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FoKUS  Mattor av alger 

I många skyddade kustvikar kan man 
sommartid se stora sjok av flytande, 
hopsnärjda alger. De utgörs vanligen av 
grönalger, men tittar man noga ingår 
det fler än tiotalet olika makroskopiska 
alger. Längs våra kuster utgörs mattorna 
till största delen av fintrådiga arter, som 
grönalgerna grönslick, olika tarmalger 
och borsttrådar, brunalgen brunslick och 
rödalger som rödslickar. 

I många andra delar av världen kan 
merparten bestå av tunna bladformiga 
alger som havssallat. Där kallas mat-
torna ofta för ”green tides”, ett begrepp 
som är en parallell till de ”red tides” som 
bildas av blomningar av mikroskopiska 
dinoflagellater. 

De fintrådiga och bladformiga algerna 
är så framgångsrika att de ibland kallas 
havets ogräs. De växer mycket snabbt, 
eftersom de i jämförelse med grövre alger, 
såsom snärjtång och blåstång, har en myck-
et större yta i förhållande till sin volym. Det 

ger dem en stor fördel, eftersom de bättre 
kan absorbera koldioxid för sin tillväxt och 
dessutom är väldigt framgångsrika i att ta 
upp näringsämnen. Dessa alger gynnas 
alltså av övergödning och behöver både 
kväve- och fosforföreningar.

Många av dessa alger är kortlivade, 
men kan övervintra nere på bottnarna 
som små fragment på snäckskal eller 
sandkorn. De kan därför starta sin tillväxt 
snabbt när ljuset kommer. När algerna 
växer ut blir dragningskraften så stor att 
de lossnar, flyter upp och fortsätter att 
växa. Om förhållandena är gynnsamma 
växer dessa alger så snabbt att de vanliga 
betarna, havsgråsuggor, märlkräftor och 
vissa snäckor, inte hinner med. Å andra 
sidan kan kraftig vattenomsättning sprida 
eller föra bort mattorna, och det är därför 
de mest förekommer i skyddade vikar. 

Algmattorna har flera negativa ef-
fekter. De försvårar för de fiskyngel och 
ryggradslösa djur som trivs i grundom-

rådena att hitta föda och leka. Genom 
att minska mängden ljus som tränger 
igenom vattnet utgör de också ett hot 
mot fastsittande bottenväxter, som ex-
empelvis de rödlistade arterna axsträfse 
och dvärgålgräs. När algerna dör driver de 
upp på stränderna eller sjunker ner mot 
bottnarna, och förbrukar stora mängder 
syre när de bryts ned. 

Kan man göra något åt problemet? 
Mindre mängder näringsämnen är förstås 
den bästa lösningen. Det skulle ge de fin-
trådiga algerna mindre fördelar. Men hit-
tills har nog de största effekterna uppnåtts 
när man förbättrat vattenomsättningen i 
vikarna. Mattorna kan då inte ansamlas 
i så stora mängder, och bottnarna löper 
inte samma risk att drabbas av syrebrist.
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