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algbältets utbredning kan ge viktiga 
upplysningar om flera olika miljöfak-
torer. Fleråriga arters djuputbredning 
påverkas exempelvis av partikelmäng-
den i vattenmassan, vilket till viss del 
avspeglar närsaltsförhållandena i vatt-
net. ettåriga arter återspeglar i högre 
grad faktorer som förhöjd närsaltshalt 
i ett område, närsaltspulser samt 
temperatur- och salthaltsförhållanden. 
variationen är dock stor inom denna 
parameter, och vissa arter kan därför 
vara svåra att följa i tiden.

■ Algsamhällena längs Sveriges kuster 
har en viktig roll i den marina miljön, 
där de binder solenergi och närsalter i sin 
biomassa. Algbäddarna gynnar också den 
biologiska mångfalden genom att skapa en 
tredimensionell struktur över klippbott-
narna. Den fastsittande algvegetationen 
ger en integrerad bild av vattenkvaliteten 

och återspeglar miljöförhållandena på de 
platser där de observeras, vilket gör dem 
till mycket användbara miljöindikatorer. 

Beroende på artens livscykel så varierar 
längden på den tidsperiod som integreras 
och vilka miljöfaktorer som avspeglas. 
Fleråriga arters djuputbredning påver-
kas exempelvis i hög grad av ljusförhål-
landena i vattnet, vilket i sin tur beror av 
partikelmängden i vattenmassan. En del av 
partiklarna i vattnet är växtplankton, och 
mängden växtplankton avspeglar närsalts-
förhållandena i vattnet. Ettåriga arter åter-
speglar i högre grad faktorer som ligger 
nära i tiden, t.ex. förhöjd närsaltshalt i ett 
område, närsaltspulser samt temperatur- 
och salthaltsförhållanden. 

Mosaik på västkusten
På västkusten är makroalgsamhället mer 
artrikt än i Östersjön. Merparten av vege-
tationen uppvisar en mosaikartad struktur, 

vilket gör att många karakteristiska, men 
glest förekommande arter är svåra att följa 
i tiden. Av de ca 350 arter som är kända från 
västkusten har 26 procent, eller 91 arter, 
återfunnits vid inventeringarna. Av dessa 
har 25 arter återfunnits i mer än 5 procent 
av provtagningsytorna, men endast 5 taxa 
har en samlad täckningsgrad på 10 procent 
eller mer. 

De flesta arter uppvisar variationer i 
framförallt täckningsgrad mellan åren. Hur 
denna variation ser ut, om det finns möns-
ter etc. är ett av det nationella program-
mets viktigaste bidrag till bedömningar av 
vad som händer i havet, och dessa resultat 
kan även användas som referens för andra 
undersökningar.

Stor variation men även trender
Vid västkusten har det hos ett antal arter 
eller grupper av arter noterats signifikanta 
förändringar i växtdjup samt i hur stor yta 
som täcks av arten eller gruppen i fråga. 

Endast en art och en artgrupp har ökat i 
täckningsgrad. Exponerade lokaler är mer 
homogena än de som finns i mer skyddade 
områden. Den ökning i täckningsgrad som 
noterats hos julgransalg liksom den mins-
kade djuputbredningen hos skräppetare, 
karragenalg och kräkel har i hög grad skett 
vid de mest skyddade lokalerna.

Den vertikala utbredningen, d.v.s växt-
djupet för den ytligaste och den djupast 
funna plantan, har krympt för ektång, 
skräppetare, karragenalg och rödblad 
genom att främst den nedre djuputbred-
ningsgränsen lyfts, medan det för kräkel 
skett en sänkning av den övre vegetations-
gränsen.

Rödalgen köttblad har krympt sitt 
djuputbredningsområde både när det 

stor variation 
i makrovegetation
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De vegetationsklädda 
bottnarna följs årligen 
inom den nationella 
miljöövervakningen.
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gäller övre och nedre växtgräns samt mins-
kat i täckningsgrad. Julgransalgen har gått 
åt motsatt håll och expanderat i både övre 
och nedre gräns med en åtföljande ökning 
av täckningsgraden. 

Då programdelen i Västerhavet hittills 
endast omfattat relativt få och geografiskt 
avgränsade lokaler saknas det i nuläget 
underlag för en jämförande diskussion 
kring regional utveckling inom och mellan 
de olika vatttenområdena längs västkusten. 
Under 2007 kommer ytterligare minst ett 
provtagningsområde att etableras i Katte-
gatt vilket öppnar för framtida jämförelser 
mellan olika havsområden.

Skräppetaren på tillbakagång?
Sedan 2003 har det årligen kommit alar-
merande rapporter om att skräppetaren 
minskat drastiskt i förekomst och areell 
täckning längs den norska sydkusten, i 
synnerhet i mellan- och innerskärgård, 
och på djup större än 2 meter. Förutom ett 
upplyft av den nedre utbredningsgränsen 
ser vi inte motsvarande drastiska nedgång 
vid de svenska lokalerna. Sedan 1994 har 
den samlade täckningsgraden av skräppe-
tare vid de provtagna lokalerna minskat, 
men variationen mellan år och olika loka-

ler är stor, vilket gör minskningen ej statis-
tiskt säkerställd. Efter en utbredningstopp 
så kommer normalt 1-3 år med minskad 
utbredning. Detta variationsmönster är 
likartat vid samtliga lokaler men med 
betydligt kraftigare fluktuationer vid de 
mer skyddade lokalerna. 

I Brofjorden minskade förekomsten av 
skräppetare under både 2005 och 2006, 
enligt undersökningar utförda av Bohus-
kustens Vattenvårdsförbund. Tyvärr saknas 
ytterligare uppgifter från kustnära vatten 
längs västkusten. Undersökningar gjorda 
i utsjöområden i Kattegatt och Skager-
rak och i Kosterområdet har inte visat på 
någon minskning i förekomsten av skräp-
petare, trots att det senare området ligger 
relativt nära de aktuella norska farvattnen.

goda förhållanden
Vissa av de arter som normalt finns på väst-
kusten, exempelvis inom släktena Ectocar-
pus, Erythrotrichia och Ulva förknippas 
ofta med störda miljöer eller hög närsalts-
belastning. Förekomsten av dessa alger 
har dock varit mycket låg på lokalerna på 
västkusten under hela perioden från 1993 
och framåt. Dessa alggrupper kan emeller-
tid mycket snabbt blomma upp och breda 

ut sig under perioder med gynnsamma 
förhållanden vilket innebär att de är svåra 
att fånga upp med provtagning en gång per 
år.

Under 2006 års provtagning iakttogs 
endast sporadisk förekomst av svavelbak-
terier, Beggiatoa sp. Dessa är normalt asso-
cierade till områden med syrebrist, men 
har under hela perioden 1993-2006 endast 
förekommit i ringa omfattning på provtag-
ningslokalerna. Detta tyder på goda miljö-
förhållanden, och får anses vara normalt 
för exponerade lokaler i ytter- och mellan-
skärgård med god vattenomsättning.

Invandrade arter 
Till Västerhavet har de senaste 25 åren ett 
antal makroalger invandrat. Flera av dem 
är i dag utbredda i haven runt Europa 
men härstammar från andra världsdelar, 
och har kommit till Europa med hjälp av 
människan.

Brunalgen sargassosnärja (Sargassum 
muticum) kom till Sverige i mitten av 1980-
talet och finns nu fastsittande från norska 
gränsen till Öresund, men med betydligt 
glesare utbredning söder om Göteborg 
än norr därom, Väröhalvön undantagen. I 
provtagningsområdet utanför Gullmaren 

vad bestämmer makroalgers 
djuputbredning?
Primärt är det tillgången på lämpligt sub-
strat (hårda bottnar) som begränsar var 
merparten av makroalgerna kan växa. 
eftersom vatten filtrerar bort ljus så är 
det tillgången på ljus som i hög grad styr 
växternas maximala djuputbredning. 
I ett normalt fungerande algsamhälle 
finns också ett raffinerat samspel mellan 
olika arters förmåga att utnyttja det av-
tagande ljuset, vilket gör att konkurrens 
mellan arter också spelar en stor roll för 
djuputbredningen. andra naturliga fak-
torer som avgör utbredningen av arterna 
är salthalt, temperatur, exponering mot 
vågor eller ström och närvaron av be-
tande djur. Samspelet mellan de många 
faktorerna gör att det alltid finns en viss 
grad av oförutsägbarhet i arternas upp-
trädande.

Människan kan påverka detta sam-
spel på många olika sätt. en allvarlig 
påverkan utgörs av övergödningen som 
medför ökad grumling av vattenmassan, 
med en minskad djuputbredning av den 
fastsittande vegetationen som följd. 

fakta

Den invandrade perukalgen (Gracilaria vermi-
culophylla), som är en rödalg, har på svenska 
västkusten sitt kärnområde runt göteborg.
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VERTIKAL UTBREDNING

› Den vertikala utbredning, d.v.s växtdjupet för 
den ytligast respektive djupast funna plantan, har 
krympt för bland annat ektång och köttblad. Figuren 
visar medelvärde ± 95 procent CI. röda symboler 
anger övre utbredningsgräns, och blåa symboler 
anger nedre utbredningsgräns. linje visar signifikant 
förändring.

är sargassosnärjan allmän, och förekom-
mer vid tre av lokalerna i djupintervallet 
0,5–14 m, dock med liten täckningsgrad. 
Sargassosnärjan är allmän i den norska 
delen av Skagerrak och finns upp till Sogne-
fjorden på Vestlandet. I danska vatten är 
den allmän i Limfjorden och finns längs 
östkusten ner i Bælthavet. 

Den iögonfallande perukalgen (Graci-
laria vermiculophylla), som är en rödalg, 
har på svenska västkusten sitt kärnom-
råde runt Göteborg där den första gången 
påträffades 2003. Lokalt har den även 
påträffats i Bua och Träslövsläge i Halland, 
samt observerats en gång 2004 i Brofjor-
den i nära anslutning till nationella över-
vakningsprogrammets område. Arten har 
ännu inte observerats i detta program. I 
danska vatten finns den, förutom på Nord-
sjökusten, i Limfjorden och i Bælten. Peruk-
algen är en av de få nytillkomna marina 
invandrarna som har gått in i Östersjön, 
där den finns i Kielområdet. 

Rödalgen japanplym (Heterosiphonia 
japonica) observerades första gången i 
Sverige i Kosterområdet år 2002. Arten är 
mycket vanlig i norra Bohuslän och har 
observerats i Göteborgs skärgård, men har 
ännu inte anträffats i anslutning till natio-
nella övervakningsprogrammet. I Norge 
är denna art allmän längs hela Skager-
rakkusten, och i danska vatten finns den i 
Limfjorden. 

Ytterligare två rödalger, Neosiphonia 
harveyi och Aglaothamnion halliae har på 
senare år letat sig in i våra vatten, men då 
dessa har en storlek och ett utseende som 
gör att de inte lämpar sig för identifikation 
via den fotometodik som används inom 
programmet så är det osäkert om de finns 
med i undersökningsmaterialet. Båda 
arterna har sannolikt en vid spridning 
längs västkusten.

gammal inventering värdefull
För Egentliga Östersjön finns möjlighe-
ter att jämföra aktuella inventeringar av 
makrovegetation med drygt 50 år gamla 
resultat, vilket naturligtvis är mycket 
värdefullt ur ett miljöperspektiv. Grunden 
för detta är det arbete som botanisten Mats 
Waern utförde på 1940-talet. Han var en av 
pionjärerna vad gäller inventering av fast-
sittande alger i Sverige, och den förste som 
på vetenskapligt sätt karterade växternas 
djuputbredning och täckningsgrad. Hans 
undersökningar utfördes framför allt kring 

fi täckningsgraden har minskat för vissa arter, medan den har ökat för andra.. Den 
ökning i täckningsgrad som noterats hos julgransalg och gruppen fintrådiga rödalger 
liksom minskningen hos skräppetare, rödblad och kräkel har i hög grad skett vid de 
mest skyddade lokalerna. Figuren visar medelvärde ± 95 procent CI. Förändringarna 
i figuren är signifikanta.
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Gräsö och Singö i Ålands Hav men även i 
Gullmarsfjorden på svenska västkusten.

Sensationell återhämtning
Mats Waerns lokaler har återbesökts ett 
antal gånger sedan 1940-talet. Ett återbe-
sök år 2006 i Ålands Hav antyder en smått 
sensationell återhämtning av de grunda, 
vegetationsklädda bottnarna. Blåstångens 
djuputbredning minskade med ca 3 meter 
mellan 1940-talet och 1984, vilket är väldigt 
mycket, men redan år 1992 hade djuput-
bredningen ökat något. Denna återhämt-
ning fortsatte under 1990-talet. Idag åter-
finns blåstång på samma djup som på 1940-
talet på 6 av de 8 återbesökta lokalerna. 

Mycket av denna positiva trend kan 
även ses i Asköområdet i Egentliga Öster-
sjön. Generellt sett finner man blåstång ca 
1-2 m djupare än på mitten på 1970-talet. På 
hälften av lokalerna återfinns blåstång på 
större djup idag än i början av 1990-talet. 
Men på ca 25 procent av lokalerna har 
ingen förändring skett, och på vissa loka-
ler har blåstångens djuputbredning mins-
kat. I enstaka fall har arten helt försvunnit. 
Bilden är alltså inte helt entydig vilket visar 
att många faktorer spelar roll för arternas 
förekomst. Norra Egentliga Östersjön har 
uppnått högsta klass enligt vattendirek-
tivets gränsvärden för de marina, vege-
tationsklädda bottnarna. Klassningen är 
baserad på Waerns djuputbredningsdata.

Mindre näring – mer blåstång
Orsaken till blåstångens återhämtning i 
djupled är troligtvis minskad grumlighet i 

vattnet tack vare minskade närsaltsflöden. 
Exempelvis har kväveföreningar minskat 
signifikant i Asköområdet, vilket har mins-
kat växtplanktonens vårblomning i vatten-
massan. Att blåstången breder ut sig även 
geografiskt kan delvis ha sin förklaring i en 
minskning av de fintrådiga algerna. Även 
detta är kopplat till en minskande närsalts-
belastning. Uppgifterna om de fintrådiga 
algernas minskande utbredning är dock 
inte helt entydiga. Det finns områden i 
södra Östersjön där en öking rapporterats, 
något vi dock inte kan se i det nationella 
programmet kring Gotland och i Askö-
området.

Medan förändringar i blåstångens 
utbredning kan kopplas till närsaltsbe-
lastningen finns det förändringar hos 
andra arter där man inte kan göra denna 
koppling. Att Rhodomela confervoides har 
minskat i Asköområdet medan Sphacelaria 
arctica har ökat är troligtvis kopplat till den 
minskning i salthalten som skett i Öster-
sjöns vatten det senaste decenniet. Att salt-
halten även skulle kunna förklara blåstång-
ens återhämtning är uteslutet, eftersom 
blåstång är en marin art, som gynnas av 
höga salthalter. S
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fi Blåstångens djuputbredning minskade 
med hela 3 meter på Waerns stationer i 
ålands hav mellan 1940-talet och 1984, 
men redan år 1992 hade djuputbredningen 
ökat något. Denna återhämtning fortsatte 
under 1990-talet. Idag återfinns blåstång 
på samma djup som på 1940-talet på 6 av 
lokalerna. 

› rödris (Rhodomela confervoides) har mins-
kat i asköområdet, vilket troligtvis är kopplat till 
den minskning i salthalten som skett i Öster-
sjöns vatten det senaste decenniet.

övervakning av vegetationsklädda bottnar
Sedan 1993 sker övervakning av fytalzonens makroalgsamhällen vid sex lokaler i gullmars-
fjordens mynning på den svenska västkusten samt vid trettio lokaler i asköområdet i egent-
liga Östersjön. Sedan år 2000 övervakas även fem lokaler på gotland. 

På lokalerna i egentliga Östersjön skattas djuputbredning och procent täckningsgrad av 
bottenytan för de dominerande växterna och blåmussla. Från 6 av askölokalerna, fördelade 
med vardera två i inre-, mellan- och yttre skärgårdsområdet, och 4 av gotlandslokalerna 
tas ca 80 respektive 50 kvantitativa prover på bestämda djup. Proverna analyseras på före-
komst och biomassa av olika växtarter och blåmussla.

På västkusten görs avläsning genom fotografering under högsommaren en gång per år, 
på djup mellan 0 och 20 m. totalt tas 140 bilder per lokal. Metodiken är vald för att täcka 
in så många arter som möjligt. Faktoriell variansanalys har använts för att följa algvegetatio-
nens och enskilda arters tidsmässiga och rumsliga utveckling. 

Nomenklaturen för registrerade taxa följer i huvudsak guiry & guiry (2007) algaeBase 
version 4.2. World-wide electronic publication, National University of Ireland, galway. http://
www.algaebase.org, samt, för arter specifika för det aktuella havsområdet,Nielsen et al. 
(1995) Distributional index of the benthic macroalgae of the Baltic Sea area. acta Botanica 
Fennica. helsinki, Finnish Zoological and Botanical Publishing Board. Svensk nomenklatur, 
där sådan finnes, följer tolstoy & Willén (1997) tolstoy, a. & Willén, t.1997. Preliminär check-
lista över makroalger i Sverige. Uppsala, artDatabanken, SlU.
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