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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att finna lämpliga lokaler och att 
påbörja regional miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i 
Kanholmsfjärden och angränsande fjärdar, Stockholms Län.  

Sista veckan i augusti månad år 2008 besöktes 24 lokaler i Kanholmsfjärden 
med syfte att finna cirka 8 lämpliga lokaler och påbörja regional miljö-
övervakning i området. Efter att ha valt fyra lokaler som besöktes år 1994 
(alla med beteckning HK.) valdes ytterligare 6 lokaler ut från de resterande 
20 lokalerna (numrerade av Länsstyrelsen från 1 till 20). Urvalet av dyk-
lokaler skedde efter att ha videofilmat bottnarna på samtliga 20 nya lokaler 
som hade lagts ut av Länsstyrelsen. Syftet med videoinventeringen var att se 
om lämpligt substrat fanns på tillräckligt djup så att bedömningsgrundernas 
kriterier kunde tillämpas. På de tio slutgiltigt valda lokalerna, som befanns 
vara lämpliga för ett framtida regionalt miljöövervakningsprogram av de 
vegetationsklädda bottnarna i området, genomfördes dykinventeringar enligt 
standardmetod för nationell miljöövervakning.  

En jämförelse med år 1994 visar på en svagt positiv utveckling av de 
vegetationsklädda bottnarna i Kanholmsfjärden och angränsande fjärdar. På 
samtliga återbesökta lokaler går blåstång djupare ner och har i allmänhet 
även högre täckningsgrad än tidigare. Även röd- och brunalgerna visar 
samma trend. 

Förekomsten och artsammansättningen på de enskilda lokalerna tyder på att 
området hyser en rik förekomst av vegetation och djur. Sammansättningen 
är typisk för hårda bottnar i väl ventilerade (god vattenomsättning) mellan-
skärgårdsområden, jämförbart med vad som finns i referensområden för den 
nationella miljöövervakningen i norra egentliga Östersjön (Asköområdet).  

Enligt bedömningsrunderna erhöll Kanholmsfjärden statusen hög. Detta 
beräknades från två olika protokoll i och med att de båda dykare skattade 
varje lokal oberoende av varandra.  

De enskilda dyklokalerna är beskrivna i detalj. Information om positioner, 
kompassriktning, avstånd och djup för varje lokal samt och fotografier som 
dokumenterar lokalens läge har bifogats och gör framtida återbesök till 
exakt samma utgångsläge möjliga på decimetern när, och då utgår man från 
fotografierna. 

Det förekommer inga större, lokala störningar i området, förutom den 
dagliga, tunga fartygstrafken i lederna förbi Stavsnäs – Dalarö och 
Sandhamn. Effekter av fartygstrafiken sågs framför allt på några nordliga 
lokaler (kraftig stranderosion på lokal HK13, Sollenkroka, samt på lokal 10, 
Ängsholmen där små blåstångruskor växer på de dagligt vågspolade 
klipporna cirka 0.5 m ovanför vattenlinjen). 

 



– 8 – 

Summary 

The purpose of this investigation was to establish at least 8 diving transects 
in the Kanholmsfjärd-area, which fulfilled the Swedish criteria to classify 
the attached plant communities according to the Water Framework Directive 
(WFD). The stations should then be included in a future regional monitoring 
programme. 

The County Administrative Board of Stockholm placed 24 stations in the 
Kanholmsfjärden area, which then were visited during the last week of 
August 2008. Of the 24 stations 4 were previously visited in the year 1994. 
The 20 new stations were video-investigated. Of these, 6 were selected 
which fulfilled the criteria from the WFD of having hard substrate down to 
demanded depths to be able to calculate the status. In addition, the 4 stations 
previously investigated in 1994 were revisited. Thus, in total 10 stations 
were investigated using SCUBA divers who placed transect lines from the 
surface down to the maximum depth of the vegetation. The divers then, 
while swimming back to the shore, estimated the depth distribution and 
coverage of the substrate as well as of the observed plants and animals. The 
method followed the Swedish national monitoring programme.  

A comparison between the years 1994 and 2008 showed a general increase 
in the depth distribution and/or increase in the coverage of Fucus 
vesiculosus. Other plant species (red and brown algae) showed the same 
trend. 

The species observed by the divers indicated that the area is quite rich in the 
species occurrence and similar to species found in corresponding habitats in 
the Askö area which serves as a national reference area. 

According to the criteria of the WFD for the attached vegetation the area 
and surrounding enclosed bays obtained the status high.  

The transects were described in detail and information is included with their 
exact positions (handheld GPS ca +/- 4 m), compass directions of the 
transecst and their maximum depth and distance from shore. A number of 
pictures were taken. The combination of pictures and table with position etc 
will make it possible to repeat the transect lines exactly on the tenth of a 
meter, where the starting point is set by the picture (not the GPS position). 

The area has no major local disturbance, except for heavy ship traffic (e.g. 
mostly ferries) along one of the main entrance routes to Stockholm. The 
ferries pass through the area several times daily. This is manifested in beach 
erosion at e.g. station HK13, Sollenkroka. Also, observations were made of 
Fucus vesiculosus growing above the water surface (atypical for Baltic 
conditions) on cliffs that are wave washed every day. 
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Introduktion 

Länsstyrelsen i Stockholms Län gav Stockholms Universitet uppdraget att 
finna och etablera minst 8 lokaler i Kanholmsfjärden för regional miljö-
övervakning av vegetationsklädda bottnar (konsultavtal Dnr 502-2008-
042143). De vegetationsklädda bottnarna ingår som en obligatorisk del i 
bedömningsgrunderna för vattenkvalitet. Kanholmsfjärden är belägen i den 
mellersta delen av Stockholms skärgård, med relativt liten påverkan av 
lokala föroreningskällor. En daglig störning utgör fartygstrafiken längs med 
de stora lederna mot Dalarö och Sandhamn. Kanholmsfjärdens läge upp-
fyller kraven på områdets egenskap vid tillämpningen av bedömnings-
grunderna för den fastsittande vegetationen, nämligen medelexponerad och 
hårdbottnar till tillräckligt djup. Enligt den internationella klassningen som 
erhållits av databasen MarTrans var samtliga bottnar ”sheltered” förutom 
lokalerna HK13, HK15 och HK21 som var ”very sheltered”. Sheltered 
motsvarar måttligt exponerat i ett Östersjöperspektiv. 

Syftet med arbetet var att finna minst 8 lämpliga lokaler för framtida 
regional miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Stockholms 
län och att dessa lokaler även skulle ha uppfyllt de nuvarande kraven på 
lokaler för att kunna tillämpa bedömningsgrunder för fastsittande 
vegetation. I arbetet ingick att dokumentera de slutligen valda lokalerna så 
att framtida återbesök till exakt samma lokal blir möjlig. I uppdraget ingick 
även att ge en statusbedömning enligt bedömningsgrunderna samt att se om 
förändringar skett på de återbesökta lokalerna sedan år 1994. 
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Metoder 

Kanholmsfjärden besöktes sista veckan i augusti 2008. Fyra lokaler från 1994 
återbesöktes, samt av de av Länsstyrelsen utlagda lokalerna besöktes 6 
lokaler, sammanlagt 10 lokaler (Figur 1). För att kunna göra en jämförelse 
med tidigare år valdes 4 av de äldre transekterna från 1994 som låg i 
anslutning eller i området. På resterande 20 lokaler gjordes urvalet med 
hjälp av en videoinventering där en videokamera med djupmätare sänktes 
ner till 0.5-1 m ovanför bottnen. Videometodiken är ett rationellt sätt att 
inspektera bottnarna översiktligt utan att behöva sända ner dykare, vilket är 
mycket mer tidskrävande. Hängvideoutrustningen bestod av en vattentät 
videokamera och en djup- och temperaturmätare på cirka 40 m lång kabel 
samt en monitor och DV-bandstation vid ytan. I monitorn kunde botten 
studeras direkt tillsammans med information om djupet, temperatur och 
position. Positionen togs med en GPS-antenn i båten. Alla kringdata 
sparades på bildbandets audiodel. Då kameran hänger i kabel rakt under 
båten, visar GPS-positionen i stort sett även kamerans position (med 
rådande, något varierande precision på cirka 4 m). Anteckningar gjordes av 
djup och substrat samt om blåstång observerades.  

Dykinventeringarna följde den rekommenderade metodiken för inven-
teringar av vegetationsklädda bottnar i Östersjön enligt Naturvårdsverkets 
Handbok daterat 2004 (Naturvårdsverket 2004). De valda lokalerna 
besöktes och från båten valdes ett utgångsläge på stranden där en transekt-
lina (50 m måttband som skarvas till lämplig längd) lades ner. Utgångs-
positionen fotodokumenterades och positionen avlästes med en Garmin 
GPS48 för RT90 2,5 gon V positioner samt en Garmin 276C för positioner i 
grader, minuter och decimalminuter enligt WGS84. Dykare simmade och 
lade ut transektlinan i en given kompassriktning mot djupet. Profilen avbröts 
när den fastsittande vegetationen var försumbar (0). Dykarna återvände och 
simmade tillbalka längs linan mot ytan och skattade bottentypen och 
arternas förekomst i en cirka 10 m bred korridor och cirka någon meter 
framför dykaren. Anteckningar gjordes direkt under vatten varje gång nya 
arter uppträdde eller förändrade sin täckningsgrad, eller att bottentypens 
sammansättning förändrades. Bottentypen delades in i häll, block, sten, sand 
eller mjukbotten eller kombinationer av dessa. Skattningarna av arterna och 
bottentyp gjordes i en 7-gradig procentskala (100, 75, 50, 25, 10, 5 procent 
och 1 för förekomst). På så sätt erhölls arternas djuputbredning, deras 
mängd samt hur bottentypen förändrades mot djupet. Alla primärdata blev 
inmatade i dataprogrammet MarTrans och har levererats till Länsstyrelsen. 
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Figur 1. Karta över undersökningsområdet. Samtliga av Länsstyrelsen utlagda och 
namngivna samt av denna undersökning besökta lokaler. Grön cirkel anger åter-
besökta lokaler från år 1994 (betecknas HK STATxx), röd cirkel anger dykinven-
terade, utvalda lokaler för den regionala miljöövervakningen och en mindre blå 
cirkel anger lokaler som endast har inventerats översiktligt med video. (Mindre gula 
cirklar är kartans beteckning på grund/sten som sticker upp). Breda strecket i 
figurens nedre högra kant motsvarar cirka 4 km. 
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Resultat och diskussion 

Videoinventering 

För att på ett effektivt sätt kunna göra ett urval av lokaler som var lämpliga 
för dykinventeringarna gjordes en översiktlig videoinventering av samtliga 
20 nya lokaler som Länsstyrelsen lagt ut i Kanholmsfjärden (Figur 1,  
Tabell 1). Av dessa befanns 10 vara lämpliga, det vill säga de hade lämpliga 
bottnar till tillräckligt stora djup. Sex av de utvalda lokalerna besöktes och 
dykare gjorde inventeringar enligt metodiken beskriven ovan (lokal nr 1, 3, 
7, 9, 12, 17). Lokalerna HK13, HK 15, HK 17 och HK 21 hade tidigare valts 
ur inventeringen gjord år 1994 (Kautsky 1995) och som även befunnits 
uppfylla kraven för att kunna tillämpa bedömningsgrunderna. 

Dykinventering 

Samtliga dykinventeringar beskrivs mer i detalj i bilaga 1. Av de tio 
lokalerna som besöktes var fyra återbesök på lokaler som inventerades år 
1994 (Kautsky 1995). De återbesökta lokalerna visade genomgående att det 
skett små förändringar sedan 1994 men att dessa varit positiva. På lokal 
HK13, Sollenkroka, var andelen grönalger vid ytan ner till cirka 2,5 m djup 
likartad. Brunalgen blåstång (Fucus vesiculosus) samt övriga brunalger hade 
ökat vid återbesöket år 2008 (Figur 2). År 1994 observerades blåstången 
täcka maximalt 25 procent av bottnarna i en snäv zon mellan 1 och 3,8 m 
djup med djupaste individen vid cirka 5 m djup. År 2008 fanns ett vackert 
blåstångbälte på samma djup med upp till 75 procent täckning och djupaste 
individen på drygt 6 m djup. Fucus återfanns även närmare ytan år 2008. 
Även rödalgerna hade ökat markant i området, både sin djuputbredning från 
cirka 6,5 m till 12.5 m samt totala täckningsgrad från max 25 till 50 procent. 
År 1994 sågs flera Characeer (kransalger) och kärlväxter på lokalen än år 
2008. Kransalgerna är kända att variera rätt mycket mellan åren men varför 
det är så mycket mindre kärlväxter på lokalen är inte enkelt att förklara. 
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Tabell 1. Lista på samtliga lokaler och deras preliminära positioner placerade av 
Länsstyrelsen samt notering om de videofilmats, befunnits vara lämpliga, valts (x) 
och kort notering av vad som sågs på videofilmen. 
 

 

Tabell över lokaler i Kanholmsfjärden, och de som videofilmats år 2008
Beteckning enligt position besökt video uppfyller dyk

Nr namn Länsstyrelsen uttagen av Lst djup
1 V Gastholmen LST2008_01 N59 19.380 E18 49.290 2008-08-26 ja ja x
2 Hasselö LST2008_02 N59 19.213 E18 50.166 2008-08-26 ja nej
3 Eriksberg LST2008_03 N59 18.413 E18 42.879 2008-08-26 ja ja x
4 Runö LST2008_04 N59 18.105 E18 42.729 2008-08-26 ja nej
5 L.Gässholmen LST2008_05 N59 18.328 E18 44.556 2008-08-26 ja nej
6 Trollharan LST2008_06 N59 18.991 E18 44.805 2008-08-26 ja nej
7 Gässängsgrundet LST2008_07 N59 19.662 E18 45.154 2008-08-26 ja ja x
8 Skarpö S LST2008_08 N59 20.016 E18 44.738 2008-08-26 ja nej
9 Vita Märren LST2008_09 N59 21.077 E18 44.931 2008-08-26 ja ja x

10 Ängsholmen LST2008_10 N59 22.093 E18 44.676 2008-08-26 ja ja
11 Ören LST2008_11 N59 22.192 E18 46.779 2008-08-26 ja nej
12 St.Fjärdholmen LST2008_12 N59 21.465 E18 50.128 2008-08-26 ja ja x
13 Grynna N Hasselö LST2008_13 N59 19.842 E18 51.359 2008-08-26 ja ja
14 Tjuvudden LST2008_14 N59 21.174 E18 52.552 2008-08-26 ja nej
15 Granholmen LST2008_15 N59 22.241 E18 53.028 2008-08-26 ja nej
16 Torpsö LST2008_16 N59 23.040 E18 51.755 2008-08-26 ja ja
17 Korsö LST2008_17 N59 22.844 E18 49.317 2008-08-26 ja ja x
18 Södermöja LST2008_18 N59 23.121 E18 50.944 2008-08-26 ja ja
19 Långholmen LST2008_19 N59 18.391 E18 45.907 2008-08-26 ja nja
20 Jällö LST2008_20 N59 20.208 E18 49.944 2008-08-26 ja nja

HK13 Sollenkroka HK Stat 13 N59 22.600 E18 40.800 2008-08-25 nej
Hk15 Saxaren HK Stat 15 N59 24.300 E18 47.700 2008-08-25 nej
HK17 Möja-Ingesviken HK Stat 17 N59 26.600 E18 53.000 2008-08-25 nej
HK21 St Gässholmen HK Stat 21 N59 18.200 E18 44.800 2008-08-25 nej

Kommentarer till lokalerna
lokal nr. kommentar (siffror är djupangivelser)

1 16 m häll, hårdbotten till ytan, snygg Fucus
2 16 m småblock men mest grus, snygg kärlväxter från ytan ner till 6-7 m, på sand o grus
3 sandboten 20 m, Fucus ca 13 m
4 störda bottnar, bryggor bojar inom 100 m 
5 17 m sand, 11 m häll, 6 m block och sand, snygg Fucus vid ytan till 6 m
6 sand 13 m, ser Fucus , för mycket sand 
7 på 16 m block, sten
8 15.8 m sand, 14.8 m block, sen sand igen, ej så bra
9 22 m mjukbotten med Mytilus, block vid 18 m, samt strax häll, 

10 sand-mjukt 20 m sen block 18 m, sen häll, fläckar av sand, mkt vacker Fucus vid ytan
11 finns block på djup men mest sten, vacker Fucus vid ytan
12 20m finsand, grus, fin Fucus från ytan, häll trappsteg ner till 18 m 
13 24 m grus, 15 m häll, nära ytan fläckar m sand och nate, Fucus på ca 7 m
14 17 m sten, block, sand, men blandad botten, flackt och mycket löst
15 15.5 m häll, men blandat block (mindre), inte speciellt bra
16 21 m häll, Fucus från ca 9 m, brant men bra
17 ca 17 m häll, block, Fucus vid ca 8-9 m (ser häll på 23 m)
18 23 m block, 17 m rel. mkt sand, Fucus från ca 7 m, 50 m S om angiven position
19 Fucus ner till 6 m, sen block med Fucus till 7-8 m, sten sand, kan gå men ej.
20 15.5 m häll, lite svårt att avgöra om bra
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Figur 2 Station HK13 Sollenkroka. Jämförelse mellan åren 1994 och 2008 av 
artgruppers djuputbredning och täckningsgrad. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång 
(Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla, heldraget, 
vertikalt streck= förekomst, +=förekomst av enstaka exemplar, - =nedre gräns för 
arterna.
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Figur 3 Station HK15 Saxaren. Jämförelse mellan åren 1994 och 2008 av 
artgruppers djuputbredning och täckningsgrad. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång 
(Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla, heldraget, 
vertikalt streck= förekomst, +=förekomst av enstaka exemplar, - =nedre gräns för 
arterna. 

 

 

På lokal HK15 Saxaren var förhållandena desamma båda åren för besök 
(Figur 3). Blåstången förekom dock rikligare vid ytan år 2008 samt hade 
högre täckningsgrad även på större djup men gick lika djupt ner som på 
1990-talet. Det fanns en tendens till att mer rödalger förekom år 2008 men 
skillnaden var inte stor. Samma sak gäller förekomst av blåmusslor (Mytilus 
edulis). 
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På lokalen HK17 Möja-Ingesviken hade grönalgerna, som var frekvent 
förekommande ner till cirka 5,6 m djup, år 1994 avtagit och förekom främst 
vid ytan, med ett kraftigt, typiskt 100 procent täckande bälte alldeles vid 
vattenytan (Figur 4). Brunalgerna hade ökat något men förekom ner till 
samma djup år 2008 jämfört med 1990talet. Blåstångbältet var kraftigare 
nära ytan år 2008, men hade kanske något lägre täckningsgrad ner till 4 m 
och hade minskat därifrån ner till maxdjupet. År 2008 gick tången cirka 0.5 
m djupare än 1994, till max 6,1 m. Rödalgerna har ökat något de senaste 
åren, men det är så små förändringar vid mycket låg total täckning och 
därför mycket osäkert. Påtagligt är däremot ökningen av blåmusslor på de 
största djupen år 2008.  
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Figur 4 Station HK17 Möja –Ingesviken. Jämförelse mellan åren 1994 och 2008 av 
artgruppers djuputbredning och täckningsgrad. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång 
(Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla, heldraget, 
vertikalt streck= förekomst, +=förekomst av enstaka exemplar, - =nedre gräns för 
arterna. 
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På lokalen HK 21, St.Gässholmen hade grönalgsbältet samma typiskt höga 
täckning vid ytan som i princip alltid förekommer på alla lokaler i Östersjön 
på sommaren (Figur 5). Fler grönalger noterades dock djupare ner år 2008. 
Täckningsgraden var mycket låg och därför är detta inte någon påtagligt 
förändring. Brunalgerna hade däremot minskat en del år 2008, men de gick 
avsevärt djupare ner. Blåstång förekom rikligt år 1994 och kanske i ännu 
högre mängd år 2008, framför allt. nära ytan där blåstången täckte 100 
procent av bottnen. År 2008 gick tången cirka 0,3 m djupare på lokalen. 
Rödalgerna förekom inom samma djupintervall och med ungefär samma 
mängder båda åren. Liksom på lokal HK17 hade denna lokal år 2008 
avsevärt mer blåmusslor på större djup. En banal förklaring till detta kan 
vara att profilen inte döks på exakt samma ställe år 2008 som år 1994, vilket 
antyds vid uppritandet av profilen (se bilaga 1) och därför kanske år 2008 
hade mer lämpliga hårda bottnar på de större djupen. Att inte exakt samma 
ställe döks kan bero på två saker, dels att förlagan (foto på lokalen) från  
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Figur 5 Station HK21 St Gässholmen. Jämförelse mellan åren 1994 och 2008 av 
artgruppers djuputbredning och täckningsgrad. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång 
(Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla, heldraget, 
vertikalt streck= förekomst, +=förekomst av enstaka exemplar, - =nedre gräns för 
arterna. 

%- cover
100
75
50

10
25

5
+ +



– 18 – 

 

1992 inte var precis nog, vilket är den mest troliga förklaringen (fotot taget 
en bit bort från stranden med inga tydliga landmärken), dels att det då 
kanske rådde undervattensströmmar som gjorde att dykarna hade en 
deviation från den angivna kompassriktningen. 

Artförekomst 

Syftet med undersökningen var inte att inventera artförekomsten i området 
utan ge en första grund till fortsatt regional miljöövervakning i området 
baserat endast på dykskattningar. För att se en detaljerad artförekomst och 
följa den i tiden krävs en kvantitativ provtagning och/eller systematisk 
insamling av arter med hjälp av skrapor etc. 

Dykarnas observationer av arternas förekomst och djuputbredning ligger till 
grund för bedömningen av områdets status. En detaljerad beskrivning av 
arternas förekomst, djuputbredning och täckningsgrad på de enskilda 
lokalerna finns i MarTrans - datatabellen (elektronisk Bilaga). I tabellen 
nedan har de arter som observerats av dykarna listats tillsammans med deras 
svenska namn (Tabell 2). Antalet observationer av arterna har även angivits. 
Det angivna antalet observationer ger en antydan om artens vanlighet på den 
enskilda lokalen och i området. Av tabellen framgår att i undersökningen är 
växter som förekommer på hårda bottnar riklig representerade. Vi finner här 
de vanliga rödalgerna typiska för lite djupare bottnar. Även brunalgerna är 
arter som är typiska för årstiden liksom de grönalger som förekommer nära 
ytan. Den grupp växter som är underrepresenterade är kärlväxterna, som i 
stort sätt saknas i undersökningen. Detta beror på valet av lokaler, som 
mycket starkt styrdes till att mest (endast) omfatta lokaler som hade 
hårdbotten ner till tillräckligt djup, för att rådande bedömningsgrunder 
skulle kunna tillämpas utan problem. 

De djur som observerades var även de typiska för hårda bottnar i mellan-
skärgårdar. Den höga andelen observationer av Electra crustulenta 
(mossdjur) och Balanus improvisus (slät havstulpan) kan tyda på att området 
har ökad mängd partiklar i vattenmassan. Men dessa arter har även blivit 
mycket vanliga i det nationella referensområdet utanför Askölaboratoriet de 
senaste åren. Det beror förmodligen på att dessa arter gynnas av varma 
somrar som gör att blåmusslorna minskar något och deras utrymme ersätts av 
just mossdjuren och havstulpanerna några år. En annan art som tycks vara 
gynnad av varma somrar är hjärtmusslan (kan vara flera arter), som de senaste 
åren förekommit rikligt i norra egentliga Östersjön. Att notera är även 
fiskarna som observerats av dykarna. Dessa fiskarter brukar aldrig före-
komma i traditionella fiskundersökningar med provfiske utan kan bäst 
observeras med den tillämpade dykobservationsmetoden (litet bonus). Men de 
ingår ej i bedömningsgrunderna för de vegetationsklädda bottnarna.  

Arttabellen antyder att Kanhomsfjärden är ett rikt mellanskärgårdsområde 
med rik vegetation och de för hårda bottnar typiska arter. Områdets rikedom 
ger det en hög status enligt försteförfattarens expertbedömning.  
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Tabell 2 Kanholmsfjärden, dykinventering; arter observerade och nedtecknade i 
dykprotokollen. Det latinska namnet anges samt det svenska. För varje lokal har 
även antal observationer dykaren gjorde av arten angivits, vilket ger en antydan om 
artens vanlighet längs transeken. 

taxon svenskt namn \ station nr 1 12 17 3 7 9 HK13 HK15 HK17 HK21
VÄXTER
Beggiatoa svavelbakterier 5 1
Rivularia atra 2 5 3 1 3 3 9 1 4 5
Spirulina spiralalg 8 8 3 3 12 9 1 6 6 8
Hildenbrandia rubra havsstenhinna (rödskinn) 10 21 9 17 7 7 7 17 11 7
Coccotylus/Phyllophora rödblading 18 12 2 9 23 15 1 13
Furcellaria lumbricalis gaffeltång (kräkel) 17 21 5 13 26 21 14 6 2 18
Ceramium tenuicorne ullsläke 20 18 9 19 31 20 17 16 12 21
Polysiphonia fucoides fjäderslick 9 7 4 6 25 17 5 6 3 13
Polysiphonia fibrillosa (syn, P.violaceaviolettslick 10 3 3 1 7 6 5 2 4 6
Rhodomela confervoides rödris 8 5 1 1 8 5 6 3 4
Dictyosiphon foeniculaceus skäggalg (smalskägg) 4 5 6 4 4 3 6 11 10 8
Dictyosiphon/Stictyosiphon 1 2 4 1 1 1 2
Stictyosiphon tortilis krulltrassel 1 11 3 1 2 3 4 2 2 4
Ectocarpus/Pylaiella brunslick (trådslick) 21 18 8 8 23 16 18 4 14 15
Elachista fucicola tångludd 3 1 2 4 4 1
Pseudolithoderma brunhud 2 1
Sphacelaria arctica ishavstofs 10 8 5 5 13 11 8 5 3 6
Chorda filum snärjtång 5 10 7 2 3 17 9 5
Fucus vesiculosus blåstång 12 13 9 10 22 14 20 12 13 15
Enteromorpha tarmtång 4 6 4 6 6 6 9 6 11 8
Cladophora glomerata grönslick 10 9 6 6 10 9 12 9 7 10
Cladophora rupestris bergborsting 2 1 2 2
Diatoma kiselalger 1 1 1 2
Chara aspera kransalg (borststräfse) 7
Ceratophyllum demersum hornsärv 1
Potamogeton pectinatus borstnate 5 5 1
Zannichellia palustris hårsärv 1 5
DJUR
Ephydatia sötvattensvamp 3 1 3 8 4 2
Hydrozoa nässeldjur 23 9 2 6 6 8 2 5 5 7
Cordylophora caspia nässeldjur 7 2 5 7 2 1
Radix peregra (Lymnaea p) oval dammsnäcka 1 1 2
Theodoxus fluviatilis schackmönstrad snäcka 5 11 7 11 10 8 9 9 8
Hydrobiidae tusensnäckor 9 10 4 17 7 3 1 5
Mytilus edulis blåmussla 31 34 17 21 42 26 24 21 19 29
Ceratophyllum glaucum hjärtmussla 13 22 8 12 23 18 15 12 8 16
Mya arenaria sandmussla 1
Macoma balthica östersjömussla 8 9 2 4 9 2 1 1 3 2
Electra crustulenta mossdjur 21 23 9 17 18 17 20 18 18 16
Balanus improvisus (slät) havstulpan 14 15 6 18 28 20 23 18 10 10
Saduria entomon skorv 2
Idothea baltica havsgråsugga 2 1 2 2 3 1
Gammarus spp märlkräftor 2
Mysidae pungräkor 4 5 1 2 2 1
Trichoptera nattsländor 1
Gobius niger svart smörbult 6 7 3 3 6 5 1 4 8
Gobiusculus flavescens sjustrålig smörbult 1 2 1 1 2 3
Osteichthyes benfiskar 2
Perca fluviatilis abborre 1
Pholis gunnellus teistefisk 1 1
Platichthys flesus skrubbskädda 1
Pomatoschistus smörbultar (stubbar) 2 2 1
Syngnathus typhle tångsnälla 1 2 3 1
Taurulus bubalis oxsimpa 1
Zoarces viviparus tånglake 4 1 1 1 1
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Klassning av besökta lokaler enligt bedömningsgrunderna 

De besökta lokalerna klassades enligt de gällande bedömningsgrunderna 
(Naturvårdsverket 2008). Beräkningarna gjordes inom databasen MarTrans. 
Då två dykare i allmänhet alltid gör skattningar var och en för sig har värdet 
för varje enskild dykare och lokal redovisats (Tabell 3). Klassningen baserar 
sig på minst tre utvalda arter där man ser på deras djuputbredning i för-
hållande till djupaste fyndet enligt litteraturen (se Naturvårdsverket 2008). 
Enligt MarTrans –rutinerna kunde i två fall ingen fullständig skattning göras 
i tabellen för dykare JS. På lokal 17 var det dykare HK som avbröt dyket på 
grund av fel på dykutrustning och i andra fallet (lokal HK17) saknades en 
art i skattningarna. De två värdena har inte tagits med i beräkningen av ett 
medelvärde för Kanhomsfjärden. Sammantaget är det dock en mycket god 
överensstämmelse mellan dykarna där den mer erfarne (AW) genomgående 
fått ett något högre värde. Bedömningsgrunderna resulterar i klassningen 
”hög status” för Kanholmsfjärden och de närliggande fjärdarna. 

En beräkning av status för lokalerna besökta år 1994 och deras dåtida 
resultat gav exakt samma värden för HK13 Sollenkroka och HK21 St 
Gässholmen som för år 2008 (0.933 respektive 1). På lokal HK15 och HK17 
var data ofullständiga för att kunna göra en bedömning (för få arter). 

 

 

Tabell 3. Bedömningsgrundsvärde för de enskilda lokalerna och för hela fjärd. Ett 
medelvärde (totalt) för hela undersökningsområdet har beräknats. I tabellen har 
bedömningen angivits i två kolumner som motsvarar de två dykarnas parallella 
skattningar av varje lokal. Kolumn ofullständigt indikerar att dykaren inte noterade 
tillräckligt många arter och att en godkänd bedömning därför inte kunde göras. 

 

 

 

Lokal nr Namn Fjärd vågexponering klassning, 2 dykare
AW JS ofullständig

1 V Gastholmen Kanholmsfjärden Sheltered 0.96 0.92
3 Eriksberg Kanholmsfjärden Sheltered 0.96 0.95
7 Gässängsgrundet Kanholmsfjärden Sheltered 1 0.96
9 Vita märren Kanholmsfjärden Sheltered 1 0.92

12 St Fjärdholmen Möja söderfjärd Sheltered 1 0.96
17 Korsö Möja söderfjärd Sheltered 1 0.9

HK13 Sollenkroka Sollenkrokafjärden Very sheltered 1 0.933
HK15 Saxaren Skagsfjärden Very sheltered 1 0.95
HK17 Möja-Ingesviken Möja västerfjärd Sheltered 0.95 0.8
HK21 St Gässholmen Nämdöfjärden Very sheltered 1 1

totalt 0.99 0.95
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Bilaga 1  
 
Beskrivning av dyklokaler 
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Lokal 1, V. Gastholmen, ligger vid öns sydvästra ände, kompass-
riktning 270º. Profilen började vid 20 m djup på en flack botten av sten och 
sand. Efter ett fåtal meter övergick profilen i en brantare häll med mindre 
blockpartier (det huvudsakliga bottensubstratet i profilen) (Figur B1_1). 
Mytilus och Cordylophora förekom rikligt i profilens djupare delar 
tillsammans med Sphacelaria och Phyllophora. Ett cirka 10 m långt 
grusparti med inslag av sten och block fanns ungefär i mitten av profilen 
(från cirka 10 m djup och uppåt). Där växte även Polysiphonia fucoides, 
Polysiphonia fibrillosa, och Rhodomela. Fucus observerades på 5,9 m djup 
och täckte 75 procent av botten på cirka 3 m djup. Här växte även 
Ceramium, Pylaiella, Dictyosiphon och Cladophora. Närmare ytan ökade 
Ceramium och Cladophora i täckningsgrad för att dominera vegetationen, 
samtidigt som Fucus-bältet snabbt glesnade. Små mängder Enteromorpha 
och rikligt med Rivularia förekom även.  
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Figur B1_1. Lokal 1, V Gastholmen. Djupprofil med bottentyp och biota antydda 
samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= 
gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, 
My= blåmussla. 
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Lokal 3, Eriksberg, är belägen vid Djurös östra strand, kompassriktning 
135º. En brant profil, som var endast 28 m lång och började vid 17,5 m djup 
(Figur B1_2). Transekten började på en grusig sandbotten till stora delar 
täckt med lös Fucus. En del Mytilus observerades, Sphacelaria och 
Phyllophora växte på häll och block. Rhodomela, Polysiphonia och 
Furcellaria växte spritt utmed den branta hällen som tog vid på 15 m djup. 
Fast Fucus observerades vid 6 m djup och täckte upp till 75 procent av 
botten på block och häll mellan 4-1,3 m djup. Bland tången växte även 
Pylaiella, Ceramium och Enteromorpha. På den vertikala hällen från 2 m 
djup till ytan dominerade Cladophora och Ceramium, med enstaka 
Enteromorpha.  

 
 
Figur B1_2. Lokal 2, Eriksberg. Djupprofil med bottentyp och biota antydda samt 
djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= gröna, 
br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= 
blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_1). 
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Lokal 7, Gässängsgrundet, ligger utanför Södra Vindö, kompass-
riktning 60º. Den 100 m långa profilen började på en omväxlande block-, 
sand- och grusbotten med inslag av häll vid cirka 16 m djup (Figur B1_3). 
Små mängder Sphacelaria växte tillsammans med Phyllophora som snart 
ökade i förekomst, för att bitvis dominera botten med 75-50 procent 
täckningsgrad från 12,5 m djup. Vid cirka 11 m djup övergick substratet till 
häll. Från 8,5 m djup dominerades rödalgsbältet i stället av Polysiphonia, 
Ceramium och Furcellaria med små inslag av Rhodomela. Mytilus täckte 
bitvis stora delar av botten från transektens början upp till cirka 7,5 m djup. 
Profilen gick därefter över en grund klack med spridda Fucus-plantor, med 
som mest 10 procent täckningsgrad. Den högsta punkten låg på 4,5 m djup. 
Profilen övergick sedan i en djupare flack sandbotten täckt av lösdrivande 
Pylaiella. De djupast växande Fucus-individerna observerades här på block 
vid 7,4 m djup. Närmare stranden övergick substratet till häll igen. Fucus 
täckte 75 procent av botten som mest. Ceramium, Cladophora och 
Enteromorpha dominerade de sista 7 m av transekten. 

 

Figur B1_3. Lokal 7, Gässängsgrundet. Djupprofil med bottentyp och biota antydda 
samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= 
gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, 
My= blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_1). 
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Lokal 9, Vita märren, ligger vid skärets östra strand, kompassriktning 
80º. Profilen tog sin början på en grusig blockbotten vid drygt 17 m djup 
(Figur B1_4). Bottensubstratet växlade mellan sand, grus, sten, block och 
häll genom profilen, men övergick mer till de sistnämnda två mot slutet. Vid 
profilens början fanns en del Mytilus, lite Sphacelaria och enstaka 
Phyllophora, som successivt ökade i antal. Dessutom observerades snart 
Polysiphonia, Rhodomela och Furcellaria. Phyllophora insnärjd i Mytilus 
täckte bitvis mycket av botten från 14,5- till cirka 12 m djup. Därefter ökade 
Polysiphonia på häll och block och täckte upp till 50 procent av botten. 
Lösdrivande Pylaiella låg i sjok på botten. Fucus observerades på 6,1 m 
djup och täckte bitvis 50-70 procent av botten mellan 4,6-1,9 m djup. 
Närmare ytan dominerade Ceramium och Cladophora, tillsammans med 
små Fucus-plantor som uppskattades vara ett par år gamla.  

 

Figur B1_4. Lokal 9, Vita Märren. Djupprofil med bottentyp och biota antydda samt 
djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= gröna, 
br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= 
blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_1). 
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Lokal 12, St Fjärdholmen, ligger strax öster om öns nordspets, 
kompassriktning 50º. Den brant sluttande profilen började på en botten av 
sand, grus, sten och block, vid 19 m djup (Figur B1_5). Mytilus och 
Cordylophora förekom rikligt tillsammans med enstaka plantor av 
Phyllophora. Bottnen övergick snabbt till häll, som var det dominerande 
substratet längst med profilen. Sphacelaria med upp till 10 procent 
täckningsgrad observerades. Mängden alger ökade successivt, med 
inblandning av Furcellaria från cirka 15,5 m djup och även Rhodomela, 
Pylaiella, samt Stictyosiphon och Ceramium från cirka 12 m djup. Fucus 
observerades vid 7,5 m djup och täckte 100 procent av botten vid 3,6 m 
djup, där den växte tillsammans med Dictyosiphon, Pylaiella, Ceramium 
och Chorda. Närmast ytan dominerade Ceramium, Cladophora och 
Enteromorpha. I viken strax söder om profilen fanns ett mycket vackert 
Fucus-samhälle.  

 

 

Figur B1_5. Lokal 12, St Fjärdholmen. Djupprofil med bottentyp och biota antydda 
samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= 
gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, 
My= blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_1). 
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Lokal 17, Korsö, är belägen vid öns nordöstra strand, kompassriktning 
65º. Profilen började vid en sedimentationsrik brant häll på cirka 16 m djup 
(Figur B1_6). Enstaka Mytilus satt spridda på bergväggen tillsammans med 
små tofsar av Sphacelaria. Phyllophora observerades vid 15 m djup. Snart 
övergick profilen i sand och block som täcktes av lösa alger. Det fanns inga 
större mängder rödalger, men Polysiphonia, Furcellaria och Stictyosiphon 
förekom längs med profilen. Lös Fucus fäst vid nedhasade stenar låg bitvis i 
stora mängder på sandbotten. Den första Fucus-plantan på större block 
hittades vid 6,5 m djup. Tången ökade till 100 procent täckning vid 2,3 m 
djup, där den växte tillsammans med Dictyosiphon, Pylaiella och 
Ceramium, samt mindre mängder Cladophora rupestris, Chorda och 
Cladophora glomerata. Närmare ytan täcktes botten av Cladophora med 
inslag av Enteromorpha och Fucus.  

 

 

Figur B1_6. Lokal 17, Korsö. Djupprofil med bottentyp och biota antydda samt 
djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla. gr= gröna, 
br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= 
blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_1). 
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Lokal HK13, Sollenkroka, är belägen cirka 50 m öster om fyren, 
kompassriktning 0º. Profilen började vid 13,2 m djup, 10 m längre ut och 
cirka 3 m djupare än vid föregående besök 1994 (markerat med streckad 
linje i grafen) i övrigt följdes samma profilsträckning som tidigare (Figur 
B1_7). Profilens djupaste del bestod av kal sandbotten med spridda block. 
Blocken var främst täckta av Mytilus och gles Cordylophora. Här och där 
låg lösa alger och även ett nedhasat block med en död Fucus-planta 
observerades. Vid 10,5 m djup övergick substratet till brant häll, som var 
bevuxen med Polysiphonia, Ceramium och Furcellaria. Flera nedhasade 
småblock med Fucus påträffades. Vid 6,2 m djup återfanns den första fast 
växande Fucus-plantan. Tångens utbredning ökade snabbt till 75 %, längst 
ner var majoriteten av plantorna 2-3 år gamla. Bland tången växte även 
Pylaiella, Dictyosiphon och Chorda. På sandiga partier växte Potamogeton 
pectinatus, Zannichellia och Chara aspera. Närmare ytan dominerade 
Cladophora och Enteromorpha på block och sten. Vid profilens sista 4 m 
närmast land var stenarna till stor del renspolade och kala.  



– 32 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B1_7. Lokal HK13, Sollenkroka. Djupprofil med bottentyp och biota antydda 
samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla åren 
1994 och 2008. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, 
ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla. 
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Lokal HK15, Saxaren, ligger vid öns sydöstra strand, kompassriktning 
120º. Profilen tog sin början på 13,4 m djup på en sandbotten med hög 
sedimentation (Figur B1_8). Ett mindre antal Mytilus låg spridda på sanden 
och lite Sphacelaria växte på något enstaka block. Profilen övergick snabbt 
till en brant häll bevuxen av Polysiphonia, Stictyosiphon, Sphacelaria och 
enstaka Furcellaria. Mytilus och sötvattenssvampen Ephydatia förekom 
även sparsamt. På hällens flackare partier täcktes botten bitvis av stora 
mängder lös Fucus. Fastsittande Fucus observerades från drygt 7 m djup 
och ökade snabbt i täckningsgrad till 100 procent vid cirka 2,5 m djup. På 
och bland tången växte mycket Electra, Dictyosiphon, Ceramium och 
Pylaiella. Närmast ytan täcktes hällen av Cladophora och Enteromorpha.  

 

 

Figur B1_8. Lokal HK15, Saxaren. Djupprofil med bottentyp och biota antydda 
samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och blåmussla åren 
1994 och 2008. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), re=rödalger, ch=krans-
alger, ph=kärlväxter, My= blåmussla. (För transektsymboler se Figur B1_7). 
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Lokal HK17, Möja-Ingesviken, ligger på Möjas norra strand, 
kompassriktning 325º. Profilen började på 12,2 m djup (2 m djupare än 
1994) på brant sandbotten med enstaka block (Figur B1_9). Mytilus täckte 
stora delar av botten vid profilens början men avtog successivt till 5 procent 
vid 8,4 m. Sphacelaria växte sparsamt på spridda block och lösa Fucus-
plantor ofta fästade vid nedhasade stenar låg bitvis i drivor. Rödalgerna 
Ceramium, Polysiphonia och Furcellaria observerades. Vid 6,1 m djup 
återfanns de första Fucus-plantorna på stora block, även Pylaiella och 
Chorda började bli vanligt förekommande. 18 m från stranden ökade 
mängden block och sten för att helt övergå i en blockstrand mot slutet av 
profilen. Mängden Fucus ökade snabbt till att täcka merparten av botten vid 
3 m djup. Nära ytan växte främst Ceramium, Cladophora, Enteromorpha 
och Chorda, men även en hel del Fucus. 

  

 

Figur B1_9. Lokal HK17, Möja-Ingesviken. Djupprofil med bottentyp och biota 
antydda samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och 
blåmussla åren 1994 och 2008. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), 
re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla. (För transektsymboler 
se Figur B1_7). 
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Lokal HK21, St. Gässholmen, ligger vid öns sydöstra strand, 
kompassriktning 155º. Profilen tycks ha avvikit något från föregående 
inventering (1994), eftersom bottenprofilen den här gången var 1-2 m 
grundare (markerat med streckad linje i grafen) (Figur B1_10). Transekten 
började vid den djupaste delen av ett blockparti med en kal sandbotten 
belägen nedanför. Blocken var till stor del täckta av Mytilus. Phyllophora, 
Furcellaria och Sphacelaria förekom spritt. Partier med häll, sand, grus och 
block växlade längs med profilen. I sanden låg ”Mytilusöar” och 
Macomaskal. Vid 12-13 m djup skedde en inblandningen av Polysiphonia 
och Rhodomela. I den övre delen av profilen blev blockbotten det 
dominerande substratet. Fucus på några nedhasade stenar låg längs med 
transektlinan. Fast växande Fucus observerades vid 6,7 m djup. Närmare 
ytan ökade tången till 100 %, där den växte tillsammans med Furcellaria, 
Chorda och stora mängder Dictyosiphon, Pylaiella och Ceramium. Profilen 
avslutades med en vertikal häll bevuxen med Cladophora och Ceramium, 
med en inblandning av Enteromorpha. Även en hel del Rivularia förekom 
nära ytan.  

 

 

Figur B1_10. Lokal HK21, St Gässholmen. Djupprofil med bottentyp och biota 
antydda samt djuputbredning och täckningsgrad av några växtgrupper och 
blåmussla åren 1994 och 2008. gr= gröna, br=bruna, Fu= blåstång (Fucus), 
re=rödalger, ch=kransalger, ph=kärlväxter, My= blåmussla. (För transektsymboler 
se Figur B1_7). 
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Bilaga 2  

Besökta lokaler, position, kompassriktning 
avstånd och djup 

 

Bilaga 2_ Tabell 1. Lokalnamn samt positioner mätta i fält vid utgångsläge 
för profilen. Även profilens (transektens) kompassriktning (360o skala), 
längd och maximala djup är angivna. Vid återbesök används dessa data i 
kombination med fotografier tagna på utgångsläget (se bilaga 3). 
Koordinaterna ger områdets läge, men det är fotografierna som ger det 
exakta utgångsläget för profilen (transekten). På de flesta fotografierna syns 
vikten eller slutet av profil-linan tydligt. Med uppmärksamt val hamnar 
därför kommande profiler inom dm avstånd från varandra. Det förutsätter 
dock att framtida konsulter bemödar sig att titta på fotografierna av profilens 
utgångsläge och inte bara går på koordinaterna, som kan slå 4 m fel och 
ibland mer. 

 

 

 

 

WGS84 WGS84 RT-90 2,5 gon V 
 Kanholmsfjärden 2008  (grad. min. dec.min.) (grad. dec.grad.)
Lokal Nr Namn N E N E O N kompass längd djup

1 V Gastholmen 59 19.399 18 49.306 59.32331667 18.82176667 1671705 6581931 270 66 19.9
3 Eriksberg 59 18.416 18 42.886 59.30693333 18.71476667 1665703 6579842 135 28 17.5
7 Gässängsgrundet 59 19.659 18 45.148 59.32765 18.75246667 1667740 6582244 60 100 15.7
9 Vita märren 59 21.079 18 44.929 59.35131667 18.74881667 1667420 6584869 80 50 17.3

12 St Fjärdholmen 59 21.456 18 50.136 59.3576 18.8356 1672324 6585794 50 35 19.1
17 Korsö 59 22.84 18 49.319 59.38066667 18.82198333 1671433 6588325 65 52 15.9

HK13 Sollenkroka 59 22.573 18 40.509 59.37621667 18.67515 1663115 6587458 0 50 13.2
HK15 Saxaren 59 24.21 18 47.522 59.4035 18.79203333 1669614 6590790 120 29 13.4
HK17 Möja-Ingesviken 59 26.564 18 52.744 59.44273333 18.87906667 1674358 6595382 325 37 12.2
HK21 St Gässholmen 59 18.132 18 44.566 59.3022 18.74276667 1667317 6579387 155 51 15.9
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Bilaga 3  

Fotodokumentation av besökta lokaler i 
Kanholmsfjärden år 2008 

Samtliga fotografier under vatten tagna av Anders Wallin (anges vid 
publikation i andra skrifter). 

Lokal 1 V Gastholmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  
Nr 1 V Gastholmen 
Nära yta, cirka 1,5 
m djup, Blåstångs-
bältets övre gräns, 
Grönslick och 
ullsläke tar över. 

 

 

 

 

Foto 1. 
Utgångspunkt för 
dykprofilen Lokal 1 
V Gastholmen, 
profilstart vid 
transektlinans bas. 
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Foto 3. Nr 1 V 
Gastholmen 
blåstångbälte på 
cirka 3 m djup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Nr 1 V 
Gastholmen 
Rödalgsamhället 
med blåmusslor 
jämnt spridda och 
en tofs 
Polysiphonia 
violacea, cirka 10 
m djup. 

 

 

 

 

 

Foto 5. Nr 1 V 
Gastholmen 
Blåmussslor 
dominerar de 
djupa bottnarnas 
samhällen, cirka 
16 m djup. 
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Lokal 3, Eriksberg 

 

 

Foto 6. Nr. 3 Eriksberg. 
Utgångspunkt för profil- 
 station 3 Eriksberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Nr. 3 Eriksberg. Blåstångsamhällets övre gräns med inslag av  
tarmtång, ullsläke och brunslick cirka 15 m djup. 
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Foto 8 (ovan t.v.). Nr. 3 Eriksberg. Rikt 
blåstångbälte på å branta sluttningen 
 cirka 4 m djup. 

Foto 9 (ovan t.h.). Nr. 3 Eriksberg. Nedre 
gräns av tångsamhället och brant häll. 
Tussar med gaffeltång och blåmussor, samt 
ansamling av dött vid foten av hällen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.  
Nr. 3 Eriksberg. 
Oxsimpa väl 
kamouflerad mellan 
blåmusslor och ludd 
av delvis nedbruten 
brunslick, cirka 9.5 m 
djup
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Lokal 7, Gässängsgrundet 

  

Foto 11. Lokal 7 Gräsängsgrund. Utgånglsäge för profilen på denna flacka ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 och 13 (nedan t.v. och t.h.). Lokal 7 Gräsängsgrund. Djupt blåmusselsam-
hälle, cirka 15 m djup, samt rödalgsamhälle på cirka 10 m djup.  
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Foto 14. Lokal 7 
Gräsängsgrund. 
Långa sjok av 
brunslick täcker 
nedre delen av 
blåstånsbältet 
och rödalgerna, 
cirka 6,5 m djup. 

 

 

 

 
Foto 15. Lokal 7 
Gräsängsgrund. 
Ett blåstångsbälte 
täcker drygt halva 
bottnen på cirka 5 
m djup. 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Lokal 7 
Gräsängsgrund. 
Ytnära häll täckt 
av ullsläke, med 
enstaka unga 
blåstångsplantor 
som delvis har 
rikligt med bit-
märken, cirka 1 m 
djup. 
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Lokal 9, Vita Märren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. 
Lokal 9 Vita 
Märren, 
utgångsläge 
för profilen 
vid pilen (gul 
blyvikt). 
 

 
Foto 18 (nedan, t.v.). Lokal 9 Vita Märren. 
Ullsläke ersätts av grönslick vid ytan, cirka 
1 m djup. 

 

Foto 19 (nedan t.h.). Lokal 9 Vita 
Märren. En vertikal vägg med moss-
djur havstulpaner och blåmusslor, 
på överkanten Polysiphonia 
fucoides, cirka 8 m djup. 
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Foto 20. Lokal 9 Vita Märren. 
Ett runt 25% täckande 
blåstångsbälte övervuxet med 
brunslick, cirka 5 m djup. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Lokal 9 Vita Märren. 
Nästan kal häll med enstaka 
blåmusslor, Sphacelaria 
arcticirka någon enstaka rödalg, 
cirka 17 m djup. 

 

 

 

 

 
Foto 22. Lokal 9 Vita Märren. 
Sötvattenssvampdjuret 
Ephydatia fluviatilis på brant 
vägg, cirka 13.5 m djup. 
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Lokal 12, St Fjärdholmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Lokal 12, St Fjärdholmen. Utgångsläge för profilen i spricka vid pilen. 
 

 
Foto 24. Lokal 12, St Fjärdholmen. Slutet av heltäckande blåstångbälte mot  
ytan med fr.a. brunslick cirka 1 m djup. 
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Foto 25. Lokal 12, St Fjärdholmen. Heltäckande blåstångbälte vid cirka 3.5 m djup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26.- Lokal 17, Korsö. 
Undervegetation under 
heltäckande blåstång som 
visar den tämligen kala  
hällytan (rödhinna på och 
blåmusslor i sprickor att de 
inte blir bortsvepta av  
tångruskans rörelser). 
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Lokal 17, Korsö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Lokal 17, Korsö. Utgångsläge för transekten i hällkaret vid pilen. På den 
blöta klippan växte små blåstångsruskor ovanför vattenlinjen och överlever p.g.a. 
ständiga vågsvallet från förbipasserande båtar. 
 
 
Foto 28 (nedan t.v.) Lokal 17, Korsö. Ett 
heltäckande grönslickbälte alldeles vid 
vattenytan. 

Foto 29 (nedan t.h.) Lokal 17, Korsö. 
Heltäckande blåstångsamhälle vid cirka 
2.5 m djup. 
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Foto 30. Lokal 17, Korsö. Sandig botten med småblock och fr.a. rödalger på de 
mer stabila substraten cirka 8.5 m djup. 

 
Foto 31. Lokal 17, Korsö. En brant häll med spridda blåmusslor, lite Sphacelaria 
och enstaka Phyllophora (rödblad), cirka 15 m djup. 
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Lokal HK13, Sollenkroka 

 

Foto 32.  Lokal HK13 
Sollenkroka. Utgångspunkt 
för profilen, där en grus-
strand möter hällstrand n.b. 
Kraftig stranderosion p.g.a. 
regelbunden fartygstrafik i 
trångt sund. 

  

 

 

 

Foto 33. Lokal HK13 
Sollenkroka. Kraftig daglig 
svalling av bottnarna gör 
dem ökenartade. cirka 0.5 
m djup. 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. Lokal HK13 
Sollenkroka. Block, sten och 
grusbotten med kransalger, 
brunslick och snärjtång. I 
bakgrunden blåstång, cirka 
3 m djup. 
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Foto 35. Lokal HK13 
Sollenkroka. Blåstångs-
bältet täcker cirka 25 % 
av den blockiga bottnen, 
cirka 2.5 m djup. 

 

 

 

 

 

 

Foto 36. Lokal HK13 
Sollenkroka. Hällbotten 
med gaffeltång, lite 
havstulpaner och 
blåmusslor. En liten 
(djupaste) blåstång syns 
t.h. i bild, cirka 6.3 m djup. 

 

 

 

 

 

Foto 37. Lokal HK13 
Sollenkroka.. Sandbotten 
med enstaka block med 
sparsam påväxt av 
rödalger. Lite blåmusslor 
och havstulpaner, cirka 13 
m djup 
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Lokal HK15, Saxaren 

 

Foto 38. LokalHK15, Saxaren. Utgångsläge för transekten. 
 

 
Foto 39. LokalHK15, Saxaren. Vackert grönslickbälte vid ytan och början på 
blåstångsbältet. Till höger i bild även en del tarmtång, cirka 0.5 m djup. 
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Foto 40. Lokal HK15, Saxaren. Heltäckande blåstångbälte på häll, cirka 2.5 m djup, 

 

Foto 41(nere, t.v.). Lokal HK15, 
Saxaren Nedre del av brant häll med 
hel del lös blåstång och någon enstaka 
fastsittande, cirka 7 m djup. 

 

Foto 42. (nedre t.h.).  Lokal HK15, 
Saxaren. Brant, sedimentrik häll med lite 
kort ludd av Sphacelaria och någon 
enstaka blåmussla, cirka 13 m djup. 
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Lokal HK17, Möja-Ingesviken, 

 
Foto 43. Lokal HK17, Möja-Ingesviken. Utgångsläge för profilen just där 
transektlinan som dykaren håller i når vattnet (gula linan, se infällt foto). 

 

 

Foto 44, Lokal HK17, Möja-Ingesviken. Ett välutvecklat, heltäckande 
blåstångsbälte på en blockig, stenig botten, cirka 2 m djup. 
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Lokal HK21, St. Gässholmen, 

 

Foto 45. Lokal HK21, St Gässholmen. Utgångsläge för profilen vid gula vikten i 
slutet av transektlinan som dykaren håller. 

 

Foto 46. Lokal HK21, St 
Gässholmen. Vertikal häll 
med riklig blåstångs-
växtlighet vid fotändan och 
ullsläke på vertikala ytorna, 
cirka 1 m djup. 
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Foto 47. Lokal HK21, St 
Gässholmen..Blåstångsbä
lte täcker cirka 75 procent 
av blockbottnen, cirka 5 m 
djup. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 48. Lokal HK21, St 
Gässholmen. Enstaka 
blåstång på block i för 
övrigt tämligen kal sandig 
grusbotten med sten, 
cirka 6,5 m djup. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 49. Lokal HK21, St 
Gässholmen. Blandad 
botten går över till häll 
med blåmusslor (50 
procent täckning) och lite 
rödalger (totalt 5 %), cirka 
15,5 m djup. 
 

 

 

 

 



Kontakt

Mer information kan du få av  
enheten för miljöanalysfrågor, 
Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)
Rapporten finns endast som pdf på vår webbplats.

Adress

Länsstyrelsen i Stockholms län
Hantverkargatan 29 
Box 22 067 
104 22 Stockholm
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlig-
heterna till allsidig användning av mark och vatten.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt håll-
bar produktionsförmåga och den biologiska mång-
falden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida gene-
rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas.




