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Det är inte bara näringsnivåer i kust-
områden som påverkar utbredningen av 
snabbväxande påväxtalger. Nya studier 
visar på kaskadeffekter i näringsväven, 
där frånvaro av stora rovfi skar leder till 
förändringar som i slutändan gynnar 
snabbväxande algmattor. Detta visar 
på vikten av att samordna miljö- och 
fi skeförvaltningen, så att fi sket blir en 
integrerad del av den marina miljöförvalt-
ningen.

■ Miljön i grunda kustområden i Sverige 

har genomgått stora förändringar de senas-

te femtio åren. Djuputbredning av fl er-

åriga alger och sjögräs har minskat kraft igt 

utmed alla kuster. På många platser har 

dessa växter ersatts av snabbväxande ett-

åriga alger som oft a täcker både stenar och 

tång eller bildar drivande algmattor.

Algmattor ett stort problem
I Bohuslän på västkusten har exempelvis 

förekomsten av fi ntrådiga algmattor ökat 

dramatiskt, och de utgör idag det vanligas-

te habitatet i grunda mjukbottenområden 

under sommaren. Dessa alger täcker oft a 

fl eråriga växter, och antas vara en förkla-

ring till att utbredningen av ålgräsängar 

minskat med över 50 procent i Bohuslän 

sedan 1980-talet. Även i Östersjön utgör 

snabbväxande alger ett stort problem i 

grunda kustområden. I Ålands skärgård 

täcker numera drivande algmattor runt 40
procent av alla grunda vikar. 

Förändringar i näringsväven förklarar
Övergödning anses vara en huvudsaklig 

förklaring till dessa förändringar. Ökad till-

försel av närsalter ger upphov till ökad växt-

planktonproduktion, vilket försämrar ljus-

förhållandet i vattnet och leder till minskad 

djuputbredning av bottenvegetation. Snabb-

växande fi ntrådiga alger är mindre känsliga 

för försämrade ljusförhållanden och gynnas 

av näringsberikning, och kan därför konkur-

rera ut fl eråriga växter som sjögräs och tång. 

Under senare år har det dock även 

framförts teorier om att förändringar i 

näringsvävar i kustekosystemen, orsakade 

av överfi ske, kan vara en bidragande förkla-

ring till de observerade förändringarna. 

Små alg ätande kräft djur och snäckor har 

stor kapacitet att kontrollera biomassan 

av snabbväxande alger, även vid förhöjda 

nivåer av närsalter. Om stora rovfi skar 

försvinner från kustekosystemen kan en 

trofi sk kedjereaktion ske, där mängden små 

rovdjur ökar, vilket i sin tur minskar mäng-

den algbetare till en så låg nivå att de inte 

längre kan kontrollera algernas biomassa. 

Rovfi sk påverkar vegetation 
längs Sveriges kuster
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Genom att använda burar kan man 
utestänga små rovdjur, och på så sätt 
kunna dra slutsatser om effekten på de 
små algbetarna.
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Stark koppling till stora rovfi skar
Överfi ske har orsakat en dramatisk minsk-

ning av både biomassa och medelstorlek 

hos i princip alla stora rovfi skar i svenska 

kustvatten. I Västerhavet har exempelvis 

beståndet av torsk minskat med över 90
procent sedan 1970-talet, och medelstorle-

ken av fångad fi sk har halverats. I Östersjön 

har beståndet av torsk minskat med över 80
procent under samma period, och under 

senare år har även gädda och abborre mins-

kat kraft igt på många platser i kustzonen.

Denna förändring av kustekosystemen 

tycks vara kopplad till den ökade mäng-

den algmattor. På västkusten utgör ålgräs 

ett viktigt uppväxthabitat, bland annat 

för den stora rovfi sken torsk, och ung 

torsk är ett viktigt rovdjur på små rovfi s-

kar och rovkräft djur i ålgräshabitat. Trots 

att närsaltsnivåerna i Västerhavet varit 

förhöjda sedan mitten av 1970-talet hade 

Bohusläns ålgräshabitat på 1980-talet en 

liten mängd påväxtalger och dubbelt så 

stor utbredning jämfört med idag. Algbe-

tare i form av gammarider och isopoder 

var tal rika. När torskbestånden kollapsade 

i slutet av 1980-talet ökade algmattorna i 

Bohuslän, samtidigt som algbetande kräft -

djur minskade dramatisk och utbredningen 

av ålgräs halverades. 

Även i Östersjön fi nns en stark koppling 

mellan mängden stora rovfi skar och mäng-

den snabbväxande alger. I en nyligen publi-

cerad fältstudie av hela 57 grunda vikar i 

Östersjön kunde man visa på ett tydligt 

samband mellan rekryteringen av de stora 

rovfi skarna abborre och gädda och mäng-

den små rovfi skar, främst storspigg, och ett 

starkt samband mellan stora rovfi skar och 

mängden algmattor i vikarna. På samma 

sätt som överfi ske av torsk har orsakat stora 

förändringar i Östersjöns pelagiska ekosys-

tem tycks alltså överfi sket vara en bidrag-

ande orsak till vegetationsförändringar i 

grunda kustmiljöer i både Västerhavet och 

Östersjön.

Mängden små rovdjur viktig
Under 2000-talet har en serie fältexperi-

ment utförts i Västerhavet och Östersjön för 

att studera hur närsalter, algbetare och små 

rovdjur påverkar förekomst av snabbväx-

ande alger och tillväxt av makrovegetation. 

Studierna har utförts med samma teknik i 

både ålgräs- och blåstångsamhällen på fl era 

lokaler i Bohuslän, Kalmarsund, Söder-

manlands skärgård och i Finska viken. 

Resultaten visar på stora skillnader 

mellan regionerna både i mängd påväxtal-

ger och algbetare samt vad det gäller eff ek-

ten av små rovdjur. Skillnader mellan syste-

men i mängden små rovdjur visade sig vara 

den viktigaste förklaringen till de regio-

nala skillnaderna. Ju mer små rovdjur som 

fanns, desto mindre mängd algbetare, och 

desto större mängd påväxtalger. Halterna 

av näringsämnen i vattnet var också viktigt, 

men påverkade bara mängden påväxtalger 

i områden där antalet algbetare var lågt. 

Ålgräshabitat på västkusten
Ålgräshabitat i Bohuslän kännetecknas idag 

av stora mängder påväxtalger och algmat-

tor, mycket låg biomassa av alg betande 

gammarider och isopoder, och höga täthe-

ter av små rovdjur, såsom småfi sk, tångrä-

kor och strandkrabbor.

I studien gav experimentellt förhöjda 

närsaltsnivåer en ökad biomassa av snabb-

växande alger, vilket ledde till en minskad 

tillväxt av ålgräs. Om rovdjuren stängdes 

ute med burar ökade biomassan av gamma-

rider snabbt 10–20 gånger inuti burarna, 

vareft er de betade ned algbiomassan till 

mycket låg nivå även då närsaltsnivåerna 

var förhöjda. I Bohuslän tycks alltså det 

höga antalet små rovdjur vara huvudorsa-

ken till den låga tätheten av algbetare, och 

till påväxtalgernas höga biomassa. 

Förenklad bild över hur övergödning och över-
fi ske av stora rovfi skar tillsammans påverkar 
mängden snabbväxande alger och fl erårig 
vegetation (t.ex. tång eller sjögräs). Storleken på 
texten symboliserar biomassan av organismer i 
näringskedjan. I en opåverkad miljö domineras 
näringskedjan av stora rovfi skar och algbetare 
som kontrollerar biomassan av små rovdjur 
respektive alger. Vid ökade halter närsalter 
men lågt fi sketryck kan algbetarna fortfarande 
kontrollera biomassan påväxtalger. Om stora 
rovfi skar fi skas ned till en låg nivå blir fördelning-
en av biomassa i näringskedjan den omvända, 
med ett högt antal små rovdjur och lågt antal 
algbetare. Algbetarna kan då inte längre kontrol-
lera påväxtalgernas biomassa. Vid både över-
gödning och överfi ske gynnas påväxtalger både 
av ökad näringstillgång och minskad betning, 
och kan bilda tjocka algmattor som påverkar 
den fl eråriga vegetationen negativt. n
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Algbetarna
Runt Sveriges kuster fi nns en rad små 
kräftdjur och snäckor som kan äta på-
växtalger på sjögräs och tång. I Väster-
havet är framförallt märlkräftor av släktet 
Gammarus (gammarider) viktiga algbe-
tare i ålgräs, medan littorinasnäckor är 
dominanta betare av påväxtalger på 
tång. I Östersjön, där littorinasnäckor 
saknas, är gammarider, havsgråsuggor 
(isopoder) och sötvattenssnäckor vik-
tiga algbetare i både tång och sjögräs-
habitat.
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Ålgräshabitat i Östersjön
Till skillnad från västkusten tycks inte ålgrä-

sets utbredning i Östersjön ha påverkats 

negativt av övergödning, trots att närsalts-

nivåerna är likartade i de två systemen. I 

Östersjön växer ålgräs oft ast på djupare, 

mer exponerade lokaler än på västkusten. 

Dessa habitat kännetecknas av låg biomas-

sa påväxtalger, mycket hög biomassa av 

algbetare och låga tätheter av små rovdjur. 

Här påverkas algbetarna mycket lite av små 

rovdjur. 

I studien gav experimentellt förhöjda 

närsaltsnivåer ökad produktionen av 

påväxtalger, men på grund av den stora 

mängden algbetare ökade inte algernas 

biomassa. Istället ökade biomassan av 

algbetare. Ålgräsets tillväxt tycks därför 

inte påverkas negativt av närsaltsökningen 

i dessa system. 

Blåstång i skyddade vikar
I motsatt till Östersjöns ålgräshabitat är 

förekomsten av små rovfi skar i grunda, 

skyddade vikar relativt hög i Östersjön. Här 

har mängden av bland annat storspigg ökat 

starkt på senare år, vilket tros vara en eff ekt 

av en minskad mängd större rovfi skar. 

Dessa vikar kännetecknas av hög biomassa 

av påväxtalger, och relativt låg biomassa 

algbetare. 

Burexperiment i dessa vikars blåstångs-

habitat visade återigen att gammarider 

är viktiga betare på påväxtalger, men att 

små rovdjur reducerar algbetarna till låga 

tät heter. Även i motsvarande blåstångs-

miljöer på västkusten hittas hög biomassa 

påväxtalger och starka negativa eff ekter av 

små rovdjur på algbetande kräft djur.

Gammarider potentiella indikatorer
Märlkräft orna av släktet Gammarus tycks 

spela en nyckelroll i både ålgräs- och 

blåstångssamhällen genom sin förmåga att 

beta snabbväxande alger. Gammarider har 

en generationstid på knappt fyra veckor vid 

gynnsamma förhållanden. Populationerna 

kan därför snabbt svara på ökad tillgång på 

mat och fungera som en buff ert mot blom-

ningar av snabbväxande alger. Dessa stor-

växta märlkräft or äts dock gärna av små 

rovdjur, såsom småfi sk. Vid höga tätheter 

av små rovdjur minskar därför biomassa 

och medelstorlek av gammarider drama-

tiskt. 

I en jämförelse mellan alla de undersökta 

områdena i Bohuslän och Östersjön hittas 

ett tydligt statistiskt samband mellan det 

uppmätta predationstrycket i området och 

antalet vuxna gammarider. Vidare hittas 

ett negativt samband mellan antalet vuxna 

gammarider och biomassan påväxtalger 

i området. Förekomsten av stora gamma-

rider skulle därför kunna utvecklas till en 

indikator på förändringar i näringsväven 

och mängden små rovdjur i ett område, 

samt som ett mått på ett habitats ekologis-

ka resiliens, motståndskraft , mot övergöd-

ning och utbredning av algmattor. För detta 

krävs dock bättre kunskap om hur antalet 

gammarider naturligt varierar över året i 

olika områden samt vilka algarter som är 

motståndskraft iga mot betning.

Samordning krävs
Det är alltså inte bara så att kustnära 

uppväxthabitat är viktiga för många stora 

rovfi skar – många stora rovfi skar är också 

viktiga för kustnära uppväxthabitat. För att 

komma tillrätta med den ökande utbred-

ningen av algmattor behövs åtgärder både 

för att minska tillförseln av näringsämnen 

och för att öka bestånden av stora rovfi s-

kar i kustekosystemen. Miljö- och fi skeri-

förvaltningen måste därför samordnas, så 

att fi sken och dess funktioner ses som en 

viktig del av den kustnära miljön, och att 

fi sket blir en integrerad del av den marina 

miljöförvaltningen. Det innebär att man 

vid beslut om fi skekvoter inte bara skall 

ta hänsyn till fi skeriekonomiska aspekter, 

utan att man också måste väga in indirekta 

konsekvenser av minskade fi skbestånd 

för kustnära habitat och deras ekosystem-

tjänster. S

De beskrivna studierna har ingått bland annat i forsknings-
programmet MARBIPP ”Marine biodiversity, patterns and 
processes” som fi nansierades av Naturvårdsverket 2001-
2006. 
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n Stora gammarider indikerar förändringar 
i näringsväven. Ju högre predationstryck 
från små rovdjur, desto färre stora gamma-
rider (>9 mm) hittas i ett område. Ju större 
tätheterna är av stora gammarider, desto 
mindre påväxtalger fi nns det i ett område. 
Förekomsten av stora gammarider skulle 
därför kunna utvecklas till en indikator på 
förändringar i näringsväven.

n Predation från små rovdjur förklarar 
skillnader i mängden algbetare (gammari-
der och isopoder) och påväxtalger mellan 
regioner. I experiment har burar använts 
som stänger ute små rovdjur från ålgräs- 
och blåstångshabitat för att mäta preda-
tionstrycket på små algbetare. 

Resultaten visar att de små rovdjuren 
håller nere populationerna av algbetare i 
vissa områden, och att de därför indirekt 
gynnar påväxtalgerna. I fi guren har algdata 
kvadratrotstransformerats för att göra 
sambandet linjärt.

2

4

6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

0

1

2

3

bi
om

as
sa

 b
et

ar
e 

(g
/m

2 )
bi

om
as

sa
 p

åv
äx

ta
lg

er
 (g

/m
2 )

proportionellt predationstryck

EFFEKT AV PREDATIONSTRYCK

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

100

200

300

400

500

proportionellt predationstryck

be
ta

re
 (a

nt
al

/m
2 )

100 200 300 400
0

1

2

3

4

bi
om

as
sa

 p
åv

äx
ta

lg
er

 (g
/m

2 )

stora gammarider (antal/m2)

STORA GAMMARIDER


