
UTBREDNING OCH BIOMASSA AV
FINTRÅDIGA GRÖNALGER I GRUNDA

VIKAR UTMED BOHUSKUSTEN

HYDROGIS AB

UTFÖRD  AV

Bohuskustens vattenvårdsförbund
Box 305
S-451 18 Uddevalla
E-mail:  pege.schelander@bosam.se

Tel:  0522-15 9 80
Fax 0522-51 17 96

www.bvvf.com

 år 2004



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 SAMMANFATTNING 3
2 SUMMARY 4
3 INLEDNING 5
4 METODIK 5
5 RESULTAT 8
5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING

AV FINTRÅDIGA GRÖNALGER 8
5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER 10
5.3 ARTSAMMANSÄTTNING 11
5.4 SEDIMENT 13
6 UTVÄRDERING 15
7 KÄLLOR 19

BILAGA 1: Läge för samtliga lokaler
BILAGA 2 Fintrådiga grönalger i grunda vikar under maj 2004
BILAGA 3 Fintrådiga grönalger i grunda vikar under juli 2004
BILAGA 4 Fintrådiga grönalger i grunda vikar under augusti 2004
BILAGA 5 Biomassa fintrådiga alger under juni 2004
BILAGA 6 Biomassa fintrådiga alger under augusti 2004

HydroGIS AB rapport nr: 380

Medverkande: Mery-Lorna Jenneborg och Jenny Thorsell vid HydroGIS AB

Ansvarig: Lars-Harry Jenneborg
lars-harry@hydrogis.se
Telefon: 0303-65 691 ISBN 91-974490-9-1



3

SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flyg genomfördes vid tre tillfällen under 2004 (maj, juli och augusti) för
att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda kustområden (0-1 m). Sam-
manlagt fotograferades 540 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers täckningsgrad.

Insamling för bestämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger samt sediment-
provtagning utfördes i anslutning till flygfotograferingen vid två tillfällen: juni och augusti.

Medelbiomassan av fintrådiga alger inom algtäckta områden i de fyra regionerna var under juni
163 och augusti 70 g torrvikt alger per m2. Årsmedelvärden inom regionerna är 95 respektive
145 g torrvikt alger per m2. Lägsta och högsta värde uppgick till 13 respektive 299 g torrvikt
alger per m2.

Fintrådiga alger förekom (avser täckningsgrader överstigande 5%) under år 2004 längs hela kust-
sträckan i 12 % av grundområdena i maj 14% i juli och i 41% i augusti.

Utbredningen av alger inom de fyra regionerna varierade mellan 0 och 94%, med lägst utbredning
i region 4 och högst utbredning i region 1. Augusti är också den månad som uppvisar störst alg-
täckning. Den låga algförekomsten i Göteborgsområdet (region 4) bedöms som anmärkningsvärd
med hänsyn till att närsaltsbelastningen är som störst här. Likaså är de höga algförekomsterna i
region 1 anmärkningsvärt eftersom regionen har minst utsläpp av närsalter.

Flyginventeringarna under sommaren 2004 visade på en tydlig minskning av såväl täckningsgrad
som biomassa av fintrådiga grönalger jämfört med åren 1999 till 2003.

Betydelsen av cyanobakterier tillskrivs stor betydelse för utvecklingen av havets ekosystem inom
de kustnära grundbottnarna. Omfattande beläggningar med cyanobakterier bildas som regel på
sedimentbottnar ner till ca 10 m djup. De utgör tillsammans med svavelbakterier ett slutstadium
i instabila ekosystem. Då cyanobakterierna anses vara kvävefixerande är hypotesen att
övergödningseffekterna med exempelvis massförekomst av trådalger inte behöver bero på
kväveutsläpp. Övergödningseffekter uppkommer sannolikt när viktiga länkar i ekosystemet slås
ut - till exempelvis genom utfiskning.
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2 SUMMARY

Occurrence and distribution of filamentous green algae in shallow (0-1m) soft bottom areas were
assessed by aerial photography in May, July and August 2004. In all 540 shallow bays, divided
in four regions, were photographed and the average percentage cover of filamentous algae were
calculated.

In order to establish the biomass and species composition of the algae, samples were collected
during June and August 2004. Sediment samples for assessment of the content of organic matter
in the sediment were also collected. The biomass of filamentous algae in the four regions sampled
were in June 163 and in August 70 g/m2 dry weight. Values ranged from 13 to 299 g dry weight
m2.

The results show that filamentous algae (>5% cover) occur in 12 % of the photographed shallow
bays in May, 14% in July and 41% in August, respectively.

Algal cover ranged from 0 to 94% in the four regions investigated, with the highest value in the
northernmost region (Region 1). The lowest values were noted in the southern region (Region 4)
close to Göteborg. Although the surrounding waters of Göteborg have relatively high
concentrations of nitrogen and phosphorus the occurrence of filamentous algae is low in the re-
gion. Notably is also the high values recorded from the northern region were the nitrogen-
phosphorous concentrations is generally low.

The aerial photography and the field sampling during the summer of 2004 show a decrease in
filamentous algae distribution and biomass compared with investigations made in 1999 and 2003.

The importance of cyanobacteria, usually forming dense carpets on the soft bottoms down to
approximately 10 meters, is of great interest. Influence from cyanobacteria in interaction with
sulfuric bacteria is probably of particular importance in instable ecosystems. Hypothetically, the
capacity of the cyanobacteria to assimilate dissolved nitrogen may contribute to eutrophication
and mass-occurrence of filamentous algae. These eutrophication effects appear probably when
important ecological links are missing - for example the lack of fish as a result of over-fishing.

SUMMARY
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3 INLEDNING

Grunda havsområden inom djupintervaller 0-1 m och med finsedimentbottnar i Bohuslän har se-
dan mitten av 1900-talet genomgått en storskalig förändring, där stora delar har varit täckta av
snabbväxande fintrådiga alger under sommarmånaderna.

Onormalt hög produktion av sådana alger medför negativa konsekvenser för de djursamhällen,
som normalt uppehåller sig i 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
och kväve, vilket i sin tur också påverkar kol- och kväveomsättning samt syreförbrukning i an-
gränsande och djupare vattenområden.

Målsättningen med föreliggande undersökning är att kartlägga förekomst och utbredning av fin-
trådiga alger i relation till de olika kustområdenas karaktärer.

Vidare bör uppskattning kunna göras av de effekter som algerna kan medföra i ett längre tidsper-
spektiv - dvs hur algerna kan påverka och påverkas av olika processer inom kustekosystemen.
Här är också uppgifter om sedimentens syreförhållanden, närsalthalter, faunasamhällenas struktur
och funktion, samt algsamhällenas roll i kustområdets kol-, kväve- och fosforbudget av betydelse
vid utvärdering av resultatet.

4 METODIK

Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m) kustområ-
den genomfördes vid tre tillfällen under året: maj, juli och augusti. 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 Bilaga 1-4).

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

Vid fotograferingen användes två digitalkameror med en maximal upplösning på 5,1 megapixel.
Brännvidden var inställd på ”normaloptik” dvs 50 mm motsvarande 24x36 mm film. För att ut-
släcka reflexer i vattenytan användes polarisationsfilter.

Bilderna analyserades med hjälp av programmen Photoshop, AutoCAD 2002 för bildbehandling
och ytberäkningar (principen framgår av omslagsbilden). Samtliga bilddata infördes i Gis-pro-
grammet  MapInfo för att kunna utföra sökningar efter olika procentintervall med avseende på
algernas täckningsgrad, vilket redovisas i Bilaga 2-4.

INLEDNING
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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 littoralis. Den övergödningsindikerande grönalgen svartnande havssallad
Ulvaria obscura (se foto ovan) hör emellertid till bladformade alger och förkommer ofta i stora
mängder bland övrig grönalgsvegetation. Arten förväxlas ofta med Ulva lactuca, som är en mer
renvattenkrävande grönalg. Utbredning av cyanobakterier är oftast dominerande, vilket i områ-
den med mer grumlig vattenkvalitet kan försvåra urskiljningen från övriga fintrådiga alger.

I listan över samtliga ca 700 lokaler har definitionen av en vik i många fall varit oklar. Ibland ut-
göres 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 behov av revidering.

Efter en snabbgranskning av flygbilderna från juni respektive augusti med avseende på vikar med
algförekomst eller ej, genomfördes parallella fältundersökningar med materialinsamling för be-
stämning av biomassa och artsammansättning av fintrådiga alger, sedimentprovtagning samt

Vänster: Bladformade grönalger Ulvaria obscura  och tarmtång Enteromorpha intestinalis.
Höger: Fingreniga former av grönalgerna Cladophora flexuosa, Enteromorpha sp. och brunalgen
Pilayella littoralis

METODIK
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bottenfaunaundersökning med fallfälla. Resultatet av den sistnämnda undersökningen redovisas i
en särskild rapport om mjukbottenfaunan (Moment 7; referens 16).

Algbiomassa och artsammansättning bestämdes genom att 5 kvantitativa prov togs från 5 slumpvis
utvalda lokaler i varje region (se Bilaga 5 och 6). Provtagningen utfördes genom insamling av alg-
mattan som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Från varje prov togs ett
delprov för artbestämning. Samtliga algprover transporterades i kylväska direkt efter insamling.
Artbestämning genomfördes samma dag som insamlingen gjordes, dvs på levande material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och tvättades noga från epifauna, sediment och grövre
partiklar 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 40 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 har utgått i denna och förra årets undersökningar. Däremot ingår analys av
kväve och fosfor i programmet för undersökning av mobil epifauna - moment 7 (referens 16).

METODIK
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5 RESULTAT

5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING AV FINTRÅDIGA
GRÖNALGER

Fintrådiga alger förekom (avser täckningsgrader överstigande 5%) under år 2004 längs hela kust-
sträckan i 12% av grundområdena i slutet av maj, 14% i juli och 41% i augusti.

Den regionsvisa förekomsten respektive utbredningen sedan år 1998 framgår av tabellen nedan.
Röda värden anger maximala värden för respektive år. Förekomst och utbredning redovisas
även kvantitativt i Bilaga 2-4.

RESULTAT

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

I tabellen ovan redovisas förekomsten definierad som det procentuella antalet vikar med mer än 5%
täckningsgrad trådformade grönalger. Utbredningen är ett procentuellt medelvärde i varje region.
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Många grundområden som är belastade med bryggor och fritidsbåtar var under sommaren 2004 för-
hållandevis fria från fintrådiga alger. Alltjämt var bottenlevande cyanobakterier vanliga i t ex djuphålor
och rännor. De mörkbruna fläckarna närmast strandkanten är tångvegetation. Längre ut från stranden är
det oftast tång tillsammans med blåmusslor.

RESULTAT
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Störst förekomst och täckningsgrad av fintrådiga alger noterades alltjämt i den norra delen av kus-
ten (region 1) vid samtliga tre provtagningar 2004. I region 2 och 3 var förekomsten av fintrådiga
grönalger fortfarande låga. Region 4 uppvisade lägst värden. Eftersom inventeringen år 2004
startade redan i maj är utbredning och förekomst särskilt låga under denna månad.

Situationen i fjordsystemen innanför Orust och Tjörn uppvisar emellertid i stort sett algfria vikar
under hela sommaren 2004, med ett par undantag för vikarna vid Almösund och Mjörn, där de
instängda förhållandena sannolikt gynnar algtillväxt. Se Bilaga 2-4.

Sammantaget finns betydligt fler ”blå” förekomster (0-5%) år 2004 jämfört med år 2003 där de
gröna förekomsterna (6-25%) dominerade (referens 17).

5.2 BIOMASSA AV FINTRÅDIGA ALGER

Biomassan av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten i de fyra regionerna
var i medeltal högre i juni månad 163 g/m2 jämfört med augusti 70 g /m2. Säsongsmedelvärdet
varierade under år 2004 mellan 59 och 153 g torrvikt alger per m2 (se fig nedan). Den största bio-
massan av fintrådiga alger 1.949 g våtvikt motsvarande 299 g torrvikt /m2 observerades  i juni vid
den innestängda viken Almösund i region 3. Även algvegetationen vid östra Mjörn uppvisade
samma torrvikt per m2, medan våtvikten var lägre beroende på artsammansättningen med f a
grönslick Cladophora flexuosa. Den ihåliga tarmtången Enteromorpha spp. kan ibland ha ett
högre vatteninnehåll beroende på om den är vattenfylld eller gasfylld (assimilationsgaser), vilket
ger stora variationer avseende våtvikten. Grönslick Cladophora spp. har däremot inte dess-

RESULTAT

Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom fyra regioner sedan 1998.
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fysikaliska egenskaper. Dessa båda algrika vikar i region 3 medför att den blå stapeln i diagram-
met på sidan 10 blir lika stor som den blå stapeln för region 1.

Generellt ligger årets värden för regionerna 2-4 något över resultat från föregående år, men  i nivå
med vad som har observerats under år 1998. Från och med 1999 föreligger i regionerna 1-3 en
ökande trend med avseende på algernas biomassa. För Göteborgsområdet (region 4) är bio-
massan däremot halverad jämfört med föregående år och utgör det näst lägsta värdet sedan 1998.

5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 9 släkten (eller 12 om olika ”arter” av Enteromorpha räknas) av ”fintrådiga” grönalger no-
terades vid de två alginventeringarna under 2004.

Dominerande algsläkten som ingår i ”trådformiga” algsamhällen är framför allt tarmtången
Enteromorpha spp (mer eller mindre grenad, rörformig grönalg), brunslicken Pilayella littoralis
(fintrådig brunalg bestående av förgrenade enkla cellrader), grönslicken Cladophora flexuosa
(dito fintrådig grönalg) samt de båda bladformade och övergödningsgynnade grönalgerna
svartnande havssallad Ulvaria obscura och platt tarmtång Ulva linza. Artsammansättningen re-
dovisas i Bilaga 5-6.

RESULTAT

Fintrådiga grönalger är nu mer representerade av ytterst fingreniga tarmtångarter Enteromorpha spp.
(se gröna fläckar) som visuellt lätt förväxlas med grönslick Cladophora flexuosa m fl
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Sargassosnärjan Sargassum muticum som alltjämt förekommer rikligt  mellan ca 1-8 m djup har
som regel en tät och nästan ”ogenomtränglig” påväxt av trådalgerna Pilayella och Cladophora,
vilket gör att täckningsgraden med trådalger ofta blir mycket hög i vikarnas övergång mot djupare
bottnar. Även ålgräsvegetationen Zostera marina har på många ställen en betydande påväxt med
trådalger.

Vid sötvattenutflöden är en blandning av
Ulothrix spp. och Enteromorpha spp.
vanlig. Ofta förekommer inslag med
grönalgen Percursaria percursa. Även
mattor med Vaucheria sp. och mindre
kvantiteter med Rhizoclonium riparium
finns frekvent i strandbrinkarnas erosions-
kanter t ex vid Lavösund på Orust.

Bottenlevande och trådformade cyano-
bakterier är fortfarande dominerande på flertalet grundbottnar inom alla regioner. De  förekom-
mer mer eller mindre rikligt vid samtliga tre fotograferingstillfällen.

Hårt påverkade och/eller mer instängda bottnar uppvisade ofta betydande inslag med purpur-
bakterier (se foto ovan) och ibland även gråvita fläckar med svavelbakterier Beggiatoa spp.
Några omfattande utbredning med svavelbakterier har däremot inte påträffats. Som regel är det
de grunda bottnarnas strandnära delar där svavelbakterier förekommer och märks framför allt
som gråa diffusa grumlingar mot en svartgrå sedimentbotten (se foto nedan).

RESULTAT
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5.4 SEDIMENT

Organisk halt (från tabellen nedan) uttryckt som organiskt kol (TOC) i sedimentet var i genomsnitt
9,8 (10,8) mg per gram sediment under juni. Under augusti var motsvarande halt i genomsnitt 9,6
(16,5) mg per g sediment. Värden inom parentes är från förra året för jämförelse. Förhållandena
under försommaren var lika året innan, medan hösten uppvisade en tydlig minskning.

De högsta organiska halterna förekommer som regel i stagnanta vikar med intensiv algtillväxt -
särskilt i region 1 och 2. Ett par ej algförande vikar i region 4 och 3 uppvisar emellertid värden i
samma storleksklass som algtäckta vikar i norra delen av Bohuskusten.

Någon tydlig relation mellan algförekomster och organiskt material i sedimentet kan inte urskiljas
annat än i region 1och då i slutet av sommaren. Orsaken till detta är troligen å ena sidan att det är
svårt att finna vikar med trådalger på våren. Å andra sidan kan valet av till synes ”ej algförande
vikar” bli missvisande, eftersom algtillväxt inom dessa kan komma att utvecklas senare under
sommaren. En tredje faktor är att algtillväxten kan börja på några meters djup och utvecklas
successivt mot ytan. Ett exempel på detta är områden med riklig vegetation med sargassosnärja,
som bildar gynnsamt underlag som trådalgen Pilayella littoralis kan växa på.

RESULTAT

Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och augusti 2003 och 2004.
Högsta och lägsta värden under juni samt augusti har markerats med rött respektive blått.

vik nr vik nr
jun-03 jun-04 jun-04 aug-03 aug-04 aug-04

Alg 8,1 4,0 349,6 9,6 21,7 352,1
Alg 5,7 4,8 349,73 7,4 9,7 430

Ej alg 5,3 17,1 347,2 2,1 6,3 365
Ej alg 5,2 10,3 372,2 4,2 6,8 346,2

Alg 6,9 23,9 308,2 25,4 27,4 312,1
Alg 15 4,1 327 7,3 18,2 308,2

Ej alg 12,6 5,2 271 13,2 6,3 333,4
Ej alg 11,8 7,4 304,2 11,4 6,8 303

Alg 41 7,4 103,3 45,4 6,3 171
Alg 11,9 13,7 174,3 23,5 3,9 191

Ej alg 4,7 21,1 126 16,2 11,4 218,3
Ej alg 5,2 6,8 183 13,3 7,4 169,1

Alg 8,0 9,1 33 21,9 3,5 26
Alg 11,8 25,1 1,8 42 9,7 590

Ej alg 10,7 3,4 505 17,6 4,4 503,1
Ej alg 8,1 15,4 513,1 3,2 4,1 581

Region Habitat
TOCmg g-1 TOCmg g-1

4

3

2

1
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För att i fortsättningen undgå nämnda problem bör det övervägas om vikar, som under några år
visat sig ha riklig algförekomst respektive sakna alger, skall separeras i två olika listor varur urval
göres. För att en vik skall
kunna klassas som alg-
förande respektive algfri,
måste denna därför före-
komma både i ”alglistan”
och  listan med 180 vikar
som väljs inför varje flyg-
fotografering.

Omfattande ålgräsvegetation utan nämnvärd algpåväxt vid Kärsön söder om Tjörn. De nakna fläckarna i
vegetationen kan ha orsakats av uppankrade fritidsbåtar eller s k ”bottenvändning” som föregåtts av en
tät överväxning av fintrådiga grönalger och cyanobakterier som till slut  drar upp ålgräsvegetationen (se
infälld bild).

Utvecklingen av grönalger
står oftast i direkt
proportion till vikens
exponeringsgrad - dvs
vattenomsättning. Ju mer
skyddade förhållanden ju
större benägenhet för ökad
tillväxt av trådformade
grönalger (se vikens inre
del)

RESULTAT
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6 UTVÄRDERING

Flyginventeringarna under sommaren 2004 visade på en klart  minskad förekomst och utbredning
av fintrådiga grönalger, jämfört med undersökningen år 2003 (referens 17). Fortfarande är det
emellertid norra Bohuskustens grunda områden som uppvisar de högsta täckningsgraderna av
fintrådiga alger.

I maj 2004 (se Bilaga 2) är som väntat såväl algförekomster som täckningsgrader låga inom
samtliga regioner. En tydligt förhöjning råder alltjämt i norr (region 1) inom de extremt grunda om-
rådena längst in i skärgårdsarkipelagen. Även ett par innestängda grundområden på västra Orust
uppvisar höga algförekomster. Lagunen vid Tuvesvik är en sådan isolerad lagun där trådalger trivs
och utvecklas. Även lagunen vid Almön och innanför Mjörn väster om Stenungsund uppvisar
samma förhållanden. Sådana laguner och vikar kan därför ge ett missvisande bild av det allmänna
tillståndet beträffande trådalgförekomst i ett område.

I juli 2004 kan man notera att norra Bohuskusten dvs region 1 och 2 har fått en märkbar ökning
av trådalger, där täckningsgraden ligger i intervallet 6-25%, dvs gröna punktmarkeringar domi-
nerar (Bilaga 3). Förhållandet förblir närmast oförändrat under augusti vid norra Bohuskusten,
medan algförkomsten ökar något i södra Göteborgs skärgård, vilket markeras av antalet gröna
punkter (Bilaga 4).

Faktumet kvarstår att man har låga täckningsgrader med trådformade grönalger inom de södra
och mellersta regionerna. Därvid är de låga förekomsterna inom Kungälvs och Stenungsunds
kommuner särskilt anmärkningsvärda, eftersom områdena ligger i strömriktningen från Göta älv
och Nordre älv, vilka tillför havet betydande kvantiteter närsalter.

Även Stigfjorden har förvånansvärt lite grönalgsbestånd, vilket också bekräftades under hösten
2004 i samband med en pågående inventering av bottnarna inom Orust kommun. Fjordsystemens
bottnar inom den fotiska zonen dvs ner till ca 15 m djup uppvisade vitala och omfattande popula-
tioner med ormstjärnor Ophiura sp. Dessa organismer har emellertid lyst med sin frånvaro under
flera år i bla Göteborgs skärgård. Ur eutrofieringssynpunkt borde egentligen  motsatta förhållan-
den råda, där de innestängda fjordarna skulle ha uppvisat sämre kondition på flora och fauna
jämfört med mer öppna skärgårdsområden. Man kan tycka att det extremt näringsrika botten-
vattnet i fjordarnas djupbassänger borde ha orsakat påtagliga övergödningseffekter genom den
omblandning av djup- och ytvatten som  bl a sker i samband med större fartygspassager. Sådan
fartygstrafik förekommer till och från hamnarna vid Uddevalla, Stenungsund och Wallhamn. Vi
vissa trånga sund medverkar också de strömvirvlar som bildas av den naturliga vatten-
cirkulationen till en omblandning av vattenmassorna t ex Kolhättan, Galterö (som därtill är en algfri
lokal!), Almösund, Skåpesund, Nötesund och Malö strömmar.

I 2003 års rapport (referens 17) påpekades att de största utsläppen av kväve och fosfor faktiskt
sker till södra och mellersta bohuskusten. Den klart dominerande förekomsten av trådformade
alger finner man däremot i norra bohuskusten som  har få utsläpp med övergödande ämnen. Man
förväntar sig givetvis att förhållandena borde vara omvända, dvs störst mängd alger borde före-
komma där utsläppen är som störst.

UTVÄRDERING
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För att få en uppfattning om vilken betydelse bottenytorna  med cyanobakterier har för omsättningen av
kväve och fosfor i havet, är arealen mellan 3-10 m djup brunmarkerad i södra delen av Bohuskusten.

Tjörn

Göteborg

Marstrand

UTVÄRDERING
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UTVÄRDERING

Möjliga förklaringar till situationen kan vara följande:

• I Norge sker emellertid ett betydande närsaltutflöde från bl a Glomma och Idefjorden. Yt-
vattnet i gränsområdet mellan Norge och Sverige är därför oftast brunfärgat och når ibland ända
ner till Kosterarkipelagen. Det kan inte uteslutas att detta tidvis kan ha viss betydelse för algtill-
växten, även om den nordliga strömriktningen mestadels förhindrar inträngande av vattnet i grund-
områdena söder om Strömstad.

• En betydande topografisk skillnad föreligger inom region1 jämfört med de övriga tre regio-
nerna. Det är i region 1 som de verkligt utbredda och instängda grundbottnarna är belägna. San-
nolikt är detta en betydelsefull faktor för massförekomsten av trådalger.

• Sedimenten i de väl skyddade grunda bottnarna kan antas fungera som fosforkälla. Löst
associerat fosfor i porvatten och sediment kan antas vara tillgängligt för algernas upptag, varvid
de bottenlevande och sannolikt kvävefixerande cyanobakterierna i sammanhanget har en klart
avgörande funktion. En efterföljande nedbrytning av biomassan med cyanobakterier/svavel-
bakterier skapar således en näringstillförsel som kan påskynda tillväxten av framför allt fintrådiga
grön- och brunalger etc.

Cyanobakterierna bedöms har en avgörande och hittills ofta förbisedd roll i omsättningen av
närsalterna. Dessa organismer bildar mer eller mindre tjocka svartgröna till purpur- eller brun-
färgade beläggningar på framför allt sedimentbottnar. Mycket stora arealer mjukbottnar inom
djupintervallet ca 4-10 m djup (se fig på fg sida), som normalt skall ha en frilagd ljusbrun
sedimentyta, täcks numera av svartbruna tjocka cyanobakterier Oscillatoria spp. eller Lyngbya
spp. Då dessa primitiva organismer kan fixera i vattnet löst atmosfärskväve fungerar dessa
bottenarealer som en gigantisk kväveproducent.

Särskilt stor betydelse i sammanhanget är att  fosfor, som lagras i ytsedimenten, blir rörlig under
anaeroba förhållanden (referens 2,18, 19), vilket inträffar när beläggningar med cyanobakterier
”övergår” i beläggningar med svavelbakterier. De trådformade cyanobakterier dessutom en unik
rörelseförmåga genom att med en pendlande rörelse kunna glida fram på underlaget. Rörelseför-
mågan 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. Lagring sker i cellerna som fosfatrika
korn.

Mellan beläggningar med cyanobakterier (aeroba) och svavelbakterier (anaeroba) finns uppen-
bart viktiga samband. Beläggningarna förekommer mer eller mindre alltid tillsammans och uppvi-
sar en starkt dynamisk utveckling beroende på rådande miljöförhållanden. I den anaeroba miljön
sker denitrifikation, dvs nitratkväve återgår till atmosfärskväve.

En viktig slutsats av det ovan framförda resonemanget är att framför allt kvävet - och möjligen till
viss del även fosforn - inte behöver vara den begränsande faktorn i samband med övergödning -
något som framfördes och debatterades livligt under perioden1970-80. Övergödningseffekter
kan mycket väl uppkomma sekundärt när ett ekosystem kommit i obalans genom att viktiga länkar
i näringskedjan slagits ut på grund av exempelvis utfiskning.



18

Om populationer med större fisk (predatorer) slås ut, kommer snabbt deras bytesorganismer att
öka kraftigt, t ex småfisk som bultfiskar spigg och sill (vilket numera märks tydligt). Småfiskens
bytesorganismer kommer i sin tur istället att minska, vilket ofta märks då alger mot säsongens slut
får ruttna istället för att betas ner av små kräftdjur, småsnäckor mm. Efterföljande år innebär att
dessa trofinivåer kommer svänga kraftigt varvid övergödningseffekter uppstår och där slutligen
cyanobakterier tar över.

Inför fortsatt flygkartläggning av trådformade alger rekommenderas också att vikarnas täcknings-
grad med cyanobakterier anges där så är möjligt. En sådan detektion kräver att vattnet är klart
och att flygning ej bör ske i samband med hårda västliga vindar eller intensiva plankton-
blomningar.

HydroGIS AB

Stenungsund 2005-01-07

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog

UTVÄRDERING
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Läge för samtliga lokaler varifrån slumpmässiga urval gjorts inför
varje flygfotografering
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Fintrådiga grönalger i grunda vikar under maj 2004
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Fintrådiga grönalger i grunda vikar under augusti 2004

51 -75 %

26 - 50 %
6 - 25 %
0 - 5 %

76 - 100 %

Täckningsgrad

Bilaga 4

H
yd

ro
G

IS
 A

B 
20

04



Bilaga 5(1)

Artsammansättning och biomassa

Juni 2004

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

Fjällbacka 345,2 (region 1) 2019 242
Enteromorpha intestinalis 20
Enteromorpha clathrata 20
Chorda filum 50
Zostera (detritus) 9
Ulva linza 1

Kämpersvik 349,73 (region 1) 930 115
Enteromorpha sp. 100

Edsvik 349,6 (region 1) 1701 197
Enteromorpha sp. 58
Ulva linza 40
Saragassum muticum 1
Fucus (detitus) 1

Havstensund 349,1 (region 1) 764 115
Enteromorpha sp. 100

Sannäs 360,1 (region 1) 1287 229
Cladophora flexuosa 80
Percusaria percursa inkl. ovan
Chorda filum 10
Enteromorpha sp. 8,5
Ulva linza 1
Pilayella littoralis 0,5

Sandön, Smögen 308,2 (region 2) 981 204
Cladophora flexuosa 90
Enteromorpha intestinalis 5
Pilayella littoralis 4
Chorda filum 1

Vägga 307,1 (region 2) 802 108
Pilayella littoralis 90
Fucus vesiculosus 6
Cladophora flexuosa 4

Bottnafjorden 327 (region 2) 1796 210
Dictyosiphon foeniculaceus 100

Rörvik 333,1 (region 2) 675 166
Enteromorpha sp. 60
Cladophora flexuosa 30
Ulva linza 10

Ulebergshamn 315 (region 2) 420 86
Cladophora flexuosa 80
Pilayella littoralis 15
Enteromorpha sp. 5



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

Akzo Nobel 102 (region 3) 243 223
Ulvaria obscura 40
Enteromorpha spp. 40
Algdetritus 19
Fucus vesiculosus 1

Stocken 174,3 (region 3) 1140 287
Cladophora flexuosa 100

Kolhättan 103,3 (region 3) 720 127
Cladophora sericea 20
Chondrus crispus 20
Ulvaria obscura 15
Enteromorpha spp. 10
Ulva linza 10
Ceramium spp. 10
Algdetritus 15

Almösund 85 (region 3) 1949 299
Enteromorpha spp. 95
Ulvaria obscura 5

Mjörn E 80,1 (region 3) 1235 299
Cladophora flexuosa 100

Lycke 33 (region 4) 662 96
Enteromorpha spp. 90
Cladophora flexuosa 5
Pilayella littoralis 5

Tumlehed 1,1 (region 4) 605 57
Enteromorpha spp. 50
Cladophora glomerata 40
Fucus vesiculosus 10

Skeppstadsholmen 1,8 (region 4) 605 51
Enteromorpha spp. 100

Trälen 24 (region 4) 217 19
Enteromorpha spp. 94
Cladophora flexuosa 5
Ruppia sp. 1

Hinsholmen 486,1 (region 4) 752 134
Ulvaria obscura 90
Enteromorpha spp. 7
Cladophora flexuosa 3

Galterö  (region 3) 0 0
alger saknas 0

Sanden   (region 4) 561 45
Enteromorpha spp. 50
Ulva linza 49
Cladophora glomerata 1

Bilaga 5(2)



Artsammansättning och biomassa

Augusti 2004

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

Kämpersvik 349,73  (region 1) 376 51
Enteromorpha spp. 100

Lammön 351  (region 1) 1636 134
Enteromorpha spp. 100
inslag av Ruppia sp. och Chorda filum <1

Näs 352,1 (region 1) 1497 134
Enteromorpha spp. 100
Ruppia sp. <1

Havstensund 349,1 (region 1) 1427 229
Enteromorpha spp. 90
Cladophora spp. 10

Lindholmen 430 (region 1) 580 83
Enteromorpha spp. 75
Ulva linza 15
Polysiphonia spp. 10

Ödby ö 312,1 (region 2) 662 76
Enteromorpha spp. 55
Ulvaria obscura 45

Sandön, Smögen 308,2 (region 2) 726 64
Enteromorpha spp. 100

Väjern 310  (region 2) 369 32
Enteromorpha compressa 60
Gracilaria confervoides 40

Heestrand 332,7 (region 2) 274 45
Ulva linza 90
Fucus vesiculosus 10

Skredsvik 327  (region 2) 229 19
Ulva linza 65
Enteromorpha spp. 30
Fucus vesiculosus 5

Nöteviken 191 (region 3) 229 26
Enteromorpha spp. 100

Lavön 181  (region 3) 312 57
Enteromorpha spp. 100

Lerkilen 171  (region 3) 274 45
Cladophora flexuosa 90
Enteromorpha spp. 10

Bilaga 6(1)



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

Mjörn 118  (region 3) 802 134
Cladophora flexuosa 95
Pilayella littoralis 5

Sundsby kile 77 (region 3) 306 38
Chaetomorpha capillaris 65
Ulvaria obscura 25
Ruppia inkl. detritus 10

Hönö pinan 590 (region 4) 503 89
Ulvaria obscura 99
Gracilaria vermiculophylla <1

Killingholmen 512 (region 4) 229 38
Ulvaria obscura 99
Gracilaria vermiculophylla <1
Zostera detritus 1

Tofta 26  (region 4) 822 64
Dasya baillouviana 60
Ulvaria obscura 20
Cladophora sp. 10
Enteromorpha spp. 10

Nordön 42,6 (region 4) 140 26
Enteromorpha spp. 100

Lökebergs kile 43 (region 4) 96 13
Ulvaria obscura 95
Pilayella littoralis 5

Galterö  (region 3) 0 0
alger saknas 0

Sanden   (region 4) 0 0
alger saknas 0

Bilaga 6(2)


