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Växtligheten på lokalerna vid Höga Kusten 
har en hög ekologisk status. I Asköområdet 
har statusen under de senaste femton åren 
varit hög och signifikant ökande. Lokalen 
vid Hoburgen på Gotland varierar något 
mer men i allmänhet är statusen hög även 
här. 

Längs Sveriges sydkust är den ekolo-
giska statusen för makrovegetation över-
lag hög. Endast i vattenförekomsten 
Kållafjärden klassas den istället som god. 
Som underlag för bedömning av ekologisk 
status på sydkusten används djuputbred-
ningen för fem arter. I tre av sydkustens sju 
vattenförekomster kan gällande bedöm-
ningsgrunder inte tillämpas, eftersom det 
i dessa områden bara undersöks en eller 
två lokaler. Tillståndet i dessa tre områ-
den liknar dock övriga lokaler, vilket gör 
att statusen ändå skulle kunna anges som 
hög. En sådan klassning bekräftas också av 
äldre data. 

Förekomsten av tång i Blekinge ytterskärgård 
har minskat avsevärt sedan 1990-talet. Figu-
ren visar resultaten från regional övervakning 
på åtta lokaler från 1990 och framåt, och från 
den nationella övervakningen på 20 lokaler 
från 2007. Förekomsten av tång anges med 
ett särskilt index,där täckningsgraden i procent 
multiplicerat med antalet sträckmeter. Figuren 
visar medelvärde ±Se. n

n Sedan mätningarna började 1993 har askö-området uppvisat en förbättrad kvalitet. 
Mätningarna på gotland (hoburgen) varierar, men statusen är i allmänhet god även där. 
Figuren visar medelvärde ± Se (hoburgen består av bara en lokal varför inget sprid-
ningsmått anges). 

växtsamhällena förändras

Kransalger och snärjtång på en grusig 
sandbotten på någon meters djup. 
Bilden är från höga Kusten. Fo
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Jan Karlsson, Göteborgs universitet / Stefan Tobiasson, Högskolan i Kalmar /
Hans Kautsky, Stockholms universitet
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m Fyra av åtta arter som studeras inom miljöö-
vervakningen visar en signifikant grundare nedre 
växtgräns. Detta gäller för karragenalg, ektång, 
rödblad och skräppetare. röda symboler anger 
övre växtgräns, blå symboler den nedre växt-
gränsen. Medelvärde ±95% konfidensintervall. 

n För provtagningsområdet i mellersta Bohusläns skärgård bestäms statusen i år för första 
gången som ”god”, istället för som tidigare ”hög”. Figuren visar medelvärde ± SE. EQR-värdet är 
ett mått som används för att beskriva den ekologiska kvaliten, där 1 står för högsta möjliga status.
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EKOLOGISK STATUS FÖR VÄSTERHAVETS ALGSAMHÄLLEN
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ALGERS UTBREDNING PÅ DJUPET I VÄSTERHAVET
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n Mellan 50 och 60 arter och släkten av alger observeras årligen på lokaler i Skagerrak och 
Kattegatt. Cirka hälften av arterna är rödalger, tio procent är grönalger och resterande arter är 
brunalger. Staplarna i figuren redovisar mätningar i Skagerrak. Sedan 2007 mäts även en lokal 
i Kattegatt, märkt (K) i figuren. 

västerhavet

I Västerhavet finns tre vattenförekom-
ster representerade inom det nationella 
programmet: två i Skagerrak och en i 
Kattegatt. Samtliga områden ligger i ytter- 
eller mellanskärgård. Som underlag för 
bedömningen av ekologisk kvalitetsstatus 
används här åtta algarters djuputbredning. 

I Kattegatt vid Onsalahalvön baseras 
klassningen både på provtagningar inom 
miljöövervakningen 2007, och på provtag-
ningar gjorda av Länsstyrelsen i Hallands 
län 1997 och 2000. Den ekologiska statusen 
i Kattegatt bedöms som hög, och värdena 
inom statusklassen är dessutom mycket 
höga. Det skall dock poängteras att få års 
data gör trendtolkningen osäker.

I Skagerrak uppvisar de båda övervaka-
de vattenförekomsterna i mellersta Bohus-
läns skärgård de lägsta värdena sedan prov-
tagningens början. Trenden är signifikant 
nedåtgående, och i båda områdena måste 
statusen för första gången sedan början av 
1990-talet klassas som god i stället för som 
tidigare hög. Förändringen betingas av ett 
signifikant minskat växtdjup hos fyra av de 
åtta arterna som används för statusbedöm-
ning. Ribbeblad (Delesseria sanguinea) och 
kräkel har oförändrade växtdjup, medan 
trenden för gruppen rödblad (Phyllophora 
pseudoceranoides & Coccotylus truncatus) 
visar ökande växtdjup. Förutom en mins-
kad vertikal utbredning uppvisar tre av 
arterna även en signifikant minskad täck-
ningsgrad.

Avslutningsvis bör det dock påpekas att 
de bedömningsgrunder som använts för att 
utvärdera ekologisk status för bottenvege-
tation är nyligen utvecklade. I vissa avseen-
den är de dåligt anpassade till den övervak-
ning som bedrivs och det är ibland osäkert 
hur de speglar förändringar i miljön. De 
bedömningar som görs här bör därför ses 
som ett led i en vidareutveckling samtidigt 
som de trots allt utgör det för tillfället mest 
objektiva sättet att bedöma statusen hos 
våra vegetationsklädda bottnar.
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 ANTAL ÅRLIGEN FUNNA ALGARTER I SKAGERRAK OCH KATTEGATT (K)
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