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Förord
En serie inventeringar av undervattensvegetation har skett inom Kronörens naturreservat under 
perioden 1996-2001. En heltäckande inventering (10 lokaler) av fastsittande vegetation på hård-
bottnar genomfördes 1996-1997 och tre av dessa lokaler återbesöktes 2001. Resultaten från dessa 
inventeringar redovisas i föreliggande rapport. År 2000 genomfördes en inventering av vegeta-
tionen på ett 50-tal grunda mjukbottnar längs Västerbottenskusten, inklusive området Kronören-
Drivören. Resultaten från dessa inventeringar redovisas i Länsstyrelsens Meddelande 3 (2001). 

Området Kronören-Drivören utgör en nordlig utbredningsgräns för blåstång och i området 
finns ett flertal fleråriga växtarter. Förändringar i djuputbredning, täckningsgrad samt artsam-
mansättning och biomassa av den fastsittande undervattensvegetationen inom Kronörens natur-
reservat kommer att följas i ett långsiktigt övervakningsprogram med återkommande invente-
ringar vart 3-4:e år. Övervakningsprogrammet sker inom ramen för uppföljning av biologisk 
mångfald inom naturreservatet och finansieras av medel från Naturvårdsverket för vård och 
skötsel av skyddade områden. Övervakningsmetoden följer den som används inom det nationella 
programmet för övervakning av vegetationsklädda bottnar och övervakningsprogrammet förvän-
tas indikera förändringar i miljötillståndet i norra Bottenhavets kustområde, exempelvis föränd-
ringar i närsaltbelastning och salthalt samt förändringar i ekosystemets funktion. 

Inventeringarna har utförts av Umeå Marina Forskningscentrum på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Västerbotten. Jan Albertsson och Lena Bergström har genomfört inventeringarna, utvärderat 
resultaten samt sammanställt rapporten. 

Gunilla Forsgren
Länsstyrelsen i Västerbotten
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1. Inledning

Kronörens naturreservat etablerades 1975. Naturreservatet utökades 2002 och omfattar nu totalt 
5836 ha varav ca 4500 ha utgörs av vatten. Inom reservatet finns gammal skyddsvärd skog och 
grunda havsvikar med hög biologisk produktion och biodiversitet. Kunskapen om de marina 
värdena i reservatet är delvis bristfällig. 

I föreliggande rapport beskrivs den fastsittande undervattensvegetationen i Kronörens  natur-
reservat i Nordmalings kommun. Rapporten baseras på dykinventeringar utförda av Umeå 
Marina Forskningscentrum (UMF) under 1996, 1997 och 2001. Inventeringarna är utförda på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län och  utgör de första systematiska undersökningarna 
av undervattensvegetationen i området. Rapporten redovisar förändringar i växtsamhället under 
perioden 1996-2001 samt ger rekommendationer för en framtida övervakning av fastsittande 
undervattensvegetation inom naturreservatet. 

Under år 1996 inventerade Jan Albertsson 10 dyktransekter inom naturreservatet (Figur 1). 
På basen av inventeringen framlades en rekommendation av lämpliga lokaler för återkommande 
miljöövervakning. En av lokalerna återbesöktes av Albertsson under hösten 1997 för kvantitativ 
provtagning av växt- och djurliv. Under år 2001 återbesöktes 3 lokaler av Lena Bergström för 
inventering och kvantitativ provtagning av växtbiomassa. 

Kronörens naturreservat vid 
Drivören. Kusten är expone-
rad för vågor och stränderna 
består mest av block och sten 
och i området vid Drivören 
även av häll 

Foto Gunilla Forsgren
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Nr Namn Läge
(latitud longitud)

Riktning
( ° )

Max djup
(m)

Salinitet
(ppt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Stengrundet

Gåsgrundet

Storbådan

Öster om Långroudden

Väster om Långroudden

Tannelbådan

Blågrundshällan

Ledskäret

Ledskärshällan

Drivudden

N 63 º27’,4618
E 19 °31’,2353
N 63 °25’,6951
E 19 °31’,7743
N 63 °24’,4644
E 19  °35’,3277
N 63  °24’,6886
E 19  °30’,6773
N 63  °24’,7332
E 19  °29’,2749
N 63  °24’,9422
E 19  °26’,8579
N 63  °26’,4303
E 19  °25’,1721
N 63  °27’,3314
E 19  °24’,7156
N 63  °26’,6885
E 19  °23’,6512
N 63  °26’,4200
E 19  °20’,7013

70

90

200

50

250

40

280

40

250

290

5.9

9.6

9.0

5.1

8.3

6.2

9.9

5.3

9.7

8.7

4.3

4.3

4.5

4.3

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

--

Tabell 1. Besökta lokaler inom Kronörens naturreservat 1996, deras lägen (startposition) och transekternas 
riktningar (360° kompass). Angivna saliniteter är enligt inventeringstillfället i september 1996.

Figur 1. De undersökta lokalerna läge i Kronörens naturreservat (grön linje).



2. Metodik

2. 1 Dykinventerade lokaler
Inventeringarna år 1996 utfördes på 10 loka-
ler. Deras läge framgår av kartan i figur 1 och 
av tabell 1. Under år 1997 återbesöktes lokal 
9 och under 2001 återbesöktes lokal 5, 9 och 
10. Dessa lokaler ansågs mest lämpliga i upp-
följningssyfte eftersom de ligger förhållandevis 
väl skyddade från lokala sötvattenutflöden, har 
en lämplig bottenlutning, domineras av hårda 
substrat även på djupare bottnar samt har 
god täckning och utbredning av blåstång och 
fleråriga rödalger (Bilaga I). Samtliga dykinven-
teringar utfördes i september månad.

2. 2 Metodik i fält
Dykinventeringarna utfördes längs transek-
ter, enligt rekommenderad metodik för miljö-
övervakning av vegetationsklädda bottnar kring 
Sveriges kuster (Kautsky, 1994; Kautsky, 1999). 
Varje transekt markerades i fält med en mätlina 
som lades ut längs botten, vinkelrätt från stran-
den. Transekten avslutades vid det djup där 
bottenfast vegetation inte längre kunde förvän-
tas förekomma, som djupast ca 10 m i området 
Kronören-Drivören. För att möjliggöra åter-
besök till lokalerna noterades startpunkternas 
position med en GPS och i de flesta fall do-
kumenterads platsen med ett fotografi. Tran-
sekternas riktning noterades med hjälp av en 

360°-indelad undervattenskompass (Tabell 1).
Täckningsgraden av olika växttaxa skattades 

visuellt och bestämdes kontinuerligt inom en ca 
10 m bred “korridor” längs mätlinan. Täck-
ningsgraden av vegetation noterades enligt en 
7-gradig skala (Tabell 2):  

Under inventeringarna år 2001 noterades 
även täckningsgraden för typ av bottensubstrat 
enligt en 7-gradig skala motsvarande den i 
tabell 2. Under inventeringarna 1996 och 1997 
gjordes endast en översiktlig bedömning av 
fördelningen av bottentyper. År 2001 noterades 

Jan Albertsson och Mikael    
Molin ombord på Umeå 
Marina Forskningscentrums 
forskningsfartyg Lotty under 
dykinventeringarna 1996.

Foto : Jonas Wester

Skala Tolkning

100 %

75 %

50 %

25 %

10 %

5 %

+

Heltäckande med endast små hål 
(högst 5 % av botten täckt av annat 
än det som skattas)

Ej heltäckande, men klart mer än 
hälften

Cirka hälften av bottnen täckt

Klart mindre än hälften, men ändå 
bältesbildande

Mer än enstaka exemplar, men inte 
upp till en fjärdedel

Fler än enstaka individer, men 
knappt täckande av ytor

Enstaka individ

Tabell 2. Skala för skattning av vegetationens täck-
ningsgrad (Naturvårdsverket 2000).
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dessutom graden av sedimentation enligt en 
4-gradig skala, dvs. den mängd löst liggande 
partiklar som täcker bottnarna eller vegetatio-
nen (Tabell 3): 

Alla resultat antecknades direkt under 

arbetets gång på vattenfast papper. Observa-
tionernas läge i längsled kunde dokumenteras 
med hjälp av graderingen på mätlinan. Läget i 
djupled uppmättes med en digital djupmätare 
och korrigerades i efterhand för det aktuella 
vattenståndet. Saliniteten mättes i ytvattnet. 

Den använda inventeringsmetodiken skiljde 
sig något mellan åren, framförallt på grund av 
skilda syften med undersökningarna samt på 
grund av att metodiken har utvecklats. Den hu-
vudsakliga målsättningen med inventeringarna 
år 1996 var att finna lämpliga lokaler för en 
fortsatt miljöövervakning. Ett viktigt kriterium 
för en lämplig lokal är tillgången på fleråriga 
växtarter, eftersom dessa gör det lättare att på-
visa långsiktiga miljöförändringar. Därför gavs 
flerårig vegetation prioritet år 1996, medan 
ettårig vegetation behandlades mer översiktligt. 

Målsättningen med inventeringarna 1997 
och 2001 var att kvalitativt och kvantitativ 
beskriva och bestämma täckningsgrad, artsam-
mansättning och biomassa för den fastsittande 
vegetationen. Under dykningarna år 1997 och 
2001 insamlades därför kvantitativa prover. All 
fastsittande vegetation inom 20 x 20 cm ramar 
skrapades loss och togs till vara. Inom varje 
transekt insamlades 9 prover. Dessa placerades 
ut genom djupstratifiering i vegetationszoner, 
så att 3 prover vardera slumpades ut inom den 
övre trådalgszonen, inom blåstångsbältet, samt  
i zonen nedanför blåstångsbältet. Proverna sål-

lades omedelbart efter provtagning genom ett 
0.5 mm såll och förvarades djupfrysta fram till 
sorteringen. Några skillnader i metodiken mel-
lan år 1997 och 2001 förekom (Figur 2). 

1) År 1997 lades tre replikata 20 x 20 cm 
ramar ut slumpmässigt i horsiontalled inom ett 
slumpmässigt valt djup i varje vegetationszon. 
Vegetationszonerna definierades enligt det 
intervall där täckninggraden av en typart var 
minst 25 %. För den översta och nedersta zo-
nen definierades det kollektiva begreppet tråd-
formiga alger som typart och för den mellersta 
zonen blåstång. I den mellersta zonen utslum-
pades dessutom 3 ramar med storleken 50 x 50 
cm, inom vilka endast blåstång insamlades.

2) År 2001 lades tre replikata 20 x 20 cm 
ramar ut slumpmässigt både i djupled och ho-
risontellt inom varje vegetationszon. Den mel-
lersta zonen definierades som det djupintervall 
inom vilket 25 % förekomst av blåstång kunde 
noteras. Den översta och nedersta vegetations-
zonen definierades som det vegetationsklädda 
området över respektive under blåstångszonen. 
För att minimera omfattningen av destruktiv 
provtagning av den långsamt växande blåstång-
en användes inga 50 x 50 cm ramar.

2. 3 Provsortering
De djupfrysta proverna tinades och all vegeta-
tion sorterades till lägsta möjliga taxonomiska 

Skala Tolkning

1

2

3

4

Ingen sedimentation

Lite, om dykare rör handen virvlar 
lite upp men lägger sig genast

Måttlig, det uppvirvlade stannar kvar 
en stund innan det lägger sig

Sedimentationen kraftig och förstör 
sikten för dykaren en lång stund

Tabell 3. Skala för skattning av sedimentationsgraden

20 x 20 cm ram användes för kvantitativ provtagning av 
fastsittande vegetation. Vegetationen skrapades loss och 
samlades upp i påsen för artbestämning och analys av 
biomassa. 

Fo
to

: M
ik

ae
l M

o
lin
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nivå. Biomassan bestämdes separat för varje 
taxa efter torkning till konstant torrvikt (80°C i 
ugn). Då epifyter förekom på blåstång, skra-
pades de loss före vägningen. Epifyternas 
biomassa bestämdes tillsammans med övriga 

alger av samma taxa. År 1997 bestämdes även 
faunans artsammansättning och biomassa i 
proverna. Biomassan av fauna inkluderar even-
tuella skal. 

Figur 2. Skiss över utslumpningen av provramar för kvantitativ provtagning 1997 och 2001.  Bägge åren togs 
tre små ramprover (20 x 20 cm) i vardera av de tre vegetationszonerna. 1997 gjordes utslumpningen i två 
steg; först slumpades ett läge i längsled längs mätlinan ut i varje zon (svarta pilar). Därefter slumpades lägena 
i bredd ut för tre ramar på varje längsläge. Ramarna inom varje zon hamnar då på samma djup och läge i 
längsled. 2001 gjordes utslumpningen i ett steg. Ramarna inom varje zon utslumpades oberoende av varan-
dra och hamnar sannolikt på olika djup och läge i längsled. De olika zonernas djuputbredning har definierats 
innan utslumpningarna. Utöver de små  ramarna användes även tre större ramar (50 x 50 cm) i blåstångs-
zonen 1997. Dessa slumpades ut på samma sätt som de små ramarna, men endast blåstången togs tillvara. 
Transekternas bredd har överdrivits i figuren för att underlätta förståelsen. Streckade linjer =  transekternas 
yttergränser. Horisontella heldragna linjer = gränserna mellan zonerna. Vertikal heldragen linje = mätlinan. 
Svarta cirklar = provramarna.
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3. Resultat

I detta avsnitt sammanfattas resultaten från 
samtliga inventeringar. En detaljerad beskriv-
ning av artfördelning och biomassa av makro-
fyter för respektive inventeringsomgång finns i 
bilagorna I - III.

3. 1 Vegetationsklädda bottnar i Kronörens 
naturreservat 
Området Kronören-Drivören befinner sig 
geologiskt sett i övergången mellan den höga 
klippkusten i Ångermanland och Västerbot-
tens låga moränkust. Området är ett av få rena 
skärgårdsområden längs den svenska delen av 
Bottniska viken. De yttre delarna av naturreser-
vatet är starkt exponerade för vind och vågor, 
medan det i mer skyddade lägen förekommer 
en viss sedimentation av fint material. De flesta 
stränder är relativt långgrunda. Oftast domine-
ras bottensubstratet av block eller häll närmast 
ytan, för att övergå till sten, grus, eller ibland 
sand längre ner. Klippstränder förekommer 
främst i de västra delarna av reservatet. Rena 
mjukbottnar ingick inte i inventeringarna. 

Områdets undervattenssamhälle är en bland-
ning av marina, limniska och brackvattenarter. 
Trådformiga alger dominerar vegetationen, 
bland vilka de vanligaste arterna är grönalgen 
grönslick (Cladophora glomerata), brunalgerna 
trådslick (Pilayella littoralis) och brunborsting 
(Sphacelaria arctica), samt rödalgen ullsleke (Cera-

mium tenuicorne). Vegetationens vertikala utbred-
ning uppåt är främst påverkad av exponerings-
graden, d v s hur utsatt lokalen är för vågor 
och iserosion. Den nedre djuputbredningen 
regleras av tillgången på ljus och på lämpligt 
substrat. På grundare vatten förekommer 
således endast ettåriga arter, medan de fleråriga 
arterna är hänvisade till djup som skyddar mot 
iserosion. På mycket exponerade lokaler, t ex 
Storbådans sydsida (lokal 3) förekommer näs-
tan enbart ettåriga arter längs hela transekten. 
Vanliga djurarter i den vegetationsklädda zonen 
är märlkräftor (Gammarus spp.), algsnäckor 
(Theodoxus fluviatilis) och pungräkor (Mysidae), 
samt de fastsittande arterna havstulpan (Balanus 
improvisus) och mossdjur (Electra crustulenta). 
Blåmusslan (Mytilus edulis), som har sin nordliga 
utbredningsgräns i Bottenhavet, påträffades på 
endast en lokal (lokal 2, Gåsgrund). 

3. 2 Arter nära sin nordliga utbrednings-
gräns
Den fleråriga brunalgen blåstång (Fucus vesiculo-
sus) befinner sig vid området Kronören-Drivö-
ren nära sin nordliga utbredningsgräns i Öst-
ersjön. År 1996 noterades den på åtta av de tio 
undersökta lokalerna, och på fem av lokalerna 
hade den en täckningsgrad om minst 25 % vid 
sitt optimala djup. Dess totala djuputbredning 
sträckte sig från 1 till 8 meter, med ett generellt 
optimum vid 3-5 meters djup. Täckningsgraden 
av blåstång är i allmänhet högre i naturreserva-
tets västra delar. Det beror förmodligen på att 

Trådformiga alger är vanliga 
på alla djup. På bilden ses 
grönslick (Cladophora) 
och ullsleke (Ceramium 
tenuicorne) tillsammans med 
glest växande blåstång på 
en blockdominerad botten.

Foto: Susanne Qvarfordt
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sötvattentillförsel från Lögdeälven och Leduån 
påverkar vattenförhållandena i reservatets 
östra delar så att blåstången missgynnas. Andra 
marina arter med en nordlig utbredningsgräns 
nära Kronören-Drivören, och som noterats 
inom naturreservatet, är rödalgerna Ahnfeltia 
plicata, gaffeltång (Furcellaria lumbricalis), Poly-
siphonia fucoides, Polysiphonia fibrillosa och ishavs-
rödblad (Phyllophora truncata), samt brunalgerna 
snärjtång (Chorda filum), skäggalg (Dictyosiphon 
foeniculaceus) och Stictyosiphon tortilis.

3. 3 Diversitet 
Sammanlagt under inventeringarna påträffades 
29 arter av vattenlevande växter (Tabell 4). Av 
dessa är 22 makroalger, fördelat på 6 brunalger, 
9 rödalger, 3 grönalger, 1 kransalg, 1 gulgrönalg 
och 2 blågrönalger. Därtill noterades 1 mossa 
och 6 fröväxter. 

En relativt stor del av arterna förekom en-
dast under ett av de undersökta åren. Det beror 
framför allt på skillnader i antalet undersökta 
lokaler och i metodik. Till exempel ingick inga 
mjukbottenlokaler 1997 och 2001, vilket förkla-
rar frånvaron av fröväxter dessa år. En del av 
variationen kan också bero att sällsynta arter 
har en lägre sannolikhet för att upptäckas. Som 

framgår av tabell 4 är kvantitativ provtagning 
nödvändig för att få en så komplett bild av den 
totala diversiteten som möjligt. Många arter är 
helt enkelt små och svåra att upptäcka i fält. 

3. 4 Utbredningsmönster
Den rumsliga variationen i artsammansättning 
framgår av kolumn 2 (Skattning) i tabell 4. Där 
anges de dominerande arternas frekvens (%) 
enligt 1996 år inventering av 10 lokaler. Av 
totalt 19 noterade arter påträffades 7 arter på 
minst hälften av lokalerna, medan 6 arter en-
dast påträffades på en lokal. De mest utbredda 
arterna var grönslick (C. glomerata), ullsleke (C. 
tenuicorne), blåstång (F. vesiculosus), gaffeltång 
(F. lumbricalis), tarmtång (Enteromorpha sp.), 
vattenmossa (F. dalecarlica) och borstnate (P. 
pectinatus). En detaljerad beskrivning av samtliga 
lokaler som inventerades 1996 finns i bilaga I 
och tabell 5.

Djuputbredningen hos de till biomassan do-
minerande arterna framgår av figur 3. Figuren 
visar vegetationens sammansättning enligt den 
kvantitativa provtagningen på lokalerna 5, 9 
och 10 år 2001. Fyra arter utgjorde minst 25 
% av biomassan inom minst ett djupintervall. 
Grönslick och ullsleke dominerade i den övre 

Figur 3. Biomassan hos de dominerande arterna inom olika djupintervall, enligt den kvantitativa provtagning-
en år 2001. I figuren har värden för alla tre transekter slagits samman. Värden inom parentes anger antalet 
prover som medelvärdet i respektive djupintervall grundar sig på. Spridningsmåttet anger standardfelet (SE) 
för den totala biomassan inom djupintervallet.
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Vetenskapligt namn Svenskt namn enligt 
Foberg 1994 

Skattning
1996  2001

Provtagning
1997   2001

Totala antalet
taxa/grupp

Brunalger
Chorda filum
Dictyosiphon foeniculaceus
Fucus vesiculosus
Pilayella littoralis
Sphacelaria arctica
Stictyosiphon tortilis

Snärjtång
Skäggalg/Skäggtång
Blåstång
Trådslick
Brunborsting

   
    10

    80     100
             100

                66
     100    100
     100    100
     100    100
                66

6

Rödalger
Ahnfeltia plicata
Ceramium tenuicorne
Furcellaria lumbricalis
Hildenbrandia sp.
Phyllophora truncata
Polysiphonia fibrillosa
Polysiphonia fucoides
Rhodochortron purpureum
Rhodomela confervoides

Ullsleke
Gaffeltång

Ishavsrödblad

Rödris

    90     100
    60      66
    10
    10

    10

    100
    100    100
    100    100

               66
    100     33
               33
               33

9

Grönalger
Chaetomorpha sp.
Cladophora glomerata
Enteromorpha sp.

Grönslick
Tarmtång

    90     100
    60

    100
    100    100
              100

3

Kransalger
Chara aspera Borststräfse     20

1

Gulgrönalger
Vaucheria dichotoma Sjalgräs     10

1

Blågrönalger
Rivularia sp.
Tolypothrix sp.

Rivularia     20     100     33
             100

2

Mossor
Fontinalis dalecarlica Dalkarlsmossa

    
    60     100     100    100

1

Fröväxter
Callitriche hermaphroditica
Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
P. perfoliatus
Ranunculus baudotii
Zannichellia palustris

Höstlånke 
Axslinga
Borstnate
Ålnate
Vitstjälksmöja
Särv

    20
    30
    50
    30
    10
    20

6

Antal undersökta 
transekter
Antal taxa

    10       3
    19       6

       1        3
      11      16 29

Tabell 4. Lista över arter/släkten noterade inom Kronörens naturreservat. Det totala antalet arter inom varje 
grupp anges i kolumnen längst till höger. Kolumnerna i mitten anger om arten noterats under skattningen i 
fält och/eller i samband med kvantitativ provtagning, samt årtal. Siffervärdena anger frekvens förekomst vid 
respektive tillfälle, baserat på det totala antalet besökta lokaler. Antalet undersökta transekter anges längst 
ner i tabellen, separat för varje kolumn. 
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delen av transekten (0-2, respektive 2-4 meters 
djup) och brunborsting  (Sphacelaria arctica) ned-
anför 4 meters djup. Brunslick (Pilayella litto-
ralis) var vanlig i alla transekter, utan koppling 
till något specifikt djupintervall. De perenna 
arterna blåstång och gaffeltång utgjorde endast 
en liten del av biomassan år 2001. Blåstångens 
optimum låg vid intervallet 2-4 meters djup (9 
% av biomassan) och gaffeltångens optimum 
vid 6-8 meters djup (6 % av biomassan). Det 
totala artantalet var som högst vid 2-4 meters 
djup, där 13 av totalt 16 noterade arter påträf-
fades.

3. 5 Jämförelser mellan inventeringarna 
1996-1997 och 2001

3. 5. 1 Blåstångens djuputbredning
Tre transekter inventerades visuellt både 1996 
och 2001. En jämförelse mellan de båda åren 
visar ett överlag oförändrat utbredningsmöns-
ter hos blåstången, men den rumsliga variatio-
nen var hög. På lokal 5 var både det optimala 
(= minst 25 % täckning) och det totala djuput-
bredningsintervallet (= minst enstaka individ) 
mindre vid återbesöket. På lokal 9 var utbred-
ningen likartad, och på lokal 10 noterades ett 
större optimalt och ett djupare totalt djuput-
bredningsintervall vid återbesöket (Figur 4). 

En del av skillnaden mellan år kan förklaras 
av naturlig variation mellan de båda åren (se 
även avsnitt 4.2). På lokal 5 indikerade förslit-

ningsskador på den kvarvarande tången att 
minskningen sannolikt orsakats av iserosion. I 
hela det undersökta djupintervallet på lokal 5 
förekom trådformiga alger rikligt, framför allt 
epifytiskt växande ullsleke (Ceramium tenuicorne). 
Vid transektens slut förekom ställvis 50 % 
täckning av lösdrivande trådalger. Dessa fakto-
rer försämrade sikten så att enstaka individer av 
blåstång kan ha varit svåra att upptäcka vid det 
nedre maximala djupet. På de övriga lokalerna 
var graden av påväxt på tången låg och tången 
gav ett vitalt intryck. Även juvenila nyrekryte-
rade individer observerades.

3. 5. 2 Vegetationens allmänna djuputbred-
ning
Eftersom fokuseringen under 1996 års inven-
teringar huvudsakligen lades vid fleråriga arter, 
har endast en grov jämförelse gjorts av tran-
sekternas allmänna utseende mellan de båda 
åren (Figur 5). Vegetationens totala täcknings-
grad och utbredningsdjup var förhållandevis 
likartad mellan de båda åren. Täckningsgraden 
var i allmänhet lägre än det tillgängliga hårda 
substratet, speciellt i de övre och nedre delarna 
av transekterna. Det var en stark dominans av 
trådformiga arter på alla djup.  

3. 5. 3 Vegetationens biomassa
På lokal 9 insamlades kvantitativa prover både 
år 1997 och 2001. Det fanns en tydlig skillnad 
i biomassa mellan de båda åren. En jämförelse 
indikerar att totala biomassan på lokalen hade 
minskat med 57 %, framför allt på grund av en 
lägre biomassa blåstång år 2001 (Figur 6). Skill-
naden kan till en viss del förklaras av skillnader 
i metodik. Vid insamlingen år 1997 slumpa-
des alla ramar ut på ett djup där blåstångens 
täckningsgrad var minst 25 %, medan de år 
2001 slumpades ut inom hela blåstångzonen 
(se avsnitt 2.2). Eftersom blåstång ofta före-
kommer fläckvis inom sin zon, kan den senare 
metodiken leda till en lägre erhållen biomassa 
blåstång. Men även om man endast jämför de 
replikat med högst biomassa respektive år är 
skillnaden tydlig, eller 50 %. Den högsta totala 
biomassan i ett replikat var 240 g torrvikt /m² 
år 1997 och 118 g torrvikt /m² år 2001 (om-
räknat till g/m²).
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Figur 4. Blåstångens djuputbredning under år 1996 och 
2001 på lokal 5, 9 och 10 i Kronörens naturreservat. De grå 
fälten anger djuputbredningen för bältesbildande blåstång 
(= minst 25 % täckningsgrad). Den heldragna vertikala 
linjen anger det maximala djuputbredningsintervallet (= 
minst enstaka individ). 
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Figur 5. Översikt över de transekter (lokal 5, 9 och 10) som besöktes både år 1996 och 2001. Svarta staplar vi-
sar täckningsgraden av blåstång. Grå staplar visar täckningsgraden av övriga arter, huvudsakligen represente-
rade av trådformiga arter. Förekomsten av andra upprätta perenna arter än blåstång var låg. Täckningsgraden 
är över 100 % eftersom flera alger är epifytiska. De heldragna linjerna visar andelen tillgängligt hårt substrat 
(häll, block, sten eller grus) på lokalen. Sedimentationsgraden var i allmänhet låg.
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4. Diskussion

4. 1 Kronörens naturreservat ur bevarande-
synpunkt
Kronören-Drivören är unikt som marint natur-
reservat i Sverige, eftersom det är den nordliga 
utposten för flera marina makroalger i Öster-
sjön. Området hyser livskraftiga populationer 
av den ekologiskt viktiga blåstången, som har 
en stark strukturerande roll i undervattens-
miljön längs hela den svenska Östersjökusten. 
Även andra brunalger och flera rödalger har sin 
nordligaste noterade utbredning i området. Det 
gör att området är värt att bevara och bevaka ur 
biodiversitetssynpunkt.

Området lämpar sig dessutom väl för miljö-
övervakning av grunda vegetationsklädda 
bottnar, eftersom det är förhållandevis opåver-
kat av lokala utsläppskällor. Eventuella föränd-
ringar i området kan därför sannolikt härledas 
från storskaliga förändringar i Bottniska vikens 
vattenmiljö. Eftersom det är ett av få kust-
områden av skärgårdstyp på den svenska sidan 
av Kvarken har det en ovanligt stor habitatrike-
dom. Lokaler lämpliga ur övervakningssyfte är 
lätta att finna inom ett förhållandevis litet och 
tillgängligt område.

4. 2 Förändringar över tid 
Tre lokaler kunde jämföras med avseende på 
skattad förekomst av dominerande arter och 

djuputbredningen av blåstång under en femårs-
period. En lokal kunde jämföras med avseende 
på kvantitativa förändringar under en fyraårs-
period. Detta motsvarar dock bara ett replikat 
statistiskt sett. 

Resultaten  tyder på stor variation mellan 
lokaler i blåstångens djuputbredning (Figur 
4, avsnitt 3.5.1), och en minskning i blåstång-
ens biomassa under en 4-års period på lokal 9 
(Figur 6, avsnitt 3.5.3). Med avseende på andra 
arter än blåstång finns det ännu inte tillräckligt 
stort material för att göra jämförelser i tid.

En potentiell osäkerhet i skattningen av 
täckningsgrad är att olika personer gjort be-
dömningarna de båda åren. Variationen kan 
även förklaras av naturlig variation eller skill-
nader i utplaceringen av transektens nedre del. 
Om blåstången förekommer fläckvis på ett 
område och om transekten vid återbesöket inte 
träffar exakt på samma ställe som vid det första 
besöket, finns det en möjlighet att täcknings-
graden på ett visst djup bedöms olika från år 
till år. Detta fel bör emellertid vara relativt litet 
eftersom skattningarna gjorts inom breda ”kor-
ridorer” längs transekterna. Blåstångens totala 
utbredningsdjup är ett mer stabilt mått i detta 
avseende, men ekologiskt sett är det intressant 
att också känna till det optimala utbrednings-
djupet. 

En osäkerhet i bedömningen av biomassa-
förändringar är att olika metodik tillämpades 

På stränderna i Kronörens 
naturreservat hittar man små 
driftvallar av blåstång. Här 
syns en ruska som ryckts loss 
från botten och spolats upp 
på land.

Foto: Gunilla Forsgren
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vid de båda insamlingstillfällena, samt bristen 
på replikering av lokaler. En tydligare bild av 
läget kommer att framträda under kommande 
provtagningar, när det är möjligt att göra åter-
besök på tre lokaler. 

4.3 Rekommendationer vid fortsatt miljö-
övervakning
Vegetationen i kustzonen är en ekologiskt 
mycket viktig del av havets ekosystem. Vege-
tationssamhällen utgör föda och skydd för 
ryggradslösa djur, fiskar och fåglar. Energimäs-
sigt fungerar den fastsittande vegetationen som 
både filter och buffert för näringsämnen och 
stabiliserar kolomsättningen i vattnet.  Det är 
därför viktigt att ha ett friskt kustekosystem.

Området Kronören-Drivören är gynnsamt 
för övervakning av vegetationen: 

1) eftersom här finns naturligt rik blåstångs-
vegetation i god kondition. Eftersom blås-
tången är känslig för övergödning och giftiga 
ämnen är den även en utmärkt indikator för 
miljöförändringar i vattnet. Parametrar som 
blåstångens utbredningsdjup, maximal täck-
ningsgrad och grad av nyrekrytering är goda 
indikatorer på havets hälsa.

2) eftersom området hyser ett flertal marina 
arter som på grund av den låga salthalten här 
lever på gränsen till sin naturliga utbredning 
i Östersjön. I området återfinns flera arter 
med god spridningsförmåga och som snabbt 
svarar på miljöförändringar i t. ex. salhalt eller 
näringshalt. Förekomst och diversitet av dessa 
arter torde därför vara en god miljöindikator i 
Kronören-Drivören området. Eftersom arterna 
ofta är små eller förväxlingsbara i fält bör de 
framför allt övervakas genom kvantitativ prov-
tagning.

Miljöövervakningens målsättning är att 
urskilja långtidsförändringar i vegetationssam-
hället orsakade av förändringar i t ex klimat, 
salthalt, eller belastning av näringsämnen och 
miljögifter från vegetationens naturliga varia-
tion. Makroalgsamhället är ett system med en 
hög naturlig dynamik i tid och rum. Speciella 
betingelser för området Kronören-Drivören 
är att många arter förekommer fläckvis och att 
flertalet arter har en låg utbredning. Områdets 
nordliga läge gör att slumpmässiga föränd-

ringar, i form av t ex iserosion, kan ha en stor 
effekt på lokal nivå. För att täcka in denna na-
turliga variation hos den fleråriga vegetationen 
krävs ett övervakningsprogram med tillräckligt 
antal stationer

Målsättningen med miljöövervakningen styr 
i hög grad vilken inventeringsmetodik som bör 
väljas för ett visst område. Målsättningen avgör 
även ett övervakningsprograms omfattning i tid 
(period mellan återkommande inventeringar) 
och rum (antal stationer inom ett område). I 
den fortsatta diskussionen särskiljer vi mellan 
två huvudsakliga målsättningar: dels att inom 
ett avgränsat område övervaka förändringar 
i biodiversiteten ur ett helhetsperpektiv, dels 
att använda särskilda arter som indikatorer på 
förändringar i vattenmiljön. Dessutom rekom-
menderas  en lämplig rumslig omfattning av ett 
övervakningsprogram för de två inriktningarna. 

Eftersom makroalger har en generationstid 
från 1-2 år (kortlivade arter) till 3-5 år (långli-
vade arter) är en period mellan inventeringarna 
på 3-5 år lämplig i båda fallen.

4.3.1 Biodiversitet
Kvantitativ provtagning är det bästa sättet 
att skatta den totala biodiversiteten inom ett 
område (jämför Tabell 4). Vid en given standar-
diserad ansträngning får man ett relativt mått 
som kan jämföras mellan områden och mellan 
år, t ex för att utvärdera variation i artantal, 
förekomst av marina arter vid sin utbrednings-
gräns, eller relativ förekomst av eutrofierings-
gynnade arter. 

År 2001 samlades kvantitativa prover in från 
tre replikata lokaler, vilket är ett rekommende-
rat minimum (Kautsky, 1999). Det visade sig 
vara en rimlig ansträngning tidsmässigt och gav 
en tillfredställande bild av diversiteten i om-
rådet. Totalt påträffades 80 % av de hårdbot-
tenlevande arter som noterats inom området 
som helhet under inventeringarna, eller 16 av 
20 arter. 

Fördelen med att koncentrera den kvantita-
tiva provtagningen till tre förutbestämda djup, 
som vid provtagningen 1997, är att samma djup 
på en transekt kan jämföras med sig själv från 
år till år. På det viset kan man minska variatio-
nen. Svagheten med metodiken är att den för-
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utsätter att djupet för maximal täckningsgrad av 
dominerande arter bibehålls mer eller mindre 
oförändrat i tid. Detta uppfylls inte alltid i 
Bottniska viken, där vegetationen inte alltid är 
tydligt zonerad i djupled. Specifikt för blåstång 
gäller att den kan ha en låg täckningsgrad inom 
ett förhållandevis brett område. Blåstångens 
totala vertikala djuputbredningsintervall är 7 
meter, vilket ofta utgör mer än 100 m i hori-
sontal led på en långgrund strand. Inom detta 
intervall varierar blåstångens täckningsgrad  
mer eller mindre fläckvis. En utslumpning av 
ytor för den kvantitativa provtagningen, enligt 
metodik använd 2001, tenderar att ge högre 
variation mellan replikat men ger istället en 
mer representativ bild av den vegetationsklädda 
zonen och av artsammansättningens variation 
med djupet.   

4.3.2 Indikatorarter
Blåstång fungerar som en etablerad miljöin-
dikator i Östersjön (Nordiska ministerrådet, 
1996). Eftersom den förekommer i Kronörens  
naturreservat, och dessutom har sin nordliga 
utbredningsgräns där, finns det god anledning 
att följa dess dynamik i området. Resultaten 
av 2001 års återbesök till tre lokaler visade att 
den lokala variationen i djuputbredning var hög 
(Figur 4, avsnitt 3.5.1). Det kan vara svårt att få 
en god bild av reella förändringar i dess ut-
bredning på basen av endast tre transekter. Att 
kontrollera blåstångens förekomstintervall och 
täckningsgrad på en lokal är dock en förhål-
landevis enkel och snabb åtgärd. För att få en 
så god utdelning som möjligt vid en satsning 
på miljöövervakning av området är det mycket 
rimligt att öka antalet lokaler för övervakning 
av blåstångens djuputbredning till 6 (i stället 
för nuvarande 3), som ett komplement till den 
metodik som användes 2001. 

Ett förslag på lokaler för detta ändamål är 
lokal nummer 5, 6, 7, 9 och 10, vilka alla hade 
bältesbildande blåstång enligt 1996 års inven-
tering. Därtill skulle ytterligare en lokal kunna 
väljas på Truthällan, mellan lokal 9 och 10, 
eftersom där veterligen förekommer bältesbil-
dande blåstång.
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Bilaga I  

Beskrivning av undervattensvegetationen 
på 10 inventerade lokaler inom Kronörens 
naturreservat 1996
Nedan följer en detaljerad beskrivning av sam-
tliga 10, subjektivt utvalda, lokaler som inven-
terades 1996 (Figur 1 och Tabell 1), samt en 
rekommendation av val av lokaler för återkom-
mande miljöövervakning. En sammanfattning 

av artsammansättningen på lokalerna framgår 
av tabell 5.

Lokal 1. Stengrundet
Denna transekt utgår från den lilla ön Sten-
grundet i reservatets nordöstra, av Nord-
malingsfjärden mer sötvattenpåverkade delar. 
Dykningen gjordes från östra stranden i rikt-
ning 70°. Botten sluttar först brant ned till ca 
1.7 meter och består här av block, till 50 % 

Vetenskapligt namn Svenskt namn enligt 
Foberg 1994 

Lokal
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Frekvens
(%)

Brunalger
Chorda filum
Fucus vesiculosus

Snärjtång
Blåstång

                                                         +
 1     1            1      2   1(2)  2            2      2

10
80

Rödalger
Ceramium tenuicorne
Furcellaria lumbricalis
Hildenbrandia sp.
Phyllophora truncata
Polysiphonia fucoides

Ullsleke
Gaffeltång

Ishavsrödblad

 2     2     2     2     2     2     2            2      2 

        1           +     +    +                  1      1
                     +
                                                        +
                                                        +

90
60
10
10
10

Grönalger
Cladophora sp.
Enteromorpha sp.

ex. arten Grönslick
Tarmtång

 2     2     2     2     2     2     2             2     2
        +    +                  +    +            +    +

90
60

Kransalger
Chara aspera Borststräfse                                    2     1 20
Gulgrönalger
Vaucheria dichotoma Sjalgräs                                                   2 10
Blågrönalger
Rivularia sp. Rivularia  2                                       1 20
Mossor
Fontinalis dalecarlica Dalkarlsmossa  1     1          1                    +             1     1 60
Fröväxter
Callitriche hermaphroditica
Myriophyllum spicatum
Potamogeton pectinatus
P. perfoliatus
Ranunculus baudotii
Zannichellia palustris

Höstlånke 
Axslinga
Borstnate
Ålnate
Vitstjälksmöja
Särv

                                          1     1
                                    1    1     2
 1(2)             1(2)          2    1     2
                    1(2)         1(2)        2
                                          +
                                     +         2

20
30
50
30
10
20

Summa taxa  5   6    3    8    4    10    10    6    9   6
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Tabell 5. Lista över arter/släkten noterade vid 1996 års inventering av 10 lokaler inom Kronörens naturreser-
vat. För lokalernas läge, se figur 1 och tabell 1. Teckenförklaring: + = mindre än 5 %, 1 =  5-10 %,  2 = minst 25 
% täckningsgrad någonstans i transekten. Värden inom parantes anger förekomst i små begränsade ytor. 



övervuxna av fintrådiga alger samt till 25-50 
% övervuxna av små klot av blågrönalgen 
Rivularia (Rivularia sp.) Därefter är transekten 
långsamt sluttande med botten bestående av 
en blandning av sten-sand-grus med inlagrat 
finmaterial omväxlande med tre utspridda, 
7-18 meter breda hällar med ett millimetertunt 
sedimentlager på. Strax nedanför blockzonen 
påträffades borstnate (Potamogeton pectinatus), 
5-10 % täckningsgrad mellan 1.7 och 3.1 meter 
som nådde 25 % täckning inom ett litet be-
gränsat område. Enstaka exemplar av blåstång 
(Fucus vesiculosus) började uppträda vid 1.3 
meters djup och förekom därefter med fåtaliga 
ruskor, 5 % täckning, ned till 5.2 meters djup, 
hela vägen med små plantor och till synes i 
dålig kondition. Vattenmossa (Fontinalis sp.) 
fanns med täckning 5 % från 1.0 till 5.4 me-
ters djup. I övrigt bestod vegetationen i denna 
del av fintrådiga alger, troligen mest ullsleke 
(Ceramium tenuicorne) och grönslick (Cladophora 
sp.) De täckte ca 25 % av substratet i den övre 
delen men endast 5-10 % i det nedre avsnittet 
där också en hel del av dem låg lösa på bot-
ten. Transektens längd översteg 100 meter och 
avslutades på 5.9 meters djup på en sand-grus-
botten med lite mjukt mellanmaterial.

Lokal 2. Gåsgrundet
Transekten har sin utgångspunkt på Gåsgrun-
dets östra strand på öns norra del och döks i 
90° riktning. Efter en blockig grund zon, till 
hälften täckt av ettåriga fintrådiga alger och 
enstaka tarmtång (Enteromorpha sp.), påträffades 
första blåstångindividen på 3.1 meters djup. 
Blåstång (Fucus vesiculosus) förekom därefter 
sparsamt, 5 % täckning, i en blockig-stenig 
zon ned till 5.8 meter tillsammans med ca 75 
% fintrådiga alger. Vattenmossa (Fontinalis sp.) 
växte med 5 % täckning mellan 2.5-6.2 meter. 
I den djupare undersökta zonen, nedanför 5.8 
meter, består botten mest av block i den övre 
delen men övergår successivt i sten och grus 
längre ned. Förutom fintrådiga alger, mest 
ullsleke (Ceramium tenuicorne), förekom rödalgen 
gaffeltång (Furcellaria lumbricalis), 5 % täckning, 
mellan 6.9 och 9.6 meter. Här påträffades också 
inventeringens enda blåmussla (Mytilus edulis) på 
8.9 meters djup samt en del mossdjur (Electra 

crustulenta) och havstulpan (Balanus improvisus) 
på stenar. 

Lokal 3. Storbådan
En långt utskärs belägen lokal där linjen utgår 
från Storbådans södra strand och löper i rikt-
ning 200°. Transekten ger ett mycket exponerat 
intryck, troligen till följd av kraftig ispåverkan, 
och flerårig vegetation verkar saknas helt. Häl-
lor med spridda större block dominerar bot-
tensubstratet ända ned till 6 meter. Stora block 
med enstaka större hällor utgör bottentyp från 
6 till 9 meter, ca 125 meter från land där dykt-
ransekten avslutades. Endast ettåriga fintrådiga 
alger kan hävda sig i den utsatta miljön utmed 
linjens hela längd. De förekom rikligast vid ca 
5-6 meters djup där de täckte hällarna nästan 
helt, men täckte endast 10 % grundare än ca 
1.7 meter. De var en blandning av grönslick 
(Cladophora sp.) och ullsleke (Ceramium tenui-
corne), möjligen med övervikt av den senare i 
de djupare delarna och tvärtom i de grundare 
avsnitten. Enstaka fynd av tarmtång (Entero-
morpha sp.) gjordes vid 1.1 meters djup. I övrigt 
iakttogs enstaka havstulpaner (Balanus improvi-
sus) på block i transektens djupare delar.

Lokal 4. Långrouddens östra sida
Transekten utgår från ett litet skär strax utanför 
Lillhamn på Långrouddens östra strand och 
löper i 50° riktning. För transekten som hel-
het gäller att det grövre bottenmaterialet oftast 
är uppblandat med sedimenterat finmaterial, 
vilket har gynnat förekomsten av några arter 
av fanerogamer. Täckningen av fintrådiga alger 
var hög längs hela transekten, oftast 50-100 %, 
men det var ofta fråga om lösliggande indivi-
der. Det fanns även gott om svackor där vid-
sträckta sjok av lösliggande, främst fintrådiga 
alger, men även enstaka blåstång (Fucus vesicu-
losus) hamnat. De första ca 30 metrarna sluttar 
botten till ett djup av 3.8 meter och domineras 
av block med sten, sand och något finmaterial 
emellan. Omedelbart nedanför strandhällan 
påträffades några skott av borstnate (Potamoge-
ton pectinatus) och ålnate (Potamogeton perfoliatus). 
Den förstnämnda förekom även med 25 % 
täckning på en några kvadratmeter stor fläck 
på 2.6 meters djup och hittades som djupast på 
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4.4 meter med några små isolerade skott. På en 
lika stor fläck på 3.6 meters djup växte ålnate 
med 25 % täckning. Nedanför detta sluttar 
botten långsamt ner till 5.1 meters djup där 
transekten avslutades, ca 55 meter från land. 
Förutom ett grusdominerat mindre avsnitt i 
den djupaste sänkan utgörs botten mest av 
sten, blandat med finare fraktioner och spridda 
block. Ettåriga lösliggande alger satte sin prägel 
på denna zon. I övrigt växte enstaka blåstång, 
5 % täckning, från 1.4 meter och nedåt samt 
vattenmossa (Fontinalis sp.) med några spridda 
observationer mellan 2.6 och 3.9 meter. De 
sista ca 20 meterna innan dyktransekten avslu-
tades grundar den upp något och övergår igen i 
blockdominans. Här påträffades ett stort block 
med några havstulpaner (Balanus improvisus) 
och fläckar med röd beläggning av den skorp-
bildande rödalgen Hildenbrandia sp. Några 
exemplar av rödalgen gaffeltång (Furcellaria 
lumbricalis) iakttogs också i denna zon.

Lokal 5. Väster om Långroudden
Lokalen har ett tämligen exponerat läge och 
utgår från en flack storblockig strand på Haren 
något nordväst om Långroudden. Transekten 
är 130 meter lång och döks i 250° riktning. Den 
första ca 65 meter breda vågutsatta zonen ned 
till 3.5 meter utgörs av kalspolade större block 
och stenar och hyste nästan uteslutande ettåriga 
fintrådiga alger, mest intensivt färgade grön-
slick (Cladophora sp.) som täckte 25-75 % av 
underlaget. Någon enstaka individ av blåstång 
(Fucus vesiculosus) påträffades från 2.1 meter och 
nedåt, oftast i någon skyddad skreva. I zonen 
mellan 3.5 och 7.6 meters djup förändras bot-
ten gradvis från blockdominans i övre delen till 
lika delar block-sten med 10 % kala sandfläckar 
längre ned. I hela detta avsnitt förekom blå-
stång som nådde 25 % täckningsgrad mellan 
djupen 4.1 och 5.2 meter och såg ovanligt väl-
mående ut. Två skilda observationer av rödal-
gen gaffeltång (Furcellaria lumbricalis) gjordes vid 
4.9 och 7.6 meter. Vegetationen i övrigt bestod 
här av fintrådiga alger som täckte ca 75 % av 
botten i den övre delen  men minskade till 25 
% längre ned. Det föreföll mest röra sig om en 
blandning av grönslick (Cladophora sp.) och ulls-
leke (Ceramium tenuicorne) med den förstnämnda 

dominerande överst och vice versa. Djupare 
än 7.6 meter övergår botten i ren vågmönstrad 
sand men med gott om uppstickande block och 
stenar. 10-25 % av blocken var täckta av fin-
trådiga alger, mest rödalgen ullsleke (Ceramium 
tenuicorne), men i övrigt saknades vegetation här. 
I sänkor hade en del lösliggande alger samlats.

Lokal 6. Tannelbådan
Lokalen är belägen på Tannelbådans något 
skyddade NO-sida strax söder om klapper-
stensfältet och döks i riktning 40°. Transektens 
första ca 20 meter ned till 1.6 meters djup 
domineras av lika delar block och sten. Här 
bestod vegetationen främst av fintrådiga alger 
som täckte 50-75 % av underlaget. I dess nedre 
del finns en smal zon med inblandning av 
finare partikelstorlekar och där tillkom 25 % 
kransalger, huvudsakligen borststräfse (Chara 
aspera), och 5 % axslinga (Myriophyllum spicatum). 
Resten av transekten är en sakta sluttande sten-
grus-sandblandad botten med enstaka större 
stenar till transektens slut, som låg ca 120 
meter från land på 6.2 meters djup. Förutom 
varierande täckning av fintrådiga alger var den 
mest iögonfallande växtligheten i övre delen 
av denna zon en “äng” av 1-2 decimeter hög 
borstnate (Potamogeton pectinatus). Den täckte 
50-75 % mellan 1.6-3.6 meter och glesnade 
successivt nedåt. Enstaka skott hittades ända 
ned till 5.5 meters djup. Emellertid visade sig 
några av dessa djupare, från 4.5 meter,  tillva-
ratagna småvuxna exemplaren vara en särvart 
(Zannichellia sp.) och fördelningen mellan dessa 
bägge är något oklar i den lägre zonen. I övrigt 
förekom blåstång (Fucus vesiculosus) från 2.9 me-
ter och transekten ut. Täckningen var låg, 5-10 
%, men nådde ställvis upp till 25 % mellan 3.9 
och 4.8 meter. Sporadiskt iakttogs axslinga ned 
till 4.8 meter och kransalger med 5-10 % täck-
ning (i enstaka grupp 25 %) ned till 3.6 meter. 
Ålnate (Potamogeton perfoliatus) förekom gruppvis 
på några små fläckar mellan 1.6 och 4.8 meter 
men täckte där 25 %. Enstaka observationer av 
tarmtång (Enteromorpha sp.) samt rödalgen gaf-
feltång (Furcellaria lumbricalis) gjordes i transek-
tens djupare delar.

25



Lokal 7. Blågrundshällan
Transekten är relativt brant och når 9.9 meters 
djup efter ca 80 meter. Den utgår från västra 
stranden av Blågrundshällan och döks i 280° 
riktning. De första 20 metrarna ned till ett djup 
av 4.1 meter utgörs av häll med några mycket 
stora block. Dess övre del var bevuxen med 
blågrönalgen Rivularia (Rivularia sp.) samt 
en del övriga ettåriga alger, främst grönslick 
(Cladophora sp.), som längre ned ökade till 75 
% täckning. En liten individ av blåstång (Fucus 
vesiculosus) sågs på 1.2 meters djup. Denna art 
blev sedan vanligare och nedanför 3.1 meter 
täckte den 50-75 % av hällan. I lä av ett stor-
block på 3.5 meters djup där lite sand med 
inslag av gyttja ansamlats påträffades faneroga-
merna borstnate (Potamogeton pectinatus), axslinga 
(Myriophyllum spicatum) och höstlånke (Callitriche 
hermaphroditica) samt kransalgen borststräfse 
(Chara aspera). Av dessa sågs borstnate och ax-
slinga även i några enstaka exemplar i grundare 
belägna sedimentfickor och i övrigt noterades 
några individer av tarmtång (Enteromorpha sp.) 
vid 3.1 meter. Följande 30 meter från 4.1 till 6.4 
meters djup består botten mestadels av blandad 
block och sten med något sand och finmate-
rial emellan. Här och var förekom lösliggande 
alger. Ett några meter långt sandavsnitt med 
några uppstickande block och gott om löslig-
gande alger fanns också insprängt här. Blåstång 
förekom på block och stenar med 25 % täck-
ning ned till 4.9 meter och därefter glesnade 
den. Den totala täckningen blev lägre i de 
avsnitt där kala sandfläckar upptog utrymme. 
Några exemplar av vattenmossa (Fontinalis sp.) 
sågs vid 4.6 och 5.1 meters djup. I övrigt märk-
tes fintrådiga alger som täckte upp till 75 % 
av blocken. I zonen från 6.4 meter och ned till 
9.9 meter är botten lerblandad sand med några 
spridda uppstickande block. Blåstång verkade 
dock saknas här förutom en liten klen planta på 
en sjunken trädstam på 7.1 meters djup. Block-
en täcktes istället till 10 % av fintrådiga alger, 
främst ullsleke (Ceramium tenuicorne). Fintrådiga 
alger förekom också lösliggande i sänkor. För 
övrigt noterades blommande vitstjälksmöja 
(Ranunculus baudotii) i den skyddade viken i nära 
anslutning till transekten.

Lokal 8. Ledskäret
Lokalen är belägen på Ledskärets norra strand 
och är den enda väl skyddade platsen som 
undersöktes. Dykriktningen var 40° och linjens 
längd ca 130 meter. Tre tydliga vegetations-
zoner kunde urskiljas längs transekten som 
hela vägen karakteriseras av mjukbotten. De 
första 10 metrarna ned till 1.1 meters djup var 
bevuxna nästan uteslutande av liten hårsärv 
(Zannichellia palustris), 75-100 % täckning, men 
glesnande till 10 % nära ytan. Därefter vidtog 
en drygt 20 meter bred zon ned till 3.1 meters 
djup där upp till meterhög borstnate (Po-
tamogeton pectinatus) täckte 75 % av underlaget 
uppblandat med storvuxen ålnate (Potamogeton 
perfoliatus), 50 % täckning, och axslinga (Myriop-
hyllum spicatum), 50 % täckning. Djupaste fyndet 
av borstnate var vid 3.3 meter. Fläckvis fanns 
även en del höstlånke (Callitriche hermaphroditica), 
5 % täckning. Den djupare undersökta zonen 
från ca 3.1 till 5.3 meter karakteriserades av 3-4 
decimeter högt sjalgräs (Vaucheria dichotoma) 
som helt täckte botten som en matta. Ställvis 
var mattan avbruten av grunda fördjupningar, 
0.5-1 meter i diameter, med nedfallna gråsvarta 
döda algrester. Dessa var troligen spår av gas-
bildningar som lyft mattan och slitit sönder den 
fläckvis.

Lokal 9. Ledskärshällan
Transekten utgår från Ledskärshällans västra 
strand i riktning 250° och avslutades drygt 
100 meter från land. Block med några hällar 
insprängda samt sten dominerar den grunda 
zonen. Fintrådiga alger, främst grönslick (Cla-
dophora sp.), men även Ceramium tenuicorne 
täckte blocken till 75 %. Vid ytan förekom 
några exemplar av tarmtång (Enteromorpha sp.) 
och vid 0.8 meters djup sågs en ruska snärjtång 
(Chorda filum). Blåstång (Fucus vesiculosus) upp-
trädde  rikligast mellan 3.1 och 4.7 meter där 
täckningen var 25-75 %, men fanns från 1.8 
meter ända ned till 8.1 meter. Botten längs hela 
denna zon övergår från att vara blockdomine-
rad till att vara stendominerad på större djup 
än 3.5 meter. I skarven häremellan finns på 
drygt 3 meters djup en ca 10 meter bred hälla 
där blåstång täckte hela 75 % och här påträf-
fades även rödalgen ishavsrödblad (Phyllophora 
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truncata). Vattenmossa (Fontinalis sp.) förekom 
sporadiskt med 5 % täckning mellan 2.9 och 
6.3 meter. Övrig vegetation utgjordes av fintrå-
diga alger täckande upp till 75 %, mest ullsleke 
(Ceramium tenuicorne) men även en del fluffiga 
bollar av (Polysiphonia fucoides). I zonen från 8.1 
meter ned till största undersökta djupet på 9.7 
meter består botten av sten med något sand 
emellan. Vegetationen inskränkte sig här till 50 
% täckning av ullsleke (Ceramium tenuicorne) i 
dålig kondition samt en del gaffeltång (Furcella-
ria lumbricalis), 5 % täckning, ned till 9.1 meter. 
I övrigt observerades havstulpaner (Balanus 
improvisus) och mossdjur (Electra crustulenta) i 
transektens mellersta delar.

Lokal 10. Drivudden
Lokalen är belägen på Drivören i reservatets 
västra hörn. Transektens utgångspunkt var 
nära Drivudden och linjen drogs 290° västerut. 
Stranden består av hällmarker. Den allra grun-
daste zonen ned till 1.9 meters djup är blockig 
med inslag av hällor i övre delen och sten i 
nedre. Vegetationen i detta tämligen våg- och 
ispåverkade bälte utgjordes av fintrådiga alger, 
mest grönalgen grönslick (Cladophora sp.) men 
även en del av rödalgen ullsleke (Ceramium tenui-
corne) som tillsammans täckte ca 75-100 % av 
botten, men tunnades ut närmast vattenlinjen. 
Från 1.9 meters djup tillkom enstaka exemplar 
av blåstång (Fucus vesiculosus) som successivt 
blev rikligare och nådde upp till 25 % täck-
ningsgrad mellan 3.5 och 5.3 meter. I denna 
block- och stendominerade zon påträffades 
även spridda exemplar av vattenmossa (Fontina-
lis sp.), på 5.8 meter som djupast, och enstaka 
tarmtång (Enteromorpha sp.). Den djupast funna 
blåstångruskan förekom på 6.6 meters djup, ca 
80 meter från land. Härifrån och nedåt vidtar 
en grusig stenbotten med vegetation som be-
stod övervägande av 10-25 % fintrådiga alger, 
mest ullsleke (Ceramium tenuicorne) men även 
en del grönslick (Cladophora sp.) Den fleråriga 
rödalgen gaffeltång (Furcellaria lumbricalis) 
påträffades sporadiskt vid 7.4 meters djup. I 
transektens nedre del iakttogs enstaka havstul-
paner (Balanus improvisus) på stenar. Dykningen 
avslutades drygt 100 meter från land på 8.7 
meters djup.

Rekommendationer
Ett av syftena med inventeringen var att finna 
och rekommendera lokaler lämpliga för marin 
miljöövervakning av grunda bottnar. Utslump-
ning av ett större antal linjetransekter, eventu-
ellt i en stratifierad design, är att föredra om re-
surser finns (Kautsky, 1994). I de fall då antalet 
linjetransekter måste hållas lågt kan ett subjek-
tivt val av lokaler vara det bästa. Sådana lokaler 
bör ha en vegetation där fleråriga växtarter är 
framträdande, vilket underlättar en tolkning 
av miljöbetingade trender. Inom de utvalda 
linjetransekterna är återkommande kvantitativ 
provtagning planerad, vilket medför ett visst 
mått av påverkan på växtbältena. Därav följer 
att täckningsgraden av flerårig vegetation inte 
bör vara för liten, eftersom resultaten framle-
des i sådana fall skulle kunna påverkas av själva 
provtagningen.

Aktuella objekt inom Kronörens naturre-
servat är främst de bälten av blåstång (Fucus 
vesiculosus) som på flera håll förekommer med 
erfordelig täthet och utbredning. De “bälten” 
av fanerogamer eller av kransalger och mossor 
som påträffades var mestadels mycket areellt 
begränsade eller belägna inom icke representa-
tiva delar av naturreservatet. Övrig vegetation 
av intresse är t ex fleråriga marina rödalger som 
t ex gaffeltång (Furcellaria lumbricalis), vilka ten-
derar att förekomma på samma typ av lokaler 
som blåstång. 

Lämplig lokal är i första hand lokal 9 (Led-
skärshällan) som har en god täckning och ut-
bredning av blåstång samt förekomst av fleråriga 
rödalger. Denna lokal bör också erbjuda viss 
möjlighet att studera utbredningar i djupled hos 
makroalger då lämpligt bottensubstrat förekom-
mer även lite längre ned. I andra hand kan nå-
gon av de ungefär likvärdiga lokalerna 5 (Väster 
om Långroudden) eller 10 (Drivudden) väljas. 
Även på dessa lokaler förekommer ett bälte av 
blåstång samt en del fleråriga rödalger. Samtliga 
av de rekommenderade lokalerna är belägna 
inom de delar av reservatet som bedömts vara 
minst påverkade av lokala sötvattensutflöden 
från Nordmalingsfjärden. Alternativt kan nya 
lokaler med god tillgång på blåstång sökas, då 
förslagsvis i reservatets västra del, mellan Drivö-
ren och Ledskäret.
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Bilaga II

Kvantivativ provtagning av undervattens-
vegetation på lokal 9, Ledskärshällan, i 
Kronörens naturreservat 1997
Växtbiomassan dominerades av blåstång (Fucus 
vesiculosus) i de två översta djupzonerna 
(Tabell 6). Andra arter som väsentligt bidrog 
till växtbiomassan var den fintrådiga brunal-
gen trådslick (Pilayella littoralis) i de grundare 
delarna, samt rödalgen gaffeltång (Furcellaria 
lumbricalis) som dominerar djupare ned (Figur 
7a). Brunalgen brunborsting (Sphacelaria arctica) 

påträffades relativt rikligt i prov från de dju-
pare delarna av transekten (Figur 7b). Denna 
art förbisågs troligen vid 1996 års inventering. 
Trådslick (Pilayella littoralis) påträffades inte hel-
ler 1996. 

Djurbiomassan utgjordes främst av snäckor-
na Theodoxus fluviatilis och Lymnaea peregra samt 
märlkräftor Gammarus spp., men i de djupare 
delarna var även östersjömusslan Macoma baltica 
vanlig (Figur 8, Tabell 7). Andra relativt rikligt 
förekommande grupper utgjordes av nattslän-
delarver Trichoptera samt fjädermygglarver 
Chironomidae.

Djup (m)
Ram nr.

1,8
1

1,8
2

1,8
3

3,3
1

3,3
2

3,3
3

5,3
1

5,3
2

5,3
3

Cladophora spp. 1,12 1,17 16,1 1,80 3,02 9,92 2,79 0,936 2,72

Chaetomorpha sp. + 7,40 +

Ceramium tenuicorne 3,37 0,922 16,3 0,0452 1,58 7,87 0,210 0,0740 0,210

Furcellaria lumbricalis 49,2 0,440 27,5

Ahnfeltia plicata 0,154

Polysiphonia sp. 0,0407 0,221 1,79

Fucus vesiculosus 53,5 47,6 137 220 30,7 206 62,3 0,358 0,346

Sphacelaria arctica 0,242 0,126 + 1,08 0,577 6,52 9,60 5,22 9,15

Pilayella littoralis 27,7 26,0 11,9 17,2 25,5 16,2 0,521 0,377 0,382

Rivularia spp. + + + + + + +

Diatomea

Fontinalis sp. + 0,0235

Summa 86,1 75,8 189 240 61,3 247 125 7,65 42,1

Tabell 6. Växtbiomassor från kvantitativa prover från Ledskärshällan (Lokal 9)1997. Siffrorna anger gram torr-
vikt och är omräknade till att gälla per m². + = förekomst med obetydlig biomassa. Prov togs i tre replikat på 
varje djup.

a) Värden erhållna från provtagning av all vegetation inom ramar 20 x 20 cm

Djup (m)
Ram nr.

3,3
1

3,3
2

3,3
3

Fucus vesiculosus 233 466 38,7

Tabell 6 b) Värden erhållna från provtagning endast av blåstång (Fucus vesiculosus) på 3.3 m djup inom ramar 
50 x 50 cm.
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Figur 8. Djurbiomassan på lokal 9 enligt 1997 års provtagning. Staplarna anger medelvärdet för 3 replikata 20 
x 20 cm ramar per zon, inklusive range. Indelningen i zoner är som i figur 7.
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Figur 7a och b. Vegetationens totala biomassa (7a) samt vegetationens biomassa exkl. blåstång (7b) på lokal 
9 enligt 1997 års provtagning. Zoner i djupled: 1 = 0.5-3.0 meters, 2 = 3.0-4.7 meters, 3 = 4.7-8 meters djup. 
Indelningen i zoner är baserad på skattade skillnader i täckningsgrad hos den dominerande vegetationen. 
Blåstångens biomassa är baserad på värden från 50 x 50 cm ramar, övrig biomassa från 20 x 20 cm ramar. 
Spridningsmåttet anger biomassans range, dvs det högsta och lägsta värdet för tre replikata ramar.



Djup (m)
Ram nr.

1,8
1

1,8
2

1,8
3

3,3
1

3,3
2

3,3
3

5,3
1

5,3
2

5,3
3

Oligochaeta + +

Theodoxus 
fluviatilis

3,08 2,10 0,209 1,86 0,210 0,191 1,18 4,24 4,37

Lymnaea peregra 0,422 0,905 2,86 0,0875 1,05 0,565 0,532

Macoma baltica 0,0402 14,0 4,45

Gammarus spp. 2,12 1,54 0,512 1,38 1,17 0,453 0,243 0,149 0,366

Jaera spp. 0,0115 0,00725 0,0110 0,00525

Electra crustulenta + + +

Chironomidae 0,0670 0,224 0,685 0,158 0,0910 0,108 0,0805 0,0615 0,134

Empididae 0,00175

Trichoptera 0,360 0,104 0,870 0,0565 0,105 0,200 0,0325

Summa 6,04 3,96 3,19 6,32 1,66 2,01 1,58 19,1 9,85

Tabell 7. a) Biomassa, och b) abundans av djur från kvantitativa prover från Ledskärshällan (Lokal 9) 1997. 
Biomassesiffror anger gram torrvikt och är omräknade till att gälla per m². + = förekomst med obetydlig bio-
massa, eller djur svåra att väga. Alla värden härrör från provtagning inom ramar 20 x 20 cm.

a) biomassa

Djup (m)
Ram nr.

1,8
1

1,8
2

1,8
3

3,3
1

3,3
2

3,3
3

5,3
1

5,3
2

5,3
3

Oligochaeta 25 25

Theodoxus fluviatilis 300 200 50 125 25 25 225 300 250

Lymnaea peregra 50 50 300 25 125 50 50

Macoma baltica 50 300 175

Gammarus spp.1 1550 900 525 625 2125 425 200 75 175

Jaera spp. 50 25 25 200

Electra crustulenta + + +

Chironomidae 900 1050 2625 625 775 1200 825 250 1425

Empididae 150

Trichoptera2 225 50 250 25 75 50 25

Summa 3025 2375 3575 1725 3025 1850 1525 975 2075

b) abundans (antal/m²)

¹ Bland funna Gammarus återfanns både G. zaddachi och G. salinus samt många individer som förefaller vara mellanformer. 

² Bland totalt 28 funna nattsländelarver återfanns 17 Lepidostoma hirtum, 3 Ceraclea sp samt 4 Athripsodes cinereus. 4 individer bestämdes ej.
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Bilaga III

Resultat från inventering av undervat-
tensvegetation på lokalerna 5, 9 och 10 i 
Kronörens naturreservat år 2001
Nedan följer en beskrivning av lokalerna 5, 9 
och 10  som besöktes år 2001.  En jämförelse 
görs med resultaten från inventeringarna år 
1996. En sammanfattning av resultaten från 
transektinventeringarna presenteras i tabellerna 
8-10. Kvantitativa data sammanfattas i slutet av 
bilagan, samt i tabell 9 och 10.

Lokal 5. Väster om Långroudden
Transekten döks i 250° riktning och avsluta-
des efter 140 meter när botten flackade ut på 
7 meters djup. Transektens karaktär stämde 
väl överens med beskrivningarna från  1996, 
men transekten avslutades då sannolikt något 
närmare land. År 1996 hade den avslutats på 
en ren, vågmönstrad sandbotten på 7.5 meters 
djup, men 2001 var substratet vid transektens 
slut lika delar sten och sand. I den djupare de-
len av transekten skymdes sikten under skatt-
ningsarbetet av trådformiga röd- och brunalger 
i lösa sjok. Deras täckningsgrad uppskattades 
till 50 % och ökade nedanför transekten. Se-
dimentationsgraden var måttlig från 4 meters 
djup och nedåt.

Blåstången hade en maximal täckningsgrad 
på 25 % i ett litet område på 3.8 meters djup. 
Dess medeltäckningsgrad var ca 10 % på 3-4 
meters djup och ca 5 % en djupmeter över och 
under detta. Dess totala djuputbredningsinter-
vall var 2.5 till 5.5 meter. Blåstångens utbred-
ning var lägre än år 1996, då den noterades ner 
till 7.6 meters djup, med 25 % täckning på 4-5 
meters djup. Den mest troliga förklaringen till 
den minskade täckningsgraden är iserosion, 
eftersom det fanns tydliga spår av slitage på 
den kvarvarande blåstången. Den rikliga före-
komsten av trådalger kan ha försvårat observa-
tionen av enstaka individ i den nedre delen av 
transekten.

Täckningsgraden av trådformiga alger var 
hög, och de verkade förekomma rikligare i lös 
form än år 1996. Förekomsten av ettåriga trå-
dalger, framför allt ullsleke (Ceramium tenuicor-

ne), grönslick (Cladophora glomerata) och trådslick 
(Pilayella littoralis) varierar naturligt med säsong, 
så att de slits loss från sina substrat efter växt-
periodens slut. Det är möjligt att de i högre 
grad hunnit lossna från sin växtplats 1996, men 
fanns kvar 2001. De var även allmännare på lo-
kal 5 än på de övriga besökta lokalerna år 2001.

Lokal 9. Ledskärshällan
Transekten löpte i 250° riktning. Efter 110 
meter avslutades den på en grusbotten på 10 
meters djup. Detta stämde väl överens med 
beskrivningarna från 1996. Brunalgen trådslick 
(Pilayella littoralis) var vanlig, med en täcknings-
grad upp till 75 % (på 3-4 meters djup). Arten 
noterades inte alls under 1996. Det är sannolikt 
att den förekom även då, men i lägre täcknings-
grad. Arten har en mycket allmän utbredning 
i norra Bottenhavet (Bergström & Bergström, 
1999; Minnhagen, 2001) och var även allmän 
i de kvantitativa proverna år 1997. Grönal-
gen grönslick (Cladophora glomerata) förekom 
i mindre omfattning än år 1996. Blåstångens 
maximala täckningsgrad var lika båda åren, eller 
75 %. Även dess totala och optimala djuput-
bredningsintervall var likartade, eller från 2 till 
8, respektive från 3 till 4.5 meters djup. Sedi-
mentationsgraden var låg ner till 9 meters djup, 
därefter måttlig.  

Lokal 10. Drivudden
Transekten löpte i riktning 290°. Den 120 me-
ter långa transekten avslutades vid 8.7 meters 
djup, vilket var samma som år 1996. Även på 
denna lokal förekom trådslick (Pilayella littoralis) 
rikligt (se lokal 9), och grönslick (Cladophora 
glomerata) var något mindre vanlig än 1996. 
Blåstång förekom minst lika allmänt som 
tidigare år, eller från 2.1-8.0 meters djup, med 
ett optimum vid 2.5-6.8 meter. Motsvarande 
värden år 1996 var 1.9-6.6 respektive 3.5-5.3 
meter. Rödalgen gaffeltång (Furcellaria lumbri-
calis) noterade mera allmänt år 2001, eller med 
en medeltäckningsgrad på 10 % på 6-7 meters 
djup. Den skattade sedimentationsgraden var 
låg i hela det undersökta djupet.

Kvantitativ provtagning
Den totala biomassan per lokal vid 2001 års 
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kvantitativa provtagning varierade mellan 30.1 
± 21 och 51.7 ± 43 g torrvikt/m² (medelvärde 
för hela transekten) (Tabell 9). 

Fördelningen av biomassa mellan klasserna 
brun-, röd och grönalger kan härledas till fyra 
dominerande arter (Tabell 10). Grönalgen 
grönslick (Cladophora glomerata) dominerade på 

grunt vatten, medan brunalgen brunborsting 
(Spacelaria arctica) stod för över 70 % av biomas-
san i zon 3 på alla lokaler. Brunalgen trådslick 
(Pilayella littoralis) hade en allmän utbredning 
med hög biomassa i flera zoner. Rödalgen ull-
sleke (Ceramium tenuicorne) stod för över 50 % 
av biomassan i zon 2 på lokal 5.

Lokal Djup Substrat (täckningsgrad %) Sed Vegetation (täckningsgrad %)
  (m) HÄ BL ST GR SA MB  CG CT PL FV FL FD Övr. Lös

5 0-1  75 25    1 25 +       
 1-2  75 10  1 50 10 5  
 2-3 5 10 75  1 25 50 25 5 5  
 3-4  75 10  2 10 25 + 10 10  
 4-5  50 50 10  3 + + 5 75  
 5-6  10 75 25  3  + 75 10
 6-7  50 50  2  25 50

9 0-1 50 50     1  
 1-2 10 50 25  1 50 25 10  
  2-3 50 25 10  1 25 25 25 5  
  3-4 25 50 25  1 5 25 75 50 +  
  4-5  100  2 5 50 50 10 +  
  5-6  100  2 25 50 10 + +  
  6-7  75 25  2 10 50 10 + 50  
  7-8  100  2 + + 100  

 8-9  100  2 + + 75  
 9-10  + 100  3 + 75  

10    100   3 10  
10 0-1 100  1 50  

 1-2 100  1 75  
 2-3 75 25  2 10 50 25  
 3-4 25 75  2 10 75 25 +  
 4-5  100  2 5 10 50 10 +  
 5-6 75 10 10  2 + 10 50 50 + +  
 6-7 100 10  2 100 5 10  
 7-8 50 25 25  2 75 5 +  
 8-9  5 50 50  2 + 50 + + 50  
  9-10  25 10 50  2 + 25 + 25  

Tabell 8. Skattade värden för bottensubstrat, sedimentationsgrad och täckningsgrad hos de mest allmänna 
arterna på lokal 5, 9 och 10 år 2001. Teckenförklaring: HÄ = häll, BL = block, ST = sten, GR = grus, SA = sand, 
MB=mjukbotten. CG = Cladophora glomerata, CT = Ceramium  tenuicorne, PL = Pilayella littoralis, FV = Fucus 
vesiculosus, FL = Furcellaria lumbricalis, FD = Fontinalis dalecarlica, Övr. = ej def. trådalger (sannolikt till stor del 
Sphacelaria arctica och trådformiga rödalger). Lös = lösdrivande alger. Siffervärden är medelvärden för res-
pektive djupintervall, kodade enligt tabell 2 (Substrat, Vegetation) och 3 (Sed = sedimentationsgrad). Salinite-
ten (ppt) i ytvattnet var 3.7 vid lokal 5, 4.0 vid lokal 9 och 4.1 vid lokal 10.



Lokal 5 9 10
Zon 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Djup  0-2.5  2.5 -4.1* 4.1-7.0 0-3 3-4.8 4.8-10  0-2.5  2.5-5.3  5.3-8.7
Brunalger
Dictyosiphon foeniculaceus
Fucus vesiculosus
Pilayella littoralis
Sphacelaria arctica
Stictyosiphon tortilis

0
0

23 (39)
0.1 (0.1)
0.0 (0.1)

0
0.0 (0.1)
0.1 (0.2)

0
0.0 (0.1)

0
0

0.2 (0.2)
23 (12)

0

 
0
0
0
0
0

 
0.0 (0.0)
9.7 (14)
30 (31)
34 (6.8)

0

 
0

0.0 (0.0)
1.3 (2.1)
27 (12)

0

 
0
0

11 (18)
0.0 (0.0)

0

 
0.4 (0.7)
2.7 (3.4)
8.7 (11)
6.9 (9.9)

0

 
0
0

10 (17)
35 (38)

0

Rödalger
Ceramium tenuicorne
Furcellaria lumbricalis
Polysiphonia fibrillosa
Polysiphonia fucoides
Rhodochortron purpureum
Rhodomela confervoides

 
3.7(6.3)

0
0
0
0
0

 
11 (8)

0
0
0
0
0

 
1.3 (1.1)
0.0 (0.0)

0
0

0.1 (0.1)
0

 
3.0 (3.3)

0
0
0
0
0

 
16 (12)

1,1
0
0
0
0

 
1.4 (2.1)
3.1 (5.4)
0.0 (0.0)

0
0
0

 
0.4 (0.4)

0
0
0
0
0

 
4.5 (2.0)

0
0
0
0
0

 
0.7 (0.8)
1.1 (1.9)

0
0
0
0

Grönalger
Cladophora glomerata
Enteromorpha spp.

27(23)
0

7 (4)
0

0.9 (0.5)
0

 
13 (12)

0
12 (4.9)

0

 
0.6 (0.3)

0
6.4 (5.7)
0.0 (0.0)

2.0 (0.8)
0

0.5 (0.7)
0

Blågrönalger
Tolypothrix sp.
Rivularia atra

 
0
0

 
0
0

 
0

0.0 (0.1)

 
0

0.8 (1.4)

 
0
0

 
0
0

 
0
0

 
0
0

 
0
0

Mossor
Fontialis dalecarlica

 
0

 
0

 
0

 
0

 
2.2 (3.8)

 
0.0 (0.0)

 
0

 
0.0 (0.0)

 
0

Total biomassa 54 (40) 19 (4.2) 26 (11) 17 (11) 105 (21) 34 (16) 18 (13) 25 (13) 47 (28)

Andel förkomst (%) Fylum Lokal 5 Lokal 9 Lokal 10 
Zon   1 2 3 1 2 3 1 2 3

Brunalger

 

42.7
6.8

50.4
 

1.2 91.2 0.0
17.7
77.3

 

70.3 84.9 62.1
2.1
35.8

 

74.3 95.0
Rödalger 58.9 5.3 16.6 13.3 17.8 3.9
Grönalger 39.9 3.4 11.1 1.8 7.9 1.1
    
Fucus vesiculosus
Sphacelaria arctica
Pilayella littoralis
Ceramium tenuicorne
Cladophora glomerata

B
B
B
R
G

0.0
0.1
42.5
6.8

50.4

0.2
0.0
0.8

58.9
40.0

0.0
90.5
0.7
4.9
3.4

0.0
0.0
0.0
17.7
77.3

9.2
32.7
28.4
15.5
11.1

0.1
81.0
3.8
4.0
1.8

0.0
0.0

62.0
2.1
35.8

10.7
27.3
34.6
17.8
7.9

0.0
73.9
21.2
15.0
1.1

Tabell 9. Vegetationens biomassa på lokal 5, 9 och 10 enligt 2001 års provtagning 
(g torrvikt/m²). Zonindelning: 1 = ovanför blåstångsbältet, 2 = i blåstångsbältet (minst 25 % täckningsgrad 
av blåstång), 3 = nedanför blåstångsbältet. Angivna värden är medel (SD) för tre 20 x 20 cm ramar slumpade 
inom det djupintervall som anges för respektive zon. 

Tabell 10. Biomassans fördelning mellan dominerande fyla av makroalger på lokal 5, 9 och 10 enligt 2001 års 
provtagning (% av total biomassa inom respektive zon). Zonindelning som i tabell 7. Den relativa biomassan 
hos de fem dominerande arterna anges längst ned. Fylum: B = brunalg, R = rödalg, G = grönalg. Värden över 
50 % är indikerade med fet stil.

*) Proverna skattade inom zon med i medeltal 10 % täckning av blåstång, 25 % täckning förekom endast i ett smalt intervall på ca 3.8 m djup 
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