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– ett växande problem

Grönalgsmattor

Mängden fintrådiga alger brukar vara störst
mitt på sommaren, trots att koncentrationen
av näringsämnen då är låg i vattnet. För-

klaringen kan vara att näringen kommer från sedimentet.
I näringsrika system, som kustnära vikar ofta är, byggs
höga koncentrationer av näringsämnen upp i sedimentet
när organiskt material bryts ner, t.ex. när döda alger sjun-
ker till botten. Omvänt, när koncentrationen av
näringsämnen är låg i vattnet och hög i sedimentet, driver

skillnaden i koncentration, tillsammans med aktivitet av
bottenlevande djur, näringsämnen från sedimentet till
vattnet ovanför. Denna transport av näringsämnen till
vattnet kan vara tillräckligt för att upprätthålla tillväxt av
en algmatta.

Algmattor "lägger locket på"
Algmattorna påverkar det lokala ekosystemet på olika
sätt. Dels fungerar algerna som filter för larver som skall
slå sig ner på sedimentet, larverna fastnar helt enkelt i
algmattan, dels bildar algmattorna ett "lock" över
sedimentytan vilket minskar vattenomsättningen, hindrar
tillförsel av syre och borttransport av giftiga ämnen.
Exempelvis minskar antalet fiskarter i vikar med stor
förekomst av algmattor.

De fintrådiga grönalgerna har stor yta i förhållande
till sin volym. Detta gör dem bra på att ta upp näring.
Finns det gott om näring växer de därför fortare än andra
alger. Långsamväxande fleråriga alger kan bli helt
övervuxna och därmed skuggade. Nya skott på ålgräs tar
skada av de höga ammoniumhalterna som bildas inne i
en algmatta, och därmed minskar ålgräsängarnas tillväxt.

En ökad tillväxt av fintrådiga alger i grunda havsvikar
observerades under 1970-talet och har sedan 1980-talet varit ett
problem, som bl.a. lett till syrebrist i grunda områden och sämre
förutsättningar för fisk längs kusten. I skyddade vikar, d.v.s.
vikar som inte berörs av vind och vågor, har man sett hur
kompakta mattor av alger täckt både bottensediment och
ålgräsängar. Kunskap om omvandlingen av näringsämnen kring
algmattor är avgörande för att kunna motverka problemet med
den ekologiska förändring som självgenererande näringstillförsel
i våra grunda havsvikar kan innebära.

– ett växande problem

Algerna täcker sedimentet och ålgräset i Rågårdsvik vid Skaftö. Ammoniumkoncentrationen inne i en algmatta kan  bli så
hög att den skadar nya skott på ålgräset.

Grönalgsmattor
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Pyttesmå alger tar upp striden
Genom att förbruka all näring kan kraftiga algmattor
konkurrera ut växtplankton. Men det finns små, små
alger (mikroalger) som lever på och i sedimentet som inte
tycks påverkas av algmattorna utan kan leva vidare under
dem, trots att ljuset är reducerat. De klarar sig därför att
de är bra på att anpassa sig till nya ljusförhållanden samt
att de får sin näring från sedimentet. De kan till och med
konkurrera med grönalgerna om näringsämnen från sedi-
mentet och eventuellt förhindra eller försena att algmattor
uppstår.

Lång tid att återställa
Trots att man under ett antal år med olika åtgärder
försökt att minska tillförseln av näringsämnen från land
till hav tycks inte utbredningen av algmattor har minskat.
Tvärtom har det denna sommar (2003) konstaterats
algmattor i fler grunda vikar än tidigare. Förklaringen
kan vara att det sedan lång tid tillbaka har lagrats upp
näringsämnen i sedimentet. Näringen används av
algmattorna, och vid nedbrytningen av algerna går den
tillbaka till sedimentet. Det blir som en ond cirkel och det
kan därför komma att ta lång tid innan vi kan se effekten
av åtgärderna.

Vid stora förekomster bildar fintrådiga alger ett lock över sedimentytan vilket
reducerar vattenomsättningen och tillförsel av syre.
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Algmattor består av fintrådiga alger. De algmattor
som vi talar om i texten är grönalgsmattor, som i
huvudsak består av arter av tarmtång (Enteromorpha
spp.) och grönslick (Cladophora spp.). De bildar täta
mattor i skyddade vikar, där vind och vågor inte
kommer åt att störa dem.

Alger växer till och bryts ner enligt bestämda
mönster under året, huvudsakligen kopplade till
temperatur, ljus och tillgång på näringsämnen. De
startar som små filament (trådar) eller som propaguler
(sporer som ger upphov till nya alger) som legat kvar
över vintern på sedimentet.

När algerna vuxit sig stora under sommaren sker
utbyte av näringsämnen mellan alger, sediment och
vatten. Algerna flyter upp från botten och bildar
algmattor, som i början är vackert grönfärgade men
som med tiden gulnar. På hösten bryts algmattorna
ner och organiskt material lagras i sedimentet. Denna
näring kan sedan användas nästa vår för tillväxt av
nya algmattor.

För att motverka uppkomsten av  algmattor och
de problem de för med sig har man dels genom olika
åtgärder reducerat avrinningen av näringsämnen
från land, dels försökt att ta upp alger ur vikarna för
att få bort de näringsämnen som bundits i algerna,
och på så sätt få bort en del av näringen.

GRÖNALGSMATTOR

TEXT Anna Engelsen, doktorand i Marin ekologi, Göteborgs
universitet, Kristinebergs marina forskningsstation. I projektet
deltar även Leif Pihl,Kristina Sundbäck och Stefan Hulth,
Göteborgs universitet.
TEL 0523-185 38
E-POST anna.engelsen@kmf.gu.se

Algmattorna är som störst mitt i sommaren. De kan täcka en hel
vik om den är tillräckligt skyddad.

Fo
to

: A
nn

a 
E

ng
el

se
n


