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1. SAMMANFATTNING

En undersökning av makroalger utfördes under augusti 2005. Syftet 
var att samla in data för att bedöma dels olika metoders lämplighet i 
makroalgövervakning samt att bedöma det utvalda undersökningsom-
rådets lämplighet.  

Följande metoder utvärderades: 1) variation i djuputbredning för 
ett i förväg utvalt antal algarter 2) komplett täckningsgradsbedömning 
enligt det nationella programmet i Östersjön 3) skattning av djuputbred-
ning med släpvideo. I samtliga moment gjordes tidsuppskattningar för 
enskilda transekter. 

Området som valdes ut var Kullabergs spets och specifikt området 
Paradishamn, på nordsidan av Kullens spets. Anledningen var att sub-
stratet sannolikt inte begränsade algförekomsten utan att andra faktorer 
såsom ljus var begränsande. Undersökningen visade att substratgränsen, 
ca 22 m, översteg vegetationsgränsen på samtliga transekter.   

Variationen i djuputbredning undersöktes på tio transekter med 11 
utvalda arter. Av dessa påträffades nio arter frekvent, och ytterligare en 
frekvent art lades till undersökningslistan. Sammantaget fungerade me-
toden bra och variationen i djuputbredning varierade i huvudsak mellan 
2 och 6%. Arterna som var utvalda var generellt lättidentifierbara och 
förekom frekvent på transekterna. Metoden är relativt snabb jämfört med 
komplett täckningsgradsbedömning och 4-6 transekter kan klaras av per 
dag inom ett geografiskt begränsat område med möjlighet att kunna 
studera små förändringar, 10%, i djuputbredning för 8-10 arter.

Undersökning av den kompletta täckningsgraden utfördes på tre 
transekter. Totalt observerades 34  arter, 17 rödalger, 12 brunalger och 
5 grönalger, vilket stämmer väl överens med tidigare undersökningar vid 
Kullens spets. Den statistiska analysen visade att flertalet djupintervall 
ej skilde sig mellan de tre transekterna. Endast för två intervall förekom 
statistiskt signifikanta skillnader och då i huvudsak i förekomst och täck-
ning av rödalger. Vår bedömning är att det bör räcka med en transekt 
i området för att korrekt bedöma algutbredningen. För att kunna följa 
tidsutvecklingen statistiskt bör dock minst tre transekter undersökas 
årligen. Metoden kräver dock minst 50% mer i resurser för själva dyk-
ningen och ytterligare något mer resurser i databehandling än metoden 
"Variation i djuputbredning".

Skattning av djuputbredning med släpvideo utfördes på fem trans-
ekter. Bedömning av utbredning gjordes på laboratoriet av det inspelade 
materialet. Sammantaget är vår bedömning att metoden, trots relativt 
låg resursförbrukning, inte är användbar för mer än ett fåtal arter, t.ex. 
Laminaria spp. och Fucus spp.
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2. BAKGRUND
I samband med arbetet att ta fram bedömningsgrunder för makroalger 
förelåg ett behov att ta fram underlagsdata. Enligt den preliminära 
metoden ska bedömningen grundas på djuputbredning av ett urval av 
alger, specifikt för de typområden som är framtagna. Framgångssättet 
för den föreslagna metoden beror vilken variation olika alger har i sin 
djuputbredning inom en vattenförekomst samt på vilka kostnadsresurser 
som behövs för att övervaka en vattenförekomst med tillräckligt antal 
prover. 

I föreliggande rapport har data samlats in för att med dykning bedöma 
variationen av djuputbredningen för ett antal algarter inom typområde 
5 (södra Hallands och norra Öresunds kustvatten ). Den föreslagna 
artlistan för område 5 kompletterades med ytterligare arter. Vidare 
har data över täckningsgrad och djuputbredning av samtliga förekom-
mande algarter längs en transekt samlats in genom dykning. I ett tredje 
delmoment har släpvideoteknik använts för att bedöma variationen i 
djuputbredning för ett antal större algarter. Som representant för typ-
område 5 valdes Kullaberg. Anledningen var att här fanns en möjlighet 
att djuputbredningen var begränsad av ljuset och inte av substratbrist.  

3. MATERIAL & METODER
 

Makroalgundersökningarna utfördes under perioden 22-24 augusti 2005 
inom Kullabergs marina reservat (karta 1). 

Som provtagningsområde inom reservatet valdes Paradishamn, på spetsen 
av Kullaberg. Här finns områden med lämpligt makroalgsubstrat ned till 
minst 20 m djup. Efter en inledande rekognosering av utvalt område be-
stämdes en 0-punkt för transektstarten (karta 2) och transektriktningen 
350-360°. Ytterligare transekter placerades med 10-metersintervall till 
vänster och höger om 0-punkten (uppmätt med 10-m lina) och med 

Höganäs

Kullen

Öresund

Karta 1. Norra Öresund med undersökningsområdet Kullen (Kullaberg).
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samma transektriktning. Samtliga djupmätningar i dykmomenten ut-
fördes med kalibrerade dykdatorer. Positionering utfördes med GPS 
och djupmätning i videomomentet med ekolod. Samtliga moment 
tidsuppskattades genom att tiden från dykstart (dykare går i från båt) 
till dykstopp (dykare uppe i båt) noterades liksom tiden mellan att slä-
den sänktes ned tills den togs upp. Samtliga rådata redovisa i bilagan. 
Samtliga rådata har även vidarebefordrats till Mats Blomqvist, HAFOK 
AB, för inmatning i nationell databas.

Variation i djuputbredning
För bestämning av djuputbredning gjordes dykundersökningar längs 10 
transekter. Transekt 0 startade vid 0-punkten (positionen N 56° 18 199, 
E12° 26 983, WGS-84). Ytterligare tre transekter lades parallellt längs 
strandlinjen till vänster om 0-punkten och med 10 meters mellanrum 
(uppmätt med en 10 m lång lina). På samma sätt lades ytterligare sex 
transekter till höger om 0-punkten.

Dykningen utfördes med två dykare som simmade parallellt längs 
transekterna. Dykarna gjorde oberoende observationer på skrivplattor 
av den djupaste förekomsten av respektive algart och vid överföring av 
data till fältprotokoll användes det största djupet för respektive algart. 
Bedömningar gjordes först vid utsimning tills vegetationsgränsen pas-
serats, varefter en förflyttning gjordes med 10 m parallellt med djup-
kurvan och en ny transekt bedömdes vid insimning mot land. På detta 

N

S

Karta 2. Paradishamn strax öster om Kullens spets. 0-punkten är ut-
märkt med röd punkt, och området där transekter lades ut med rektangel. 
3-, 10- och 15-meters djupkurvor är angivna i olika blåtoner och nord-
sydlig riktning anges med N-S. 
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sätt kunde två transekter bedömas per dyk. Algarterna som bedömdes 
var enligt tabell 1, vilket vara en utökad lista i förhållande till förslag till 
arter inom typområde 5. Då den utvalda arten Desmarestia viridis (mjukt 
kärringhår) ej påträffades mer än i något enstaka exemplar, valdes istället 
arten D. aculeata (taggigt havsris).

Samtliga data matades in i Excel-blad för beräkning av medelvärden, 
standardavvikelse och variationskoefficient. En power-analys (G Power) 
utfördes desutom för att bedöma hur många transekter som behövs för 
att bedöma 10 och 25% förändring med 90% power och 5% signifikans. 
Dessa beräkningar utfördes för tre artgrupper, arter med variationskoef-
ficienter 1-3%, 5-6% respektive 13%. 

Kompletta täckningsgradstransekter
Tre kompletta transekter för täckningsgrad enligt metodik för nationella 
övervakningen i Östersjön utfördes. Undantaget var att inga kvantitativa 
biomassaprover togs. Täckningsgraden (7-gradig skala) utfördes kontinu-
erligt av två dykare längs en metermärkt lina som lades ut från land och 
förbi vegetationsgränsen. Bedömningen gjordes endast under utsimmet, 
d.v.s. en transekt undersöktes per dyk. För följande transekter togs linan 
upp och lades ut igen på samma sätt. Transekterna överensstämde med 
transekter för djuputbredning så tillvida att transekt 0 och två transekter 
på var sin sida om denna (med 10 m avstånd) bedömdes. Svårbedömda 
arter provtogs på för artbestämning på laboratoriet. Prover märktes med 
projektnummer, datum, transektnummer, djup och avstånd från land. 
Förutom täckningsgrad av alger bedömdes dessutom substratet (häll, 
block. sten, skalgrus).

Samtliga data överfördes från skrivplattor till fältprotokoll, varifrån 
inskrivning senare gjordes i excel-blad. 

Skattning av djuputbredning med släpvideo
För att bedöma möjligheterna att minska kostnaderna för makroalgöver-
vakning, utfördes filmning av fem transekter (överensstämmande med 
transekter för djuputbredning) från vegetationsgränsen och in mot land. 
Släpvideon (kamera av super-VHS) sänktes ned vid vegetationsgränsen 
varefter provtagningsbåten sakta körde i transektriktningen (350-360°) 
mot land. I fältprotokoll antecknades kontinuerligt djup och tid så att 
en bedömning av djuputbredning av större arter kunde utföras på la-
boratoriet på det inspelade materialet.  

Algart Svenskt namn

Brongniartella byssoides julgransalg

Chondrus crispus karragentång

Cystoclonium purpureum klängeborst

Delesseria sanguinea ribbeblad, nervtång

Desmarestia aculeata taggigt havsris

Furcellaria lumbricalis kräkel, gaffeltång

Halidrys siliquosa ektång

Laminaria digitata fingertare

Laminaria saccharina skräppetare

Phycodrys rubens ekblading

Phyllophora pseudoceranoides/
Coccotylus truncatus

blåtonat rödblad/kilrödblad

Tabell 1. Lista över bedömda arter för djuputbredningen.
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4. RESULTAT
Under provtagningarna noterades i området bl.a. pilgrimsfalk, tum-
lare och knubbsäl. Under ytan observerades bland fiskar stensnultra, 
skärsnultra, stor havsnål, större kantnål, berggylta, sjustrålig smörbult, 
tjockläppad multe, tångspigg, tånglake, stubbar, vitling och skrubb-
skädda. Av ryggradslösa djur noterades omkring och nedanför vege-
tationsgränsen stora mängder sjöborrar (tångborre alt. dröbakborre), 
valthornsnäckor, dödmanshand (Alcyonium digitatum) och hästmusslor 
(Modiolus modiolus). I övrigt förekom t.ex. neptunsnäcka, krabbtaska, 
strandkrabba, hummer, havsros (Urticina felina), liten piprensare (Vir-
gularia mirabilis), ormstjärnor, vanlig sjöstjärna, solstjärna (Crossaster 
papposus) och sjöstjärnan Marthasterias glacialis.

Substratet dominerades av häll och block ned till ca 15 m, varifrån 
endast sten, skalgrus och enstaka block förekom. Det största djupet 
med lämpligt substrat för alger var 22 m och samtliga transektlängder 
var ca 100 m. 

Variation i djuputbredning
Generellt var variationen i djuputbredning låg och i regel mellan 2 och 
6% (Tabell 2 och figur 1). För enstaka arter var dock variationen 13% 
(Brongniartella byssoides och Halidrys siliquosa). 

Den ytligaste djuputbredningen hade rödalgen kräkel (Furcallaria 
lumbricalis) med en medeldjuputbredning på 9,6 m, följd av ektång 
(Halidrys siliquosa) med 11,4 m, karragentång (Chondrus crispus) och 
klängeborst (Cystoclonium purpureum) med 12,2 respektive 12 m. Den 
sistnämnda arten observerades dock bara på en transekt. Kilrödblad 
(Coccotylus truncatus), fingertare (Laminaria digitata) och skräppetare 
(L. saccharina) hade djuputbredning på ca 14 m. På ca 15 m låg gränsen 
för julgransalg (Brongniartella byssoides) och taggigt havsris (Desmarestia 
aculeata) medan ribbeblad (Delesseria sanguinea) förekom ytterligare en 
meter ned, ca 16 m. Den djupaste förekomsten hade ekblading (Phy-
codrys rubens) med en medelutbredning ned till 19,6 m, med fynd ned 
till 21,5 m. 

Avstånd från 0-transekt 0 -10 -20 -30 +10 +20 +30 +40 +50 +60

Replikat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel SD CV%

Art

Rödalger

Brongniartella byssoides 14,0 14,9 14,2 15,7 14,0 14,5 14,5 15,5 20,5 15,5 15,3 1,9 13

Chondrus crispus 11,0 12,6 11,8 12,0 12,4 12,5 12,6 12,9 12,4 11,5 12,2 0,6 5

Coccotylus truncatus* 14,0 13,7 14,1 14,8 14,3 14,2 14,1 14,0 14,4 14,6 14,2 0,3 2

Cystoclonium purpureum 12,0 12,0

Delesseria sanguinea 16,5 15,7 16,0 16,4 14,8 14,7 15,9 15,8 16,4 18,0 16,0 0,9 6

Furcellaria lumbricalis 8,5 10,2 9,2 9,9 9,2 9,5 10,1 10,1 9,4 9,6 9,6 0,5 6

Phycodrys rubens 18,1 18,1 18,4 18,5 19,5 20,3 20,5 20,9 21,5 20,4 19,6 1,3 6

Brunalger

Desmarestia aculeata 14,8 14,5 15,0 14,6 14,9 14,5 15,0 15,3 15,1 15,4 14,9 0,3 2

Halidrys siliquosa 9,0 11,0 10,9 13,3 10,0 11,0 11,2 13,4 12,7 11,4 1,5 13

Laminaria digitata 14,0 14,5 13,6 14,8 13,5 14,0 14,2 13,6 14,5 13,6 14,0 0,5 3

Laminaria saccharina 14,0 14,1 13,8 15,0 13,8 14,0 14,5 15,2 14,7 14,5 14,4 0,5 3

Tabell 2. Sammanställning av djuputbredning, i meter, för utvalda arter. 
* I Coccotylus truncatus ingår Phyllophora pseudoceranoides.
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I den statistiska styrkeanalysen gjordes beräkningar för att studera 
hur många transekter som behöver undersökas för att observera 10 eller 
25% förändring mellan två på varandra följande provtagningar under 
antagandet att signifikansen var 5% och sannolikheten 90% och med 
befintliga fältdata som underlag. Resultaten sammanfattas i tabell 3. 

Kompletta täckningsgradstransekter
Tre kompletta transekter bedömdes, med 10 m mellanrum. För att göra 
materialet lite mer lättöverskådligt, har det indelats i röd-, brun- och 
grönalger. 
Sammantaget observerades 17 rödalgsarter, med 15-16 arter per tran-

antal transekter

10% 25%

Arter med 2-3% CV 4 2

Coccotylus truncatus

Desmarestia aculeata

Laminaria digitata

Laminaria saccharina

Arter med 5-6% CV 8 3

Chondrus crispus

Delesseria sanguinea

Furcellaria lumbricalis

Phycodrys rubens

Arter med 13% CV 34 7

Brongniartella byssoides

Halidrys siliquosa

Tabell 3. Sammanställning av styrkeanalys. 10 respektive 
25% anger storleken på förändringen, positiv eller negativ 
som ska studeras. 

Figur 1. Medeldjuputbredning för utvalda arter i meter. Substratgränsen 
är utmärkt med violett linje. Felstaplar anger standardavvikelsen (n=10). 
*I Coccotylus truncatus ingår Phyllophora pseudoceranoides.

Laminaria saccharina

Laminaria digitata

Halidrys siliquosa

Desmarestia aculeata

Phycodrys rubens

Furcellaria lumbricalis

Delesseria sanguinea

Cystoclonium purpureum

Coccotylus truncatus*

Chondrus crispus

Brogniartella byssoides

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24



9

sekt. Av brunalger observerades totalt 12 arter, med 9-12 arter per 
transekt. Den största skillnaden för brunalger var att ektång (Halidrys 
siliquosa) endast förekom på en transekt tillsammans med den typiska 
epifyten Sphacelaria bipinnata. Grönalger förekom med totalt 5 arter, 

Figur 2. Täckningsgradsbedömning i 7 klasser på de tre transekterna för rödalger vid Paradishamn. 
Siffrorna initi arternas färgkodning anger täckningsklassen i 1-7 (+ ersatt med 1). På den vänstra 
axeln anges djupintervallen i m.
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Figur 3. Täckningsgradsbedömning i 7 klasser på de tre transekterna för brunalger vid 
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med samtliga arter förekommande på alla tre transekterna. Totalt för 
alla tre artgrupperna observerades således 34 arter. Artantalet är dock 
sannolikt högre än så, men för att finna väsentligt fler arter krävs att ett 
stort material samlas in och studeras under mikroskop.

För att studera skillnader mellan de tre transekterna utfördes en 
Wilcoxon Signed Rank Test (signifikansnivå 5%) på hela artlistan för 
respektive transekt.

I djupintervallen 3-5 m, 5-7 m, 7-11 m och 15-19 m förekom inga 
signifikanta skillnader även om enskilda arter varierade något mellan 
transekterna.

I djupintervallet 0-3 m var transekten "+10" signifikant skild från 
"0-" och "-10"-transekten. Anledningen var huvudsakligen lägre täck-
ningsgrad bland rödalger för flera arter samt något färre rödalgsarter. I 
djupintervallet 11-15 m var "0"-transekten signifikant skild från de båda 
andra transekterna. Skillnaden berodde helt på något färre rödalgsarter 
samt lägre täckningsgrad bland rödalgerna.  

  

Skattning av djuputbredning med släpvideo
Undersökningen utfördes på fem transekter med 10 m mellanrum. De 
resultat som kunde utläsas från VHS-filmen sammanfattas i tabell 4.
De stora tare-arterna (Laminaria) kunde relativt lätt bedömas, liksom 
sågtång (Fucus serratus) men övriga algarter kunde ej artbestämmas, därav 
samlingsbeteckningen rödalger i tabell 4. En osäkerhet på 1 m finns också 
med i djupbestämningen p.g.a. en eftersläpning mellan släpvideons och 
båtekolodets faktiska positioner. 
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vid Paradishamn. Siffrorna initi arternas färgkodning anger täckningsklassen i 
1-7 (+ ersatt med 1). På den vänstra axeln anges djupintervallen i m.
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Tidsuppskattning för de tre momenten
Vid skattningen redovisas endast tiden för de faktiska undersökningarna 
(dykning, utläggning av transektlinor/bojar), inte uppstartstider (t.ex. ta 
sig till området med bil/båt, förbereda utrustning). Skattningen redovisas 
nedan i tabell 5.

5. DISKUSSION
Variation i djuputbredning
Variationen i djuputbredningen var låg för de flesta arterna, 2-6%, vilket 
är lovande för den föreslagna metoden för övervakning av makroalger.  
Samtliga arter kunde återfinnas på samtliga transekter med följande un-
dantag. Rödalgen klängeborst (Cystoclonium purpureum) återfanns bara 
på en transekt, vilket kan bero på att den ibland anses vara en försommar-
annuell och/eller på att den i täta algtäcken lätt kan förbises. Brunalgen 
Desmarestia viridis återfanns ej medan släktingen D. aculeata återfanns 
på samtliga transekter. D. viridis återfanns ej heller vid undersökningar i 
Kullen-området år 2000 (Länsstyrelsen i Skåne, Toxicon rapport 105/00) 
men väl D. aculeata. Området är annars väl lämpat då substratgränsen, 
ca 22 m, är djupare än vegetationsgränsen, ca 20-21 m.

Om relativt stora förändringar i djuputbredning ska studeras, t.ex. 
25%, behövs för flertalet av analyserade arter, 8 av 10, endast undersökas 
3 transekter. Om mer subtila förändringar ska studeras. t.ex 10%, behövs 
det för 8 av 10 arter 8 transekter. Detta klaras inom ett område av på 
två dagar med totalt fyra dykningar. De två återstående arterna, med 

Djuputbredning, m

Transekt 0 “+10” “+20” “-10” “-20”

Rödalger 18 16 16  18-19  18-19

Laminaria saccharina  12-13  12-13  12-13 14 14

Laminaria digitata 12 12 11 10 13

Fucus serratus 6,5 5 5 - -

Tabell 4. Sammanställning av skattning för djuputbredning 
genom analys av släpvideofilm från fem transekter. 

Moment Tid per 
dyk/filmning 
(minuter)

Tid per 
transekt 
(minuter)

Djuputbredning 70 50

Komplett täckningsgrad 75 75

Videofilmning - 15

Videobedömning i lab. - 20

Tabell 5. Tidsuppsakttning, i minuter, för de tre momenten. 
Observera att för djuputbredning kan två transekter bedömas 
per dyk. Tiden för per transekt baseras på en uppskattning om 
bara en bedömning görs per dyk. Videomomentet är uppdelat 
då bedömingen av djuputbredning gjordes i laboratoriet på 
inspelad videofilm.
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variation på 13%, kräver 7 transekter för att detektera 25% förändring 
men hela 37 transekter för 10% förändring.

Sammantaget fungerade metoden bra. Arterna som var utvalda var 
generellt lättidentifierbara och förekom frekvent på transekterna. Meto-
den är relativt snabb jämfört med komplett täckningsgradsbedömning 
och 4-6 transekter kan klaras av per dag inom ett geografiskt begränsat 
område med möjlighet att kunna studera små förändringar i djuput-
bredning för 8-10 arter. 

Artlistan skulle kunna kompletteras med Fucus-arterna F. vesiculosus 
och F. serratus som förekommer relativt grunt vid Kullen, Bjärehalvön, 
delar av Öresunds- och Hallands-kusterna och skånska sydkusten. Längs 
stora delar av de nämnda kuststräckorna begränsar substratet i regel 
algernas generella djuputbredning, men de två Fucus-arterna når sällan 
eller aldrig substratgränsen i de områden som normalt undersöks inom 
de tre kustvattenförbunden i nordvästskåne, Öresund och sydkusten. 

Komplett täckningsgradsbedömning
Undersökningen resulterade i 34 funna arter vilket stämmer väl överens 
med tidigare undersökningar vid Kullens spets. År 2000 undersöktes 
två transekter vid Visitgrottan och öster om Åkersberget då 35-36 arter 
förekom (länsstyrelsen i Skåne). Artantalet är dock något högre än vid 
Arild (längre in i Skälderviken) som undersöks årligen inom Nordväst-
skånes kustvattenkommittés program. Området vid Kullens spets, t.ex. 
Paradishamn, är väl lämpat för en utökning av det nationella programmet 
då substratgränsen överstiger vegetationsgränsen, något som ej är fallet 
vid Arild (substratgräns 13-14 m). Området är dessutom välventilerat 
med mycket god vattenomsättning och utan tydliga eutrofieringsef-
fekter. Längre in i Skälderviken och Öresund, ökar generellt påväxt 
och allmän förekomst av fintrådiga alger. Vidare är topografin bra för 
dykundersökningar men en lämplig lutning på transekten och relativt 
kort transektlängd (figur 5).
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Figur 5. Transektformen vid Paradishamn. Sammanställning av data från 
tre transekter. 
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Den statistiska analysen visade att flertalet djupintervall ej skilde sig 
mellan de tre transekterna. Endast för två intervall förekom statistiskt 
signifikanta skillnader och då i huvudsak i förekomst och täckning av 
rödalger. Vår bedömning är att det bör räcka med en transekt i området 
för att korrekt bedöma algutbredningen. För att kunna följa tidsut-
vecklingen statistiskt bör dock minst tre transekter undersökas årligen. 
Metoden kräver dock minst 50% mer i resurser för själva dykningen och 
ytterligare något mer resurser i databehandling än metoden "Variation 
i djuputbredning". 

Skattning av djuputbredning med släpvideo
Metoden är relativt snabb i fält, ca 15 minuter per transekt, och labora-
toriemomentet med bedömning likaså, ca 20 minuter, med en totaltid 
på 35 minuter per transekt. Tiden är dock beroende på transektlängden, 
vilken i föreliggande fall var kort. Det är dock troligt att i de områden 
där metoden kan komma att användas, d.v.s. områden med substrat 
djupare än 20 m, så är transekterna relativt branta och därmed korta. 
Den totala tiden kan sannolikt förkortas om bedömningen görs direkt 
i fält på medhavd monitor. Metoden möjliggör att stora områden kan 
täckas med relativt små resurser. 

Möjligheten att bedöma djuputbredningen för olika arter är dock 
starkt begränsad. På videofilmen var det bara möjligt att med säkerhet 
bedöma de stora tare-arterna samt sågtången (som ej ingick bland de 
utvalda arterna). Rödalger kunde noteras nere på 16-19 m men det var 
omöjligt att bedöma arten. Eftersom området var undersökt genom dyk-
ning, var det klar att den djupast förekommande arten var ekblading, 
men denna förkunskap finns ju ej om endast videoteknik används. I 
föreliggande fall användes en kamera av super-VHS-kvalite. En möjlig 
förbättring kan ske med moderna digitala kameror, f.f.a om det är 3-
chipskameror. Vi hyser dock vissa tvivel om detta skulle vara tillräckligt. 
Möjligen skulle några fler arter kunna detekteras, men eftersom flera 
arter förekommer som undervegetation (t.ex. kilrödblad, karragentång, 
kräkel) skulle man ändå missa dem med video. En annan nackdel med 
video är det smala synfältet. För att någorlunda kunna se arterna, måste 
kameran föras nära botten vilket begränsar synfältet. Detta gör att arter 
som förekommer fläckvis, t.ex. ektång och surt havsris lätt förbises. 

Sammantaget är vår bedömning att metoden, trots relativt låg resurs-
förbrukning, inte är användbar för mer än ett fåtal arter, t.ex. Laminaria 
spp. och Fucus spp.


