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1 SAMMANFATTNING

Under juni och september 2009 genomfördes provtagningar med fallfälla i 16 grunda havsvikar
längs Bohuskusten med avseende på mobil epibentisk fauna, dvs rörliga marina djur som lever på
och ovanför bottenytan. Undersökningen har utförts parallellt med en flygfotografering av 180 vi-
kar utmed Bohuskusten med avseende på förekomst av fintrådiga grönalger. Bohuskusten har
därvid indelats i fyra regioner. Ett urval av 16 vikar har gjorts varav 2 skall var algtäckta och 2
algfria inom varje region.

Tio samlingsprov på ytsediment (0-20 mm) har tagits i varje vik. Samtliga prover analyserades på or-
ganiskt kol (TOC), fosfor och kväve. Man kan därvid konstatera att det finns ett samband mellan vi-
karnas innehåll av alger och sedimentens innehåll av främst organiskt kol och till mindre del även kväve.

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 3,0 mg C/g torrvikt sediment och
89,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,5 mg C/g sediment och 12,6 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger.

Biomassan och individantalet har minskat kraftigt under de senaste sex åren. Biomassan är nu 5-
10 gånger mindre än vad den var kring millenniumskiftet. Antalet arter har däremot varit tämligen
konstant - men generellt lågt med ca 7 arter/m2 (se diagram på sidan 12).

Flera grunda vikar i Göteborgs södra skärgård (Askim) uppvisade rikligt med purpurbakterier,
vilket här inte observerats tidigare - däremot har de varit vanliga i norra Bohuskusten (region 1).

Långsiktiga trender

Utvecklingen vid Galterö (region 3) visar att biomassan ökar sedan millenniumskiftet. Antalet
taxon har varierat mellan 5-9 och individantalet har minskat ända sedan början av 1990-talet. Ett
mönster kan urskiljas där individerna (tångräkor och hästräkor) ökat i storlek, troligen beroende
på avsaknad av predatorer som större fisk. Vid Sanden (region 4) är trenderna tämligen oför-
ändrade för antal taxon och individantal. Biomassan visar på en ökande trend sedan 2002.

Intressant är att sedimentets innehåll av fosfor har ökat betydligt under en 10-årsperiod medan
kvävet har varit tämligen konstant (diagram sidan 20).

Intensivt fiske med ryssjor i grundområden bidrar till ett obalanserat ekosystem där strand-
krabbor och stensnultror gynnas.

Flera nya forskningrön visar att reglering genom betning är en lika viktig faktor som tillförseln av
näringsämnen. Resultaten stämmer helt med slutsatserna från undersökningarna med rörlig grund-
bottenfauna och förekomst av fintrådiga alger.

Man får inte glömma fisken när man förvaltar ett ekosystem, allt hänger ihop. Utan en god fisk-
förvaltning kan problemen med övergödning förvärras.
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SUMMARY

2 SUMMARY

During June and September 2009, samples were taken using drop-net technique in 16 shallow
bays along the Bohus coast of Sweden with respect to mobile epibenthic fauna, which means
mobile marine animals that live on and above the sea bottom. The survey is performed in parallel
with aerial photographing of 180 bays along the Bohus coast with attention to filamentous algae.
The Bohus coast has for this purpose been divided into four regions. In each region two bays with
filamentous algae and two bays free from filamentous algae were selected.

Ten cumulative samples of surface sediments (0-20 mm) were also taken in each bay. All samples
were analysed for total carbon (TOC), nitrogen and phosphorous. There is a relation between the
quantity of filamentous algae in bays and the concentration of TOC and in less degree also nitro-
gen in sediments.

The contents of organic compounds in the sediments (TOC) varied between 3,0 mg C/g (dry
weight) and 89,5 mg C/g for the algal covered bays, and between 2,5 mg C/g and 12,6 mg C/g
for bays free from algae.

The biomass and the number of individuals have been decreasing during the last six years. The
biomass is now 5-10 times lower compared to the situation about the year 2000. The number of
species has been relatively constant but generally low - about 7 species/m2 (se graphs page 12).

Several shallow bays within region 4 (southern part of Gothenburg) showed rich blooms of pur-
pur bactera: These have not been observed here earlier but is usually common in region 1.

Long term trends The development at Galterö (region 3) shows that the biomass has
increased since 2000. The number of taxon varies between 5-9 and the number of individuals has
been decreasing since the beginning of the 1990th. A pattern can be distinguished where the size
of the shrimps Palaemon and Crangon increases. Probably due to the lack of predators as
bigger fishes. At Sanden (region 4) the trends of the number of taxon and individuals are more or
less unchanged. The biomass has increased since 2002.

Of particular interest is the fact that phosphorous in sediment has increased considerable during
the last 10 years (se graphs page 20).

Fish in shallow waters with ”ryssjor” contributes to more unstable ecosystem because Carcinus
maenas and Ctenilabrus ruppestris are favourized.

Several new investigations have proved that regularization by grazing is just as important as nu-
trition. The results are in complete accordance with the conclusions from our investigations of
mobile epifauna and occurrence of filamentous algae.

It is important to not forget the fishes under management of an ecosystem. Without a good fishery
management the problem with eutrophication will be increased.
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3 INLEDNING

Målsättningen med studien är att följa upp långsiktiga strukturella och funktionella förändringar
inom populationer med småfisk och födoorganismer för större fisk i grunda havsområden med
sedimentbottnar (0-1 meters djup). Av särskilt intresse är att studera storskaliga förändringar och
påverkan av en varierad tillförsel av närsalter till svenska kustvatten. Projektet, som har pågått i
mer än 10 år, är baserat på kvantitativ insamling av mobil epibentisk (på bottnen levande rörlig)
fauna, vilket främst innefattar räkor, krabbor och småfisk samt juvenila stadier av större fiskar, dvs
djur som har rörelseförmåga och lever i bottenmiljön över sedimentytan.

3.1 METOD

Under juni och september 2009 inventerades 16 stationer längs Bohuskusten. Kustområdet in-
delades i fyra regioner, baserade på SMHI:s områdesregister, region 1 (Idefjorden-Fjällbacka),
region 2 (Fjällbacka-Gullmarsfjorden), region 3 (Tjörn-Orust), region 4 (Marstrand-Billdal). Sta-
tionernas geografiska läge framgår av kartorna på nästa sida. Inom varje region utvaldes slumpvis
fyra stationer, två stationer med alger och två stationer utan alger (se tabell på sidan 7). Urvalet
gjordes från en parallellt genomförd undersökning med flygfotografering av 180 slumpmässigt
valda vikar i maj/juni respektive september utmed Bohuskusten (referens 27) i syfte att kartlägga
förekomst av trådformade alger. Inom den undersökningen genomfördes även bestämning av
algernas biomassa.

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

Det material som utvärderas omfattar 36x10 provtagningar med fallfälla, 36x10 samlingsprov
sediment och 40x5 samlingsprov på algbiomassa utmed Bohuskusten. Tillsammans med ca 500
flygbilder från projektet ”fintrådiga alger” (referens 27) kan undersökningsmaterialet anses vara
tämligen omfattande för att någorlunda väl kunna återspegla de grunda bottnarnas status och ut-
veckling.

3.1.1 FAUNAPROVTAGNING

För insamling av epibentisk fauna användes en s k ”fallfälla” med en bottenyta av 0,5 m2 och en
höjd av 0,7 m. Metoden innebär att fällan hastigt släpps ner på bottnen varpå de innestängda dju-
ren samlas in med finmaskiga håvar. Håvningen pågår ända tills inga djur längre erhålls. Tio slump-
visa prov togs inom varje station vid varje undersökningsperiod. Insamlad fauna transporterades
kyld till laboratoriet, där djuren artbestämdes i levande tillstånd, antal individer räknades och
invägdes (våtvikt).

INLEDNING
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Fallfällemetoden är emellertid begränsad till sedimentbottnar med vattendjup mindre än ca 1 m,
dvs mer eller mindre inom gränszonen för ålgräsets utbredning in mot land. Flertalet undersökta
bottnarna är således belägna inom den zon som mest karakteriseras av algtäckta eller nakna
sedimentytor. Många marina djur föredrar att uppehålla sig inom ålgräsklädda bottnar framför
exempelvis nakna sandiga bottnar, vilket således kan återspeglas i resultatet och i jämförelser med
tidigare års undersökningar.

Vid val av arter, som skall representera den rörliga faunan ovan och på bottnen, har inte lång-
samma och krypande djur, som t ex strandsnäckor Litorina spp. och nätsnäckor Nassa
reticulata medräknats. Särskilt strandsnäckor kan vara mycket vanliga och flertalet kommer
oftast ej med under håvning i fallfällan då de ligger i eller under sedimentytan. De många och tunga
skalen skulle, om de togs med i undersökningen ge en missvisande bild över stationens totala bio-

Fig 1 Urval av stationer med avseende på algfria (bruna) och algtäckta (grön) vikar. De två
stationerna för långtidsstudier Galterö och Sanden redovisas med blåa symboler.

INLEDNING

Juni 2009

Galterö

Sanden

Galterö

Sanden

September 2009

Region 1 Region 1

Region 2 Region 2

Region 3 Region 3

Region 4 Region 4
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massa i förhållande till övriga ingående arter. Däremot har småsnäckor som t ex Hydrobia med-
tagits av det faktum att dessa fyller en mycket viktig roll för de fintrådiga algernas avbetning.

3.1.2 SEDIMENTPROVTAGNING

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

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

INLEDNING

Fig 2. Täta ansamlingar av öronmaneten Aurelis aurita förekom under juli månad 2009.
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4 RESULTAT

4.1 SEDIMENT

Sedimentens innehåll av organisk halt (TOC) varierade mellan 3,0 mg C/g torrvikt sediment och
89,5 mg C/g sediment för de algtäckta vikarna, och mellan 2,5 mg C/g sediment och 12,6 mg C/
g sediment för de vikar som saknade alger. Högsta värdena förekom i juni vid lokal nr 467,1 och
i september vid lokal 349,1 - båda belägna i region 1. Resultatet av sedimentanalyserna redovisas
i tabellen nedan samt i Bilaga 1 och 2. Den lägsta organiska halten på 2,5 mg C/g sediment åter-
fanns september i en algfri vik i region 4 Björlanda kile nr 9.

Fosfor- och kvävehalterna i sedimenten redovisas i fig 4 och 5 samt i Bilaga 1 och 2.

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

RESULTAT

Fig 3.Organisk halt (TOC) i sediment för de olika vikarna under juni och augusti 2008 samt juni och
september 2009. Högsta och lägsta värden inom respektive månad har markerats med röd respektive
blå färg.
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UTVÄRDERING

Fig 4.

VÅR: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i juni 2009.
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.

*Viken med alger vid Hällestrand i Region 1 avviker däremot kraftigt från de övriga - särskilt vad
gäller TOC, där stapeln i diagrammet har avkortats med en faktor 0,01.

Också kväve- respektive fosforhalterna i samma vik avviker från de övriga. Däremot är 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 större beträffande kvävet jämfört med fosforn.

8,
95

TOC (x 0,1)* N P

TOC (x 0,1) N P
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UTVÄRDERING

Fig 5.

HÖST: Redovisning av total kol (TOC), kväve och fosfor i sedimentprover tagna i september
2009. 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 har betydligt högre värden på och TOC och kväve jämfört med övriga vikar. Någon
påtaglig skillnad beträffande  måttligt algförande respektive algfria vikar föreligger ej.

TOC (x 0,1) N P

TOC (x 0,1) N P
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RESULTAT

4.2 EPIBENTISK FAUNA

Resultatet av fallfälleproven från 2009 redovisas i tabellen fig 6 nedan med jämförelser från före-
gående år. En detaljerat redovisning med fältdata finns i Bilaga 1 (juni 2009) och i Bilaga 2 (sep-
tember 2009).

I en algförande vikar i region 3 har ett högsta värde på antalet taxon med 12 noteras. Från
tabellen nedan (fig 6) kan man för övrigt inte utläsa några tydliga och konsekventa skillnader i an-
tal taxon, individantal och biomassa beträffande epifaunan i relation till de båda habitaten med el-
ler utan alger.

Antalet registrerade taxon (motsvarar arter) i fallfälleproven var denna gång färre än året innan. I
juni var antalet 17 taxon  mot tidigare 25 och i september var antalet 19 jämfört med 20 året innan
(se fig 8). Inga exemplar av det tidigare noterade kräftdjuret Athanas nitescens eller småhummer
har observerats denna gång.

Faunan domineras fortfarande av tångräkorna Palaemon elegans och P. adspersus - ofta med
mycket storväxta individer med en biomassa på flera gram. Tångräkorna dominerar under våren

Fig 6. Regionvis sammanställning av artantal, individtäthet och biomassa i algförande (gröna) och
algfria vikar (röda) under juni respektive augusti/september. För att kunna  jämföra har även
föregående års värden tagits med.
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Fig 7. Jämförelser
mellan algtäckta
vikar och algfria
vikar med avseende
på medelvärden för
faunans artantal,
individantal
respektive biomassa.

Antalet arter uppvisar
små variationer med
en eller ett par arter.
Variationen är något
mindre i algfria vikar.

Individantalet
varierar mer och är
högre i vikar med
alger - särskilt
omkring
millenniumskiftet.
Under de senaste fyra
åren har antalet
minskat betydligt i
algfria vikar

Även biomassan har
varierat likt
individantalet. En
påtaglig nedgång av
biomassan har
inträffat under de 6
senaste åren. I vikar
med alger är
biomassan nu endast
en tiondel av vad den
var i början av 2000-
talet. Skillnaden
mellan algförande och
algfria vikar är
numera liten.

UTVÄRDERING

MOBIL EPIFAUNA

Vikar med alger Vikar utan alger
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och mot hösten ökar istället hästräkor Crangon crangon och bultfiskar som lerstubb Pomato-
schistus minutus och sandstubb P. microps. Pungräkor Praunus flexuosus förekommer på
vissa lokaler i stora mängder, helst där utflöden med sötvatten förekommer. Storspigg Gastero-
steus aculeatus var mindre vanliga i år. Förekomsten tycks variera kraftigt år från år. Övriga
fiskarter som observeradesvar ål Anguilla anguilla, skärsnultra Symphodus melops, berggylta
Labrus berggylta, rötsimpa Myoxocephalus scorpius, småspigg Pungitus pungitus och kant-
nål Sygnathus typhle.

Plattfiskar, både yngel och stora vuxna individer av skrubba Platichthys flesus, observerades
förutom i fallfälleproven också  på bottnarna runt omkring.

Småsnäckor som Hydrobia ulvae och Bittium reticulatum m fl arter, vilka är  viktiga betare på
trådformade alger har inte noterats i fallfälleproven detta år.

Vid provtagning på steniga lokaler med blås- och sågtång samt intill tångvallar utmed stränderna
kommer i regel tångloppor Gammarus spp. och tånglöss Idothea sp. med i proverna. Kräft-
djuren är tillsammans med snäckorna de viktigaste betarna på algvegetationen.

RESULTAT

Observerade taxon  juni 2009

Anguilla anguilla
Carcinus maenas
Crangon crangon
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Idothea sp.
Macropodia rostrata
Nereidae
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Pisces (juvenila)
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Pungitus pungitus
Sygnathus typhle

SUMMA 17

Observerade taxon  september 2009

Asterias rubens
Carcinus maenas
Crangon crangon
Eupagarus bernhardus
Gammarus sp.
Gasterosteus aculeatus
Idothea sp.
Labrus berggylta
Lepidonotus squamatus
Myoxocephalus scorpius
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Praunus flexuosus
Pungitus pungitus
Sygnathus typhle
Symphodus melops

SUMMA 19

Fig 8. Svart text anger gemensamma taxon för både juni och september medan rödmarkerade är taxon
som bara noterats i respektive månad.
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RESULTAT

4.3 PURPURBAKTERIER

Under juli månad förekom purpurbakterier på ett stort antal platser längs strandkanten i Göte-
borgs södra skärgård från Amundön i norr till Hallandsgränsen i söder (som var gränsen för un-
dersökningen). Purpurbakterier i motsvarande omfattning har inte under någon gång tidigare ob-
serverats på dessa platser - inte ens då förekomsten av fintrådiga alger var mycket rikliga på
1990-talet (referens 4). I algtäckta vikar i region 1 har de däremot varit vanligt förekommanden
och har även varit så 2009. Riklig förekomst med purpurbakterier innebär att bottnen som täcks
av dessa är syrefattig. De svarta ytorna som finns alldeles utanför de rosafärgade stråken (se
exempel i fig 12) innehåller sulfider och giftigt svavelväte, vilket kraftigt reducerar faunan som nor-
malt skall finnas här. Då dessa områden sammanfaller med bottnar där provtagning med fallfälla
sker kan man anta att resultatet kunna påverkas betydligt. Emellertid togs inga fallfälleprov här i
juli utan först i början av september, då purpurbakterierna i stort sett var försvunna. Kvardrö-
jande effekt på epifaunan är osäker.
Orsaken till den plötsliga massförekomsten med purpurbakterier i Göteborg är okänd. Vikar och
grunda stränder med purpurbakterier redovisas i kartan nedan (fig 9) och på flygfoton med mar-
keringar på följande sidor (fig 10-17).

Fig 9. Karta över Göteborgs södra skärgård (region 4) med markeringar av grundområden med före-
komster av purpurbakterier år 2009.Områdena redovisas även på  flygbilderna på följande sidor med
början vid Grundsö.
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RESULTAT

Fig 10 och 11. Markering av massförekomster med purpurbakterier omkring Skintebo småbåtshamn vid Grundsö.
Bakterierna syns som rosafärgade stråk utmed strandkanten.
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RESULTAT

Fig 12 och 13.  Purpurbakterier söder om udden vid Grundsö.
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RESULTAT

Fig 14 och 15. Purpurbakterier norr om respektive innanför Killingholmen
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RESULTAT

Fig 16 och 17. Purpurbakterier vid Haga kile.
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5 LÅNGTIDSTRENDER PÅ TVÅ STATIONER

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

Inom både Sanden och Galterös grunda sandbottnar saknades i stort sett grönalger under såväl
juni som september år 2009. Tångvegetation Fucus vesiculosus och F. serratus förekommer
däremot på utspridda stenar samt  utmed klippstränderna.

Sedimentens innehåll av kväve (N), fosfor (P), totalt organiskt kol (TOC) redovisas sedan år
1999 i diagrammen på sidan 19.

Med undantag av en markant och avvikande höjning av kvävehalten under år 2003, så är såväl
kväve- som fosforhalterna relativt jämna vid både Sanden och Galterö.

Fosforvärdena har sedan undersökningarna började ökat med en faktor på ca 10 gånger.

Halten organiskt kol ökade påtagligt omkring år 2003 vid Sanden och är fortfarande högt här,
medan den vid Galterö uppvisar en tydlig säsongsvariation - dvs halten ökar mot hösten. Vid
Galterö var halten organiskt kol de senaste åren ungefär på samma nivå som vid undersökning-
arnas början, men en höjning kan nu konstateras. Vid sanden är halten organiskt kol oförändrad
jämfört med förra året.

De röda trendlinjerna i diagrammen på sidorna 20 och 21 har uttagits som polynom med en
ordningsfaktor 5, för att på ett åskådligt sätt redovisa utvecklingen.

Parametern antalet taxon (motsvarar ungefär antalet arter) är minst intressant i sammanhanget.
Antalet taxon ligger ungefär mellan 5-8 för båda stationerna och variationen är tämligen liten.

Antalet individer och biomassa är betydligt mer intressanta som parametrar för bedömning av
förändringar på längre sikt.

Individantalet vid Galterö har sedan undersökningsseriens början minskat kontinuerligt  från när-
mare 90 individer/m2 till lägsta värdet 10 förra året, då trenden bröts med en trefaldig ökning. Vid
Sanden motsvarar antalet individer närmast medelvärdet för hela undersökningsserien och ungefär
hälften av antalet vid Galterö.

Biomassan vid Galterö minskade kraftigt fram till år 2001, varefter den ökat igen. Nuvarande
värde ligger något högre jämfört med biomassan vid Sanden. Biomassan vid Sanden har sedan
flera år haft en ökande trend men minskat något jämfört med  föregående år.

LÅNGTIDSTRENDER
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LÅNGTIDSTRENDER

Fig 18. Utvecklingen av parametrarna kol (TOC), kväve ( N) och fosfor (P)  i ytsediment vid stationerna
Galterö (Stenungsund, region 3) och Sanden (Göteborg, region 4) sedan år 1999.

Halten av organiskt kol (TOC) var från början relativt lika på båda stationerna, men har efter år 2002
ökat till det dubbla vid Sanden. Vid Galterö syns en tydlig ökning mot höstarna. Vid Sanden är denna
tendens betydligt mer oregelbunden.

Bortsett från en kraftig avvikande höjning av kvävehalterna på båda stationerna omkring år2003, så är
kväveinnehållet i sedimenten tämligen konstanta. Fosforvärdena har däremot, sedan undersökningarna
inleddes 1999, ökat med en faktor på  upp till 10 gånger på båda stationerna.

mg g-1

mg g-1
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FAUNA - Station Galterö (region 3) vid Stenungsund i Askeröfjorden

Fig 20. Trendutvecklingen sedan 1992 vid Galterö. Den
röda trendlinjen har uttagits som polynom med en
ordningsfaktor 5,  för att på ett mera åskådligt sätt
redovisa utvecklingen.

Antalet taxon (arter)/m2 är i princip oförändrat sedan
 förra året. Regressionslinjen har närmast formen av en
ordinär sinuskurva.

Individantalet har sedan undersökningsseriens början
minskat påtagligt och konstant från närmare 90
individer/m2 till lägsta värdet på10  förra året.
Regressionslinjerna för individantal och biomassa  visar
emellertid på en viss förbättring sedan föregående år.

Biomassan minskade kraftigt fram till år 2001, varefter
den ökat igen. Nuvarande värde ligger något högre
jämfört med biomassan vid Sanden i Göteborg.

Fig 19. Viken sydost om Galterönäset i juni 2008. De
mörka ytorna i vikens centrala delar är ålgräsvegetation.

Antal taxon/m2

Biomassa g/m2

Antal individer/m2
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Fig 22. Trendutvecklingen sedan 1998 vid Sanden på
västra Hisingen. Den röda trendlinjen har uttagits som
polynom med en ordningsfaktor 5,  för att på ett mera
åskådligt sätt redovisa utvecklingen.

Antalet taxon (arter) och individer ligger fortfarande
på en nivå som ungefär motsvarar
undersökningsperiodens medelvärde.

Jämfört med Galterö är individantalet ungefär hälften
så stort.

Biomassan har sedan flera år haft en ökande trend men
minskat något jämfört med  föregående år. Den är ca 5
gånger så hög som under dessa första undersökningsår.
Biomassan ligger på något lägre nivå jämfört med
Galterö i region 3.

FAUNA - Station Sanden (region 4) vid västra Hisingen i Göteborg

Fig 21. Sanden med grundområden och småbåtshamn
 år 2005.

Antal taxon/m2

Biomassa g/m2

Antal individer/m2
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6 UTVÄRDERING

6.1 SEDIMENT

Vikar med högsta värdena med organisk kol (TOC) återfanns i region 1. Man kan konstatera att
dessa vikar har en halt som är många gånger  högre än vikar med eller utan alger i de övriga re-
gionerna,  vilket framgår av fig 3. De flesta vikar med eller utan alger har halter av organiskt kol
ligger omkring eller oftast under 10 mg/g, medan vikar med de högsta värdena i region 1 har halter
som kan vara närmare 80 mg/g. Det finns också några vikar i region 2 och 3 som uppvisat mot-
svarande höga värden t ex Sandön (Smögen), Klevekilen (Hovenäset), Slupekilen (Lavön),
Stocken samt Mjörn - Almösund (Tjörn), dvs vid riklig förekomst av trådalger återspeglas i regel
detta i sedimentets innehåll av organiskt kol.

Redfield kvoten är förhållandet mellan kol C, kväve (N) och fosfor (P) i det fria vattnet när marina
planktonalger bedöms ha en maximal tillväxt. Kvoten för marina planktonalger anses normalt vara
16:16:1. Däremot är kvoten för  marina makroalger oftast 550:30:1. Den höga andelen kol beror
sannolikt på mängden kol som finns lagrad i cellväggarna hos makroalger och marina fanero-
gamer.

DIN/DIP-kvoten, vilket utgör förhållandet mellan de lösta oorganiska fraktionerna av kväve (ni-
trit-N, nitrat-N, ammonium-N) och fosfor (fosfat-P), anses ha en kvot på 30 för optimal tillväxt
av marina makroalger. När DIN/DIP-kvoten är högre än 30 så anses fosfor vara begränsande för
tillväxten, och då DIN/DIP-kvoten är lägre än 30 så anses istället kvävet den begränsande fak-
torn (referens 36).

I diagrammen på följande sidor har värdet 0,5 mg/g (motsvarar således 5 g/mg för TOC) lagts in
enbart för att underlätta visuella jämförelser. Två vikar med riklig algförekomst har betydligt högre
värden på och TOC och kväve jämfört med övriga vikar. Någon påtaglig skillnad beträffande
övriga måttligt algförande eller algfria vikar föreligger ej. Kvävehalterna är emellertid ungefär hälf-
ten av fosforvärdena i både algförande och algfria vikar. Det är även intressant att fosforhalterna
ökat i sedimenten vilket konstaterats under den mer än 10 år långa studien vid både lokal Sanden
i region 4 och Galterö i region 3 (se kap 5).

Sammanfattningsvis kan man notera att de röda linjerna för station Galterö och station Sanden nu
tycks visa på en trend mot mer positiv utveckling.

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

UTVÄRDERING
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6.2 EPIBENTISK FAUNA

• En studie av långtidstrenden med medelvärden (se fig 7 på sidan 12) av den mobila
epifaunan utmed Bohuskusten visar på att antalet taxon (motsvarar ungefär antalet arter) är relativt
konstant med endast små variationer på en eller ett par enheter i vikar med eller utan alger. Va-
riationen är  något mindre i algfria vikar.

Individantalet varierar däremot mer och är ibland dubbelt så höga i vikar med alger - särskilt om-
kring milleniumskiftet. Under de senaste fyra åren har emellertid individantalet minskat betydligt
i algfria vikar, medan utvecklingen i algförande vikar är mer oregelbunden.

Biomassan har varierat i likhet med individantalet. En påtaglig nedgång av biomassan har inträffat
under de 6 senaste åren. I vikar med alger är biomassan nu endast en tiondel av vad den var i bör-
jan av 2000-talet. Skillnaden mellan algförande och algfria vikar är numera liten.

Höga individantal och låg biomassa innebär att organismerna är små och många, som t ex  stora
kvantiteter med små pungräkor eller fiskyngel.

• Utvecklingen vid Sanden, och sedan år 2001 också vid Galterö, visar på att biomassan
ökar medan individantalet är relativt konstant eller minskar (se diagram i fig 20 och 21). Obser-
vationer tyder på att tångräkor och hästräkor har ökat i storlek, vilket i sin tur skulle kan bero på
avsaknad av predatorer som större fisk.

• Vid de undersökningar av grunda områden, som gjordes längs Stenungsundskusten i slutet
av 1970-talet (referens 37), varierade antal taxon (artantalet) i fallfälleproven mellan 15-20, vilket
är ungefär dubbelt så högt jämfört med nuvarande förhållanden. Vid Galterö, som också ingick i
undersökningarna på 1970-talet, var antalet taxon 19 st och antalet individer 35 per m2. Nuva-
rande antal för år 2009 är endast 8 vid Sanden (fig 22) respektive 10  vid Galterö (fig 20).

• Fiske med ryssjor förefaller vara allt för effektiva redskap, då de fångar det mesta som rör
sig över grundbottenmiljön. Det är också i dessa miljöer med framför allt ålgräs som ryssjorna an-
vänds. Strandkrabbor, som ofta i stora mängder söker sig in i fångststruten, ger sig på och skadar
de fiskar som fångats. Plattfiskar är därvid mest utsatta medan stensnultror har stor överlevnads-
förmåga. När fiskaren tömmer ryssjan kastas strandkrabbor och stensnultror tillbaka till havet. Då
båda dessa organismer har stor överlevnadspotential blir resultatet på längre sikt en ekologisk
obalans i grundbottensamhällena eftersom dessa båda organismer ökar i antal och eftertraktad
matfisk minskar.

Helt nyligen har en forskningsrapport (referens 34) presenterat sambanden mellan fiskförekomst,
närsalttillförsel och förekomsten/mängden med fintrådiga alger. Man såg ett mönster som inte
kunde förklaras av övergödningen och noterade att det ofta var kraftigare algmattor på ställen där
det inte är mycket utsläpp av näringsämnen.

Fältexperimenten utfördes utanför Askö i Stockholms skärgård. På botten utplacerades inhägna-
der, som stängde ute större fiskar, jämte inhägnader där de kunde simma ut och in. I några
inhägnader placerades behållare som kontinuerligt läcker ut näringsämnen, dvs en artificiell över-
gödning. Effekten av övergödning och manipulation av fisksamhället kunde då testas samtidigt.

UTVÄRDERING
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RESULTAT

Fig 23. Ryssjor, som många gånger helt spärrar av de grunda sunden och vikarna, fångar allt som rör
sig över bottnarna och som inte kan passera maskvidden.

Fig 24.  Hårdbottenmiljö med rikliga fiskbestånd med sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens.
Tydliga exempel på de verkligt produktiva bottenmiljöerna.
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Inne i inhägnaderna fick algerna växa på kakelplattor - ett bra substrat för alger där de lätt får
fäste. Eftersom alla plattorna hade samma storlek, var det lätt att jämföra mängden alger på de
olika plattorna.

Resultaten visade tydligt att när större fisk stängdes ute blev snäckor och kräftdjur uppätna av de
mindre fiskarna och man fick mycket mer alger. Verkligt intressant var kombinationen av närings-
ämnen och utestängande av stor fisk. I de inhägnader som berikats med näring var mängden alger
betydligt större jämfört med de där bara stor fisk utestängts.

Försöken visar att reglering genom betning är en lika viktig faktor som tillförseln av näringsämnen.
Det är först när man inte har mycket betande djur, som man får de här effekterna som folk tycker
illa om när man badar och fiskar.

Debatten om övergödning och dess effekter på kustnära bottnar har tidigare nästan uteslutande
handlat om närsalterna kväve och fosfor. Nu framkommer allt mer kunskap som gör att det syn-
sättet börjar förändras och att de djur som äter av algerna måste tas med i ekvationen. Forskare
från Fiskeriverket har tidigare visat på sambandet mellan mängden torsk, sill och tillväxt av växt-
plankton i Östersjön, ute på öppet vatten (referens 34 och 35).

Alfred Sandström på Fiskeriverket  konstaterar slutligen: ”Man får inte glömma fisken när man
förvaltar ett ekosystem, allt hänger ihop. Utan en god fiskförvaltning kan problemen med över-
gödning förvärras”.

Ovan nämnda resultat och slutsatser stämmer också väl med vad som framkommit och påpekats
inom alla de undersökningar över utbredning av fintrådiga alger samt rörlig epifauna som
HydroGIS AB utfört för Bohuskustens vattenvårdsförbund sedan år 2003 (referens 16-27).
Motsvarande slutsatser har även framkommit i undersökningar av grundbottenfauna (referens 28)
och hårdbottenfauna (referens 29) i Göteborgs skärgård samt i de uppföljande undersökningar av
kvävereningseffekter, vilka utförts för Göteborgs reningsverk Gryaab under åren 1997-2002
(referens 5-14).

Slutligen bör man kunna konstatera att 1960-talets filosofi där kvävet utpekades som den klart
dominerande miljöförstörande faktorn för havsbottnarna bör revideras. Det visar också hur lätt
det är för icke kritiska forskare att bara följa med strömmen: Vad som en gång blivit publicerat
blir svårt att ändra på. Det visar också att den marina forskningen är behov av större effektivitet
och kreativt nytänkande.

HydroGIS AB

Stenungsund 2010-01-27
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