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Foto: Inge LennmarkAv alla Atlantens brunalgsarter är det endast två
som förekommer i Östersjön, sågtång och blåstång.
Dessa två har en förmåga att tåla låga salthalter.
Bilden visar sågtång med blåstång i bakgrunden från
södra Östersjön.

I tidvattenzonen längs Atlantens klippkuster växer ett flertal
stora brunalgsarter. Där, på gränsen mellan land och hav, är
livsbetingelserna ofta extrema. Sommarens hetta och torka
växlar med vinterns frost och hällande regn samt bränningar
och vågor vid hårt väder. Detta ställer stora krav på algerna,
och de är alla väl anpassade till att klara stora svängningar i
temperatur och salthalt. De sitter hårt fästade vid underlaget
och kan ersätta förlorad biomassa med en snabb tillväxt. Tack
vare förmågan att tolerera låg salthalt har två av dessa
brunalgsarter, blåstång och sågtång, förmått kolonisera
Östersjöns bräckta vatten.

B låstång, Fucus vesiculosus, är en välkänd
art vars biologi är beskriven i ett stort antal
vetenskapliga arbeten. Den finns i hela Öster-

sjön, utom i Bottenviken och de innersta delarna av Finska
viken. Den är lättåtkomlig då den växer grunt på många
ställen, även i skyddade vikar.

De många arbetena, både vetenskapliga och mer
populära, kan ge uppfattningen att blåstång är den helt
dominerande arten i större delen av Östersjön. Ny forsk-
ning visar emellertid att detta är fel. I stora delar av södra
och centrala Östersjön växer blåstång i ett relativt smalt
bälte närmast ytan, medan den närbesläktade arten såg-
tång, Fucus serratus, dominerar från 2 till ca 10 meters
djup, där rödalgerna tar vid.

Nytt laboratorium vidgar vyerna
En viktig orsak till att sågtången är så styvmoderligt be-
handlad  är antagligen att alla de stora marina fält-
stationerna i Östersjön ligger utanför artens utbrednings-
område.  I och med tillkomsten av Kalmarsundslaboratoriet
i Kalmar har möjligheten till forskning i centrala Östersjön
öppnats, och ny kunskap kan förändra uppfattningar
baserade på studier i ett begränsat område. Ett sådant
exempel är tångbältenas biologi som på ett tämligen dra-
matiskt sätt skiljer sig mellan skärgårdarna i norr och övriga
delar av  Egentliga Östersjön.

Problem vid låg salthalt
Längs Sveriges södra och sydöstra kuster dominerar såg-
tången den fleråriga vegetationen på hårda bottnar, sär-
skilt längs kusterna i Skåne och östra Öland, men även i
Blekinges ytterskärgård. I mer skyddade lägen i vikar är
den däremot sällsynt. På kalkklippan utanför sydöstra
Öland finner man ett stort område, ca 60 km2 med nästan
hundraprocentig täckning av enbart sågtång. I Kalmar-
sund och norröver, upp till södra Östergötland, är arten
mer sporadiskt förekommande, men kan lokalt vara gan-
ska vanlig, särskilt i ytterskärgårdarna. Den nordligaste
lokalen hittills där vi funnit sågtång ligger i Gryts skärgård.

Den viktigaste faktorn som storskaligt och geografiskt
begränsar sågtångens utbredning är förmodligen låg salt-
halt i vattnet, och därmed försämrad befruktning av tång-
äggen. Antalet groddplantor är väsentligen färre i de norra
populationerna jämfört med de södra. I laboratorieförsök
har vi kunnat konstatera att befruktningsgraden faller
kraftigt från cirka 85 procent vid 8 promilles salthalt till
cirka 5 procent vid 6 promilles salthalt, d.v.s. inom ungefär
samma salthaltsintervall inom vilket arten återfinns i Öst-
ersjön.

Konkurrens mellan alger
Förutom salthalten och graden av vågpåverkan är också
biologiska faktorer betydelsefulla för tångvegetationen,

 - Östersjöns doldis

Sågtången



HavsUtsikt 2/2000

9

främst då konkurrens mellan olika algarter och betning av
ryggradslösa djur. Groddplantor av sågtång återfinns ofta
under vuxna blåstångsplantor medan groddplantor av
blåstång sällan eller aldrig hittas inom en sågtångsplantas
svepområde. Effekten är tydligast i vågexponerade områ-
den men kan också iakttas längs livligt trafikerade farleder
t.ex. i Karlskronas örlogshamn. Vår tolkning är att abiotiska
faktorer såsom sedimentation och låg salthalt utesluter
sågtång från de skyddade vikarna och ger blåstången en
möjlighet att breda ut sig där, medan sågtången överallt
där den har goda livsbetingelser förhindrar blåstången att
föröka sig genom att svepa över underlaget med sin läder-
artade sega bål.

Även betning är troligen en viktig strukturerande
faktor i södra och centrala Östersjöns tångbälten som
gynnar sågtången på blåstångens bekostnad. Överallt där
de två arterna växer tillsammans och blir angripna av
betare, främst då av tånglusen, Idotea baltica, blir
blåstången till en början mer angripen än sågtången. Först
när bara rester återstår av blåstången övergår djuren till att
äta sågtång.

Äldre undersökningar saknas
Antalet observationer och undersökningar från äldre tider
i södra Östersjön är mycket få och ofta mer kvalitativa än
kvantitativa. Därför är det är svårt att uttala sig om föränd-
ringar i utbredningsmönstret under de senaste 100 åren,
men det tycks som om sågtången, precis som blåstången
i Skåne och Blekinge, har minskat i vertikal utbredning
med ett antal meter p.g.a. ökad grumling av vattnet. När
det gäller den geografiska utbredningen är det en del som
talar för att arten faktiskt har brett ut sig norrut, då
salthalten har ökat under större delen av seklet. Nils
Svedelius fann år 1900 bara en lösliggande planta i Mister-
hult i norra Småland medan arten är tämligen allmän i
detta område idag.

Tydlig tillbakagång de senaste åren
Under den tid som regelbundna provtagningar gjorts i
sydöstra Sverige, från 1982 till nutid, måste vi dock tyvärr
konstatera att en kraftig tillbakagång av både blåstång och
sågtång har skett lokalt under de senaste 10 åren, både
geografiskt och vertikalt. I vissa områden är tången opå-
verkad, men på de flesta platser är trenden negativ. De
omedelbara faktorerna kan vara betning, sedimentation
eller överväxning av fintrådiga alger, men i bakgrunden
finns som alltid övergödningen som den egentliga orsa-
ken. Ett tydligt exempel är östra Öland som för 20 år
sedan helt dominerades av såg- och blåstång från ytan
ned till 10-12 m djup. Idag återstår bara ett restbestånd
längst i söder, i övrigt utgörs vegetationen på alla hårda
ytor av fintrådiga alger, till stort förfång för turistindustri,
rörligt friluftsliv och fiske.

En liknelse med landmiljön skulle kunna vara att
större delen av södra Sveriges skogar ersattes med ens-
artade fält av älggräs och nässlor. Det brådskar därför med
åtgärder som på ett avgörande sätt kan sänka närsalt-
belastningen i södra och centrala Östersjön för att på kort
sikt rädda den tångvegetation som finns kvar och på lite
längre sikt göra det möjligt att återställa det som förlorats.

Atlantkustens tångarter lever under extrema förhållanden. De måste utstå
hårda stormar, tidvattnets växlingar samt de stora temperaturskillnaderna
mellan vinter och sommar. Foto: Roine Magnusson/Naturbild

FAKTA OM SÅGTÅNG
Sågtången är en stor, upp till en meter, flerårig
brunalg. Bålen är platt, mer läderartad jämfört med
blåstången och med taggig, sågad kant. Häftplattan,
som algen sitter fast på berg och stenar med, är
kraftig. Det krävs oftast kniv för att lossa den från
underlaget. Sågtången saknar blåsor som kan hålla
den upprätt i vattnet, och den får därför problem i
skyddade lägen där den täcks av sediment, fastsit-
tande djur och fintrådiga alger. Längs Atlantkusten
växer den i den nedersta tidvattenzonen, och begrän-
sas nedåt av olika tarearter och uppåt av blåstången.
Den är därför känsligare för frost och uttorkning än
blåstången, som är anpassad till ett grundare liv. I
Östersjön återfinns sågtången längs sydkusten upp
till Gryts skärgård. Där växer den under blåstångs-
bältet på mellan 2-10 meters djup.
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