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SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTNING

Inventeringar med hjälp av flygfotografering genomfördes vid tre tillfällen: maj, juli och september
under 2010 för att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda vikar (0-1
m). Sammanlagt fotograferades över 540 grunda vikar för ytberäkning av fintrådiga grönalgers
täckningsgrad. Kvantiteten fintrådiga alger står i proportion till störningsgraden i det marina eko-
systemet.

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

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 4,5 mg C/g torrvikt sediment och
24,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 3,8 mg C/g sediment och 29 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Det är numera ingen större skillnad mellan algförande
och algfria vika och sedimentens innehåll av organiskt kol, fosfor och  kväve.

Region 1 i norra Bohuskusten har fortfarande störst förekomst och täckning med fintrådiga alger,
men en större spridning till övriga tre regioner har också inträffat där vikar, som tidigare varit alg-
fria, nu hyser fintrådiga alger om än i måttliga mängder.

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2010
längs hela Bohuskusten i 43 % av de fotograferade vikarna i maj, 60 % i juli och 60 % i septem-
ber. Motsvarande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) är 9 % i maj, 17 % i
juli och 16 % i september.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.592 g/m2 våtvikt motsvarande 306 g/m2 torrvikt
observerades vid Daftö vik nr 440,1 i region 1. I september fanns den största algbiomassan
1.348 g/m2 våtvikt motsvarande 200 g/m2 torrvikt vid Öckerö vik nr 587 i region 4. Algbio-
massan har minskat jämfört med föregående år.

Vid en jämförelse av en flygfotograferad ålgräsvegetation i Bottnafjorden (region 2) under flera år
kan man konstatera att en långsam expansion pågår.

Utbredningen av den invasiva och främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla har nu
minskat kraftigt inom grundområdet mellan Rivö, Asperö och Brännö.

Nya rapporter från forskare visar at kvävefixering hos bottenlevande cyanobakterier sker även
under natten samt att skalamöbor (foraminiferer) har förmåga att andas nitrat. Dessa två viktiga
biologiska processer tillsammans med topdown-effekter från generellt utarmade bestånd av större
fisk är sannolikt de primära faktorerna när det gäller förklaringen till massförekomsten av fin-
trådiga alger. Påståendet stärks ytterligare av att forskare noterat att fintrådiga alger förekommer
där situationen inte kan skyllas på ren övergödning med utsläpp av kväve och fosfor.
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SUMMARY

2 SUMMARY

Inventory using aerial photographing were performed at three occasions: May, July and  Septem-
ber in 2010 to study prevalence and degree of coverage of filamentous algae in shallow waters
along the Swedish Bohus coast. More than 540 shallow 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.

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

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 4,5 mg C/g (dry
weight) and 24,5 mg C/g for the algal covered bays and between 3,8 mg C/g and 29,0 mg C/g
for bays free from algae. At the present there is no pronounced difference between bays with or
without algae concerning the concentrations of  TOC, nitrogen and phosphorous.

Region 1 in the north Bohus coast still has the highest number of occurrence and coverage of
filamentous algae, but also the other regions now show increased values. Bays that before were
free from algae now show algal mats, but in relatively moderate quantities.

The occurrence of filamentous algae (with degrees of coverage exceeding 5 %) during year 2010
along the whole coast line was 43 % of the photographed bays in May, 60 % in July and 60 %
in August. The corresponding values of algal  coverage was 9%  in May, 17% in July and 16% in
September.

The highest value of biomass of filamentous algae 2.592 g/m2 wet weight corresponding to 306
g/m2 dry weight was observed at Daftö in bay no. 308,2 in region 3. In August the highest
biomass 2.045 g/m2 wet weight corresponding to 392 g/m2 dry weight was found at Killing-
holmen bay no. 514 in region 4.

Comparing aerial photos of a eelgrass vegetation in Bottnafjord (region 2) from several years it
can be distinguished that recolonization takes place but very slowly.

The expansion of the alien and invasive red algae Gracilaria vermiculophylla have decreased
remarkably this year within the shallow waters between Rivö, Asperö and Brännö (region 4).

New scientific reports show that nitrogen assimilation in benthic cyanobacteria take place during
night and that foraminifers has capability of nitrate respiration. These two important biological
processes are together with ”top down” effects from impoverished populations of bigger fishes
most probably the primary factors in the explanation why filamentous algae occcur in abnormal
quantities. The statement is also supported by the fact that algal carpets were more common and
well developed in areas where eutrophication not could be the only explanation.
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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 närsalter, 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 33).

4 METOD

Flyginventering av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m) kustområ-
den genomfördes vid tre tillfällen under året: juni, juli och augusti. För att erhålla en tillfredställande
upplösning i tid och rum krävs att undersökningen genomförs inom ett relativt stort område. Un-
dersökningen 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 under dagar med goda siktförhållanden
och svag vind. Inom region 1, 2 och 4 fotograferades i förväg slumpvis utvalda 40 st vikar och
inom region 3 med de stora öarna Orust och Tjörn fotograferades 60 st vikar. Det totala urvals-
materialet består av ca 700 vikar, vilka redovisas i Bilaga 1.

Vid fotograferingen användes en digitalkamera med en 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”, dvs 50 mm
motsvarande full sensorstorlek. För att utsläcka reflexer i vattenytan användes cirkulärt
polarisationsfilter.

INLEDNING
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Bilderna bearbetades och analyserades med hjälp av programmen Photoshop, Autodesk
Map3D för bildbehandling och ytberäkningar (principen framgår av bilden ovan). Samtliga bild-
data infördes i GIS-programmet MapInfo för att kunna utföra sökningar/beräkningar av olika
procentintervall med avseende på algernas täckningsgrad mm, vilket redovisas i Bilaga 2-4.

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 renvatten-
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 är definitionen av en ”vik” i många fall oklar eller t o m
missvisande. Ibland utgöres lokalerna av sund mellan öar, medan tydliga och mer intressanta vi-
kar strax intill ej har varit med på listan. Även rena färskvattenlokaler förekommer, t ex innanför
Slussen på östra Orust. Den ursprungliga listan är alltjämt i starkt behov av revidering.

Efter en granskning av flygbilderna från maj respektive september 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

METODIK

Fig 1: Principen för bildanalys (blå) och definition på ”vik” (röd).
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bottenfaunaundersökning med fallfälla. Resultatet av den sistnämnda undersökningen redovisas
emellertid i en särskild rapport om den sk ”rörliga epifaunan” på grunda sedimentbottnar (refe-
rens 33). 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 5). Provtagningen utfördes genom insamling av algmattan,
som täcktes av en cylindrisk provtagare med en yta av 0,035 m2. Samtliga algprover transporte-
rades i kylväska direkt efter insamling. En bestämning av ingående arter i proverna genomfördes
samma dag som insamlingen gjordes - dvs på färskt material.

Prover för bestämning av biomassa kyldes och rensades noga från sediment och grövre partiklar
som småmusslor, skalfragment, småsten samt djur (tångräkor och strandkrabbor) innan proverna
torkades till konstant vikt i 70 oC.

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 fig 7). Analys av kväve
och fosfor ingår i programmet för undersökning av mobil epifauna (referens 33).

METODIK
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RESULTAT

5 RESULTAT

5.1 FÖREKOMST OCH UTBREDNING AV TRÅDALGER

Förekomst och utbredning av fintrådiga alger redovisas kvantitativt i Bilagorna 2-4.

Som påpekats i föregående rapport (referens 31) påverkas algernas utbredningstäthet på vatten-
ytan till mycket stor del av rådande vindförhållanden. Efter en storm kan exempelvis hela algmas-
san driva in mot strandkanten och packats samman till en tjock matta. Viken som tidigare varit
algtäckt kan således vid sådana tillfällen bli nästan algfri om man enbart ser till flytande algmassor.
Däremot blir de fintrådiga alger kvar, som under ytan växer på ålgräs, nating eller annan högre
algvegetation och kan så småningom komma att täcka vattenytan igen.

Störst förekomst med fintrådiga alger och en täckningsgrad med högsta värde på 80 % av vikens
hela yta noterades som vid alla andra undersökningstillfällen i den norra delen av kusten, dvs i
region 1. Inom regionen finns också flera vikar och sund  med höga täckningsgrader på omkring
70%.

Jämfört med år 2009 (fig 4) så har en ökning av förekomsten fintrådiga alger skett i samtliga re-
gioner under juli (fler orange och röda prickar), medan maj uppvisar en ökning i region 1 och i
övriga en minskning. I september sker en minskning i region 1 och 2 och en ökning i region 3
och 4. Redan vid flygningen i juli märktes en skillnad beträffande flera vikar, som tidigare sällan
var algbemängda (fig 10).

I södra och mellersta Bohuskusten är förekomsten av fintrådiga grönalger fortfarande relativt låga,
även om resultatet förskjuts av några enstaka instängda vikar, som alltid uppvisar avvikande och
höga värden. Dessa är Klevekilen (Kungshamn) och Sanden (Smögen) i region 2, Almösund,
Mjörn (kring Stenungsund), Lavösund och Slupekilen i region 3 (nordvästra Orust).

Fintrådiga alger förekom i medeltal (avser täckningsgrader överstigande 5 %) under år 2010
längs hela Bohuskusten i 43 % av de fotograferade vikarna i maj, 60 % i juli och 60 % i septem-
ber. Motsvarande medelvärden för algernas utbredning (% täckningsgrad) är 9 % i maj, 17 % i
juli och 16 % i september. Jämfört med föregående år så är förekomsten betydligt högre i juli
2010 medan utbredningen är mindre inom varje månad.

Den regionvisa procentuella förekomsten respektive utbredningen under de senaste 10 åren fram-
går av tabellen i fig 3 och i diagrammen i fig 4 och 5. Röda värden anger maximala värden för res-
pektive år.
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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 och blir därför lättare att urvattna. Andelen grönslick
Cladophora flexuosa förefaller ha ökat något jämfört med tidigare undersökningsår.

Den största biomassan i juni av fintrådiga alger 2.592 g/m2 våtvikt motsvarande 306 g/m2 torrvikt
observerades vid Daftö vik nr 440,1 i region 1. I september fanns den största algbiomassan på
1.348 g/m2 våtvikt motsvarande 200 g/m2 torrvikt vid Öckerö vik nr 587 i region 4.

Det förefaller som om en trendminskning av algbiomassan är pågående i samtliga regioner (fig 2).

Medelbiomassan (torrsubstans) av fintrådiga alger inom algtäckta områden utmed Bohuskusten
för de fyra regionerna var för år 2010 högre i juni 153 g/m2 jämfört med september 92 g/m2 .

Fig 2: Medelbiomassa (torrsubstans) av fintrådiga alger inom de fyra regionerna sedan 1998. En
minskning  föreliggeri samtliga regioner jämfört med de tre föregående åren.

Biomassa g/m2

År
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Förekomst, täckningsgrad och medelbiomassan av trådalger brukar vanligtvis öka under somma-
ren för att kulminera under hösten. Augusti och september brukar därför som regel högre värden
inom ett större antal vikar jämfört med vår och sommar. Innevarande år och de föregående två
åren uppvisar motsatta förhållanden, där algtillväxten på många håll var kraftigast under våren.

Sammantaget uppvisar Bohuskusten en mindre medelbiomassa säsongen 2010 jämfört med året
innan, vilket också framgår av diagrammet i fig 2. Region 1 har alltjämt högst algbiomassa.

5.3 ARTSAMMANSÄTTNING

Totalt 22 algtaxon och minst 2 marina fanerogamer ingick i de insamlade proverna - en ökning
med 5 algtaxon jämfört med år 2009. Endast Enteromorpha spp., Cladophora spp.,
Chaetomorpha linum och C. tortuosa kan anses utgöra ”fintrådiga” gröna alger. Art-
sammansättningen redovisas nedan samt i Bilaga 8-9.

Den alggrupp, som alltjämt dominerar inom de ”trådformiga” algsamhällen, är framför allt tarmtång
Enteromorpha spp., som är ett grönalgskomplex med mer eller mindre grenade former - men

Alg-taxon

Ascophyllum nodosum
Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha spp.
Ceramium rubrum
Ceramium strictum
Cladophora sp.
Cladophora flexuosa
Dictyosiphon foeniculaceus
Chondrus crispus
Fucus vesiculosus
Furcelaria lumbricalis
Gracilaria confervoides
Gracilaria vermiculophylla
Laurentia pinnatifida

Pilayella litoralis
Polysiphonia sp.
Polysiphonia urceolata
Porphyra purpurea
Polyides rotundus
Sargassum muticum
Spermatochnus paradoxus
Ulvaria obscura

Fanerogamer

Zostera marina
Ruppia spp.

rörformig bål. Denna kan vara så tunn att algen lätt kan förväxlas med Cladophora flexuosa om
inte stereolupp eller mikroskop användes. Därefter kommer först brunslicken Pilayella litoralis
och därefter grönslicken Cladophora flexuosa, som är fintrådiga brun- respektive grönalger be-
stående av förgrenade enkla cellrader, dvs ”äkta” fintrådiga alger.

Algsammansättningen är något förändrad denna gång. Den eutrofieringsgynnade Ulva/
Enteromorpha linza har inte observerats i år.  Antal algtaxon har ökat från 17 till 22 och vidare
att fler önskade alger ingår i vissa vikar som tidigare dominerats med Enteromorpha/
Cladophora/Pilayella. Även en viss tillbakagång med svartnande havssallad Ulvaria obscura
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Fig 3: Tabellen redovisar ”förekomsten” definierad som det procentuella antalet vikar med mer än
5% täckningsgrad trådformade alger. ”Utbredningen” är ett procentuellt medelvärde för
täckningsgraden inom varje region. Största värden har markerats med rött. Värdena redovisas även
i diagramform på efterföljande sidor.

FÖREKOMST (%) UTBREDNING (%)

REGION 1 2 3 4 1 2 3 4

ÅR MÅNAD

 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

 Juni 70 35 45 51 15 5 8 9

2008  Juli 66 53 45 38 26 18 12 5

 September 53 36 45 41 18 9 11 9

 Maj 63 48 53 45 27 15 18 23
2009  Juli 65 55 45 28 33 19 16 14

 Augusti 70 58 48 56 38 22 27 17

 Maj 67 45 30 33 17 6 7 4

2010  Juli 75 65 47 51 26 18 13 9
 September 64 50 62 61 22 10 17 16
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Fig 4: Algförekomsten under 12 år i respektive
region (REG) definierad som det procentuella
antalet vikar med mer än 5% täckningsgrad
trådalger.

Regressionslinjerna är stigande med undantag
för region 1 i maj och september.

Jämfört med år 2009 så har en ökning skett i
samtliga regioner under juli, medan maj uppvisar
en ökning i region 1 och i övriga en minskning.
I september sker en minskning i region 1 och 2
och en ökning i region 3 och 4.

Förekomst maj Förekomst juli

Förekomst september

%

%

%
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Fig 5: Algutbredningen under12år i respektive
region definierad som ett procentuellt
medelvärde för täckningsgraden inom varje
region (REG).

Regressionslinjerna uppvisar samma mönster
som för algförekomsten redovisad i fig 4.

Jämfört med föregående undersökning 2009 så
har en minskning skett i samtliga regioner och
månader.

Utbredning maj Utbredning juli

Utbredning september%

% %
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kan möjligen föreligga. Den invasiva och främmande rödalgen Gracilaria vermiculophylla, som
kom till Sverige 2003 har nu inte visat någon ytterligare expansion från tidigare utbredning upp till
norra Orust (Henån). Under maj månad var dessutom beståndet på grundområdet mellan Rivö,
Asperö och Brännö påfallande reducerat, vilket framgår om man jämför flygbilderna från maj
2006 (fig 6A) med bilden från maj 2010 (fig 6B).

RESULTAT

Fig 6B. Samma område som på bilden ovan, men av Gracilaria återstår nu endast några
mindre fläckar i förgrunden.Bilden tagen i maj 2010.

Fig 6A. Tidigare utbredning av Gracilaria vermiculophylla (bruna fläckar) mellan Brännö
och Asperö .Bilden tagen i maj 2006.
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RESULTAT

Fig 7: Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och september 2009 samt juni och
september 2010. Högsta och lägsta värden under juni respektive september har markerats med rött
respektive blått.

5.4 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 4,5 mg C/g torrvikt sediment och
24,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna och mellan 3,8 mg C/g sediment och 29,0 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i september vid lokal nr
125 (Skåpesund) och i juni vid lokal 174,3 - båda vikar belägna i region 3. Resultatet av
sedimentanalyserna redovisas i tabellen fig 7 nedan samt i Bilaga 1 och 2. Den lägsta organiska
halten på 4,5 mg C/g sediment återfanns september i en algförande vik i region 3 (lokal 184,1).

Sambandet mellan sedimentens innehåll av organisk substans och vikarnas massförekomst med
trådalger är ej särskilt tydligt då de flesta vikar har värden mellan 5 och 10 mg/g oavsett alg-
förekomst eller ej. Dessutom har en algfri vik det högsta värdet. Sedimentets innehåll av
mineralogent (t ex sand) samt organogent material har givetvis mycket stor betydelse för innehållet
av kol, kväve och fosfor.



16

RESULTAT

Fig 8.

VÅR: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2010.
Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor 0,1 för att få bättre plats i diagrammen
tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5 mg/g lagts in enbart för att underlätta
visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC). Därvid framgår att de flesta vikar med eller utan
alger har värden omkring denna linje. Staplarnas olika färger motsvarar olika regioner: region 1 är
orange och blå är region 4 etc.

Vad gäller TOC återfinns avvikande höga värden i en vik utan alger i region 1 och ett i en algförande
vik i region 3.

De flesta algförande såväl som algfria vikar relativt lika med avseende på sedimentets innehåll, dvs
värdena ligger omkring 0,5 mg/g, dock med lägre värden för kväve i några vikar. Man kan också
konstatera att variationen är något större beträffande kvävet jämfört med fosforn.

TOC (x 0,1) N P

TOC (x 0,1) N P
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Fig 9.

HÖST: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover från algförande
respektive algfri vik i september 2010. Observera att värdena för TOC har multiplicerats med en faktor
0,1 för att få bättre plats i diagrammen tillsammans med kväve och fosfor. I diagrammen har värdet 0,5
mg/g lagts in enbart för att underlätta visuella jämförelser (motsvarar således 5 g/ mg TOC).

Två vikar med alger i regionerna 2 och 4 har betydligt högre värden på TOC  jämfört med övriga vikar.
Någon påtaglig skillnad beträffande övriga algförande respektive algfria vikar föreligger ej
I region 3 avviker en algfri vik med högre TOC-halt.

Notera att kvävehalterna varierar något mer än  fosforvärdena ungefär som på våren (jfr fig 8).

RESULTAT

TOC (x 0,1) N P

TOC (x 0,1) N P
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6 UTVÄRDERING

6.1 Jämförelser år 2000 med år 2010

I Bilaga 2-4 redovisas förutom algstatus år 2010 också situationen år 2000 som infälld bild. Flyg-
inventeringarna under sommaren 2010 tyder på en ökad förekomst och i viss mån även
täckningsgrader av fintrådiga grönalger inom flera vikar också i regionerna 2-4 som tidigare inte
varit särskilt drabbade (se fig 10). Vid jämförelse så har de gröna och gula prickmarkeringarna
ökat och är nu mer jämnt fördelade utmed Bohuskusten,  dvs alger finns i täckningsgrader över
5 %. Redan i maj 2010 märks skillnad om man jämför år 2000. Man kan tydligt se att någon för-
bättring knappast har inträffat.

I juli 2010 uppnås kulmen i förekomst och utbredning av fintrådiga alger. I flera vikar och samt-
liga regioner finns orange prickar som indikerar täckningsgrader på över 50% (se Bilaga 3).
Också gula prickar är vanliga och det är stor skillnad om man jämför med förhållandena år 2000.
Koncentrationen av höga förekomster/täckningsgrader till  norra Bohuskusten har nu blivit mer ut-
spridd till övriga regioner i mellersta och södra Bohuskusten.

Under september sker dock en tillbakagång av algmassorna till något mer ”normala” förhållanden
(Bilaga 4). Andelen gröna prickar är dock fortfarande stor.

Beträffande algförekomsten i september, som också visas i diagrammet fig 4, syns en tydlig ut-
veckling mot nivån 50-60% för samtliga regioner. Omkring millenniumskiftet var spridningen på
förekomsten mycket stor ca 5-95%. Högsta värdet återfanns i region 1 och det lägsta i region 4.
Mönstret finns även på våren och högsommaren, men är inte lika tydligt som på hösten. Särskilt
intressant är att förekomsten har en ökande trend i södra och mellersta bohuskusten där också de
största reningsinsatserna på avloppsvatten (kväverening samt flera överföringsledningar till mer
centraliserad och effektivare avloppsrening) har gjorts under samma tidrymd. Utvecklingen borde
därför ha varit omvänd. Därtill uppvisar regressionslinjerna för utbredningen av fintrådiga alger i
fig 5 samma mönster som för algförekomsten. Utvecklingen går därför fortsatt mot ett sämre
miljötillstånd.

Alla genomförda och kraftfulla åtgärder med rening av avloppsvatten borde rimligtvis ha resulterat
i en helt annan kartbild med skönjbara miljöförbättringar. I region 1 togs år 1994 sjöförlagda av-
loppsledningar från Råssö till Strömstad i bruk. I mitten av 1990-talet lades avloppsledningar i
Havstensfjorden och Byfjorden från Sundsandvik till Uddevalla. År 1998 infördes kväverening
Vid Gryaab i Göteborg. Överföringsledningar har även lagts från Käringön, Stocken, Gullholmen,
Tuvesvik, mellan Henån till Ellös samt från Ljungskile till Uddevalla. Man kan alltjämt konstatera
att trots omfattande åtgärder mot övergödande utsläpp i havet så kvarstår havsmiljöns dåliga
ekologiska status.

6.2 Ålgräs Zostera marina

Flygfotograferingarna av Bohuskustens grunda vikar har möjliggjort en enklare studie av hur ett
bestånd med ålgräs Zostera marina utvecklats under åren 2007 (fig 12) fram till 2010 i Bottna-

UTVÄRDERING
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fjordens inre del. I juni 2008 (fig 13) kan en mindre ökning av utbredningen kan möjligen skönjas
beträffande vissa perifera fläckar jämfört med året innan (fig 13).

I början av september 2010 (fig 15)  syns en tydlig ökning av utbredningens tidigare glesa centrala
delar. Även flera perifera fläckar har ökat i omfattning. Bildserien visar att en långsam men acce-
lererande återkolonisation av ålgräsvegetationen pågår i Bottnafjorden, som normalt har ringa fö-
rekomster och utbredningar med fintrådiga alger. Ålgräsbestånden har heller inte drabbats av nå-
gon bottenvändning med hålbildning, vilket redovisades föregående rapport från år 2009 (referens
31).

6.3 Kelpalger Laminaria saccharina

Kelpalgen Laminaria saccharina har nu utvecklat stora bestånd inom Hakefjordens
deponiområde för muddermassor där den sitter på blåmusslor, sten och berg. Många bestånd är
relativ nyetablerade (fig 16), vilket sannolikt kan förklaras med att farlederna på båda sidorna om
deponin fördjupades för några år sedan (Göteborgs hamn/Sjöfartverkets projekt ”Säkrare far-
leder”). Där med möjliggjordes större inflöde av saltare vatten in området vilket kan ha gynnat
tillväxten av kelpalger.

Sargassosnärjan Sargassum muticum, som numera är väletablerad längs Bohuskusten och utgör
en allvarlig konkurrent till kelpen Laminaria saccharina, tycks däremot  inte har fått fäste inom
Göteborgs skärgård. Sargassosnärjan har den icke önskvärda egenskapen att den drar till sig fint-
rådiga brunalger bl a Pilayella litoralis, vilket kan kväva övrig vegetation och bottenfauna. Vad
som i sammanhanget är något märkligt är att just dessa fintrådiga brunalger förekommer i stora
mängder vid Vasskären (fig 17) och sydväst om Fotö - områden som båda karakteriseras av
god vattenkvalitet och utan närbelägna avloppsutsläpp.

Emellertid förefaller det som om Hakefjordens övriga delar öster om Vasskären inte drabbats av
de fintrådiga brunalgerna eller Sagassosnärjan, varför de värdefulla kelpalgerna här kan utvecklas
till attraktiva bottenmiljöer för den marina faunan. Den gamla Hakefjordstippen har därför fått ett
relativt högt mariekologiskt värde.

Fig 11. Frisk ålgräsvegetation Zostera
marina med karaktärsarten ålgräsros
Sagartiongeton viduatus

UTVÄRDERING
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Fig 12. Studie av hur ett bestånd med ålgräs (mörka fläckar i bilden) utvecklats sedan 2007 i
Bottnafjordens inre del. Bilden ovan är tagen  i  maj 2007 och skall jämföras med efterföljande bilder. En
röd markeringslinje har lagts in för att underlätta jämförelser.

Fig 13. Samma ålgräsbestånd som på övre bilden, men bilden är tagen i juni 2008 - ett år senare. En
mindre ökning av utbredningen kan möjligen skönjas beträffande vissa perifera fläckar.

UTVÄRDERING
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Fig 15. Ålgräsbeståndet i början av september 2010. Nu syns en tydlig ökning av utbredningens
tidigare glesa centrala del (jämför vid röd markering). Även flera  perifera fläckar har ökat i
omfattning. Bildserien visar att en långsam men accelererande återkolonisation av ålgräsvegetationen
sker.

Fig 14. Samma ålgrässamhälle som på föregående bilder men fotograferad i juli 2009, dvs efter tre år
från första fotograferingen.

UTVÄRDERING
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Fig 16. Sedan några år tillbaka nyetablerad och värdefull kelpskog imellan Gula Bockskär och
Gäveskär. Här finns än så länge ingen konkurrens från vare sig Sasgassosnärjan eller fintrådiga alger.

Fig 17. Mellan Vassskären är emellertid
sågtång och kelpalger täckta av fintrådiga
brunalger.

6.3 Cyanobakterier

UTVÄRDERING
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I samband med de tidigare flyginventeringarna av fintrådiga alger och inspektioner av alla botten-

typer mer ROV-farkost har det kunnat konstateras att mycket omfattande arealer mjukbottnar på
grundare djup än 10 m djup (i vissa fall ända ner till 20 m djup, se fig 19), som normalt skall ha
en ljust brungrå sedimentyta, täcks av filtlika beläggningar med cyanobakterier, vars färg varierar
från purpur, gröna till bruna (fig 18). I rapporterna från 2005-2007 (referens 22, 26 och 29) re-
dovisades hypotesen att en ansenlig kväveproduktion kommer från dessa bottenlevande cyano-
bakterier. Påståendet står förfarande oemotsagt, vilket är anmärkningsvärt då det är avgörande
för vilken reningsteknik som framgent skall tillämpas vid våra avloppsreningsverk med avsevärda
ekonomiska konsekvenser som följd.

Det förefaller äntligen som om forskarna har börjat intresserat sig allt mer för bentiska (botten-
levande) cyanobakterier. I tropiska sjögräsängar har  man upptäckt att heterocystbärande cyano-
bakterier i första hand har en nitrogenasaktivitet (kvävefixering) som pågår under dygnets ljusa
timmar  (referens 39 och 40). De icke heterocystbärande cyanobakterierna dvs trådformade och
huvudsakligen bottenlevande har däremot en nitrogenasaktivitet som pågår nattetid. Man konsta-
terar också att aktiviteten var betydligt lägre i sjögräsängar som visade störningar från mänsklig

Fig 18. Bruna beläggningar med cyanobakterier
på 9,5 m djup.

Fig 19. Lätta beläggningar med cyanobakterier
på hela 18 m djup vid Sydkoster.

Fig 20. Heterocystbärande (runda celler) respektive icke hterocystbärande bottenlevande
cyanobakterier.

UTVÄRDERING
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aktivitet (referens 40). Man konstaterar också att cyanobakteriernas kvävefixering kan utgöra ett
signifikant kvävetillskott i näringsfattiga kustområden (referens 40). Man föreslår även att de
snabba förändringarna som cyanobakteriernas populationsdynamik uppvisar kan vara en faktor
att beakta i miljöbedömning  av kustvatten.

Än mer intressant blir näringsbalansen i kustvattnen när man nu dessutom har konstaterat att
också foraminiferer kan assimilera kväve (referens 38). Troligen är det så att jordens äldsta or-
ganismer, som exempelvis cyanobakterierna, utvecklade denna förmåga tidigt och reglerade
näringsbalansen effektivt och vilket bidrog utveckling av allt mer avancerade livsformer. Närings-
situationen i haven måste ses mot denna bakgrund eller åtminstone måste tanken väckas.

Tabellerna i fig 8 och 9 visar att sediment från olika vikar har större variationer beträffande hal-
terna av organiskt kol (TOC) och kväve (N) jämfört med fosfor (P). Troligen beror det på
ytsedimentets olika innehåll av mikroorganismer som svavelbakterier, cyanobakterier, skalamöbor
m fl, vars metabolism påverkar främst kvävet. En sträng vinter som medför isläggning i de grun-
daste vikarna inverkar sannolikt på förhållandet mellan mikroorganismerna och därmed också på
näringsinnehållet i sedimentet på våren.

7 SLUTSATSER

I förra årets rapport om fintrådiga alger (referens 31) konstaterades att det  anses vara bevisat att
reducerade fiskpopulationer har en direkt negativ påverkan på de marina bottnarnas ekologiska
status som genom Den kaskadeffekt som därmed uppkommer gynnar massförekomsten av  fin-
trådiga alger  (referens 4) och man får ett övergödningsliknande tillstånd.

Näringsbalansen i havets kustnära vatten och bottnar har blivit mer komplexa genom
kvävefixerande heterocyst- eller icke heterocystbärande bottenlevande cyanobakterier och inte
minst upptäckten att skalamöborna (foraminiferer) kan andas nitrat. Det är således inte bara
massförekomster av planktoniska cyanobakterier av de typer som varit vanliga i Östersjön som
har betydelse för närsaltstatusen i den marina miljön.

Sammanfattningsvis fastslås att det är av största betydelse att fisket i sin helhet anpassas så att en
ekologisk balans kan återfås i de kustnära bottnarna. Samma slutsats har också anförts i de för-
gående rapporterna om fintrådiga alger och mobil epifauna (referenser 18-33).

8 REKOMMENDATIONER

Inför fortsatta kartläggningar av trådformade alger med flygfotografering rekommenderas en
omarbetning av programmet enligt följande:

Utvalda vikar måste ses över och revideras så att bara relevanta vikar enligt definitionen på vik
följs (se fig 1). I den nuvarande listan förekommer alltför många sund, öppna vattenytor, diffust
definierade vikar och till och med insjövatten (Slussen). I vissa regioner finns även stora luckor
utan uttagna vikar t ex Öckerö kommun norra delen, Byfjorden, Grebbestad-Fjällbacka och i

SLUTSATSER
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Kosterarkipelagen, som numera är nationalpark, saknas vikar helt. I vissa delar t ex Hakefjorden
utanför Byfjordens mynning finns tätt med lokaler, vilka borde kunna reduceras till några få.

Antalet vikar föreslås utökas till 70 st inom vardera regionen 1, 2 och 4 samt 100 st i region 3.
Vikarna bör helst inte väljas slumpmässigt utan samtliga vikar fotograferas och utvärderas. Flyg-
rutten bör läggas upp så den är lika år från år, vilket ger både rutin och bättre resultat. Med ett ur-
val på sammanlagt 310 vikar får man ett material, som är mycket mer lämpat för jämförelser. Som
jämförelse kan nämnas att vid varje flygning som gjorts hittills tas normalt drygt 500 bilder på
vikar och marin miljö.

Framtida undersökningar med flygfotografering av fintrådiga alger bör givetvis också kompletteras
med uppgifter om täckningsgraden för bentiska cyanobakterier och framför allt ålgräs. Utbred-
ningen och förändringar av ålgräsvegetation är i samhällsplanering alltid efterfrågade fakta. Bristen
på denna information har hittills varit oacceptabel. Flygfotografering av grunda bottnar är en oslag-
bar inventeringsmetod i dessa sammanhang. Med undantag av ålgräsinventeringen i Göteborg
2005 (referens 23) har i stort sett samtliga inventeringar av ålgräs utförts från mindre båtar med
vattenkikare, varav många t o m gjorts utan tillgång till GPS - osäkerheten av utbrednings-
gränserna har i dessa fall blivit allt för stor.

En närmare studie av fenomenet ”bottenvändning” i ålgräsvegetation (se referens 31) och de ke-
miska/fysikaliska processer, som sker i de vegetationsfria hål som bildas, vore en lämplig forsk-
ningsuppgift vid någon av de marinbiologiska institutionerna.

Nyskapande av grunda bottnar för etablering av ålgräs (kräver bottnar med mindre djup än 5 me-
ter) och blåmusselbankar (mindre djup än 8-10 meter) måste eftersträvas i samband med mudd-
ringar utmed våra kuster. I de fall sedimenten ej är kontaminerade med miljögifter borde det vara
en självklarhet att muddermassorna snarare skall betraktas som en naturresurs än som i nuläget
- ”miljöfarligt avfall”. De bottnar som därmed skulle kunna byggas upp bör helst vara sediment-
bottnar i lämpligt skyddat läge, som inte har någon högre vegetation, dvs djupet är större än ca 5-
6 meter. Denna bottentyp dominerar utmed våra kuster och är således ingen bristvara, vilket
bottnar med ålgräs och blåmusselbankar är. Vid inspektion av två gamla mudderdeponier (Viten
utanför Wallhamn samt i Askeröfjorden) där bottnarna höjts till mindre än 10 meter har nu efter
några årtionden utvecklats till fullkomliga musselbankar med 100% täckningsgrad av blåmusslor,
som filtrerar och renar vattnet samt skapar attraktiva biotoper för andra marina organismer. Det
ekologiska värdet har således mångfaldigas.

Stenungsund 2011-01-21

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
marinbiolog
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Fintrådiga alger i grunda vikar under maj 2010 BILAGA 2
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Artsammansättning och biomassa - Juni 2010
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Artsammansättning och biomassa - Juni 2010
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Artsammansättning och biomassa - September 2010
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Artsammansättning och biomassa - September 2010


