phosphorous in sediments and the circulation of shallow coastal waters are factors of major
importance for mass occurrences of filamentous algae.

Also appearance and coverage of benthic cyanobacteria has been evaluated in this investigation
for the first time. The pattern follows the same as for filamentous algae, that means they are dom-
inating in Region 1.
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3 INLEDNING

Grunda havsområden inom djupintervaller 0-1 meter och med finsedimentbottnar vid Bohuskus-
ten har sedan mitten av 1900-talet genomgått en storskalig förändring, där stora delar har varit
täckta av snabbväxande fintrådiga alger under sommar och höst.

Onormalt hög produktion av trådalger medför negativa konsekvenser för de djursamhällen, som
normalt uppehåller sig inom dessa grundområden. Såväl artsammansättning av bottenlevande djur
som bestånden av flera kommersiellt viktiga fiskarter, vilka utnyttjar dessa grundområden, påver-
kas negativt. Massförekomst av framför allt fintrådiga alger omsätter dessutom stora mängder kol
fosfor och kväve mm, vilket i sin tur också påverkar omsättning av dessa ämnen samt medför
syreförbrukning i framför allt de bottennära vattenmassorna.

Målsättningen med föreliggande undersökning har varit att kartlägga förekomst och utbredning av
fintrådiga alger och ställa detta i relation till de olika kustområdenas karaktärer.

Vidare bör uppskattning kunna göras av de effekter som algerna kan medföra i ett längre tidsper-
spektiv - d v s hur algerna kan påverka och påverkas av olika processer inom kustekosystemen.
Uppgifter om sedimentens syreförhållanden, innehåll av närsalt, faunasamhällenas struktur och
funktion, samt algsamhällenas roll i kustområdets kol-, fosfor- och kvävebudget, har betydelse vid
utvärdering av undersökningen. Parallellt med denna flyginventering har undersökningar av den
rörliga faunan på grunda sedimentbottnar utförts. Resultatet av denna redovisas i en särskild rap-
port (referens 27).

4 METODIK

Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m) kustområ-
den genomfördes vid två tillfällen under året: maj och augusti. Flygfotograferingen i juli månad ge-
nomfördes ej då mer eller mindre kontinuerlig blåst medförde att kustvattnet blev starkt grumligt
och utan sikt. Flygningen bedömdes därför som meningslös. För att erhålla en tillfredställande
upplösning i tid och rum krävs att undersökningen genomförs inom ett relativt stort område.
Undersökningen gjordes därför utmed hela Bohuskusten, som indelats i fyra regioner baserat på
SMHI:s områdesregister - region 1: Idefjorden-Fjällbacka, region 2: Fjällbacka-Gullmarsfjor-
den, region 3: Tjörn-Orust och region 4: Marstrand-Billdal (se Bilagor 1-3).

Flygfotograferingen genomfördes från 100-200 m höjd från helikopter under dagar med goda
siktförhållanden och svag vind. Inom region 1, 2 och 4 fotograferades slumpvis 40 vikar och inom
region 3 med de stora öarna Orust och Tjörn fotograferades 60 vikar. Det totala urvalsmaterialet
består av ca 700 vikar, vilka redovisas i Bilaga 1.

Vid fotograferingen användes en digitalkamera med en maximal upplösning på 12,4 megapixel.
Kameran var ansluten till en GPS för att erhålla bilddata med latitud, longitud och höjd över havet.
Optiken var försedd med vibrationsreducering och brännvidden var inställd på ”normaloptik”,
d v s 50 mm motsvarande 24x36 mm film. För att utsläcka reflexer i vattenytan användes cirkulärt
polarisationsfilter.

INLEDNING
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Bilderna analyserades med hjälp av programmen Photoshop, Autodesk Map3D för bild-
behandling och ytberäkningar (principen framgår av bilden ovan). Samtliga bilddata infördes i gis-
programmet MapInfo för att kunna utföra sökningar/beräkningar av olika procentintervall med
avseende på algernas täckningsgrad mm, vilket redovisas i Bilaga 2-3.

Utbredning av alger har angetts som den procentuella andel av varje lokal/vik, som var täckt av
fintrådiga grönalger.

Tolkningen av flygbilderna är ofta förenad med svårigheter och kräver god kännedom om botten-
samhällena inom hela undersökningsområdet. I många fall är det omöjligt att avgöra vad som
egentligen är fintrådiga grönalger på grund av blekning och/eller uppblandning med framför allt
brunslicken Pilayella litoralis. Den övergödningsindikerande grönalgen svartnande havssallad
Ulvaria obscura hör emellertid till bladformade alger och förkommer ofta i stora mängder bland
övrig grönalgsvegetation. Arten förväxlas ofta med Ulva lactuca, som däremot är en renvattens-
krävande grönalg. Utbredning av cyanobakterier är oftast dominerande, vilket i områden med mer
grumlig vattenkvalitet kan försvåra urskiljningen från övriga fintrådiga alger.

I listan över samtliga drygt 700 lokaler har definitionen av en ”vik” i många fall varit oklar. Ibland
utgöres lokalerna av sund mellan öar, medan tydliga och mer intressanta vikar strax intill ej har
varit med på listan. Även rena färskvattenlokaler förekommer, t ex innanför Slussen på östra
Orust. Den ursprungliga listan är därför i starkt behov av revidering, vilket också påpekats vid ti-
digare tillfällen.

METODIK

Principen för bildanalys (blå) och definition på ”vik” (röd).



7

Efter en snabbgranskning av flygbilderna från juni respektive augusti med avseende på vikar med
algförekomst eller ej, genomfördes parallella undersökningar i fält med materialinsamling för be-
stämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger, sedimentprovtagning samt
bottenfaunaundersökning med fallfälla. Resultatet av den sistnämnda undersökningen redovisas
emellertid i en särskild rapport om den sk ”rörliga epifaunan” på grunda sedimentbottnar (refe-
rens 27). Fältarbetena genomfördes i juni och september.

Algbiomassa och artsammansättning bestämdes genom att 5 kvantitativa prov togs från 5 slumpvis
utvalda lokaler i varje region (se Bilaga 4 och 5). Provtagningen utfördes genom insamling av alg-
mattan som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Samtliga algprover
transporterades i kylväska direkt efter insamling. En bestämning av ingående arter i proverna ge-
nomfördes samma dag som insamlingen gjordes - d v s på färskt material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och tvättades noga från sediment och grövre partiklar
som småmusslor, skalfragment, småsten samt eventuella djur innan proverna torkades till konstant
vikt i 70o C.

Sedimentprovens innehåll av organisk halt bestämdes genom att ta 10 kvantitativa prov från 4
slumpvis utvalda lokaler i varje region. Sediment insamlas med en rörprovtagare med en bottenyta
på 60 cm2 och till ett djup av 2 cm. Dessa sedimentprover fraktades nedkylda för frysning innan
de levererades till laboratorium där organisk halt analyserades (se tabell på sidan 13). Analys av
kväve och fosfor ingår i programmet för undersökning av mobil epifauna (referens 27).

METODIK

Omfattande algmassor vid Mjörn förkom redan i slutet av maj 2007.
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RESULTAT

5 RESULTAT

5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING AV FINTRÅDIGA
ALGER

I maj 2007 var som både förekomst som täckningsgrad av fintrådiga alger låga inom samtliga
regioner med undantag av ett tiotal vikar som uppvisade relativt höga värden - särskilt i region 1.
Lägst värden fanns i region 4, d v s Göteborgs och Kungälvs kommuner. Resultatet framgår av
kartan i Bilaga 2.

Hela juli månad 2007 var både blåsig och rik på nederbörd, vilket gjorde att siktförhållandena i
grundområdenas vatten längs Bohuskusten var så dålig att flygfotografering bedömdes vara me-
ningslös och genomfördes därför ej.

Under augusti 2007 har andelen fintrådiga alger ökat betydligt, vilket redovisas i Bilaga 3. Här
framgår även att intervallet 6-26 % täckningsgrad (grön färg) har blivit mest iögonfallande längs
hela Bohuskusten i augusti.

Störst förekomst och täckningsgrad med högsta värde på 80 % av fintrådiga alger noterades allt-
jämt i den norra delen av kusten (region 1).

I region 2 var förekomsten av fintrådiga grönalger relativt låga, även om några enstaka instängda
vikar, som också tidigare uppvisat höga värden t ex Klevekilen och Sanden (Smögen), förskjuter
resultatet i viss mån.

Låga täckningsgrader med trådformade grönalger karakteriserar framför allt de södra regionerna
3 och 4. Även i region 3 är i detta avseende ett par vikar vid Almösund och Mjörn avvikande
med höga förekomster av alger. De låga förekomsterna inom skärgården från Nordre älvs myn-
ning i söder och upp längs fjordarna runt Orust förblir särskilt anmärkningsvärda, eftersom
vattenområdena ligger i strömriktningen från både Göta älv och Nordre älv, vilka tillför havet be-
tydande kvantiteter närsalter.

Även de omfattande grundområdena i norra Stigfjorden och i Halsefjorden har låga täcknings-
grader med trådformade grönalger, vilket också redovisats i en kartläggning av de marina bott-
narna inom Orust kommun (referens 21).

Fintrådiga alger med täckningsgrader överstigande 5% förekom under år 2007 längs hela kust-
sträckan i 31 % av de fotograferade vikarna i maj och 61 % i augusti.

Den regionvisa förekomsten respektive utbredningen sedan år 1998 framgår av tabellen på sidan
9 och diagrammen på sidan 10. Röda värden anger maximala värden för respektive år. Före-
komst och utbredning redovisas även kvantitativt i Bilaga 2-4.
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RESULTAT

Tabellen redovisar ”förekomsten” definierad som det procentuella antalet vikar med mer än
5% täckningsgrad trådformade grönalger. ”Utbredningen” är ett procentuellt medelvärde för
täckningsgraden inom varje region. Största värden har markerats med rött.

Höstvärdena redovisas även i diagramform på nästa sida.

FÖREKOMST (%) UTBREDNING (%)
REGION 1 2 3 4 1 2 3 4

ÅR MÅNAD

 Juni 66 15 37 9 23 1 7 1
1998

 Juli 64 26 17 6 16 4 3 1

 Juni 65 22 18 18 16 2 4 4
1999

 Augusti 98 38 38 52 54 7 16 25

 Juni 66 20 15 7 19 3 2 2
2000  Juli 63 16 6 10 21 3 2 2

 Augusti 65 10 7 6 21 2 2 1

 Juni 74 29 19 14 26 7 5 6
2001  Juli 49 25 23 3 12 7 5 1

 Augusti 73 36 6 5 23 9 1 1

 Juni 68 10 24 10 22 2 7 1
2002  Juli 62 19 16 5 23 5 4 0

 Augusti 82 60 25 13 32 17 7 2

 Juni 72 40 48 50 25 7 12 13
2003  Juli 97 76 58 80 39 21 15 23

 Augusti 98 45 38 43 57 12 19 17

 Maj 31 5 13 0 9 2 5 1
2004  Juli 48 43 15 5 24 10 3 1

 Augusti 69 69 16 23 26 13 5 3

 Juni 47 28 13 15 10 5 4 3
2005  Juli 62 40 35 15 21 9 4 2

 Augusti 65 55 35 35 20 8 6 7

 Juni 15 10 8 13 3 2 2 2
2006  Juli 73 55 40 25 14 12 8 4

 Augusti 57 40 27 6 13 11 6 2

 Maj 45 31 27 12 11 7 7 5
2007  Juli - - - - - - - -

 Augusti 70 51 63 60 25 18 16 10
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5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER

Förhållandet torrvikt och våtvikt är ofta beroende på ingående arter. Speciellt fingreniga och ihå-
liga tarmtångarter Enteromorpha spp. kan ibland ha ett högre vatteninnehåll beroende på om de
fina grenarna är vattenfyllda eller fyllda med assimilationsgaser. Vid urkramning försvinner oftast
inte det vatten, som finns i de finare grenarna, vilket medför stora variationer avseende våtvikten.
Andra trådalger som grönslick Cladophora spp., Pilayella litoralis och Ceramium rubrum har
däremot inte dess fysikaliska egenskaper.

Den trendminskning av biomassan som förekom mellan åren 2004 och 2006 är nu bruten och
biomassan har nu ökat igen (se diagram på nästa sida).

Förekomst, täckningsgrad och medelbiomassan av trådalger ökar vanligtvis under sommaren för
att kulminera under hösten. Augusti och september uppvisar därför som regel högre värden inom
ett större antal vikar jämfört med vår och sommar.

RESULTAT

% Algförekomst % Algutbredning

Höstvärdena från 9 års undersökningar med avseende på algförekomst och algutbredning enligt
definitioner och värden från tabellen på föregående sida.
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RESULTAT
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Biomassan (torrsubstans) av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten för de
fyra regionerna var för år 2007 i medeltal högre i september 240 g/m2 jämfört med 89 g/m2 i juni.

Den största biomassan av fintrådiga alger 2.690 g/m2 våtvikt motsvarande 530 g/m2 torrvikt ob-
serverades i september vid Båleröd vik nr 418,2 i region 1.

Sammantaget uppvisar Bohuskusten en betydligt högre medelbiomassa säsongen 2007 jämfört
med året innan. Dessutom var biomassan hög under september i samtliga regioner.

5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 17 algarter och 2 marina fanerogamer ingick i de insamlade proverna. Endast Entero-
morpha spp., Cladophora flexuosa och C. glomerata kan anses utgöra ”fintrådiga” grönalger.
Artsammansättningen redovisas i Bilaga 5-6.

Det algsläkte som dominerar helt inom ”trådformiga” algsamhällen, är framför allt tarmtång
Enteromorpha spp., som är ett grönalgskomplex med mer eller mindre grenade former och rör-
formig bål. Därnäst kommer brunslicken Pilayella litoralis, som är en fintrådig brunalg bestående
av förgrenade enkla cellrader. Ofta är Pilayella uppblandad med andra fintrådiga brunalger som
Ectocarpus spp., Giffordia ovata, Haplospora globosa m fl. I vissa områden t ex i Göteborgs
skärgård, dominerar ofta de båda bladformade grönalgerna svartnande havssallad Ulvaria
obscura och platt tarmtång Ulva linza. Grönslicken Cladophora flexuosa blir däremot allt min-
dre vanlig och ersätts framför allt av fingreniga former av tarmtång Enteromorpha spp. eller

RESULTAT

Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom de fyra regionerna sedan 1998. En tendens till
periodicitet på ca fem år kan nu urskiljas.

Biomassa g/m2

År
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brunslicken Pilayella litoralis. Iakttagelsen baseras på studier från mitten av 1980-talet då arten
var mycket vanlig utanför Göteborg. Pilayella gynnas dessutom av sargassosnärjan.

Fingreniga rödalger representeras mest av Ceramium rubrum och C. strictum, medan agar-
snärjan Gracilaria vermiculophylla mer kan betraktas som en grovgrenig rödalg, som har eta-
blerat sig på grunda bottnar i Göteborgs innerskärgård sedan 2003. Här tycks ett konkurens-
förhållande finnas mellan denna främmande rödalg och Ulvaria obscura. Medan Gracilaria
ökar kraftigt i utbredning minskar förekomst och utbredning av Ulvaria.

Ulvaria obscura var denna gång den helt dominerande algen i lagunen vid Almön lokal nr 85 i
region 3.

Bland förgrenade brunalger förekommer denna gång sparsamt med Stictyosiphon tortilis och
Spermatochnus paradoxus. Huvudgrenar är grova medan de yttre grenarna är finare. Den sist-
nämnda är mycket storväxt och kan täcka stora bottenytor.

Sargassosnärjan Sargassum muticum fäster sig gärna på stenar eller större skal om dessa finns
inom mjuka bottnar mellan ca 1-8 m djup. Då sargassosnärjan vanligtvis får en mycket tät påväxt
av trådalgen Pilayella litoralis, medför detta att täckningsgraden med trådalger ofta blir mycket
hög i vikarnas övergång mot djupare bottnar. Också ålgräsvegetationen Zostera marina kan
hysa en betydande påväxt med trådalger.

Bottenlevande och mattbildande (sammanflätade trådar) cyanobakterier är fortfarande domine-
rande på flertalet grundbottnar inom alla regioner och ökar mot sensommaren (se Bilaga 4 och 5).

RESULTAT

I sundet mellan Tjörn och Mjörn borde algmassorna kunna reduceras betydligt om dels en ränna
muddrades genom det grunda området som syns på bilden, dels om kulverten i vägbanken utökades.
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5.4 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. Den lägsta orga-
niska halten på 3,2 mg C/g sediment återfanns september i en algfri vik i region 1.

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 tabellen nedan). I region 1 under september är skillnaderna denna
gång emellertid små, samt att värdena är förhållandevis låga.

I diagrammen på nästa sida har värdet 0,7 mg/g (motsvarar således 7 g/mg för TOC) lagts in
enbart för att underlätta visuella jämförelser. Därvid framgår att samtliga vikar utan alger, med
undantag för vik nr 184,1 vid Malöfärjan i region 3, ligger under denna linje med avseende på
TOC. I vikar med alger däremot 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. För kväve

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/september har markerats med rött
respektive blått.
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i algförande vikar ligger tre vikar över denna linje och en för fosfor. Man kan därvid konstatera
att det finns ett samband mellan vikarnas alginnehåll och sedimentens innehåll av organiskt kol/
närsalter.

RESULTAT

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 oförändrade om man
jämför algförande och algfria vikar. I algfria vikar är fosforhalterna genomgående högre jämfört med
kvävehalterna.
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6 SLUTSATSER

Flyginventeringarna under sommaren 2007 visade på en ökad förekomst och utbredning av fint-
rådiga grönalger, jämfört med föregående undersökning år 2006 (referens 26). Fortfarande är det
norra Bohuskustens grundområden som uppvisar höga förekomster av fintrådiga alger, medan så-
dana är sparsamma i södra och mellersta Bohuskusten, om man undantar några få och karakte-
ristiska vikar. Utbredningsmönstret utgör kärnpunkten i undersökningens utvärdering och slutsat-
ser. Fördelningen av algförekomsterna är också svårt att förklara enbart med utgångspunkt från
rådande närsaltsförhållanden - d v s tillgången på kväve och fosfor, vilket under 1900-talet varit
de självklara parametrarna i övergödningssammanhang.

• Trendutvecklingen i diagrammen på sidan 10 med avseende på fintrådiga algers förekomst
och utbredning inom respektive region visar på några intressanta företeelser. Region 1 (Ström-
stad) ligger i en klass för sig med mycket högre värden jämfört med de övriga tre regionerna.
Regressionslinjen för region 1 tyder emellertid på en förbättring med sjunkande värden sedan år
1998. De övriga tre regionerna visar däremot på fortsatta försämringar, med visst undantag för
region 4 beträffande ”utbredningen av alger”. Här är trenden svagt positivt och det skulle möjligen
kunna vara antydan till effekten från den ökade reningskapaciteten vid Gryaab. Beträffande ”fö-
rekomsten” av alger däremot, så följer regionerna 2-4 samma negativa utveckling.

Studerar man kurvorna närmare - och då särskilt utbredningen i region 1 - så kan en viss perio-
dicitet på omkring 4 år urskiljas. Sådana ”regelbundna” svängningar borde vara mindre troliga om
enbart närsalter styr utvecklingen. Fluktuationer i nederbörd och utförsel av närsalter under
vegetationsperioden påverkar visserligen, men i så fall borde regelbundenheten vara mindre på-
taglig. Frågan är i stället om inte svängningarna mera återspeglar klustereffekter i ekosystemen,
d v s hur avsaknad av predatorer orsakar successionseffekter på bytesorganismer i underliggande
trofinivåer. Intressant är även att kurvorna för region 3 och 4 följer varandra tämligen väl beträf-
fande både förekomst och utbredning.

• Bottenlevande cyanobakterier antas ha en avsevärd och hittills totalt förbisedd roll för om-
sättningen av närsalter i såväl sediment som i det fria vattnet. Organismerna bildar upp till 3 mm
tjocka svartgröna till purpur- eller brunfärgade beläggningar på framför allt bottnar med fin-
sediment. Mycket stora arealer mjukbottnar på grundare djup än 10 m djup, som normalt skall
ha en ljust brungrå sedimentyta, täcks oftast av svartbruna tjocka beläggningar med cyano-
bakterier. Sedimentbottnar mellan 1-4 m djup är dessutom ofta beväxta med ålgräs eller delvis
sågtång och räknas inte in i detta intervall. De bottenlevande cyanobakterierna representeras i hu-
vudsak av släktena Lyngbya, Oscillatoria och Phormidium. Då cyanobakterier generellt är
kända för att tillgodogöra sig i vattnet löst atmosfärskväve, är alltjämt hypotesen att dessa botten-
arealer med sådana beläggningar fungerar som en gigantisk kväveproducent.

I rapporterna från 2005 och 2006 (referens 22 och 26) presenterades hypotesen att kväve-
produktionen från cyanobakterier inom Bohuskustens skärgård kunde uppgå till ca 130.000 ton
per år (enbart från bottenlevande cyanobakterier). Prof. Per Hall vid marin analytisk kemi gjorde
därefter en omräkning och bedömde att den uppskattande kväveproduktionen låg i överkant.
Omkring 100.000 ton/år är däremot mer realistiskt. Kvantiteten skall jämföras med 38.000 ton
som är det årliga utflödet från land (från vattendrag samt utsläpp från industrier och

SLUTSATSER
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Om man jämför lekbeståndet av torsk i Kattegat och
föroreningssituationen fram till 1970-talet, så får man
uppfattningen att beståndet ökar med ökad
närsalttillgång. Beträffande 1-årig ungfisk så infaller
maximaltbestånd i slutet av 1970-talet.

Det förefaller tveksamt om närsalterna skulle vara
huvudorsaken till fiskens fortsatta katastrofala
nedgång. Utsläppen av näringsämnena har minskat på
2000-talet och uppgifterna från 1800-talet är givetvis
synnerligen osäkra.

SLUTSATSER

Från referens 34.

Utsläpp av kväve och fosfor utmed Sveriges kuster.

Från referens 35

Lekbeståndet av
torsk i Kattegat

Från referens 36.
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avloppsreningsverk; referens 3). Mängden är t o m mer än vad som för närvarande släpps ut
längs Sveriges sammanlagda kust enligt övre diagrammet på fg sida.

I Bilaga 4 och 5 redovisas för första gången i denna undersökningsserie även täckningsgraden för
cyanobakterier på motsvarande sätt som för fintrådiga alger. Uttagna intervall för täckningsgraden
är dock något olika, vilket framgår av teckenförklaringen.

• Cyanobakterier är märkliga organismer med avseende på val av miljö. De tycks föredra
två extrema habitat: stagnanta stillastående vatten respektive landytor som är ständigt utsatta för
vattenstänk. Fenomenen kan lätt studeras och verifieras i akvarier. Miljöer med genom-
strömmande vatten tycks däremot ratas av de flesta cyanobakterier, vilket gör att åtgärder som
att öka vattengenomströmningen i vikar och sund ger positiva resultat som istället gynnar mer
normal algflora och fauna (se bilden på sidan 13).

• Man kan tydligt se att utmed kuststräckan Ljungskile och upp mot Byfjorden är
täckningsgraderna med cyanobakterierna låga. Kuststräckan har ett stort antal fritids- och
permanentbostäder med egna mer eller mindre väl fungerande avloppslösningar, vilket leder till
betydande utsläpp av närsalter. Såväl täckningsgraden med fintrådiga alger och cyanobakterier
borde därför vara mycket höga om enbart närsalterna skulle påverka havsmiljön. Så är tydligen
inte fallet då värdena är låga. Kuststräckan håller nu på att saneras med avseende på både vatten
och avlopp, vilket innebär att allt avlopp överförs till avloppsreningsverket i Uddevalla. Inga
avloppsutsläpp kommer om ett par år inte att ske utmed denna kuststräcka. Utvecklingen blir
intressant att följa upp.

• I gränsskiktet mellan beläggningar med bottenlevande cyanobakterier (aeroba) och svavel-
bakterier (anaeroba) sker viktiga kemiska processer. Beläggningarna förekommer mer eller min-
dre alltid tillsammans och uppvisar en starkt dynamisk utveckling med avseende på bottentäckning
beroende på rådande miljöförhållanden. Svavelbakterierna (se vita stråk i bilden ovan) förekom-

SLUTSATSER

Uppförstorat utsnitt från bilden på sidan 16.
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mer både perifert kring beläggningarna med cyanobakterierna (motsvarar kanelbruna beläggningar
i bilden) och i skiktet under dessa.

I vissa instängda vikar som Klevekilen (Kungshamn, region 2) förekommer svavelbakterier i
form av stora lösa svävande gråvita moln eller slöjor. I den anaeroba miljön som bildas under eller
inom svavelbakterierna sker denitrifikation, d v s nitratkväve återgår till atmosfärskväve. Slutsat-
sen härav är mycket betydelsefull då kvävet i kustområdena måste anses vara självreglerande.

Fosfor, som lagras i ytsedimenten, blir dessutom rörligt under anaeroba förhållanden (referens 2).
Det sker när beläggningar med cyanobakterier ”övergår” i beläggningar med svavelbakterier, vil-
ket ofta syns som vita kanter på de mörka fläckarna med cyanobakterier. Då dessa ca 0,5-3 mm
tjocka beläggningar med cyanobakterier numera är omfattande utmed kusten och att övergångs-
zonen mellan cyanobakterierna och sedimentet ofta är anaerob (framför allt under dygnets mörka
timmar) kan man anta att processen ger ett betydande fosfortillskott.

Trådformade cyanobakterier har dessutom en unik rörelseförmåga genom att med en pendlande
rörelse kunna glida fram på underlaget. Rörelseförmågan innebär också att de kan tränga ner
några millimeter i sedimentet, där de mycket väl bör vara kapabla att ta upp fosfor som inlagrats
i sedimentet. Intressant är även att cyanobakterierna kan lagra fosfor i cellerna i form av fosfatrika
korn.

• Ytsedimenten i väl skyddade grunda bottnar kan därför fungera som fosforkälla. Löst as-
socierat fosfor i porvatten och sediment kan dessutom antas vara tillgängligt för algernas upptag,
vilket gynnar tillväxten av de bottenlevande cyanobakterierna med sin kvävefixerande förmåga.
En efterföljande nedbrytning av biomassan med cyanobakterier/svavelbakterier enligt ”sam-
banden” ovan skapar således en näringstillförsel, som avsevärt kan antas påskynda tillväxten av
opportunistiska alger - främst fintrådiga grön- och brunalger. ”Fintrådiga alger” har genom sin
stora sammanlagda bålyta och ytterst tunna grenar (encelliga skikt) en extrem upptagnings-
förmåga av närsalter.

Det är viktigt att påpeka att de fintrådiga algerna i grunda vikar och sund nästan alltid utgörs av
tarmtångarter Enteromorpha spp. som är så fingreniga att de utan mikroskop lätt kan misstolkas
som Cladophora flexuosa och liknande former. Cladophora är numera mindre vanlig i samband
med massförekomster med trådalger.

Ett försvagat och utarmat (utfiskat) ekosystem har inte samma kapacitet att omsätta närsalter som
ett intakt och fungerande ekosystem har. Opportunistiska arter som fintrådiga alger och cyano-
bakterier tar över och skapar ett tillstånd som kan liknas vid övergödning. Det går inte att förklara
nuvarande utveckling med massförekomst av trådalger (Enteromorpha spp.) i region 1 (Ström-
stad och Tanums kommuner) som enbart orsakat av utsläpp med närsalter från land. Närsalt-
belastningen på den marina miljön är helt klart främst lokaliserad till Göteborgsområdet (region 4),
där vi inte har påtagliga problem med trådalger. I mellanregionerna 2 och 3 finns problem med
trådalger i några mer eller mindre isolerade grunda vikar, som inte utsätts för någon betydande
närsaltpåverkan, vilket tydligt framgår av figurerna på nästa sida. Den marinbiologiska forsk-
ningen i Sverige bör, förutom att ifrågasätta resultaten med avseenden på kvävets betydelse och
framför allt satsa på mer övergripande forskning på ekosystemen. Ett projekt med sådan inrikt-
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RESULTAT

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Från referenserna 3 och 37.
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SLUTSATSER

ning (ålgräsvegetationens påverkan av övergödning och utfiskning) har nyligen initierats vid Gö-
teborgs universitet och utvärderingen av denna undersökning kommer att bli mycket intressant.

Av de försök som gjorts att med att skörda algmassorna i grunda vikar i region 1, finns ännu inget
som tyder på en märkbar minskning av algmassorna efterföljande säsong.

Kvävedebatten föddes på 1960-talet och många forskar lever fortfarande i övertygelsen att
kvävet är den begränsande och avgörande faktorn för utvecklingen i de marina grundbottnarnas
ekosystem. Den förenklade och ålderdomliga teorin tycks inte stämma och finns inte heller kon-
kreta bevis för att så skulle vara fallet. Man kan inte bara genom att utgå ifrån uppmätta kväve-
halter i havet dra slutsatsen att detta är den direkta orsaken till ”övergödning”. Man måste veta
varifrån kvävet kommer och hur framför allt det omsätts inom de bentiska ekosystemen.

För att sammanfatta budskapet så är överfiskning den direkta orsaken till övergödningen längs
våra kuster. Hade vi haft intakta bestånd på samtliga trofiska nivåer så hade ekosystemet också
fungerat med den närsaltbelastning som förekommer i nuläget.

Fortsatt avloppsrening med framför allt avseende på kvävet är därför detsamma som att försöka
åtgärda symptomen istället för att åtgärda sjukdomen. Med andra ord: återställs inte den ekolo-
giska balansen med normala fiskbestånd så förblir miljövinsten från dyrbara reningsprocesser
omärkbar. I det här fallet ligger bollen hos konsumenten. Ett utmärkt exempel på en välkommen
åtgärd för den marina miljön är att åtta kommuner nyligen har beslutat att utesluta inköp av torsk
och istället övergå till grönlistade fiskarter (referens 38).

Redan i maj 2007 förekom fintrådiga alger i stora mängder i den isolerade lagunen Slupekilen på
västra Orust (region 3).
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7 REKOMMENDATIONER

Inför fortsatt kartläggning av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas också att
vikarnas täckningsgrad kompletteras med motsvarande för med cyanobakterier och
ålgräsförekomster. Flygfotografering av grunda bottnar är en alldeles utmärkt inventeringsteknik
i dessa sammanhang. Ålgräsförekomsten i Göteborgs kommun kartlades med denna teknik år
2005 (referens 24) för Miljöförvaltningen Göteborgs stad. Flygfotograferingarna kräver emeller-
tid att vattnet och vädret är klart samt att flygning ej bör ske i samband med hårda västliga vindar
eller intensiva planktonblomningar.

De 700 vikarna som togs ut för ca 10 år sedan måste göras om, då här finns ett stort antal viktiga
vikar som saknas. Dessutom finns alltför många ”vikar” som inte kan definieras som vikar utan
som utgörs av mer eller mindre öppna havsytor eller sund. Flera av dessa bör tas bort från urvals-
listan.

Eftersom tekniken är så effektiv borde man ifrågasätta om just 180 slumpmässigt valda vikar
skall användas. Det måste ge ett betydligt bättre resultat om exempelvis 300 vikar utgör under-
laget och att alla dessa fotograferas 2 eller 3 ggr per säsong.
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Läge för samtliga ca 700 lokaler varifrån 180 slumpmässiga urval
gjorts inför varje flygfotografering BILAGA 1
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Fintrådiga alger i grunda vikar under maj 2007 BILAGA 2
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BILAGA 6 (1)

Artsammansättning och biomassa

Juni 2007

Lokal, nr, region/Ingående arter     Andel %    Biomassa våtvikt (g/m2)      Biomassa torrvikt (g/m2)

Galtösundet 369,2 (region 1) 215 40
Enteromorpha spp. 80
Chorda filum 20

Fjällbacka 345,4 (region 1) 835 85
Enteromorpha spp. 100

Sannäs 360,1 (region 1) 790 60
Enteromorpha spp. 99
Spermatochnus paradoxus 1

Kämpersvik 349,73 (region 1) 1120 105
Enteromorpha spp. 100

Raftötången  372,2 (region 1) 220 40
Ulvaria obscura 80
Enteromorpha spp. 20

Rörvik 304,4 (region 2) 1240 130
Enteromorpha spp. 100

Sandön/Smögen 308,2 (region 2) 575 110
Enteromorpha spp. 96
Pilayella litoralis 2
Chorda filum 2

Vindbräcka 280,3 (region 2) 205 35
Enteromorpha spp. 100

Ödby 312,1 (region 2) 175 45
Ulvaria obscura 100

Rixö 280,1 (region 2) 410 75
Enteromorpha spp. 100



BILAGA 6 (2)

Lokal, nr, region/Ingående arter     Andel %      Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Mjölkekilen 77 (region 3)    495 85
Enteromorpha spp. 99
Polysiphonia sp. 1

Slupekilen 181 (region 3) 650 65
Enteromorpha spp. 95
Cladophora sp. 5

Stocken 174,2 (region 3) 1180 210
Enteromorpha spp. 99
Stictyosiphon tortilis 1

Bleket 60 (region 3) 300 70
Cladophora glomerata 50
Enteromorpha spp. 50

Almön 86 (region 3) 1060 205
Enteromorpha spp. 98
Chorda filum 2

Öckerö 587 (region 4) 735 80
Enteromorpha spp. 40
Gracilaria vermiculophylla 40
Ulvaria obscura 20

Björlanda kile 9 (region 4) 430 35
Enteromorpha spp. 100

Trälen 24 (region 4) 625 55
Enteromorpha spp. 90
Cladophora flexuosa 10

Tjuvkile 38 (region 4) 1720 225
Enteromorpha spp. 70
Ulvaria obscura 29
Pilayella litoralis 1

Tofta 29 (region 4) 650 60
Enteromorpha spp. 70
Cladophora flexuosa 30

Sanden 4 (region 4) 785 50
Enteromorpha spp. 90
Ceramium strictum 10



BILAGA 7 (1)

Artsammansättning och biomassa

September 2007

Lokal, nr, region/Ingående arter    Andel %       Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Båleröd 418,2  (region 1) 2690 530
Detritus 50
Enteromorpha spp. 25
Pilayella litoralis 25

Måksund 377 (region 1) 1350 240
Enteromorpha spp. 100

Resöbron 367 (region 1) 435 188
Enteromorpha spp. 90
Pilayella litoralis 5
Ulvaria obscura 5

Hålkedalskilen 451 (region 1) 1845 345
Enteromorpha spp. 60
Pilayella litoralis 35
Detritus 5

Sannäs 360,2 (region 1) 795 210
Ulvaria obscura 85
Gracilaria confervoides 5
Pilayella litoralis 5
Enteromorpha spp. 5

Skredsvik/Bottna 327 (region 2) 845 270
Enteromorpha spp. 80
Ulva linza 15
Pilayella litoralis 5

Ödby 312,1 (region 2) 1640 205
Ulvaria obscura 65
Sargassum muticum 30
Chorda filum 5

Gerlesborg 325  (region 2) 655 100
Enteromorpha spp. 75
Enteromorpha linza 25

Heestrand 332,4 (region 2) 350 55
Ulvaria obscura 90
Porphyra purpurea 10

Sandön/Smögen 308,2 (region 2) 1285 300
Pilayella litoralis 60
Ruppia sp. 20
Enteromorpha spp. 13
Ulvaria obscura 5
Ceramium rubrum 2



BILAGA 7 (2)

Lokal, nr, region/Ingående arter    Andel %       Biomassa våtvikt (g/m2)    Biomassa torrvikt (g/m2)

Sandviken 169,1 (region 3) 455 75
Enteromorpha spp. 90
Ulvaria obscura 10

Mjörn 118  (region 3) 310 30
Enteromorpha spp. 85
Detritus 15

Slupekilen 181 (region 3) 1735 325
Pilayella litoralis 90
Enteromorpha spp. 5
Ruppia sp. 5

Almön 85 (region 3) 1360 225
Ulvaria obscura 100

Stocken 174,3 (region 3) 2715 430
Enteromorpha spp. 95
Pilayella litoralis 5

Tumlehed 3 (region 4) 1185 115
Enteromorpha intestinalis 95
Fucus vesiculosus 3
Polysiphonia sp. 2

Förö SE 491 (region 4) 2190 395
Ruppia sp. 70
Pilayella litoralis 25
Enteromorpha spp. 5

Björlanda kile 9 (region 4) 1290 195
Enteromorpha spp. 40
Fucus vesiculosus 30
Furcelaria lumbricalis 20
Ceramium rubrum 10

Tofta 29 (region 4) 2045 470
Enteromorpha spp. 85
Fucus vesiculosus 5
Ceramium rubrum 5
Furcelaria lumbricalis 3
Ruppia sp. 2

Lyngskär 487 (region 4) 1260 180
Gracilaria vermiculophylla 70
Enteromorpha spp. 30

Sanden 4 (region 4) 1250 155
Enteromorpha spp. 65
Fucus sp. 25
Polysiphonia sp. 10


