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Förord 
 
Under sommaren 2006 lät Länsstyrelsen i Västernorrland utföra översiktliga marina 
inventeringar av vegetation och fastsittande djur i delar av länet. Detta gjordes i ett antal 
områden där undervattensmiljön tidigare varit relativt okänd. Inventeringarna utfördes genom 
videofilmning av havsbotten, vilket ger en god överblick av området med information om vad 
det är för typ av botten, vilka arter som förekommer och på vilka djup.  
 
En sådan här inventering med video ger en mer översiktlig bild av området än vad en 
dykinventering kan ge, men med video kan större områden täckas in och det är oftast en bra 
metod för att identifiera områden med höga naturvärden. För de områden som indikerar höga 
naturvärden kompletteras videofilmningen i ett senare skede med dykinventering.  
 
I 2006-års inventering ingick följande områden: kusten precis norr om södra länsgränsen (från 
Galtström och söderut), Björköfjärden, Salen, Storgrundet i Sundsvallsbukten, Åstholmen, 
delar av Åvikebukten (Åviken, Muggärdsviken, Sandstensfjärden), Skuleskogens 
Nationalpark (Kälaviken, Tärnättsundet), Åvikfjärden, Ultråfjärden samt ytterområdet med 
öarna Långholmen och Granön.  
 
Inventeringen utgör en viktig grund för det arbete som nu pågår i Västernorrland med att 
lokalisera och kartlägga marina värdefulla områden. Inventeringen ingår även som ett led i det 
regionala miljömålsarbetet kring Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
 
Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och tjänstemän som jobbar med 
områdesskydd i marin miljö. Underlaget kan även vara ett stöd vid t.ex. kommunernas 
kustzonsplanering, tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, vid samrådsärenden som tex. 
muddring, anläggning av bryggor etc. 
 
Naturvärdesbedömningar som gjorts utifrån inventeringarna visar att flera av områdena hyser 
mycket höga naturvärden, men även att några områden visar på tydlig påverkan av mänsklig 
aktivitet.  
 
 
Lotta Nygård 
Avdelningen för Miljö och Natur 
Länsstyrelsen Västernorrland 
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Marina skyddsvärda områden i Västernorrlands län 
Kompletterande undersökningar av utvalda områden 2006 
 

Sammanfattning 

Baserat på sammanställning av Kautsky (2006, Länsstyrelsens Dnr. 511-1677-05) där 
27 olika områden i Västernorrlands län föreslogs som potentiella framtida marina 
reservat, plockades ett antal områden ut där kunskapen inte var tillräcklig för att bedöma 
områdets biologiska värden. Dessa var kuststräckan alldeles norr om länsgränsen till 
Gävleborgs län (Lång- och Grönviken), Björköfjärden och dess mynningsområde 
norrut, Salen, Storgrundet i Sydöstra delen av Sundsvallsbukten, områden kring Åstön 
både mot Sundsvallsbukten och österut mot Åvikebukten, Åvikebuktens norra kust, 
kusten utanför Skuleskogens nationalpark, Åvikfjärden vid Örnsköldsvik samt 
Ultråfjärden och dess mynningsområde strax söder om Husum. Områdena inventerades 
fr.a genom att använda videoteknik. Arter samlades in samt någon dykinventering 
gjordes.  
 
De besökta områdena hade alla delvis mycket intressanta och vackra bottensamhälllen. 
Undantagen var Storgrundet som var kraftigt påverkat av Sundsvallsbukten med lägre 
salthalt (Ljungan och Indalsälven) och eventuell påverkan från stadens industrier. 
Åstöns nordvästra stränder påvisade också en klar påverkan från Indalsälvens 
sötvattensutflöde som medförde kraftig minskning av fr.a. blåstång. Åstöns sydspets 
samt dess östra ständer var däremot väldigt rika och typiska för rena 
Bottenhavsförhållanden. Området strax söder om Husum var kraftigt påverkat av 
Husumfabrikens utsläpp med klar reduktion av artförekomster. Den väl avsnörda 
Ultråfjärden var däremot intressant igen med sina karakteristiska arter för väldigt 
skyddade vikar i norra Bottenhavet.  
 
Kuststräckan norr om länsgränsen vid Långören och Grönviken hade, för mig aldrig i 
regionen skådade, oerhört rika, grunda blåstångssamhällen som täckte stora delar av 
området. Inne i sandbottnade vikar förekom rikligt med kärlväxter på bottnarna. 
Området bedöms som mycket skyddsvärt med ursprungliga, icke påverkade 
växtsamhällen på bottnarna karakteristiskt för Bottenhavet. 
 
Björköfjärden är en typisk skyddad, större vik med begränsad kontakt till havet med 
framförallt kärlväxter längs stränderna. Bottnarna från ca 4-5 m djup var till del helt 
täckta av en tät matta av Vaucheria och andra fintådiga alger. De sandiga vikarna 
framförallt på södra stranden hade vackra kransalgsamhällen nära ytan. 
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Området alldeles norr om Björköfjärdens mynning, kring Sör- och Norrharen hade 
opåverkade växtsamhällen karakteristiska för exponerade kuststräckor.  
 
I den idag nästan helt avsnörda viken Salen förekom rikliga kärlväxtsamhällen, bl.a 
kraftiga bestånd av Najas marina, och en hel del kransalger samt olika natearter. Viken 
är en pärla för att studera landhöjningsprocessens invekan på vattensamhället och bör 
skyddas. 
 
Grundområdet vid Storgrundshällan hade en blockrik botten med utarmat 
bottensamhälle och har i motsats till Vänta Litets Grund med liknande geologi inga 
högre biologiska värden. 
 
Kring Åstön var stränderna vid Klubben och även Söråkersviken klart påverkade av 
Indalsälvens sötvattensutflöde (både vattenfärg och grumlighet). Detta påverkade fr.a. 
blåstångens förekomst i området. Men redan vid Åstöns sydspets förekom blåstång 
rikligt och till större djup. På östsidan av Åstön är granna växtsamhällen vanliga, med 
bl.a. rikliga blåstångsamhällen och kärlväxter i de mer skyddade vikarna. Trots militär 
aktivitet (eller tack vare) är området i stort sett opåverkat och klart skyddsvärt. 
 
De nordligaste vikarna i Åvikebukten (innanför Mellanskäret, Åviken, Muggärdsviken 
och innanför Storskäret) är alla typiska för regionen och är i stort sett opåverkade under 
vattenytan. 
 
Centrala Höga Kustenområdet besöktes inte år 2006, förutom stränderna vid 
Skuleskogens nationalpark. Ogynnsamt väder gjorde att endast glimtar av bottnarna 
kunde dokumenteras. I viken som avgränsar nationalparken söderut (Kälaviken) hade de 
sandiga bottnarna bl.a. kransalgsamhällen och framförallt kärlväxter närmast land. Vid 
Tärnättholmarna var den korta strandbrinken av block ner till ca 6 m djup bevuxen med 
framförallt fintrådiga alger och enstaka plantor blåstång. Samhällena är typiska för de 
inre delarna av skärgårdsområden i mellersta Bottenhavet. 
 
I den skyddade Åvikfjärden var de djupaste bottnarna upp till ca 4 m djup täckta av 
Vaucheria och fintrådiga alger (mest Tolypotrix sp.) som bildade heltäckande, mörka 
mattor, sen förekom storslagna mattor av ”näckmossan”  dalkarsmossa (Fontinalis 
dalecarlica) för att sedan ha heltäckande bottnar med massförekomst av stjärnandmat 
(Lemna trisulca). Viken är enastående ur ekologisk synpunkt och bör skyddas från 
exploatering. 
 
I Ultråfjärden förekommer rikligt med olika växter på bottnarna och längs stränderna 
som gör att området är skyddsvärt, bl.a det nordligaste fyndet av havsnajas (Najas 
marina) I dess mynning återfinns en del av dessa arter, men kommer man ut till 
områdena kring Granön och Långön är bottnarna trista med få arter då de är klart 
påverkade av skogsindustrin vid Husum. Några enstaka blåstångruskor förekommer 
visserligen men det allmänna intrycket är negativt. 
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Introduktion 

Länstyrelsen i Västernorrlands Län gav i uppdrag åt Stockholms Universitet att göra 
kompletterande inventeringar sommaren 2006 av områden föreslagna som marina 
reservat i länet (kontrakt nr. Dnr 502-9625-06). Syftet med undersökningen var att 
komplettera en tidigare rapport av Kautsky (2006) som presenterade förslag till 
placering av marina skyddsvärda områden i Västernorrlands län. Han påpekade även 
behovet av kompletterande undersökningar av länets havsmiljöer. Rapporten 
rekommenderade översiktliga inventeringar och kartläggande av arters förekomst och 
utbredning i grunda vikar typ flader och glon samt videoinventereringar kompletterade 
av dykningar för att täcka in även djupare områden (>3 m). Höga Kusten-området är 
välkänt medan kunskapen är betydligt mindre eller obefintlig om områden i södra delen 
av länet upp till och kring Brämön, Björköfjärden och Åstön – Åvikebukten samt 
Härnön och Hemsön. Rapporten pekade även ut kustvattnen från Skagsudde och norrut 
som relativt okända områden under vattenytan. 
 
I denna undersökning har de områden som pekades ut som relativt okända under ytan 
inventerats med videoteknik och insamling av växter för artbestämning. De besökta 
kuststräckorna var de alldeles norr om länsgränsen till Gävleborgs län (Lång- och 
Grönviken), Björköfjärden och dess mynningsområde norrut, Salen, Storgrundet i 
Sydöstra delen av Sundsvallsbukten, områden kring Åstön både mot Sundsvallsbukten 
och österut mot Åvikebukten, Åvikebuktens norra kust, kusten utanför Skuleskogens 
nationalpark, Åvikfjärden vid Örnsköldsvik samt Ultråfjärden och dess 
mynningsområde strax söder om Husum. 
 
Denna rapport ger en översiktlig beskrivning av varje besökt lokal och område baserat 
på videofilmningar av bottnarna. De 34 timmar video som filmats har analyserats och 
en ca 30 minuters översiktlig film har klippts ihop från de olika områdena. Artlistor 
baserade på insamlat material presenteras för varje område. Baserat på detta material 
ger rapporten en bedömning av områdenas skydds- och naturvärde. 

 
 

Metod  

Områdena inventerades med video och material samlades in under de två sista veckorna 
i september 2006.   
 
Botten videofilmades genom att hänga en kamerarigg vertikalt under provtagningsbåten 
(Figur 1). Riggen har två videokameror fastmonterade, en videokamera med god 
upplösning är monterad vertikalt nedåt och ger en bild av botten tagen rakt ovanifrån. 
Den andra kameran med något lägre upplösning ger en mer horisontal bild av bottnarna, 
då den är monterad riktad snett rakt framåt. Denna kamera ger en överblick över botten 
som underlättar orienteringen samt senare tolkning av data. På kamerariggen sitter 
också djupmätare och ekolod, vilka ger djup till ytan och kamerans avstånd till bottnen. 
En GPS ger positionen. Då metodiken är tämligen ”grov” för att bestämma kamerans 
exakta läge (den hänger i lina under båten och med avdrift och under gång genom 
vattnet, förskjuts dess position något) behövs ingen DGPS (bedömningen gjord i samråd 
med Lars Granath som har mycket god erfarenhet av att framställa bl.a. detaljerade 
sjökort). Kameran hålls 0,5 till 1 m över bottnen och ger kontinuerligt bilder av bottnen. 
Bilderna från båda kamerorna inklusive djup, avstånd till botten och position samt 
datum och klockslag bandas vid ytan. 
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Figur 1. A) Foto på kamerariggen med detaljförklaringar. B) Illustration av videofilmning i fält. 
 
 

Videotransekterna kördes generellt in mot stranden och sedan längs med stranden i en 
zig-zaggande profil. Syftet var att beskriva vegetation och status på bottnarna genom att 
titta på växters och djurs djuputbredning samt bottentypen. Genom att köra ut och in 
längs med stranden täcktes ett bredare område in. Man får en sammanhängande bild av 
bottnarna i ca 1-4 m breda korridorer beroende på siktförhållanden. Vid intressanta 
strukturer sänks kameran ner och ställs tillfälligt på botten för att ge en detaljerad bild 
av växterna och djuren samt bottentypen, vilket underlättar senare tolkning. 
 
I fält observeras de två kamerornas bilder direkt i två monitorer. När intressanta 
strukturer syns på bild stoppas båten och kamerorna sänks ner till bottnen och/eller 
alternativt markeras positionen för att dykare ska kunna gå ner och göra en skattning in 
situ samt plocka kvantitativa prover från bottnen.  
 
Videobilderna tolkas och protokollförs sedan på lab (protokollet bifogat som datafil). 
Varje bildruta tolkas inte utan man använder sig av samma metodik beskriven för 
dykskattningar (se http://www.naturvardsverket.se/ under miljöövervakning, ”Handbok 
för miljöövervakning kust och hav” dokument: ”Vegetationsklädda bottnar ostkust 
”samt två följddokument). I korthet går metodiken ut på följande: både de vertikala och 
mer horisontala videobilderna observeras (två monitorer), och betraktaren antecknar 
djup och position vid start samt ger en beskrivning och täckningsgrad av bottentypen 
och de olika växter och djur som kan observeras. Sedan görs en ny anteckning när 
bottentypen, dess täckningsgrad och/eller om växter och djur ändrar förekomst eller 
täckning. För en översiktlig täckning av t.ex. vegetation används även den horisontala 
kameran. 
 
Protokollen som skapas innehåller alltså en beskrivning av botten på startpositionen 
inklusive djup och position samt övriga loggade data. En ny beskrivning av botten och 
vegetationen görs när något förändras. Denna metod ger lämpliga data för en GIS-
baserad karta över områden. Indelningen (beskrivningen) har visserligen ursprungligen 
olika längd och kan variera från några meter till 50-100 m eller längre. De datalagda 
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observationerna kan dock med en enkel räknerutin indelas i lämpliga delavsnitt (t.ex. 10 
eller 50 m avsnitt) så att de passar med den i GIS valda upplösingen i pixelstorlek. En 
100 m lång delbeskrivning kan sålunda t.ex. delas upp i 10 stycken 10 m avsnitt, alla 
med samma beskrivning som ursprungssträckan. Går indelningen över en ursprunglig 
gräns görs medelvärden proportionerligt till bidraget från de ingående beskrivningarna.  
 
Varje videotransekt är också beskriven med ord (Appendix 1) och sammanfattade i en 
generell beskrivning för varje område. 
 
Växt- och djurmaterial insamlades också för senare artbestämning och verifiering av 
videotolkningar på lab. På grundare bottnar samlades växter in med hjälp av kratta med 
vidhäftande håv. Djupare växter samlades in med en variant av s.k. Luther-räfsa 
(krattliknande räfsa i lina som sänks ned och släpas över botten). På djupare bottnar 
skickades även dykare ned vid behov. Dykaren samlade in växtlighet och djur samt 
noterade djup och bottentyp på insamlingsplatsen. 
 
Bestämning av videotransekternas positioner styrdes av områdets topografi. För att få 
en god övergripande bild av varje område täckte transekterna in olika riktningar, 
vågexponeringar och djupprofiler.  

 
 

Kommentar till videometoden 

 
Videoinventeringar ger en god överblick över de undersökta områdena. Inventering med 
video ger dock en mer översiktlig bild än inventeringar gjorda av dykare. Det är främst 
de större kärlväxterna och blåstång som går att bestämma till art och det är därmed 
främst för dessa arter som man kan bestämma djuputbredning och täckningsgrad. Av 
den anledningen fungerar videoinventeringar alldeles utmärkt i flacka grunda sand- eller 
mjukbottenområden där växtligheten består av kärlväxer med tydliga strukturer. I dessa 
områden är växtligheten ofta likartad över stora ytor och med video kan man då täcka in 
ett större område än med t ex dykare.  

 
Däremot på hårda bottnar där ”växtligheten” består av makroalger och fastsittande djur 
kan det vara svårt att bestämma arter och därmed också deras djuputbredning och 
täckningsgrad via video. Artbestämningen av fintrådiga alger är sällan säker, ofta får 
man nöja sig med bestämning av röda, bruna eller gröna. I bottenhavet och bottenviken 
är många fintrådiga alger dessutom täckta av kiselalger vilket gör att de ser beiga och 
luddiga ut på video. Även mer tydliga arter som Furcellaria lumbricalis kan vara svåra 
att se eftersom de ofta är täckta av fintrådiga rödalger.  
 
Videoinventeringar ger dock information om var djupgränsen för växter går i ett område 
och därmed också vattenkvaliten. Bottentypen går ganska bra att bestämma via 
videofilmer, även om det kan vara svårt vid hög algtäckning. Genom att titta på 
växtligheten kan man dock oftast bedöma bottentyp till hårda stabila bottnar (block, 
häll), hårda mer rörliga bottnar (sten) och mjukare bottnar (grus, sand, mjukbotten).  
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Översiktlig beskrivning av de undersökta områdena 

Områdesnumerering baserar sig på de nummer som angavs i Kautsky (2006). Se 
bifogade kartor. 

 

 
 

Område 1, Långören och Klintgrundet 
 

I detta område täcks de lite djupare sandbottnarna delvis av lösa alger och det är mycket 
spår i sanden samt en del skorv. Där det finns hårt substrat täcks det direkt av fintrådiga 
alger, från ca 9 m djup blir påväxten mer frodig och består av större algtofsar. Fast hårt 
substrat som häll och större block har riklig påväxt även av blåstång Fucus vesiculosus och 
dalkarlsmossan Fontinalis dalecarlica från 6.3 m djup. Mindre block och sten är ofta kala 
när de inte ligger i lä i vikar eller bakom öar. Vikarna kan erbjuda fantastiskt vackra 
samhällen där blocken på ca 2 m djup är täckta av 100 % Fucus. På grusiga bottnar 
dominerar kärlväxter som olika Potamogeton och Chara –arter. 

 
 

Område 2, Björköfjärden 
 

Område 2, Björköfjärden består främst av mjuka bottnar, endast närmast stranden är det 
hårda bottnar i form av häll eller vanligen sten och småblock. Stränderna är speciellt i 
vikarna ofta bevuxna av vass. Från ca 8 m djup täcks de mjuka mycket sedimentrika 
bottnarna av en heltäckande tjock matta av blågrönalger, troligen Tolypothrix. Bitvis 
förekommer fläckar av svavelbakterierna Beggiathoa och Spirulina. Från ca 5 m djup 
förekommer kärlväxter vanligen borstnate (Potamogeton pectinatus) och slingor 
(Myriophyllum) men även Ranuculus band, särv (Zannichelia) och havsnajas (Najas 
marina) samt höstlånke (Callitriche hermafroditica) förekommer. Från 1-2 m djup kan 
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botten täckas till 100 % av antingen kransalger (Chara) eller stjärnandmat (Lemna 
trisulca). Generellt har kärlväxterna mycket påväxt och det verkar finnas en hel del fisk. 

 
 

Område 2 yttre 
 

I det här området täcks sandbotten på ca 5 m djup av spridda lösa alger. Något grundare 
börjar block täckta av brunalgen Pilayella förekomma. Enstaka blåstångsruskor  (Fucus 
vesiculosus)  förekommer från 3.6 m djup. Kärlväxter, troligen borstnate (Potamogeton 
pectinatus), förekommer från ca 3 m djup och är helt övervuxna av Pilayella. Mellan 1 och 
2 m djup täcker kransalger (Chara) 75 % av sandbotten, men redan på ca 3 m djup 
filmades en högvuxen Chara-äng som täckte 100% av botten. Djupare har Chara mycket 
påväxt / lösa intrasslade alger medan den är relativt ren med endast lite ullsleke (Ceramium 
tenuicorne) påväxt på ca 1 m djup. 

 
 

Delområde Salen 
 

I den skyddade och delvis avsnörda viken Salen inventerades stränderna i anslutning till 
två byggnader samt med vattenkikare och kratta från lånad roddbåt. Den grunda delvis 
nästan helt avsnörda viken hade kraftigt vassbälte kring sina stränder, förutom där 
bebyggelse förekom. Den nordliga delen av viken är delvis mycket grund med vackra 
bottensamhällen på den mjuka, sandiga bottnen. Alldeles under ytan växte trådnate 
(Potamogeton filiformis) samt grönslick (Cladophora glomerata) på enstaka småblock. 
Kransalgerna borststräfse (Chara aspera) och grönsträfse (C. baltica) förekommer i små 
ansamlingar, liksom Potamogeton pectinatus en bit ut (ca 1-2 m djup), Najas marina 
förekom delvis rikligt och blommande. Även korsandmat (Lemna trisulca) observerades. 
Den sydliga, något djupare delen av viken var delvis helt täckt av Potamogeton pectinatus. 
 
Område B var väldigt grunt (max 0.4 m). Najas marina förekom i ca 10 m bred bård 
framför tät vass (Phragmites australis). Potamogeton pectinatus (5 %) förekom i mindre 
mängder, likaså Chara aspera (25 %) samt Najas (5 %). I området finns även Nostoc-
liknande kolonier (10 %), vilka utgörs av kolonier bestående av urdjur av släktet 
Ophrydium sp.. Kolonierna ser gröna ut på grund av symbiontiska alger i urdjurens bål. 
 
Vid C var det ca 0.5 m djup, Najas ökade och vid ca 1.2 m djup förekom Potamogeton 
pectinatus med 10 % täckning. Mjukbottnen var rikligt översållad av spår av skorv och 
annat krypande (snäckor). Vid D blommade ett kraftigt bestånd av Najas. Arten uppträder i 
ca 2-4 m2 stora, täta dungar. Vi kajkade ut genom det trånga sundet (ca 0.5 m djupt) till de 
yttre delarna där en typisk vegetation för relativt skyddad vik bredde ut sig med stora delar 
helt täckta av Potamogeton pectinatus (100 %). Man kunde skönja några Najas där det var 
lite glesare, även så Myriophyllum spicatum. Sten och småblock vid stranden var bevuxna 
med grönslick (Cladophora glomerata). Något djupare sågs även rödalgen Ceramium 
tenuicorne och kransalgen Chara aspera, även en mindre yta med Ranunculus baudotii 
samt Potamogeton perfoliatus och enstaka Fucus vesiculosus. Vi rodde in igen i viken via 
smal, muddrad/grävd kanal (ca 0.5 m djup) och kom in i västra delen av Salen som är 
betydligt djupare än den östra delen. Nära ytan observerads kraftiga bestånd av Chara sp. 
Och därefter, något djupare ett heltäckande bestånd av Potamogeton pectinatus. Flera 
prover har insamlats från området och hitintills har det konstaterats blågröna ”algen” 
Rivularia atra, kransalgerna Chara aspera, Chara baltica, brunalgerna Fucus vesiculosus 
med mossdjuret Electra crustulenta, Dictyosiphon foeniculaceus, rödalgen Polysiphonia 
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fucoides, grönalgen Cladophora aegagrophila samt kärlväxterna Myriophyllum spicatum 
och Najas marina. 

 

 
 

Salen (skärmdump från Garmin, BlueChart-karta med färdväg inritad (svarta pukter). De gula prickarna 
symboliserar block ovan ytan, brunt är land, mörkare blått oftast < 3 m djup. 

 
 

Område 4 , Storgrundet 
 

Storgrundet består av tämligen ensartade blockiga stenbottnar och små områden med 
hällbotten. Sten och block täcks från ca 16 m djup av ishavstofs (Sphacelaria arctica), 
mossdjuret Electra crustulenta och havstulpanen Balanus improvisus. Enstaka blåmusslor 
(Mytilus edulis) förekommer och från ca 8 m börjar tofsar av rödalgen Ceramium 
tenuicorne förekomma. Vid 5 m förekommer också Cladophora som tillsammans med 
Ceramium ökar och täcker grundare hällar. På 8 m djup en häll med taniga Fucus plantor 
(alternativt Furcellaria, det går ej att se).  

 
 

Område T3, Åstön 
 

Utanför Åstön, inkluderande norra och östra sidan av Åstholmen samt Skeppshamn och 
Leskäret, är det fantastiskt vackra Fucus-bälten. Fucus observerades som djupast på 9.7 m. 
Från 9.5 m djup täcker Fucus ofta 25 % av hällen och ökar till 75-100 % från 8 m djup. 
Hällbotten mellan 6 m och 3 m täcks till 100 % av Fucus. Blåstången är mycket ren och 
frodig upp till 4.5 m djup då den får 25 % påväxt av Pilayella. Under Fucus är blocken 
röda av rödalgen havsstenhinna (Hildenbrandia). Fucus-bältet tar tvärt slut vid ca 3 m 
djup, varefter det blir relativt kala klipphällar med endast enstaka Fucus. Redan vid 16 m 
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djup är block och sten täckta av fintrådiga brunalger, troligen Sphacelaria arctica. Från 15 
m djup förekommer brunalgen Furcellaria lumbricalis, ofta övervuxen av mossdjuret 
Electra crustulenta. Större block och häll har frodig påväxt av alger medan mindre block 
och sten förefaller vara nästan helt kala, vilket troligen är en effekt av det exponerade 
läget. Innanför (söder och väster om) Åstön mot Sundsvall till ser det ungefär likadant ut. 
Det är dock inte riktigt lika frodiga Fucus-bälten och det är mer kala stenar och block, 
förmodligen p g a det exponerade läget. 
 
Inne i mer skyddade vikar täcks ofta sandbotten av lösa alger. När hårt substrat 
förekommer har det ofta riklig påväxt av fintrådiga alger och Fucus. Kärlväxterna ökar 
successivt från ca 5 m djup på de sandiga bottnarna. Sandbotten täcks av Chara, P. 
pectinatus, P. perfoliatus, Myriophyllum, Zannichelja, Chorda och halvlösa/lösa fintrådiga 
(Stichtyosiphon / Dictyosiphon). Flera kranslager förekommer bl.a. Chara aspera och 
Tolypella. 
 

 
 

Område T6, Åvikebukten 
 

I detta område är det mycket sandiga bottnar. Sandbottnar som täcks av lösa alger eller har 
kraftiga böljeslagsmärken är kala. Mer lagom exponerade sandbottnar har frodiga 
kärlväxtsamhällen främst bestående av P.  perfoliatus, P.  pectinatus och Myriophyllum. 
Kärlväxterna börjar täcka sandbottnarna från 5 m och vid ca 2 m djup växer Chara ofta i 
lösalgsmattor bestående av Dictyosiphon / Stichtyosiphon. Områden med hårt substrat som 
sten, block och häll täcks av Fucus och fintrådiga alger som Dictyosiphon, Cladophora, 
Polysiphonia, Ceramium och Pilayella samt även Chorda. Fucus förekommer från 8 m 
djup och täcker bitvis på lämplig botten 100 %.  
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Område 19, Skuleskogens nationalpark 
 

Bottnarna är typiska för inre mellanskärgårdsområden. Inne i en vik täcks stora delar av en 
kal sandbotten från 17 m djup av lösa alger, växtdelar och annat bråte. De första 
kärlväxterna P. perfoliatus och P. pectinatus kommer på 4.5 m djup. Från ca 2-3 m djup 
börjar Chara täcka och från 2 m djup täcker Chara 50-75 % av sandbotten. Lösa brunalger 
täcker ca 25 % upp till 1.5 m djup då både botten och växterna blir renare. Hårda bottnar 
täcks av fintrådiga alger, främst Cladophora och Ceramium, och endast enstaka Fucus.  

 
 

Område 23, Åvikfjärden 
 

I detta område är det otroligt mycket växtlighet, fantastiskt frodigt. Lite djupare bottnar på 
10 m djup kan vara reducerade med stora fläckar av svavelbakterier. Något grundare täcks 
bottnarna av tjocka mattor av antingen blågrönalgen Tolypothrix eller mossan Fontinalis, 
även en annan mossa kan täcka stora delar av botten. Kärlväxtsamhället är artrikt och 
framförallt Lemna täcker enorma områden. Närmare stränderna täcks ibland mattorna av 
lösliggande tunna brun- och grönalger (troligen Pilayella och Cladophora). Nära ytan 
avslutar ofta Chara-ängar. Det är också en hel del fisk, bl.a. abborre i området. 
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Område 26, Ultråfjärden och områden utanför 
 

Området består av mjuka grunda sedimentrika bottnar som på ett par meters djup täcks av 
heltäckande mattor av blågrönalger, troligen Tolypothrix, eller mossa. Kärlväxterna börjar 
täcka från ca 3 m djup och täcker emellanåt stora delar, ofta dock med mossa under. 
Framförallt är det P. pectinatus, P. perfoliatus och Myriophyllum men även Najas. 
Närmare ytan täcks botten ofta av Chara. Det är också mycket fisk i området, ca 100 
abborrar simmade förbi kameran och 1 gädda fångades på bild. 

 
 

 
 

Område 26 yttre 
 

I de yttre delarna av område 26 är de hårda bottnarna relativt ensartade och kala. Det är 
främst de fintrådiga algerna Sphacelaria, Cladophora och Ceramium som förekommer. På 
vissa lokaler förekommer en del Fontinalis. Endast enstaka Fucus förekommer trots att 
lämpliga bottnar finns och mer nordliga områden har betydligt frodigare bestånd av Fucus. 
Detta är troligen pga. av påverkan från Husumverken, vars påverkan även var påtaglig som 
stora mängder fibrer i vattenmassan.  
 
Längre in, i Sannafjärden är det främst sandiga bottnar med spridda block och en hel del 
timmerstockar. Block och stockar samt djupa sandbottnar täcks ofta av brunt ludd. 
Sandbotten täcks annars lite djupare av 100 % Tolypothrix. Enstaka kärlväxter som P. 
pectinatus, P. perfoliatus och Callitriche förekommer i blågrönalgsmattorna och ökar med 
minskande djup. På ca 1 m djup tar Chara vid till en början med intrasslat brunt ludd, men 
på ett par dm djup är det ren sandbotten med ren Chara. 
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Bedömning av områden, kunskap, hotbild, vetenskapligt intresse 

 
Samtliga områden har diskuterats redan i utredningen av Kautsky (2006). Nytillkommet 
delområde är Salen. På de besökta lokalerna (se tabell, fetstil) har kunskapen ökat från lite 
till god. 
 
Den översiktliga inventeringen gav till resultat att det sydligaste området 1. Lång- och 
Grönviken med enastående vackra, utbredda tångsamhällen, fick även högsta pioritet och 
torde vetenskapligt ha högt värde, fr.a. de grundare vikarna med delvis heltäckande 
bestånd av blåstång på fr.a. block. Rika kärlväxtsamhällen förekom i de skyddade vikarna. 
Mycket liten störning förekommer förmodligen här och området har ett ursprungligt 
undervattenssamhälle typiskt för Bottenhavet. Området bör skyddas från exploatering och 
har högsta skyddsvärde. 
 
Område 2 Björköfjärden bibehåller sin höga status som vacker illustration på större vik 
som håller på att avsnöras från havet p.g.a. landhöjningen. Björköfjärden liknar de grunda 
vikarna i område 26 och 23, även om det inte är lika frodigt och artrikt. Djuputbredningen 
av arterna verkar också vara mindre i detta område. Stränderna är delvis kraftigt 
exploaterade framförallt västra och norra stränderna, och en del lokal muddring 
förekommer i inloppet. Bottensamhällena på fjärdens östra och sydliga stränder är mer 
opåverkade och därför ger jag området fortfarande en hög prioritering för skydd med viss 
reservation.  
 
Den exponerade kusten utanför Björköfjärden förblir intressant och är typisk för 
Bottenhavets exponerade kuster. 
 
Salen utgör ett mycket vackert exempel på en nästan helt avsnörda vik med flertal 
intressanta arter och bör skyddas. 
 
I område 4, grundområdet Stogrundet söder om Sundsvall, märks påverkan av sötvatten 
och möjligen också industrin då det inte finns Fucus och bottnarna är relativt kala. 
Området uppvisar ingen påtaglig rikedom och är ”alldagligt” trist och typiskt för denna typ 
av störda samhällen. En brist är dock att det här inte riktigt går att skilja påverkan från 
samhället från det kraftiga sötvattenutfödet, utan ingående vetenskapliga studier.  
 
Delområde T3 Åstöns ytterområde är även det en typisk, kraftigt exponerad kust i 
Bottenhavet och har delvis mycket vackra blåstångsamhälllen samt rika, mer skyddade 
vikar. Åstöns östra sida har oerhört frodiga och vackra blåstångsbälten som sträcker sig 
ända ned till 8 m djup. Enstaka Fucus-ruskor förekommer ned till nästan 10 m djup, vilket 
tyder på rena förhållanden i området. Intressant är att insidan (västra stranden) som vetter 
mot Sundsvallsbukten verkar vara kraftigt påverkat av samhället och/eller 
sötvattensutflöden. På så sätt liknar det lite område 4.  
 
Delområdet T6, Åviken och Bondhamnsviken visar vackert sammansatta bottensamhällen 
som kan förväntas i nära orörda, något mer skyddade kustavsnitt. 
 
Hela kuststräckan öster om Åstön och upp i norra Åvikebukten är lite störd och uppvisar 
rika och varierande botttensamhällen under ytan. Hela området bedöms som högsta 
prioritet för skydd. 
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Området 19, Skuleskogen förblir ett typiskt exempel på mer skyddade, inre 
skärgårdsområden med hårda bottnar nära ytan ner till ca 6 m djup och därefter sandiga, 
tämligen fattiga bottnar. Områdets karaktär är den man förväntar sig i Bottenhavet med 
dessa omvärldsförutsättningar (vågexponering, bottentyp, ostördhet). Området är 
skyddsvärt som exempel på inre skärgård med tämligen fattigt samhälle karakteristiskt för 
Bottenhavet. Dess status kan förmodligen dramatiskt försämras med de planerade 
storskaliga odlingarna av rovfisk i kassar i närområdet (Köpmanholmen, Mjältön). 
 
Område 23, Åvikfjärden förblir vetenskapligt högintressant med den speciella, heltäckande 
vegetationen på bottnarna och bör absolut ges skydd. Jag har inte sett denna typ av vikar 
förut. Det finns en antydan till liknande förhållanden i Björköfjärden (område 2) samt 
Ultråfjärden (område 26), men inte alls lika snyggt och heltäckande. Växterna på de 
mjuka- eller sandiga bottnarna är olika till sin struktur och det blir en otrolig växtbiomassa 
i dessa vikar eftersom botten kan vara täckt till 100 % av låga arter som Lemna trisulca, 
mossa eller blågrönalger och ändå ha hög täckning av högväxande arter som Potamogeton 
spp., Najas marina och Myriophyllum spp.. Dessa områden verkar också vara viktiga för 
fisk eftersom mycket fisk observerade med videon. I alla undersökta områden täcks 
strandnära sandbottnar ofta av frodiga Chara-ängar. Dessa vikar bedöms ha mycket högt 
biologiskt och vetenskapligt värde då de även återspeglar landhöjningens effekter på de 
grunda bottnarna i länet. 
 
Område 26, Sannafjärden och Ultråfjärden är också typexempel på snart helt avsnörda 
vikar med högt skyddsvärde. Området kan ju anses skyddsvärd även av den enkla 
anledningen att vi här finner den nordligaste kända utbredningen av Najas marina. 
 
Utanför Ultråfjärden (område 26) märks påverkan av Husum, som framförallt tycks 
påverka blåstången mycket negativt. Förekomsten av blåstång i Husumområdet är ett intet 
jämfört med Järnäs området längre norrut, eller söder ut vid Skagsudde. Det syns också 
mycket fibrer i det bruna vattnet.  
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I tabellen nedan har de år 2006 undersökta lokalerna markerats med fetstil. Områdena 9, 
10,12 samt16-21 där hotbilden betecknats som låg bör kanske revideras till 2 eller t.o.m. 3, 
då de tycks vara potentiella havsområden där storskalig odling av rovfisk i kassar planeras, 
vilket även förmodligen kommer att minska områdenas status avsevärt. 

 
 

Skydds
komm

värda områden i Västernorrlands Län
un område nr. namn dominerande typ status prioritet storlek kunskap vetenskapligt intr. hotbild

ll 1 Lång- o.Grönviken vik 1 litet god 2 högt 2 potentiell
2 Björköfjärden+ mynning komplex ´1-2 mellan god 2 högt 1 hög
2a Salen vik 1 liten god 2 högt 2 potentiell
3 Brämön exponerad NR 3 litet låg 3 medel 3 låg
4 Lörudden-Björkvik kust 2 mellan lite 2 högt 2 potentiell
5 Klampenborg sötvattenpåv. NR 3 litet låg 3 medel 3 låg
6 Alnön NÖ hörn sötvattenpåv. NR 2 litet lite 2 högt 2 potentiell

T1 Indalsälvens yttre delta sötvattenpåv. NR 2 litet lite 2 högt 3 låg
T2 Myckeäng-Granön sötvattenpåv. NR 2 litet lite 2 högt 3 låg
T3 Åstön yttre del komplex (NR) 1 mellan god 1 mycket högt 2 potentiell
T4 Klubbhamn-Skataudden komplex (NR) 1 litet lite 2 högt 2 potentiell
T5 Bäcksundsvikarna-Oxviksskären kust 1 litet lite 2 högt 1 hög
T6 Åviken-Bondhamnsviken kust 1 litet god 2 högt 1 hög

and 7 Vänta Litets Grund utsjö 1 stort hög 1 mycket högt 1 hög
8 Smitingen kust NR 2 litet låg 3 medel 3 låg
9 Hemsön utsida kust 3 mellan låg 2 högt 3 låg

rs 10 Ångermanfjorden sötvattenpåv. 3 mellan lite 2 högt 2 potentiell
11 Norafjärden sötvattenpåv. 2 stort mellan 2 högt 1 hög
12 Storön exponerad NR 3 litet låg 3 medel 3 låg
13 Gaviksfjärden komplex 1 stort hög 1 mycket högt 1 hög
14 Rotsidan-Högbonden- Klubben kust (NR) 1 stort mellan 1 mycket högt 2 potentiell
15 Halsviksravinen vik NR 3 litet låg 3 medel 3 låg
16 Örarna skyddad kust NR 3 litet lite 2 högt 2 potentiell
17 Läskären-Norrfällsviken kust (NR) 3 stort lite 2 högt 2 potentiell
18 Mjältön skyddad kust (NR) 3 litet mellan 2 högt 3 låg
19 Skuleskogen skyddad kust NR 2 litet mellan 3 medel 3 låg
20 Ulvöns Ö kust exponerad 2 stort mellan 3 medel 3 låg

dsvi

Sundsva

Timrå

Härnös

Kramfo

Örnsköl k 21 Trysunda-Råskärsö exponerad (NR) 2 stort mellan 3 medel 3 låg
22 Balesudden-Bäckfjärdens mynning kust (NR) 2 mellan mellan 2 högt 2 potentiell
23 Åvikfjärden -mynningsomr. vik 1 litet god 1 mycket högt 1 hög
24 Skagsudde kust (NR) 2 mellan låg 2 högt 3 låg
25 Risöfjärden kust 2 litet låg 2 högt 2 potentiell
26 Sannafjärden (Ulltråfjärden) vik 1 litet god 1 mycket högt 1 hög
27 Drivan-Kronören skyddad kust 2 litet låg 1 mycket högt 3 låg

NR=Naturreservat
(NR)=delar naturreservat
prioritet: 1=högsta 2=mycket hög, 3=hög
hotbild: 1=hög, 2=potentiell, 3=låg

ursprunglig tabell från:
Kautsky H (2006) Marina skyddsvärda områden i Västernorrlands Län. Förslag till lokalisering samt kompletterande 
undersökningar. Aqua Eco, Rapport 2006-02-15 (Länsstyr.Västernorrland):1-38
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Detaljerade beskrivningar av transekter 
 

För varje videotransekt beskrivs lokalen kort utifrån anteckningar gjorda i fält under 
pågående filmning och inspelning (1). Videotransekterna har också beskrivits i samband 
med tolkning och protokollförande av videomaterialet på lab (2). Datum och 
lokalnummer är angivet för varje transekt vilka är samlade i respektive område. Arterna 
som nämns i beskrivningarna är generellt angivna med ”första” namn och de förklaras i 
nedanstående lista. Ett område, den nästan helt avsnörda havsviken Salen, 
videofilmades inte och är därför endast beskriven utifrån fältanteckningar och 
fotografier. 
 
OBS! Numreringen av lokalerna följer ordningen de filmades och finns på bandet och i 
all fältdokumentation. Numreringen är alltså till för att motsvarande videoupptagning 
till beskrivningen lätt ska hittas på DVD kopian eller på original DV-band. Man kan 
även följa tillblivelsen bakåt med hjälp av dessa nummer (ackrediteringskrav). Alla 
videoband är kopierade till antal DVD i denna nummerföljd och bilagts rapporten i ett 
ex., till Länsstyrelsen. Numren har därför inget med rapportens områdesnummer att 
göra. För att finna rätt nummer (eller band) för en lokal, se tabell i slutet av bilagan.  
 
I texten nedan har i allmänhet bara artens latinska släktnamn angivits. Nedan anges 
artens fullständiga namn samt det svenska namnet:  

 
Balanus = Balanus improvisus, havstulpan 
Beggiathoa = svavelbakterier, bildar vita fläckar 
Callitriche = Callitriche hermaphroditica, höstlånke 
Ceramium = Ceramium tenuicorne, ullsleke 
Chara = Chara spp, kransalger, vanligtvis Chara aspera 
Chorda = Chorda filum, sudare 
Cladophora = troligen Cladophora glomerata, grönslick 
Dictyosiphon = Dictyosiphon foeniculaceus, skäggalg 
Ephydatia = Ephydatia fluviatilis, sötvattenssvamp 
Electra = Electra crustulenta, mossdjur 

 22



Fontinalis = Fontinalis dalecarlica , dalkarlssnäckmossa 
Fucus = Fucus vesiculosus, blåstång 
Furcellaria = Furcellaria lumbrcalis, gaffeltång  
Hildenbrandia = Hildenbrandiasp. rödhinna  
Lemna = Lemna trisulca, korsandmat  
Macoma = Macoma balthica, Östersjömussla 
Myriophyllum  = Myriophyllum  spp., slingeväxter, troligen M. spicatum (axslinga) eller M. 
sibiricum (knoppslinga) 
Najas = Najas marina, havsnajas 
Pilayella = Pilayella littoralis, brunslick 
P. pectinatus = Potamogeton pectinatus, borstnate 
P. perfoliatus = Potamogeton perfoliatus, ålnate 
Ranuculus =Ranunculus baudottii och R. circinatus, vitmöja och hjulmöja 
Rivularia = Rivularia atra, blågrönalg 
Sphacelaria = Sphacelaria artica, ishavstofs oftast refererat till som kort ”skrufs” 
Spirulina = svavelbakterier, bildar röda eller gröna fläckar 
Tolypothrix = blågrönalg, kan även vara Ulotrix eller Urospora (gröna fintrådiga 
monosiphonala alger) 

 
 

 
Figur 1A. Områden söder om och i södra Sundsvallsbukten. Punkter med vidhäftande nummer indikerar 
videofilmernas läge och beteckning i texten nedan. 
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Figur 1B. Områden söder om och i södra Sundsvallsbukten. Punkter med vidhäftande nummer indikerar 
videofilmernas läge och beteckning i texten nedan 
 
 
 

Område 1 

2006-09-22 
1_1, Långören/Långviken 
1) På 14.2 m djup sandbotten som vid 9 m övergår i block och sten. På blocken en del 
Ceramium och möjligen Fontinalis. Fucus förekommer från 6.3 m djup och täcker från 5.3 
m djup 25 %. Botten övergår i stora block och sedan häll för att på 2.4 m djup utgöras av 
renspolade stenar. På block och häll kort Pilayella, Cladophora och Ceramium. 
2) Börjar på sandbotten på 16 m djup, det är mycket spår i sanden och en del skorv. Från 
ca 13-14 m djup övergår sanden i sten och det blir mer och mer block. Block och större 
sten täcks av Sphacelaria och entaka Ceramium. Även Balanus förekommer. Botten blir 
sedan på 10 m djup mer grusig och stenig och täckningen av fintrådiga alger minskar. Från 
9 m täcks botten av mer frodiga fintrådiga alger främst Sphacelaria och Pilayella men 
även Ceramium. Botten blir mer storblockig och på 5.5 m djup kommer Fucus, som täcker 
mellan 5-25 % av botten. De stora blocken täcks allt mer av Ceramium som även täcker 
hällen som avslutar profilen. Blocken täcks framförallt av Ceramium men även av 
Pilayella, Cladophora och Fucus. Mellan blocken ligger renspolade stenar.  

 
2006-09-22 
1_2, Långören lite in i viken på N sidan 
1) På 6.8 m djup kal sandig botten med Mesidothea entomon (skorv). På 5.9 m djup lös 
Fucus och från 5.5 m djup fastsittande Fucus som täcker 25 % av den blockiga och steniga 
botten. Blocken ökar till 100 % och täcks av vacker Fucus, Ceramium och Pilayella. 
Profilen fortsätter inåt viken över en vacker blockbotten med blandade alger, Fucus 25 %. 
Såsmåningom blir det sandytor i kanten av block men från 3.4 m djup är det vacker 
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2) Profilen börjar på en kal sandbotten med enstaka Macoma på 7 m djup. Från ca 6 m 
djup börjar lösa alger förekomma och från 5.7 m djup täcker block 75 % av botten. 
Blocken har påväxt av Ceramium, Pilayella och Fucus 10%. Blocken ökar snabbt till 100 
% och täcks av en frodig påväxt av främst Pilayella (möjligen en del Dictyosiphon) men 
även Fucus 25 %, Ceramium, Cladophora och Chorda. Även Balanus förekommer rikligt. 
På ca 2 m djup övergår blockbotten i en klippvägg som har gles påväxt av Ceramium, 
Cladophora, Pilayella och Fucus. Profilen vänder och går åter ut i viken över en blockig 
botten. Blocken är täckta av frodig påväxt av fintrådiga alger, främst Ceramium  och 
Pilayella men troligen även Dictyosiphon och Polysiphonia spp. Chorda och Fucus täcker 
10 respektive 25 % av botten. Profilen går ut mot sandkanten på ca 2.5 m djup och svänger 
sedan tillbaka in över blockbotten. Blocken blir mindre och botten mer stenig men bitvis 
block 100 %. På småblockig botten förekommer P. pectinatus 10-25 % och Fucus 10-25. 
Fucus ökar till 50 % på storblockiga partier. Efter ett kalt sandigt område återkommer 
blocken som är täckta av frodigt påväxt av fintrådiga alger, främst Ceramium och Pilayella 
men troligen även Dictyosiphon och Polysiphonia spp. Chorda förekommer också och 
Fucus täcker 25-75 % av botten. Bitvis förekommer häll och på häll Fucus 100 %. Efter ett 
störrre område med omväxlande större block och häll samt mindre block och sten blir 
botten allt stenigare och sandigare. Sedan åter block som övergår i mindre sten och grus. 
Botten täcks fr a av kärlväxter främst Potamogeton men såsmåningom mest Chara. Bitvis 
blockiga partier men främst kärlväxter. Allt mindre och mindre block, botten är sten och 
grus och täcks av halvlös Pilayella en del Chorda, men främst Chara och P. pectinatus. 
Spridda block är täckta av Pilayella. Kärlväxtssamhället avslutar profilen. Profilen går fr a 
över botten grundare än 2 m. 

 
2006-09-22 
1_3, Klintgrundet 
1) Börjar på sandbotten på 9.1 m djup som snabbt övergår i sten och block. På blocken 
Ceramium och även Fucus. På 6.1 m djup en vertikal häll och profilen går över ett 
grundområde innan det åter blir djupt. Botten är då något mer skyddad och blocken har 
rikligt med Fucus. Från 4.6 m djup mycket vacker 100 % täckning av Fucus (i lä av 
udden). Profilen går sedan utåt igen. Sandytor tar vid med inslag av stentorg. På 5.3 m djup 
block med Fucus men mest sten och fintrådigt, mest Ceramium. Sedan mer större block 
och vacker Fucus (25 %). På 3.5 m djup tämligen lite Fucus, profilen går mot 
klipputsprång och sedan utåt igen. På 6.2 m djup sandytor med stora mängder lösa alger. 
2) Börjar på en kal sandbotten på 10 m djup med lösa alger 25 %. Lösalgerna minskar så 
småningom något. Mycket spår i sanden. Sandbotten övergår i sten och block och blir 
sedan blockbotten. Från 9.3 m djup (när sten börjar förekomma) Sphacelaria 10 %. Från 8 
m djup mer frodig påväxt av Sphacelaria och Ceramium och från 6.5 m djup Fucus 5 %. 
På ca 6 m djup kommer en vertikal häll med gles påväxt av Ceramium. Mer frodigt från 4 
m djup då hällen täcks av Ceramium, Pilayella och Fucus (25 %). På ca 1.5 m djup planar 
hällen ut och på ca 1 m djup täcks den flacka hällen av gles Ceramium, Cladophora och 
Fucus. Fucus ökar såsmåningom till 25 % och sedan sluttar hällen brant ned till en block 
och stenbotten på ca 3 m djup. Efter ett område med block blir det åter häll som från ca 4 
m djup täcks av Fucus 100 %. Hällen sluttar så småningom ned till 4-5 m och det blir först 
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block sedan sten innan en kal sandbotten på ca 6 m djup. Stenar åter täcker sedan åter 
botten och har direkt påväxt av Pilayella och enstaka små Fucus. Botten blir allt stenigare 
och blockigare. Enstaka jätteblock har frodigt Fucus som påväxt. Stort område med block 
och sten och inslag av häll. Mest Pilayella men Fucus täcker 1-50 %. Stenbotten på 5 m 
djup är relativt kal, blockbotten har frodig påväxt. Så småningom övergår hårdbotten i kal 
sand som snabbt täcks av 100 % lösa alger på 6.3 m djup. Profilen avslutas på en blockig 
stenbotten. Hildenbrandia förekommer här och var. 
 
2006-09-22 
3_3, Slynghällan 
1) På 1.5 m djup, block och sten med Ceramium 10, Pilayella 75 och Fucus 5 %. Något 
mer i lä av ön täcker Fucus 10 %. Sedan småblockigt med Fucus på större block på 2.5 m 
djup. På större block på 4.3 m djup delvis rikligt med Fucus. Botten blir mer sandig, 
sanden ökar snabbt från 10 % till 50 %. Fucus förekommer på block ned till ca 5 m, på 
stora block rikligt med Fucus. Sedan blir det nästan ren sand med stråk av grövre material 
på 5 m djup. Ca 50 m från land ökar block igen, de är delvis sandöverlagrade och enstaka 
Fucus förekommer.  
2) Profilen börjar med ett flackt relativt stort område bestående av block och sten på 1-2 
m djup. Stenarna är mer eller mindre kala medan blocken har frodig påväxt av fr a 
Ceramium (50 %). Pilayella, Fontinalis, Cladophora samt Fucus förekommer också. 
Fucus och Fontinalis täcker ca 10 % vardera. Botten blir stenigare och Zannichelja täcker 
50-75 %. Så småningom består botten av sten, block och sand med påväxt av Fucus 10, 
Ceramium  25, Fontinalis 10. På 3-5 m djup är det flack stenig botten med mer eller 
mindre block och sand. Fucus täcker generellt 10 % av botten och sitter främst på stora 
block. Mindre block och sten är relativt kala.  
 
 
Område 2 

2006-09-23 
2_1, Björköfjärden (Vikingabodarna mot lerviken) 
1) På 9.3 m djup är det mycket mjuk botten. Stora mängder (100 %) Tolypothrix  ligger 
löst på mjukbotten på 8.2 m djup. I Tolypothrix finns mycket Asellus (Crustacea). Vid 4.4 
m djup fortfarande 100 % Tolypothrix. Sedan dock Ranuculus band alternativt 
Myriophyllum. Från 3.8 m djup täcks botten av Lemna och Ceramium, dock eventuellt lös. 
Från 2.3 m djup P. pectinatus, perfoiliatus och Myriophyllum. Mycket Myriophyllum och 
en del Ranunculus band. Generell beskrivning av profilen: länge bara Tolypothrix, sedan 
P. pectinatus, Myriophyllum och Ranuculus band samt avslutar med högvuxen Chara 100 
% 
2) Profilen börjar med ett stort område med relativt kal mjukbotten på 8-9 m djup. Det är 
mycket mjuk botten med mycket sediment och ungefär 50 % täckning av lösa alger. Det 
skymtar fläckar av Beggiathoa och bitvis ser det ut som bleka täcken av Spirulina. På 7.6 
m djup täcks botten plötsligt av tjocka mattor av Tolypothrix. Stort område med 100 % 
täckning av halvmeter tjock Tolypothrix . Vid 5.5 m djup börjar Myriophyllum dyka upp 
här och var och lite senare även Potamogeton  pectinatus. Vid ca 4 m djup förekommer 
Lemna här och var. Först från ca 3 m börjar kärlväxterna täcka botten. Först ett 
blandsamhälle av P. pectinatus och Myriophyllum samt Tolypothrix. Från 2 m djup täcker 
Chara plötsligt 100 % av botten innan P. pectinatus tar över och täcker 100%. 
Myriophyllum förekommer lite här och var. Mycket påväxt på kärlväxterna som ser ut att 
ha päls. Från ca 1 m djup täcks botten av Chara, lite P. pectinatus och lös Pilayella (75 
%). Block och sten börjar dyka upp och mjukbotten mellan täcks av Chara i ett täcke av 
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Pilayella. Profilen avslutas på ca 0.5 m djup där Chara täcker ca 25 % och Pilayella ca 75 
%. På block och sten Pilayella. 
 
2006-09-23 
2_2, Björköfjärden Mårtensholme 
1) Börjar på 3 m djup där Tolypothrix täcker 100 % av botten. Senare börjar P. 
pectinatus och Myriophyllum dyka upp men Tolypothrix täcker fortfarande 100 %. På 2.3 
m djup är det forfarande en hel del Tolypothrix men Myriophyllum täcker 50 %. Profilen 
börjar på ca 4 m djup med Tolypothrix 100 %. Vid ca 2 m djup ökar Myriophyllum  till 75-
100 % men Tolypothrix täcker fortfarande botten. Enstaka Lemna och en hel del Chara 
övervuxen av diatomeer. Vackert! Ser även Najas. Enteromorpha vid ytan.  
2) Börjar på 3 m djup där Tolypothrix täcker 100 % av botten, enstaka Myriophyllum och 
P. pectinatus i Tolypothrix mattan. Kärlväxterna täcker allt mer även om Tolypothrix är 
kvar på botten. På ca 2 m djup täcker Myriophyllum 50-100 %. Kärlväxterna har mycket 
påväxt (diatomeer). En hel del fisk troligen mört. Vid ca 1-1.5 m djup börjar Lemna 
förekomma sporadiskt men vid 0.8 m djup minskar Myriophyllum till 50 % och Lemna 
täcker 100% av botten. Vid 0.4 m djup har Myriophyllum minskat sin täckning ännu mer 
och försvinner snart helt. Chara dominerar och täcker 100 % och enstaka Lemna 
förekommer. Chara täcker större delen fram tills en stenigare botten tar vid närmast 
stranden. Pilayella täcker stenarna och lös Pilayella är intrasslad i Chara.  
 
2006-09-23 
2_3, Björköfjärden 2:a viken V om N. Prästudden 
1) Profilen börjar på en mycket mjuk botten på 7 m djup där sedimentövertäckt 
Tolypothrix ligger på botten. Från 5.2 m börjar Myriophyllum förekomma och från 3.2 m 
även P. pectinatus. Chara förekommer från ca 2 m djup. Här vänder profilen utåt i viken 
igen. Ute i viken är det tämligen kal mjukbotten men närmare stranden finns 
Myriophyllum, P. pectinatus och Tolypothrix. Även Chara förekommer bitvis. Generellt: 
Mjukbotten övergår till Tolypothrix men blir sedan bevuxen av Myriophyllum och lite P. 
pectinatus. Från ca 3 m djup mest Chara som täcker botten upp till 0.5 m djup där vass tar 
vid.  
2) Börjar på en sedimentrik mjukbotten täckt av ett sedimentövertäckt matta av 
Tolypothrix på 6.5 m djup. Från 5.2 m djup ser Tolypothrix fräschare ut och även 
Myriophyllum förekommer sparsamt. Från ca 3 m förekommer ä P. pectinatus och den 
ökar i täckning och täcker snart 100 %. Vid ca 1.5 m djup täcks botten av Chara och lösa 
alger samt enstaka P. pectinatus. På ca 0.5 m djup blir det en relativt kal sten- och 
grusbotten. Djupare än 5.3 m är det mjukbotten täckt av sediment och halvt nedbruten 
Tolypothrix. Från 5.3 m djup täcker fräsch Tolypothrix botten och enstaka kärlväxter 
förekommer. Kärlväxtsamhället täcker mer och mer och det är fläckvis dominans av 
antingen Myriophyllum eller P. pectinatus. Från ca 2.5 m djup kan Chara täcka 100 % av 
botten upp till ca 0.5 m djup. I vasskanten förekommer rikligt med Rivularia. 
 
2006-09-23 
2_4, Björköfjärden vik SE hörnet Björköbodarna 
1) Kör upp mot en klippa först, Tolypothrix täcker botten på 3.1 m djup ända fram till 
klippan. P. pectinatus från 2.5 m djup. Profilen går sedan tvärs över viken och det är mest 
Tolypothrix. Från 4.8 m djup täcker Tolypothrix 100 % tillsammans med enstaka 
Myriophyllum. Från 2 m även Chara och vid ytan Callitriche. Generell beskrivning: 
Mycket brant strandbrink med Chara i massor nära stranden även Callitriche inåt 
vassviken. Sandig botten med Chara och på vass Rivularia.  
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2) Profilen börjar p å 5.4 m djup på en mjukbotten helt täckt av Tolypothrix och enstaka 
Myriophyllum. Tolypothrix täcker botten ända fram till en vertikal klippstrand (täckt av 
brunt ludd, Pilayella). Kärlväxterna Myriophyllum och P. pectinatus blir vanligare när det 
grundar upp. Vikens botten på 2-3 m djup är täckt av Tolypothrix och kärlväxter. 
Kärlväxterna, Myriophyllum och P. pectinatus täcker bitvis 100 % men vanligen högst ca 
25 % vardera. Tolypothrix täcker 75-100 % av botten. Profilen är flack på 5 m djup där 
botten är helt täckt av Tolypothrix och grundar sedan hastigt upp nära stranden. Först på 
3.2 m djup dominerar kärlväxterna Myriophyllum och P. pectinatus men sedan tar Chara 
över och täcker 100 % av botten innan den består av sten och grus närmast stranden.  
 
2006-09-23 
2_5, Björköfjärden Norrviken 
1) På 3 m djup förekommer Tolypothrix, Myriophyllum och lite P. pectinatus. Ensartad 
lokal, botten är täckt av Tolypothrix till strax före vass. En del Myriophyllum förekommer 
samt massor av Lemna nära vasskanten. 
2) Börjar på 2.6 m djup med heltäckande mattor av Tolypothrix samt spridda 
Myriophyllum och lite P. pectinatus. Kärlväxterna ökar och täcker fläckvis 50 %. 
Tolypothrix mattan övergår i en heltäckande matta av Lemna som täcker botten ända fram 
till vassen. 
 
2006-09-23 
2_6, Björköfjärden Gräsörarna 
1) På 3.5 m djup täcker Tolypothrix 100 % av botten tillsammans med enstaka 
Myriophyllum. Även P. pectinatus förekommer men det är mest Tolypothrix. Närmast 
stranden en del Chara och P. pectinatus.  
2) Flack botten täckt av Tolypothrix från 3.6 m djup upp till 1.5 m där Chara tar vid. 
Chara växer bland block som är täckta av Pilayella. Myriophyllum och P. pectinatus 
förekommer längs profilen och täcker mellan 10-50% vardera.  
 
2006-09-24 
2_7, Björköfjärdens mynning 
1) På position N62º 11.580’, E017º 31.234’ insamlades material vid stranden. 
Callitriche, Zannichelia och Enteromorpha observerades från strand. 
2) Ingen video.  

 
 

Område 2 yttre 
2006-09-22 
4_1, Storgrund 
1) Profilen börjar med ren sand på 4.1m djup. Sedan block med Pilayella liknande kort 
ludd och möjligen någon Fucus. Sedan mer block ett tag innan Chara-äng. Det blir mer 
sten och P. pectinatus. 
2) Profilen börjar på sandbotten på 5.4 m djup, spridda lösa alger täcker 10 % av botten. 
På 4.6 m djup kommer block och täcker 25 %. Blocken är täckta av Pilayella och enstaka 
Fucus (från 3.6 m djup). Sedan åter färre block och den sandiga botten är bitvis helt täckt 
av lösa alger. Vid 3.2 m djup börjar kärlväxterna förekomma och på ca 3 m djup finns en 
högvuxen Chara-äng (100 %) med mycket påväxt/lösa alger. Det blir sedan mer inslag av 
P. pectinatus innan block och sten täcker 50 % av botten. Blocken är täckta av Pilayella. 
Sedan åter mer sand och kärlväxter täcker 100 %. Kärlväxterna är helt övervuxna av 
Pilayella med det är troligen P. pectinatus. Potamogeton-ängen övergår gradvis i mer och 
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mer Chara. Mellan 1 och 2 m djup täcker Chara 75 % av sandbotten, den är relativt ren 
lite Ceramium  påväxt. Profilen avslutas på en ren sandbotten 50 % täckta av Chara på 0.5 
m djup. 
 
2006-09-22 
4_2, Norrharen 
1) Börjar på sand 6 m djup sedan blockbotten. På block kort ludd, några Ceramium och 
enstaka Fucus i övrigt ”kalt”.  
2) Börjar med en sandbotten på 6-7 m djup till hälften täckt av lösa alger. De lösa 
algernas täckning minskar och på ca 4.5 m djup blir det blockig botten (100 % block). På 
blocken Pilayella. Storleken på blocken minskar med djupet och på 1-2 m djup är det mest 
småblock. Pilayella täcker ca 75 %.  

 
 

Område 2 Salen 

 
 
Figur 2. Salen (skärmdump från Garmin, BlueChart-karta med färdväg inritad (svarta pukter). De gula 
prickarna symboliserar block ovan ytan, brunt är land, mörkare blått oftast < 3 m djup. 

 
 
2006-09-24 
I den skyddade och delvis avsnörda viken Salen inventerades stränderna i anslutning till 
två byggnader samt med vattenkikare och kratta från lånad roddbåt. På de mjuka, sandiga 
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stränderna växer alldeles under yta Potamogeton filiformis samt grönslick (Cladophora 
glomerata) på enstaka småblock. Även Chara aspera förekommer i små ansamlingar, 
liksom Potamogeton pectinatus en bit ut (ca 1-2 m djup), Najas marina förekom delvis 
rikligt. Täta vassruggar kantade stränderna där inte var tomter. Även korsandmat (Lemna 
trisulca) observerades. Område B var väldigt grunt (max 0.4 m) Najas förekom i ca 10 m 
bed bård framför tät vass (Phragmites australis). Potamogeton pectinatus (5 %) förekom 
i mindre mängder samt Chara aspera (25 %). I området finns även Nostoc-liknande 
kolonier (10 %), vilka utgörs av kolonier bestående av urdjur av släktet Ophrydium sp.. 
Kolonierna ser gröna ut på grund av symbiontiska alger i urdjurens bål. Vid C var det ca 
0.5 m djup, Najas ökade och vid ca 1.2 m djup förekom Potamogeton pectinatus med 10 
% täckning, mjukbottnen var rikligt översållad av spår av skorv och annat krypande 
(snäckor). Vid D blommade ett kraftigt bestånd av Najas. Arten uppträder i ca 2 -4 m2 
stora, täta dungar. Vi kajkade ut genom det trånga sundet (ca 0.5 m djupt) till de yttre 
delarna där en typisk vegetation för relativt skyddad vik bredde ut sig med stora delar helt 
täckta av Potamogeton pectinatus (100 %). Man kunde skönja några Najas där det var 
lite glesare, även så Myriophyllum spicatum. Sten och småblock vid strande var bevuxna 
med Cladophora glomerata. Något djupare sågs även Ceramium tenuicorne och Chara 
aspera, även en mindre yta med Ranunculus baudotii samt Potamogeton perfoliatus och 
enstaka Fucus vesiculosus. Vi rodde in igen i viken via smal, muddrad kanal (ca 0.5 m 
djup) och kom in i västra delen av Salen som är betydligt djupare än den östra delen. 
Nära ytan observerades kraftiga bestånd av Chara sp. och därefter, något djupare ett 
heltäckande bestånd av Potamogeton pectinatus. (Flera prover har insamlats från området 
och hitintills har det konstaterats blågröna ”algen” Rivularia atra, kransalgerna Chara 
aspera, Chara baltica, brunalgerna Fucus vesiculosus med mossdjuret Electra 
crustulenta, Dictyosiphon foeniculaceus, rödalgen Polysiphonia fucoides, grönalgen 
Cladophora aegagrophila samt kärlväxterna Myriophyllum spicatum och Najas marina.) 

 
 
Område 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Grundområdet Storgrundet i södra Sundsvallsbukten. Punkter med vidhäftande nummer indikerar 
videofilmernas läge och beteckning i texten nedan. 
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2006-09-19 
5_1, Storgrundet 
1) Småblockig botten med fintrådiga alger på 20 m djup.  
2) Börjar på en kal blockig botten på 19-20 m djup, mest Electra på blocken samt lite 
Hydrozoer, Balanus och enstaka Mytilus. Från ca 16 m djup täcker Sphacelaria 10 % och 
ökar till 50%. Electra täcker bitvis 25 % av block och stenytorna.  
 
2006-09-19 
5_2, Storgrundet Knuten 
1) På 9.1 m djup sediment 3, större block med fintrådiga alger. Från 3.9 m djup, 
Cladophora och småblockigt. Åter djupare, på 12.7 m djup, småblock med kort luddoch 
enstaka Balanus. Sedan blir det snabbt djupare.  
2) Börjar på en blockig stenbotten på 11 m djup. Brunt ludd, troligen Sphacelaria, täcker 
50 % och Electra täcker 10-25 %. Balanus 5-10 % och det finns enstaka Mytilus. Det blir 
sakta grundare och häll börjar ta över. Även hällen är täckt av brunt ludd, enstaka Mytilus 
och Balanus. Från ca 8 m är hällen täckt av sediment 2-3 och brunt ludd samt Ceramium 
10. Från 5 m Cladophora 10 % och Ceramium  25 därefter ökar båda och täcker 50 % 
vardera av hällbotten. På 3-4 m djup relativt gles 100% täckning av Cladophora och 
Ceramium . Från 4.5 m och djupare mer brunt ludd och Ceramium 10 samt Cladophora 10 
sedan mest brunt ludd och lite Balanus. Block- och stenbotten tar vid från 7 m djup och 
täcks av brunt ludd 50 %, Electra 25 % och Balanus 10 %. Fintrådiga brunalgerna minskar 
med djupet och på 16 m är botten kal. På 8 m djup en häll med taniga Fucus plantor 
alternativt Fontinalis, det går ej att se.  
 
2006-09-19 
5_3, Storgrundet Storgrundet 
1) Småblockig stenbotten med gruspartier, Cladophora 75, Balanus 2 %. Ser ut som 
förra fast grundare.  
2) Börjar på en blockig stenbotten på 4-5 m djup. Blocken och stenarna är täckta av brunt 
ludd troligen Sphacelaria. Från ca 4 m djup inslag av Cladophora och Ceramium . 
Hällbotten tar vid från ca 3 m djup och täcks till 100 % av Cladophora. Sedan är det 
omväxlande häll och block med framförallt Cladophora, på hällen 100 % och på block och 
sten 75 % där förekommer även Balanus.  
 
2006-09-19 
5_4, Storgrundshällen 
1) Tom rörlig stenbotten på 14.5 m djup. Sedan mer block med kort ludd (Sphacelaria) 
och enstaka Balanus. Från 12 m djup ökar påväxten, även Electra. Från 7 m djup mer 
fintrådigt, Balanus och Electra. Nu är det blockbotten med delvis mycket stora block. Från 
3 m djup häll täckt av Cladophora 100 %. Börjar på småstenig ”rasbrantliknande” botten. 
Först kal, sen mer block. Mot slutet block med fintrådiga alger (och sist en häll med 
Cladophora 100 %). Långt ner även Balanus och Electra. 
2) Profilen börjar på en kal stenig botten med spridda blockpartier på 14 m djup. Enstaka 
Macoma skal och Balanus på stenen. Sediment ca 2 och lösa alger ca 5 %. Från 13 m djup 
täcker Electra ca 25 % och Balanus 5-10 %. Även Sphacelaria förekommer på blocken 
och täcker snabbt 50 %. Från ca 8 m djup är det svårt att avgöra vad som växer på blocken 
det ser brunt ut och täcker ca 50 %. Röd Ceramium täcker 10 %. Från ca 4 m djup när 
hällbotten tar vid ökar Cladophora snabbt och täcker från 3 m djup 100 %. I Cladophoran 
skymtar spridda (5-10 %) Ceramium. 
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Område T3 

2006-09-19 
3_1, Åstholmen 
1) Mycket fin Fucus på lokalen, först på häll och block. Blocken övergår sedan mot 
djupet till sten och sand. Fucus bred och sund, ser Furcellaria på litet block samt Electra, 
Balanus, Ceramium och kanske Mytilus edulis, blåmussla. 100% Fucus på flertal ställen 
ner till minst 8 m!!! 
2) Brunalger, troligen Sphacelaria, täcker ca 25 % av den småblockiga, steniga botten på 
16 m djup. Från 15 m djup har Sphacelaria ökat och täcker mellan 50-75 %, på blocken 
finns även Balanus och Electra. På 13 m tar hällbotten vid, med insprängda blockområden. 
Den relativt branta hällen är täckt av Sphacelaria till 75 %. Från ca 13 m djup förekommer 
Furcellaria, övervuxen av Electra. Ceramium förekommer också på hällen (10 %). Från 
12 m djup täcks 5-10 % av hällen av vacker Furcellaria. Balanus förekommer främst på 
block medan Sphacelaria täcker ungefär 50-75 % och Ceramium 10-25 % av både block 
och hällbottnen. Från 9.5 m djup täcker plötsligt Fucus 25 % av hällen och ökar till 75-100 
% från 8.2 m djup. Hällbotten mellan 6.5 m och 3,3 m täcks till 100 % av Fucus. 
Blåstången är mycket ren och frodig upp till 4.5 m djup då den får 25 % påväxt av 
Pilayella. Under Fucus är blocken röda av Hildenbrandia. Fucus-bältet tar tvärt slut vid ca 
3 m djup, varefter det blir relativt kala klipphällar med endast enstaka Fucus, Pilayella 10 
% och Cladophora 25 %. På den här lokalen förekommer Fucus främst på stabilare bottnar 
av häll eller stora block. I områden med mindre block och spridda större block är det 
sparsamt med Fucus. De mindre blocken förefaller vara nästan helt kala, troligen en effekt 
av det exponerade läget.  

 
2006-09-19 
3_2, vik vid Skeppshamn 
1) Från vik även Dictyosiphon.  
2) Börjar på 5 m djup på en sandig botten täckt till hälften av lösa alger. Lösalger 
minskar snart till ca 5 % och den sandiga bottnen är kal med endast Macoma skal. 
Kärlväxter förekommer något grundare, först P. perfoliatus och pectinatus men snart även 
Zannichelja-liknande (kortare gräs) plantor. Botten täcks av lösa alger bestående främst av 
Stichtyosiphon / Dictyosiphon. Kärlväxterna ökar sin täckninggrad och botten täcks snart 
till 75 %. Något grundare förändras artsammansättningen från högvuxna kärlväxter till det 
kortare gräset, Chara och Stichtyosiphon. Chara täcker ca 50 %. Ännu grundare minskar 
Chara och Stichtyosiphon, botten är främst täckt av det kortare gräset. Enstaka Chorda 
skymtar här och var.   
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Figur 4. Områden kring Åstön. Punkter med vidhäftande nummer indikerar videofilmernas läge och beteckning 
i texten nedan. 
 
 

2006-09-20 
7_1, Skeppshamn N klippor 
1) Ca 16.1 m djupt och grusbotten 75, småblock 25, på block fintrådigt (Sphacelaria). 
Från 14.7 m djup mer småblock men sedan sand med böljeslagsmärken. Ett slags 
migreringsbotten sediment 2 och spridda Macoma. Därefter åter sten och block med 
fintrådiga alger troligen Ceramium. Efter en brant uppgrundning upp till 8.3 m djup 
förekommer Fucus, från 8.1 m djup har Fucus-täckningen ökat till 75-50 %. Botten 
övergår i mer häll och Fucus ökar till 75-100 (fertil). På ca 3.4 m djup ca 5 m från land 
enstaka (?) Fucus. Vänder och kör utåt. På 7.1 m djup Fucus 25 %, ökar till 50 % på 8 m 
djup.  
2) Börjar på en stenig blockbotten först ganska kal men snart även från 16 m djup täckt 
av Sphacelaria ca 50 %. Electra och Balanus förekommer också. På 15 m djup lite 
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hällbotten med spridda övervuxna Furcellaria. Därefter något djupare (17-18 m) och sand 
med böljeslagsmärken till en början med lösa alger (10 %) sedan helt kal. Sandbotten 
övergår i kal småstenig, grusig botten innan blocken ökar i täckninggrad. Blocken är redan 
på 15 m djup täckta av Sphacelaria. Från 10 m djup även Ceramium och Furcellaria på 
blocken samt rikligt med Electra och lite Balanus. Fucus börjar täcka blocken från 8 m 
djup och får snabbt en täckningrad på 25 %, från 6 m djup täcker Fucus 50-75 %. Block 
och hällbotten avlöser varandra och täcks till större delen av Fucus men också av Pilayella. 
Bitvis täcker Fucus 100% men mindre block och sten är kala. Electra förekommer rikligt 
på blocken och Balanus främst under blocken. Närmare ytan på 2-3 m djup förekommer 
Dictyosiphon och ännu grundare täcker Cladophora ytorna. Botten filmas i några stråk utåt 
och inåt. Mönstret är detsamma, främst blockig stenbotten med Fucus ned till 8 m djup. 
Där tar fintrådiga brunalger och Ceramium vid. Småblock och sten är kala vilket tyder på 
hård vågexponering. Electra och Balanus täcker sidor och undersidor av block. Electra 
även vanlig påväxt på alger. 
 
2006-09-20 
7_2, Skeppshamn N 
1) Start i viken, på 8.1 m djup är det sandbotten med böljeslagsmärken. På 7.3 m djup 
förekommer Fucus på block. Block och sten täcker 50-75%, resten är sand. Sanden ökar 
och en möjlig observation av Tolypella på 4 m djup. Fucus, rödalger, och Enteromorpha 
förekommer på småblock och sten medan sandbotten täcks av Characeer och P. pectinatus 
etc i snygga blandningar. Avslutar inne i viken. Från ca 2 m djup Chara 25-50 %. Chara 
aspera, Ruppia, Zannichelja, Dictyosiphon och Enteromorpha förekommer. 
2) Börjar på en sandig botten på 8 m djup. Svaga böljeslagsmärken i sanden och spridda 
Macoma skal och lösa alger. Från 7 m djup mer block och sten, på hårt substrat fintrådigt, 
Pilayella och Ceramium framförallt, samt Fucus. På 6 m djup ett hällparti med Fucus 50 % 
innan den kala sandbotten åter tar vid. Från 4 m djup täcker Chara (Tolypella) 10 % av 
botten och det är lite lösa alger intrasslade i kransalgerna. Spritt förkommer även andra 
kärlväxter troligen Ruppia eller Zannichelja (5 %). Sandbotten täcks av mer sten och 
block. På hårt substrat Fucus, Pilayella, Enteromorpha, Dictyosiphon och Chorda . I sand 
Chara (10-75 %), P. pectinatus (<25 %), Zannichelja och halvlösa/lösa fintrådiga (bl a 
Dictyosiphon). Flera Chara arter förekommer troligen bl.a. C. aspera och Tolypella. 
Chara, Dictyosiphon och Chorda täcker botten även på 4 dm djup.  
 
2006-09-25 
7_3, Skeppshamn 1 
1) Fucus på ca 7 m djup. 
2) Profilen börjar på en flack sandbotten på 7.5 - 8 m djup nästan helt täckt av lösa alger. 
Sandbotten övergår i en brant häll på 7.6 m djup. Hällen täcks direkt till 10-25% av Fucus 
och en del Ceramium och Pilayella samt Bryozoer. Hällen täcks delvis av sten där den 
planar ut. Fucus ökar till 50-75 % täckning, bland stenarna växer även Zannichelja. I 
övrigt en hel del fintrådigt främst Ceramium och Pilayella. Det är ganska små Fucus 
ruskor. Längs med stranden är det omväxlande häll och sten/block botten med Fucus, 
Zannichelja, Ceramium, Pilayella, Balanus och Bryozoer.   
 
2006-09-25 
7_4, Skeppshamn 2 
1) – 
2) Profilen börjar på 6.3 m djup med en sandig botten som till 5% täcks av lösa alger. 
Från 5 m djup förekommer Zannichelja / Ruppia ca 5 %. Sedan blir det mer sten och block 
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som direkt på 4.7 m djup har Fucus och fintrådiga alger som påväxt. Blocken ökar och 
Fucus täcker bitvis 75 %. Det är även rikligt påväxt av fintrådiga alger, Cladophora, 
Ceramium och Pilayella. P. pectinatus, Myriophyllum och Zannichelja förekommer mellan 
stenarna.   
 
2006-09-25 
7_5, Skeppshamn 3 
1) Börjar med sandbotten med spridda Macoma. Från 6 m stenigare och Fucus 
förekommer på sten och små block.  
2) En flack kal sandbotten med spridda Macoma och lösa alger övergår i mer och mer 
sten och block. Närmast stranden en halvbrant blockbotten. Fucus förekommer direkt när 
stenarna börjar dyka upp på 5.4 m djup. Från 3.6 m djup ökar Fucus täckningsgrad 
markant och den täcker bitvis 75 %. Fintrådiga alger som Ceramium och Pilayella 
förekommer också så fort hårt substrat finns. Grundare växer Cladophora och Chorda. 
 
2006-09-25 
7_6, Skeppshamn ”Målet” 
1) På 16 m djup är det grusig sandbotten. Det blir mer block och sten och sedan häll. 
Fucus förekommer från 9 m djup och från 7 m täcks 50 % av botten av Fucus. Även 
Furcellaria observeras. Fucus förekommer ned till 9.6 m djup och förekommer rikligt (50-
75 %) vid 7 m djup. Furcellaria på block på 11 m djup. Profilen avslutas på en stenig 
botten på 10 m djup. 
2) Profilen börjar på en sandbotten på 16.6 m djup. Småsten och grus ligger spridda på 
ytan och lite lösa alger förekommer. Sten och block börjar täcka ganska snart och det är 
direkt ludd på de större stenarna (16.3 m djup). Från 15 m djup är det blockbotten där sand 
skymtar mellan blocken. Blocken är täckta av brunt ludd (troligen Sphacelaria) och 
enstaka rödalger, troligen Ceramium. Blockbotten övergår i häll och Fucus förekommer 
från 8.3 m djup. Sedan är det omväxlande block och hällbotten med fintrådigt, Ceramium 
och Pilayella, samt Fucus (25 %, bitvis 50 %). Profilen zig-zaggar sedan längs med 
stranden mellan 4 och 11 m djup. Fucus observeras som djupas på 9.7 m. Vid 4-5 m djup 
täcker Fucus 50-75 %, ned till 7 m ca 25 %, mellan 7 och 8 m djup ca 10 % och på 9 m ca 
5 %. Botten är fr a blockig men även inslag av häll förekommer. Ned till 11 m finns ett 
heltäckande ludd på blocken.  
 
2006-09-21 
6_1, Åstholmens sydspets 
1) På 14. 5 m djup är det grov sandbotten med böljeslagsmärken och spridda block (10 
%). Blocken täcks från 13.9 m av fintrådiga alger. Sedan ökar blocken och utgör 75 % av 
bottenytan. Från 11 m djup reser sig en blockbrant med mycket Electra, lite Balanus och 
på topparna fintrådiga alger. Fucus förekommer från 5.9 m djup och från 3 m i större 
mängder. Kala klipphällar tar vid från 2.7 m djup. På väg utåt igen täcker vacker Fucus 50 
% av klippor och stora block. Täckningen minskar med djupet och är på 6.7 m endast 5 % 
men noteras ned till 7.2 m djup. När det åter blir grundare på en hällklack ökar Fucus i 
täckningsgrad och täcker från 5 m djup 50-100 % av botten. 
2) Börjar på 15 m djup på en högenergibotten. Botten består av områden med kal sand 
och blockområden. Sanden har djupa böljeslagsmärken och från ca 13 m djup har främst 
de stora blocken fintrådiga alger, småblock är kala. Fintrådiga alger, troligen Sphacelaria 
förekommer på 15 m djup och ökar i täckningsgrad med minskande djup. Från ca 13 m 
djup också mer Electra och Balanus. Electra täcker emellanåt nästan 50 % av de hårda 
ytorna. Första Fucus observerades på 7.2 m djup och Fucus täcker vid 3 m ca 7 %. Från ca 
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8 m djup omväxlande häll och block och rödalger börjar täcka, troligen främst Ceramium. 
Ceramium täcker på 2 m djup 50 % av hällen, övrig yta täcks av Pilayella, Fucus och 
Cladophora. På väg utåt igen när det åter blir djupare täcker Fucus 50 % av hällen ned till 
ca 5 m. Återstående delen av den zigzagande profilen består av omväxlande häll och 
blockbotten. Fucus täcker mellan 10 och 75 % av botten, högst täckningsgrad mellan 3 och 
6 m men förekommer ned till ca 7 m. På två meters djup är det heltäckande mattor av kort 
Ceramium medan Cladophora endast förekommer i små fläckar eller som enstaka tofsar. 
På 6-7 m djup är det mest fintrådiga brunalger troligen Pilayella och Sphacelaria men 
också Polysiphonia spp och Ceramium. Electra och Balanus förekommer främst på 
blockens undersidor. 
 
2006-09-21 
6_2, Åstholmen Skeppshamn 
1) Sandbotten med 10 % lösa alger på 6.2 m djup. Driver parallellt med stranden in i vik 
med klippstrand. På 4.6 m djup täcker P. perfoliatus 25-50 % av botten. Även P. 
pectinatus och Myriophyllum förekommer samt lös grov Stichtyosiphon / Dictyosiphon.  
2) Börjar på en kal sandbotten på ca 7 m djup med löst material som täcker ca 10 %. 
Enstaka stenar har Ceramium påväxt. På ca 4 m djup mer block och sten täckta av 
Ceramium och i sanden P. perfoliatus. Det blir åter sandbotten och den täcks av ett 
kärlväxtsamhälle bestående av P. perfoliatus, P. pectinatus och Myriophyllum. Arterna 
dominerar fläckvis. Där det är lite glesare samhällen är botten täckt av lösa alger bl a 
Stictyosiphon / Dictyosiphon. På ca 1 m djup täcks en kal sandbotten av lösa alger. 
 
2006-09-21 
6_3, Åstholmen Söråkersviken Ö-stranden 
1) På 12 m djup sandbotten med enstaka Macoma. Sanden blir grövre när det grundar 
upp och på block på 3 m djup förekommer Fucus.  
2) En kal sandbotten på 12 m djup övergår gradvis i grus och sten och senare block. 
Fintrådiga, troligen Ceramium  täcker större sten och block från 12 m djup. På ca 3 m 
förekommer Fucus. På block och hällbotten grundare än 4 m förekommer Fucus 10 %, 
Ceramium 10 %, Pilayella 25-50 % och Balanus 10 %. Grunda hällar är helt täckta av 
Cladophora och enstaka Fucus.  
 
2006-09-21 
6_4, Åstholmen Söråkersviken V-stranden 
1) På 9.2 m djup en sandig botten med enstaka stenar och mycket lösa alger. Från 7 m 
djup mer block med rikligt med Balanus. Blocken övergår i småsten på två meters djup 
och en kraftig strandbrink avslutar profilen. 
2) Börjar på sandig botten med spridda block och mycket lösa alger (75 %). Från ca 4 m 
djup kal sandbotten upp till ca 2.5 m djup där kärlväxter täcker ca 50 %. Kärlväxterna är 
främst Myriophyllum  och Potamogeton  pectinatus. På 2 m djup blir det en brant ganska 
kal stenbotten med endast lite Pilayella och Ceramium på stenarna.  

 
2006-09-21 
6_5, Söråkersviken inre viken 
1) På 9.1 m djup en sandig botten med mycket lösa alger i stora ytor. Senare vid 2 m djup 
en hel del P. pectinatus och Chara. Tämligen ensartat i början med mycket lösa alger och 
lite bråte. Sen vid 2.5 m djup P. perfoliatus och pectinatus samt Myriophyllum. Vid ca 1.5 
m djup Chara ca 75 % och glesnande mot ytan. 
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2) Börjar på 10 m djup på en sandbotten nästan helt täckt av lösa alger. Först på 4.5 m 
djup kommer de första kärlväxterna, P.  perfoliatus. Sedan ökar kärlväxterna, 
Myriophyllum och P. pectinatus och perfoliatus sin täckning tills Chara tar över vid 2.9 m 
djup. Chara täcker ca 75 %, först i blandat bestånd med P. pectinatus  och sedan själv. 
Upp till ca 1 m är det mycket påväxt sedan rent. Täcker på 0.3 m djup fortfarande 25 % av 
sandbotten. 
 
2006-09-21  
6_6, Klubben 
1) På ca 7.5 m djup 75 % sand och 25 % block med fintrådiga alger. Blocken ökar till 75 
% och täcks av Pilayella, Balanus och Electra samt enstaka Ceramium. Från ca 4 m 
Fucus. På 7.6 m djup sten och småblock sedan åter enstaka Fucus och Ceramium på 
småblock från 5.3 m djup. Profilen avslutas på klippbotten. Allmän beskrivning av 
profilen: Det var fr a blockig botten bestående av väl rundade småblock på 7.5 m djup med 
en hel del Sphacelaria och Pilayella på topparna samt Electra och Balanus på sidorna. 
Något grundare var det mer block som också hade enstaka Ceramium och några spridda 
plantor Fucus.  
2) Börjar på 7.8 m djup med en blockig stenbotten där sand skymtar mellan stenarna. 
Block och större stenar är täckta av Pilayella men också lite Balanus och Electra samt 
enstaka Ceramium. På 5.3 m djup är det omväxlande häll och blockbotten och Fucus 
förekommer samt även mer Ceramium. Fucus täcker mellan 5 och 25 % av botten som 
annars täcks av Ceramium och lite Pilayella. Grundare täcker Cladophora 25 %. Balanus 
är talrika på blockens sidor och undersidor. Bitvis också rikligt med Dictyosiphon på 
blocken (25 %).  
 
2006-09-25 
6_7, Liten vik efter Åstholmsudden västerut 
1) Börjar på 12.2 m djup på en grus och sandbotten (50/50) med svaga böljeslagsmärken. 
Block börjar förekomma och täcker på 7.5 m djup 75 %, här ligger också en del lös Fucus 
på botten. Ceramium förekommer på sten och från 5 m även Fucus på större block. En hel 
del stenar är välrullade. På 2 m djup vid stranden blir det häll sedan går profilen utåt igen. 
Vid 4.9 m enstaka Fucus men mest fintrådigt (Ceramium ) bland välrullade stenar. Sedan 
blir det fler block och mer Fucus samt en hel del Balanus på sidor och under blocken. Vid 
3.5 m djup ett litet område med Fucus 50 % innan den minskar igen. På 2.1 m djup mest 
rullade småstenar och på enstaka större block Fucus (tot: 5 %). Profilen går åter över en 
klippa som täcks av Pilayella (100 %) och Fucus (10 %) upp till 2 m där hällen täcks av 
korta plantor och enstaka tofsar av Ceramium och Pilayella, kort Cladophora täcker 100% 
vid ytan. Profilen går sedan utåt igen till en mer öppen del av viken. Det är häll på 8 m 
djup samt större block. På ca 9 m djup växer fin Furcellaria. Även på 10 m djup häll, 
Fucus förekommer från 8.5 m djup (lös? Fucus på 8.9 m). Från drygt 7 m djup blir hällen 
vertikal och täcks av Fucus men från 2 m tar fintrådiga alger över.  
2) Profilen börjar på en flack botten bestående av grus, sten och sand på 11 m djup. Från 
9-10 m förekommer block först sparsamt men det blir snart en blockbotten. Större block 
täcks direkt av kort brunt ludd (Sphacelaria) och enstaka tofsar av Ceramium. Från 5 m 
förekommer Fucus som snabbt ökar till 10-25 %. Dictyosiphon 25% på sten, i övrigt 
Ceramium och Pilayella. Ganska mycket Balanus på blockens sidor och undersidor. 
Botten är omväxlande sten och blockig ibland med inslag av häll och sand. Påväxten är 
främst Pilayella, en del Fucus och Ceramium. Från 2.9 m täcker även Cladophora och 
Chorda tillsammans 25 %. Dictyosiphon har generellt 10 % täckning grundare än 5 m. 
Botten består av omväxlande häll och block. På en brant häll observeras djupaste Fucusen 
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på 8.7 m. Hällen täcks lite grundare av nästan 50 % Fucus, i övrigt av Dicytosiphon, 
Ceramium och Pilayella samt mycket Bryozoer. 
  
2006-09-25   
6_8, Åstholmsudd längre in i viken. (två profiler i en? AB) 
1) A) Sandbotten på 7.8 m djup, profilen går in mot sandstranden, lösa alger täcker 5 % 
av botten. Det blir något stenigare och Ceramium, Dicytosiphon och enstaka Fucus 
förekommer på stenarna. På en ansamling block Fucus sen Chara och gles P. pectinatus. 
B) Profilen fortsätter utåt viken, där det börjar småblockigt med Fucus 10 % (kort bit 75 
%), på häll korta bitar 5 %, djup ca 3 m. Vid 3.7 m djup mest sand så profilen går in mot 
stranden igen, på 4.5 m djup åter block täckta av Ceramium, Furcellaria och mycket 
Balanus. Sedan häll med Fucus men vid 1.9 m djup mest korta alger, Cladophora och 
Pilayella. Fucus på 6.3 m djup och mycket Cladophora. Fucus ökar till 10 och sedan 25%, 
Ceramium 10 och rikligt med Balanus och Electra på blocksidor.Ytterligare en snurr: 
Fucus från 6-8 m djup beroende på om block finns. Sedan in mot sandstrand, botten är 
tämligen tom till 4 m djup då lös Dictyosiphon täcker. Gles Chara (5%) vid ca 2 m djup 
och även gles P. pectinatus (filiformis?). 
2) A) Börjar på sandig botten på 7.8 m djup, stenar täcker 10-25 %. Block börjar 
förekomma vi 6 m djup och då också Fucus. Fintrådiga alger, Ceramium och Dictyosiphon 
täcker sten och block direkt från början. Profilen blir sandigare och på 4 m är det svaga 
böljeslagsmärken i sanden. Potamogeton och Chara i glesa bestånd från ca 2 m djup täcker 
totalt ca 10 %. Närmast stranden är det mer grus och sedan sten med Ceramium, 
Enteromorha och Pilayella. B) Profilen börjar på ren sandbotten på 2.6 m djup men går 
snabbt in över block och sten. Närmare land häll. Hårdbotten täcks av Ceramium 25, 
Dictyosiphon 10, Fucus 10 och Pilayella 10-50 %. Från ca 3 m djup är det ren, kal 
sandbotten. Längre ut (?) i viken går blocken djupare innan sandbotten tar vid. Fucus 
förekommer där det finns hårt substrat. Djupaste observationen av Fucus är på 6.3 m invid 
sandkanten. Blocken var väl påväxta av fintrådiga alger. En hel del Enteromorpha 
grundare på denna profil.  
 
2006-09-25 
6_8C, Klubben utsidan 
1) Börjar på en grusig botten på 15.4 m djup där Sphacelaria förekommer på större sten. 
Block täcker 10 % från 12.8 m djup och Furcellaria förekommer på större block. Från 11 
m djup täcker blocken 25 %, sten 50 % och resten är grus och sand. Bitvis mer block. 
Fucus förekommer från 7 m (10 m från land) och täcker 25 % upp till ca 2 m djup sedan 
fintrådigt. Vid ytan kraftig Cladophora. Generell kommentar: Fucus på 7 m men ej mycket 
dock stora ruskor. Mycket Balanus på blocksidor. Hällbotten förekommer vid sidan av 
kameran. 
2) Börjar på en kal stenbotten på 16.9 m djup. På ca 15 börjar block förekomma och de 
är täckta av ludd (Sphacelaria). Blocken ökar och då även Spacelaria. Från ca 10 m även 
Ceramium tofsar men mindre block och sten är kala. Det blir mer block och även en del 
häll. Fucus förekommer från 7.1 m djup och täcker ca 10 %. Fintrådigt täcker häll och 
stora block, det är främst Pilayella men även Ceramium  och Dictyosiphon. Fertil Fucus 
observerades. 
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Område T6 
 

 
 
Figur 5. Områden i Åvikebukten. Punkter med vidhäftande nummer indikerar videofilmernas läge och 
beteckning i texten nedan. 
 
 

2006-09-20 
8_1, Åvike (loggad som slutet på 7_2 och 8_2) 
1) Sandig botten med spridda småblock, P. perfoliatus och pectinatus förekommer 
liksom en hel del Macoma skal. På 5 m djup block med Fucus och glest med Potamogeton. 
På ca 8 m mer Fucus och Ceramium, därefter mer böljeslagsmärken i kraftigt rörlig sand. 
Fastnade med kameran bland block med Fucus, därefter grundklack med block och Fucus 
100 % innan åter djupare och mer sand. På 7 m djup återkommer blocken med vacker 
Fucus. 
2) Sandbotten täckt av P. perfoliatus och pectinatus, på spridda stenar och block 
fintrådigt och Fucus. Lösa alger ca 25 %. Sedan kal sandbotten innan avslutning på 
block/häll med Fucus-bälte. Botten är fläckvis ren sand och block 100 %, några 
mellanlägen med mer eller mindre sten finns. Sandbottnarna är kala, bitvis täckta av lösa 
alger medan blocken täcks av bruna fintrådiga, Fucus, Ceramium och lite grundare även 
Dictyosiphon och Cladophora. På ca 3 m djup täcker Fucus 50 % av en blockig botten. 
Djupet är mellan 3 och 7 m.  
 
2006-09-20 
8_3, Åvike 2 
1) Sandbotten på ca 8.4 m djup med 100 % lösa alger. Sandbotten blir kal med lite 
Macoma, sedan förekommer Fucus på småblock och Chorda observeras i ytan. 
2) Börjar på 8 m djup på en sandbotten till 100 % täckt av lösa alger. Lösalgerna 
försvinner nästan helt och kal sandbotten med spridda Macoma skal återstår. På två meters 
djup blir det plötsligt blockbotten. Blocken täcks av Dictyosiphon, Cladophora, 
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Polysiphonia spp, Ceramium, Pilayella och Chorda samt enstaka Fucus. Närmare ytan 
mer Cladophora och Chorda. Balanus förekommer också på blocken. 
 
2006-09-20 
8_4, Åviken in mot ån 
1) På 3.3 m djup sandig botten som fortfarande på 2 m djup är kal. Sedan täcks den av 
stråk av lösa alger. Hela profilen kal sand med böljeslag och några stråk av lösa alger. 
2) Kal sandig botten bitvis täckt av lösa alger. Endast litet knippe av kärlväxter skymtar 
troligen Zannichelja. Djup mellan 3 och 0.5 m.  
 
2006-09-20 
8_5, Åvike Muggärdsviken 
1) På 3.8 m sandbotten med P.  perfoliatus 100 %. Massor av P. perfoliatus, en del P. 
pectinatus och även Callitriche. Påväxt närmare stranden, på stenar Cladophora.  
2) Sandig botten med P. perfoliatus 75-100 %, ganska mycket sediment. Sedan plötsligt 
mer sten och block och brunalger samt kransalger. Potamogeton minskar i täckning. 
 
2006-09-20 
8_6, Åvike Muggärdsviken V-strand 
1) På ca 4.5 m djup sandbotten med Macoma sedan block i stråk innan åter ren sand. 
Mycket Macoma. På ca 3.4 m djup en möjlig observation av Chara, sedan P. perfoliatus, 
Myriophyllum. På block rikligt med röda och Fucus. 
2) Börjar på ca 5 m djup, på en kal sandig botten bitvis täckt av lösa alger och med 
enstaka P. perfoliatus. Mycket Macoma på botten. Från ca 4 m djup täcker P. perfoliatus 
ca  25% innan plötsligt Chara börjar täcka botten (10-75 %) från ca 1.5 m djup. Hel del 
lösa alger intrasslade i Charan, bl a Dictyosiphon. Med Chara också en del Zannichelja. 
Sandbotten övergår så småningom delvis i block. Mellan blocken P. perfoliatus och 
pectinatus och på blocken bruna och röda alger samt lite Fucus (+ -5 %).  
 
2006-09-20 
8_7, Muggärdsvikens mynning E 
1) Block på 10 m djup. Kort profil verifierar riklig förekomst av Fucus från 7 m djup upp 
mot ytan.  
2) Börjar med block på sten och sandbotten på 9-10 m djup. Blocken har rikligt med 
fintrådiga alger, troligen Ceramium, Polysiphonia spp, Pilayella och Sphacelaria. 
Möjligen också enstaka Fucus som fastsittande. Fucus förekommer annars bland de lösa 
alger mellan blocken. Från 8 m djup förekommer Fucus med 25 % och från 6 m djup med 
50% täckning. Profilen avslutas på blockbotten på 3.5 m djup.  
 
 
2006-09-21  
9_1, Malviken Sandstensfjärden mot Skogskär 
1) På ca 13.2 – 14 m djup sandbotten med Macoma och möjligen Sphacelaria på enstaka 
stenar. Stenarna ökar i täckningsgrad och har även Pilayella. Från ca 5 m förekommer 
Fucus på block, Fucus täckningsgrad ökar till 25 % på en blockbrant.  
2) Börjar på en sandbotten på ca 13 m djup. Endast lite lösa alger (5-10 %) och lite 
Sphacelaria på enstaka stenar och block. Vid ca sju meters djup mer fintrådiga framförallt 
Pilayella på sten. Sedan plötsligt 100 % block och en brant sluttande botten. Fucus från 5 
m djup ökade från 10 % till 25-50 %. Övrig yta är täckt av Ceramium, Pilayella och 
Balanus. 
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2006-12-21 
9_2, Sandstensfjärden central N delen   
1) På 6.7 m djup, sand 75% och småblock 25%, på sand Macoma och på block kort ludd. 
Enstaka Fucus. P. perfoliatus och pectinatus täcker snart 100% och även Myriophyllum 
förekommer rikligt grundare än 1.6 m. Puttrar runt i viken på 3-5 m djup där det växer 
rikligt med främst P. perfoliatus men även P. pectinatus och det ligger lösa Dictyosiphon i 
stora mängder på botten. Från ca 1 m djup är stora delar av viken täckt av fr a Chara 
aspera. 
2) Börjar på en stenig blockig sandbotten på 7-8 m djup. Från ca 5 m djup börjar 
kärlväxterna komma fr a P. perfoliatus. Första Fucus på 4.6 m djup, Fucus förekommer 
endast sporadiskt på den här profilen. Det är främst en sandbotten med mer eller mindre 
sten och block och ett frodigt kärlväxtsamhälle. Samhället utgörs främst av P. perfoliatus 
men även pectinatus och Myriophyllum förekommer. På hällar är det frodig påväxt av 
fintrådiga alger fr a Pilayella men även Ceramium och bitvis hög täckning (75 %) av 
Dictyosiphon. Dicytosiphon förekommer mycket som lösliggande alg och täcker mellan 
25- 75 % av botten. Grundare, från ca 1.5 m djup, tar Chara över och täcker 50-100 % av 
botten först bland sjok av lös Dictyosiphon och sen på kal sandbotten. Avslutar vid 
klippstrand på sandbotten med spridda block på 0.5 m djup, Chara 50 % på sand och 
Pilayella 50 % på block.  
 
2006-09-21 
9-3, Sandstensfjärden V-viken mot vass 
1) Börjar på 3. 5 m djup på en sandbotten med P. perfoliatus och pectinatus samt lös 
Dictyosiphon. Stora områden med lös Dicytosiphon och fr a P. perfoliatus. Från 1.5 m djup 
Chara. På enstaka block områden förekommer Fucus. 
2) Sandbotten på 3 m djup med kärlväxtsamhälle bestående av P. perfoliatus, P. 
pectinatus och Myriophyllum och stora mängder lös Dictyosiphon. Något grundare mest P. 
perfoliatus och Dictyosiphon. Från 1.5 m djup Chara övervuxen av Pilayella. Från ca 1 m 
mindre påväxt, Chara försvinner vid 0.5 m djup, då kal sandbotten tar vid.  
 
2006-09-21 
9_4, Sandstensfjärden litet skär 
1) På ca 11 m djup, block med Furcellaria +-5 % och kort Sphacelaria 75 %. Från 8.1 m 
djup Fucus. Brant botten med redan en hel del Fucus. På toppen av block Fucus 25 % men 
även Myriophyllum och P. pectinatus. Närmare ytan vid 1.5 m djup Fucus, Dictyosiphon 
och Ceramium samt Chorda. På läsidan av skäret rikligt med Fucus på block och en hel 
del Myriophyllum med epifyter. Mest kärlväxter på småstenig botten upp mot ytan men 
även några Fucus vid 1.5 m djup.   
2) Börjar på en sandig botten på 10 m djup, spridda block med ludd på. En brant nästan 
vertikal hällbotten tar vid från 8 m djup. Hällen är täckt av Sphacelaria / Pilayella. På 7. 9 
m djup förekommer Fucus med direkt 10 % täckning. Ovanför branten planar stenbotten ut 
med ett blandat kärlväxts- och makroalgssamhälle. Det är främst Myriophyllum och P. 
pectinatus med en del Fucus och fintrådigt. Sedan åter häll täckt av Fucus, Dictyosiphon, 
Pilayella och Ceramium. Profilen har omväxlande blockig sandbotten och häll. Fucus 
täcker bitvis nästan 50 %. En del Furcellaria på djupare hällar och block. 
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Område 19 

2006-09-29 
Sk9_1, Skuleskogen 1 
1) Sandbotten på 17 m djup, endel Potamogeton på profilen.  
2) Profilen börjar på en sandbotten på 17 m djup med ganska mycket Macoma och en del 
löst material 25-50 % (alger, växtdelar, bråte). Först på 4.5 m djup kommer de första 
kärlväxterna. P. perfoliatus och pectinatus samt någon gräsliknande mindre art täcker 
tillsammans ca 25 %, korta bitar 50 %. Från ca 2-3 m djup börjar Chara täcka och från 2 m 
djup täcker Chara 50-75 % av sandbotten. Lösa brunalger täcker ca 25 % upp till 1.5 m 
djup då både botten och växterna blir renare. 
 
2006-09-29 
Sk9_2, Skuleskogen 2 
1) Sandbotten på 10 m. Generell beskrivning: Blockig botten som brant sluttar ned till ca 
6-7 m djup därefter sand. På blocken fr a Ceramium (10 %). Pilayella och Cladophora vid 
ytan, sen endel Fucus-plantor. Typisk botten för inre mellanskärgård, nere vid viken lite 
kärlväxter.  
2) Börjar på en sandbotten med inslag av grus och spridda småblock på 12 m djup från ca 
11 förekommer alger på sten. Den sandiga botten fortsätter upp till ca 5 m djup då det blir 
sten 50 % och block 2 % och högre algtäckning av främst Cladophora och Ceramium . 
Närmare ytan blir de mer block som täcks till 100 % av fintrådiga alger. Profilen går sedan 
längs med stranden och utåt en bit och återfinner den kala sandbotten på 5 m djup innan 
den åter går inåt över block och stenbotten. En Fucus observerades på 1.7 m djup.  

 

 42



 
Figur 6. Skuleskogens nationalpark samt Åvikfjärden. Punkter med vidhäftande nummer indikerar 
videofilmernas läge och beteckning i texten nedan. 

 
 
Område 23 

2006-09-29 
10_1, Åvikfjärden 1 
1) Från början är botten täckt av 100 % Tolypothrix och enstaka (5%) P. perfoliatus. 
Sedan ökar P. perfoliatus till 75 %, Lemna täcker 75-100 och Myriophyllum  +, trots att 
Tolypothrix fortfarande täcker 100%. Från ca 1.7 m djup Cladophora och från 1.5 m djup 
Lemna 100, Myriophyllum 10, Pilayella 10, P. pectinatus. Ca 2 m från land täcker 
Pilayella 100 %. 
2) Profilen börjar på 4.5 m djup där botten är helt täckt av Tolypothrix 100 % och spridda 
P. perfoliatus. Ganska snart förekommer Lemna som snabbt ökar från 10 till 75-100 %. I 
Lemna täcket förekommer också P. pectinatus 5-25 % och en grönalg som ligger ovanpå 
täcker, ca 10 %. Lemna täcker ett stort område till 75-100 %, det är omväxlande dominans 
av P. pectinatus och Myriophyllum båda täcker vardera 10-75 %. Lösliggande grönalger 
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täcker mellan 10-50 % och lösa brunalger (Pilayella) ca 10 %. Sista biten minskar Lemna 
täcket successivt till 50 % och allt täcks av lösa bruna moln först till 100 % men det 
minskat till 75%. Kala sandfläckar är synliga. Otroligt mycket växtlighet, frodigt!! 
 
2006-09-29 
10_2, Åvikfjärden 2 
1) Profilen går över viken. Lemna 100, P. pectinatus 25, Myriophyllum 25, påväxt 25 och 
”Beggiathoa” 5 %.  
2) Botten på ca 1.5 m djup är helt täckt av en tjock matta av Lemna. P. pectinatus täcker 
50-75 %, Myriophyllum ca 5, Spirulina 5-10 och lösliggande grön- och brunalger 10-2 5% 
respektive 5-10%. Senare minskar P. pectinatus 5% och Lemna täcker forfarande 100 %, 
Spirulina ca 5 och grönalgerna ca 10%. Bitvis ökar P. pectinatus men Lemna täcker hela 
tiden minst 75 % av botten. Profilen slutar vid vasskant där Lemna fortfarande täcker 100 
%. Återigen mycket frodig lokal men ej lika artrikt som förra, mest Lemna och P. 
pectinatus. 
 
2006-09-29 
10_3, Åvikfjärden 3 
1) Börjar på 6.3 m djup med Fontinalis 75-100 %! Lemna 10 % förekommer på 
Fontinalis. Sedan rikligt med P. pectinatus ett tag och så småningom Lemna 100 %. 
Fintrådiga alger (Cladophora / Pilayella?, troligen Cladophora) ett tag 100 %. Lemna 
täcker på slutet 100 % och snygg P. pectinatus 75 %. Generell beskrivning: Profilen börjar 
på heltäckande Fontinalis-äng på ca 6 m djup, senare med inslag av Lemna på Fontinalis. 
Sen mest Lemna ensamt på botten och P. perfoliatus och pectinatus. Närmare land mycket 
P. pectinatus och sista 10 m innan lång Chara aspera. 
2) Profilen börjar på 6.4 m djup med en sandbotten täckt till 75 % av en tjock matta 
Fontinalis. Från 5.4 m ligger det 50 % Lemna på Fontinalis sedan täcks plötsligt botten av 
mossa 75 % och Lemna 10 %. Lemna täcker sedan allt mer av mossan, omväxlande 
dominans av mossa eller Lemna. P. perfoliatus ca 10 %. Från ca 4.5 m djup lösliggande 
brunalger 75 % på Lemna. Från ca 2 m djup P. pectinatus 75-100 % med Lemna på botten 
ca 75 %. Från 0.8 m djup kal ren sandbotten med gles 50 % täckning av Ruppia-likt gräs i 
glesa tuvor.  
 
2006-09-29 
10_4, Åvikfjärden 4 
1) På 7 m djup massor av abborre, lösa alger. Det blir sedan 100 % täckning av 
Fontinalis med inslag av lite Lemna och även stråk av Tolypothrix. Callitriche förekommer 
också och P. perfoliatus täcker ett tag innan det blir Lemna 100 %, P. pectinatus 25 och 
enstaka Myriophyllum. Nära ytan avslutar en Chara-äng.  
2) Profilen börjar på en sandbotten på 6.9 m djup med spridda lite risiga Fontinalis och 
lösa alger. Snart täcker dock Fontinalis 50-75 % och det blir mer och mer inslag av 
Lemna. Mossa tar över efter Fontinalis och Lemna täcker botten. P. pectinatus ökar och 
täcker på ca 2 m djup 75 % medan botten täcks av Lemna 100 %. Från ca 1 m djup 
försvinner Lemna och botten täcks istället av P. pectinatus 10, Myriophyllum 10 och 
grönalger 50 %. Det troligen Chara som täcker botten sista biten innan vassen men det är 
mycket fintrådigt.  
 
2006-09-29 
10_5, Åvikfjärden 5 

 44



1) Reducerad botten med Spirulina på 9.2 m djup, sedan lösa alger och Lemna 100 %. 
Den sandiga botten är nu aerob. P. perfoliatus täcker ca 10, Callitriche 75-100, Tolypothrix  
50 % på 4.3 m djup. P. perfoliatus ökar till 25, medan Lemna minskar allt mer, även P. 
pectinatus förekommer.  
2) Profilen börjar på en reducerad botten där det lösa materialet som täcker hela botten är 
nästan helt täckt av Beggiathoa och möjligen också Spirulina. Från ca 6 m djup täcks 
botten av mossa med inslag av Lemna. Lemna ökar bitvis till 50 %. Vid 4 m djup börjar P. 
perfoliatus täcka botten och vid 3.5 m djup täcker plötsligt Callitriche ca 75 %, P. 
perfoliatus ca 10 %. Sedan blir det ett blandat samhälle där Callitriche täcker ungefär 10, 
P. perfoliatus 10, pectinatus 5-10, Lemna ca 50 % och lösliggande brunalger ca 25. Sista 
biten täcker brunalgerna 75 %, det verkar ligga mossa på botten (25 %) och Spirulina ca 50 
%. 
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Område 26 

 
 

Figur 7. Ultråfjärden med utanförliggande öar. Punkter med vidhäftande nummer indikerar videofilmernas 
läge och beteckning i texten nedan. 
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2006-09-28 
12_1, Ultråfjärden 1 
1) Börjar på en mjukbotten till 100 % täckt av Tolypothrix. Kommer sedan mer bruna 
ytor. Hela botten täckt av Tolypothrix till 4 m djup då hela botten täcks av mossa fram till 
ca 2 m. Kraftig P. pectinatus sen P. perfoliatus i stora mängder. Fortfarande mossa på 
botten närmare 1 m så även Chara. Najas observerad. 
2) Profilen börjar på en flack mjukbotten på 4.3 m djup helt täckt av Tolypothrix (100 
%). Det är sedimentrikt och Tolypothrix ser helt brun emellanåt. När det till slut börjar 
grunda upp täcks botten istället av 100 % mossa från 3.9 m. Enstaka Najas, P. perfoliatus 
och Myriophyllum förekommer i mossan men först från 1.5 m djup börjar P. pectinatus 
täcka (10 %) och från 1 m djup är det istället P. perfoliatus 25 %. Mossan täcker dock 
fortfarande 100%. Från ca 0.5 m djup minskar mossan plötsligt, kvar finns P. perfoliatus 
10 % och Chara 10-25 %. På ett par dm djup täcker Chara ca 25 %. Mycket fisk, ca 100 
abborrar simmade förbi kameran och 1 gädda fångades på bild. 
 
2006-09-28 
12_2, Ultråfjärden 2 
1) På 3.5 m djup täcks botten av mossa och enstaka Potamogeton och Myriophyllum (?). 
Från ca 2.5 m djup täcker P. pectinatus ca 25 % och ökar till 100% innan den åter minskar.  
2) Profilen börjar på 3.5 m djup med en heltäckande mossmatta och möjligen ca 10 % 
Tolypothrix ovanpå (svårt att se). Sedan försvinner Tolypothrix och enstaka Najas 
förekommer istället i mossmattan. Från ca 2.5 m djup kommer P. pectinatus och täcker 
först 25 % sedan en kort bit 100 % innan den minskar till 10 %. Najas täcker ungefär 5 % 
fram till ca 1.5 m djup då mossan minskar och Najas en kort bit täcker 50 %. Från ca 1 m 
djup täcker Najas 10 och Chara 25-50 %. 
 
2006-09-28 
12_3, Ultråfjärden 3 
1) Mjukbotten som är mycket rik på sediment, sedan lite P. perfoliatus, Najas och 
Myriophyllum. Bitvis Najas ca 10 %. Profilen går mot ett vassbälte på fastlandet, innan 
vasskanten växer Myriophyllum och Najas. 
2) Profilen börjar på en kal mycket sedimentrik mjukbotten på 1.6 m djup. Enstaka Najas 
förekommer och såsmåningom också P. perfoliatus. Både Najas och P. perfoliatus ökar till 
ca 10 % innan, på knappt en meters djup, botten täcks av sediment och gles Chara 50 %. 
Profilen går utåt igen och på 1.5 m djup täcks den mjuka botten av sediment och enstaka 
Myriophyllum, Najas och P. perfoliatus. Från ca 1 m djup börjar P. perfoliatus, 
Myriophyllum och Najas täcka mer. Najas ca 10 % och Myriophyllum ca 50 % men det är 
precis innan vasskanten där profilen avslutas.  
 
2006-09-28 
12_4, Ultråfjärden 4 
1) Najas, P.pectinatus och Chara aspera 100 % senare Myriophyllum 100 % och Chara 
100 %.  
2) Profilen börjar på 1.6 m djup med massor av Chara. Chara täcker hela botten och 
sedan finns det lite Najas och P. pectinatus (10 % vardera). Relativt stort område med 
Chara 100 % innan den minskar tvärt och det blir P. pectinatus 100 %.  P. pectinatus 
minskar sedan till 50 % och växer tillsammans med Myriophyllum 25 och Najas 10 %.  
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Område 26 yttre 

 
2006-09-27 
14_1, Medholmen Ultrå 
1) Block och sten men tämligen kalt på ca 12.5 m djup. Sedan bitvis kal grusbotten och 
kort ludd på block. På 7 m djup har stenarna högre ludd, troligen Cladophora. Från 5.5 m 
djup Cladophora 50%. Profilen vänder sedan utåt norrut, ser Fontinalis innan profilen går 
upp mot nordspets. På botten snygg Fontinalis 10 % men mest Cladophora/Pilayella.  
2) Profilen börjar på en ganska kal block- och stenbotten på 13 m djup. Det finns lite 
Sphacelaria, Balanus och Electra. Blocken minskar och bitvis är det kal stenig botten. 
Från ca 9 m djup blir det mer fintrådigt som täcker ca 50 %, det ser brunt ut men är 
troligen Cladophora. Från 5 m djup även Fontinalis 5-10 %. Blocken ökar till 75 % och 
sedan 100 % och täcks av Cladophora och en del Fontinalis (bitvis 25 %). På 2 m djup är 
blockbotten täckt av Cladophora och enstaka Ceramium och Fontinalis. Små block och 
stenar är kala. Sedan åter djupare och blocken minskar och påväxten likaså. På 5 m djup 
täcks stenarna av enstaka Fontinalis och brunt långt ludd (troligen Cladophora). Efter ett 
område med lösa alger så ökar blocken åter och täcks av Cladophora och Fontinalis upp 
till ca 1 m djup då blocken täcks av Cladophora och enstaka Ceramium samt Fontinalis. 
  
2006-09-27 
14_2, Medholmens utsida Ultrå  
1) Blockig botten på 6.1 m djup, fintrådiga 75 % och Fontinalis 5 %. På 3.5 m djup 
Fontinalis 5-10 % och Cladophora 75% resten kalt (25%). Ytterligare block med snygg 
Fontinalis. 
2) Profilen börjar på en blockig botten på 6 m djup med fintrådigt brunt ludd som täcker 
ca 50 %. Bitvis små fläckar med grus och sand med främst blockbotten. Grundare täcks 
blocken av Cladophora samt Fontinalis och Ceramium. På 3-4 m djup blir det 50 % 
kompakt glacialera som är relativt kal (75 %). På ca 2 m djup består botten av block och 
sten 50 % samt häll och märgel 50 %. Cladophora täcker stora block och häll samt 
förekommer i tofsar på märgel. Stenar och mindre block är kala. Fontinalis bitvis 10 % 
men totalt 5 %. Balanus är vanlig på blocksidorna. Gröna bubblor förekommer ibland på 
block. 
 
2006-09-27 
14_3, Äggskär SV sida 
1) En hel del Ephydatia vid 5 m djup, också en del Balanus (++). Det är block- och 
hällbotten som från 3.6 m djup har påväxt av Fucus och Fontinalis. Profilen går upp mot 
en klippa och efter ett tekniskt avbrott åter utåt och norrut igen över blockterräng. 
Tämligen ensartat fintrådigt på botten. Några tussar Ceramium fr a som epifyt på 
Fontinalis som förekommer sparsamt från ca 3-4 m djup. Runt hörnet (se skiss) in i en vik 
längre norrut längs ön även spridda Fucus, maxtäckning 5 %, på några enstaka block och 
hällytor 10 %. Fontinalis mer frekvent. 
2) Profilen börjar på en kal stenbotten på 15 m djup. Från ca 12 m förekommer ludd på 
den nu mer blockiga botten. Det är en hel del Balanus och även Electra på blocken (10 %). 
Från ca 6 m djup förekommer Ceramium i tofsar och det bruna luddet blir längre och 
täcker 50 %. Även enstaka Fontinalis förekommer från 5.7 m djup. Grundare blir det mer 
Cladophora och även mer Fontinalis, enstaka Fucus förekommer från 4.2 m. Vid ca 2 m 
blir det ett hällparti som täcks av Cladophora (75 %) och Fontinalis 10 samt Fucus +-5 %. 
Det blir åter block och Fucus ökar till 10 %, Fontinalis till nästan 25%. Mellan 1.5 och 5 m 
djup är det omväxlande häll och blockbotten (totalt ca 25 vs 75 %) med enstaka områden 

 48



med mer kal stenbotten. Häll- och blockbotten är täckt av Cladophora 50-75, Fucus 5-10 
%, Fontinalis 10 och Ceramium  5, även gröna bubblor/kort, tjock Enteromorpha 
förekommer ibland. Grundare hällar är täckta av Cladophora och djupare har brunt ludd 
som minskar i storlek ned till ca 12 m där det försvinner. Hel del Balanus på profilen. 
Fucus och Fontinalis ned till 5.2 m djup. 
 
2006-09-27 
14_4, Granön NE spets 
1) På 7.9 m är det sandig botten, först lite grusigt sedan ren sand från 6.5 m djup. Det blir 
sedan block med fintrådigt och Ceramium. Från 4 m djup förekommer Fontinalis, mer än 
vid Äggskär. Det är också en hel del fibrer i vattenmassan. 
2) Profilen börjar på 7.7 m djup på en blockig sten och grusbotten där brunt ludd och 
Balanus täcker blocken. Det blir snart en grusbotten med endast spridda stenar och block 
innan den grusiga botten övergår i en kal ren sandbotten med spridda Macoma och några 
enstaka lösa algtofsar. Från ca 6 m djup mer block och sten och snart täcker block 100 %. 
Från ca 4.7 m djup Fucus, här växer även Fontinalis 10, Ceramium 25 och Cladophora 50. 
Cladophora ökar när djupet minskar. Profilen avslutas på en blockig botten täckt av 
Cladophora, Ceramium och Fontinalis. 
 
2006-09-27 
14_5, Långholmens N spets 
1) På 13 m djup sandbotten med mycket Mysider och enstaka lösa alger. Det blir sedan 
stenigare och P. pectinatus dyker upp. Profilen går mot stranden och sedan ut igen. På 2.6 
m djup förekommer P. pectinatus och Fontinalis.  
2) Profilen börjar på en grusig sandbotten på 12-13 m djup. Sanden blir mer och mer 
grusig och stenig och såsmåningom är det stenbotten. Ceramium täcker sten så fort de är 
tillräckligt stora. Ceramium täcker sedan ca 25 % av en blockig botten upp till häll på 2 m 
djup. Fontinalis täcker 10-25 % och enstaka Fucus förekommer också. På stenigare partier 
även kärlväxter som ser ut som P. pectinatus, bitvis 50 %. På hällen tar tjock Cladophora 
över och täcker 75-100 %. Sedan åter stenbotten med spridda block. P. pectinatus täcker ca 
50%, Fontinalis 10%, Ceramium, Cladophora / Pilayella förekommer också ca 25%. Det 
blir långsamt djupare och stenigare med främst Ceramium på stenarna. Sedan mer och mer 
sand. Profilen avslutas på ca 8 m djup där sand täcker 75 %, sten 25 % och Ceramium 5 %.   
 
2006-09-27 
14_6, Långholmens S spets 
1) På ca 8 m djup, blockbotten (block 75, sand 25), Sphacelaria på toppen av block, 
Electra och Balanus på sidorna. På 5.4 m djup blir det häll med kraftig Cladophora från 
3.5 m djup. Sedan åter block med enstaka Fontinalis och Fucus på ca 6 m (?). Oerhört 
ensartat mycket lite på botten förutom kort Pilayella/Cladophora. Högenergi-botten där ca 
25 % är kalt. 
2) Profilen börjar på 8 m djup på en blockig botten där sand täcker ytorna mellan 
blocken. Brunt kort ludd, Balanus och Electra förekommer på blocken. Blocken täcker 
snart 100 % och har längre ludd troligen Cladophora fast det är brunt. En del Balanus och 
Electra också. På ca 5 m djup börjar häll. Hällen täcks av Cladophora ca 50 %. 
Omväxlande block och häll, enstaka Fontinalis på blocken.  Omväxlande sten, block, grus 
och häll, främst block dock, övriga täcker sällan mer än 10 % vardera. Tämligen kal botten 
dock. Lite Fontinalis annars glest fintrådigt, brunt ludd, Cladophora och Ceramium. På 
häll bitvis mer Fontinalis.  
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2006-09-28 
13_1, Rypskär i riktning mot holmen och avslutning mot sandstrand 
1) På 4.1 m djup är det stenig botten med Ceramium. Det blir sedan häll med en del 
Fontinalis. Från 3.2 m djup en del P. perfoliatus, P. pectinatus och Myriophyllum samt en 
del lösa alger. Profilen går tvärs över från lilla ön mot en sandstrand. Från 3.2 m djup mest 
lite löst men bitvis rikligt med P. perfoliatus (75 %). På stockar växer Fontinalis. P. 
pectinatus förekommer från 1.5 m djup. 
2) Börjar på en glest stenig sandbotten (sten/sand 50/50) på 4.6 m djup. Ceramium ca 25 
% på stenarna. Från ca 4 m kommer en brant häll med områden med sten och block. På 
hällen Cladophora, Ceramium och Fucus (från 2.4 m djup) bland stenskravel också 
kärlväxter främst Myriophyllum. Botten blir sedan stenigare och därmed mer kärlväxter. 
En flack sand- och stenbotten tar vid helt täckt av troligen lösa alger sedan en mer kal 
sand- och stenbotten (75/25). På sten och spridda block, Ceramium och brunalger. I sand 
kärlväxter och Macoma. Det blir ren sandbotten med endast spridda block och lösa alger 
25-50%. P. pectinatus och perfoliatus täcker tillsammans 50-75 %. Grundare mer sten och 
de täcks av brunalger som också ligger lösa/intrasslade i Chara (?). På ett par dm djup sand 
och sten 50/50 och brunalger 25 %. En hel del virke på profilen. På stockarna brunalger 
och Fontinalis. 
 
2006-09-28 
13_2, Sannafjärden S strand 
1) På 3.6 m djup 100 % Tolypothrix, P. pectinatus förekommer från 2.9 m djup och ökar 
sedan till 75-100%. Även Callitriche förekommer. Profil med Tolypothrix i början sedan 
mer P. pectinatus och perfoliatus. Närmare stranden spridda Chara.  
2) Börjar på ca 5 m djup på en mjukbotten helt täckt av Tolypothrix. Spridda stockar är 
täckta av brunt ludd. Plötsligt täcker P. perfoliatus ca 50 % innan Tolypothrix försvinner 
och P. pectinatus tar över, även lite Callitriche förekommer. På ca 1 m djup 50 % Chara 
med intrasslat brunt ludd, på ett par dm djup ren sandbotten med ren Chara ca 50 %. 
 
 2006-09-28 
13_3, Sannafjärden V strand 
1) På 5.1 m djup mjukbotten med ved. En del Tolypothrix. Från 3.5 m djup, P. 
perfoliatus, Tolypothrix och Callitriche.  
2) Börjar på 5 m djup på en sedimentrik mjukbotten med spridda stockar. Tolypothrix 
täcker från ca 4 m djup hela botten, endast enstaka P. perfoliatus och Callitriche 
förekommer i den tjocka mattan. Såsmåningom börjar P. perfoliatus täcka allt mer upp till 
75 % med Tolypothrix 100 % under. Tolypothrix försvinner dock och P. pectinatus täcker 
istället 100 % upp till ungefär 1 m djup. På sandbotten tar Chara över och täcker 25-75 %. 
Mycket brunt ludd i Chara och sandbotten är täckt av brun matta mellan Chara plantornas 
svepområden. 
 
2006-09-28 
13_4, Sannafjärden N strand 
1) Sandbotten på 4.1 m djup med lösa alger och stockar. På botten P. perfoliatus och 
Fontinalis. Blandat P. pectinatus och perfoliatus, mest pectinatus. Även Ceramium tussar 
5 % och Macoma ++. Senare även Chara och Fontinalis på block tillsammans med 
Cladophora (75 %).  
2) Börjar på en relativt kal sandbotten med Macoma, spridda stockar och lösa alger. Från 
4 m djup förekommer P. pectinatus, perfoliatus och Chara. Dessa ökar i täckning när det 
grundar upp. P. pectinatus och perfoliatus täcker tillsammans 50-75 %, det är dock mest 
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2006-09-28 
13_5, Sannafjärden NV strand 
1) Profilen börjar på 4.5 m djup där kort ludd (diatomeer?), nedbrutna lösa alger täcker 
botten. Senare förekommer P. perfoliatus alt. Myriophyllum. P. perfoliatus ökar till 25 % 
och ludd (Chara) till 25-50 %. P. perfoliatus ökar till 25-50 %, pectinatus till 5 och Chara 
minskar till 10, även Myriophyllum och Callitriche förekommer. Såsmåningom minskar P. 
perfoliatus till 25 och pectinatus ökar till 10, det blir också mycket Myriophyllum.  
2) Börjar på en flack sandbotten på 4.5 m djup nästan helt täckt av halvt nedbrutna lösa 
alger (75-100 %). En hel del stockar och enstaka block förekommer på botten och är täckta 
av brunt ludd. Från 3.4 m djup förekommer P. perfoliatus (5 %). Gles P. perfolitus täcker 
50 % och från 3 m djup förekommer också pectinatus. Från 2 m djup täcker 
kärlväxtsamhället 75 % och lösa alger ca 50 %, Myriophyllum  och Callitriche 
förekommer. P. pectinatus dominerar i samhället från 1.5 m djup. Sedan ökar både 
Callitriche och Myriophyllum en kort bit innan Chara tar över. Först har Charan liksom 
övriga kärlväxter mycket brunt ludd intrasslat men från ca 0.5 m djup täcker ren Chara 50 
% av sandbotten. 
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Tabell 1. Information om var på band/DVD transekterna finns. Position på band/DVD är angivet i minuter 
och sekunder. Områdesbeteckning, lokalnummer och startposition är också angivet.  
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Tabell 1. Fortsättning på tabell 1 från föregående sida. 
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