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Förord 
 
Under år 2003 anlade Sjöfartsverket och Göteborgs hamn 7 stycken konstgjorda rev i 
Göteborgs skärgård. Detta för att kompensera de ingrepp i den marina miljön som skedde i 
samband med fördjupning och breddning av farleden in till Göteborgs hamn. Syftet var att 
skapa goda livsbetingelser för fisk och kräftdjur. Hypotesen var att reven skulle locka till sig 
diverse fisk- och kräftdjursarter och att man i förlängningen skulle få en ökad produktion av 
bl.a. hummer. Hypotesen var också att det skulle ske en biologisk succession till ett mer eller 
mindre naturligt ekosystem med hårdbottenanknutna arter.  
 
Projektet är det första i sitt slag i Sverige och också unikt i ett europeiskt perspektiv. Därför är 
det mycket positivt att Länsstyrelsen, med stöd av Fonden för fiskets utveckling (EU), fått 
möjligheten att genomföra en förhållandevis omfattande uppföljning av revens effekter på de 
marina livet. Denna slutrapport redogör för resultaten från uppföljningen som genomfördes 
under åren 2002-2007. 
 
Det är intressant att se vilka positiva effekter reven har givit. Arter såsom hummer och torsk 
är uppenbart attraherade av reven. 156 olika arter/taxa har än så länge observerats på och runt 
reven, vilket visar på en relativt rik biologisk mångfald. Genom fiskefredning har de olika 
fisk- och kräftdjursarterna fått en fristad i ett annars hårt fiskat hav. Ansamlingen av hummer 
leder förhoppningsvis till en stark lokal produktion.Vi finner förhållandevis storvuxna torskar 
på reven jämfört med i referensområdena utanför de fredade områdena. Reven skulle, förutom 
att bidra till en produktionsökning, också kunna bli ett intressant inslag i dykturismen runt 
Göteborg. 
  
Det mediala intresset för projektet är stort. Det finns också ett internationellt intresse med 
intressenter från bl.a. Norge, Danmark och Storbritannien. Länsstyrelsens förhoppning är att 
resultaten från detta projekt skall kunna användas i diskussioner om revanläggning i andra 
delar av Sverige och Skandinavien.  
 
 
 

 
Göran Bengtsson 
Länsöverdirektör 
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1. Gemensam sammanfattning 
1.1 Projektets syfte och upplägg 
1.1.1 Syfte 
Hummerrevsprojektets syfte var att undersöka om de förväntade effekterna av de 
anlagda konstgjorda reven i Göteborgs skärgård verkligen uppstod. Frågor man ville 
besvara med projektet var: 
 
• Är reven attraktiva för fisk och kräftdjur? 
• Vilka arter gynnas eller missgynnas av reven? 
• Får man en ökad produktion av vissa fisk- och kräftdjursarter? 
• Hur sker successionen av djur- och växtarter efter anläggandet? 
 
Syftet var också att genom videofilmning dokumentera utvecklingen på och runt reven 
för att på ett lättillgängligt sätt kunna återge utvecklingen på reven för allmänheten. 
 

1.1.2 Upplägg 
I samband med projektet ”Säkrare farleder”, vars syfte var att skapa säkrare farleder 
för sjöfarten in till Göteborgs hamn, uppstod ett behov att spränga bort grunda 
hårdbottnar som bl.a. var mycket värdefulla för hummerproduktionen. För att 
kompensera de ingrepp i den marina miljön som ovan nämnda projekt bedömdes ge 
upphov till, planerades sju stycken konstgjorda rev i Göteborgs skärgård. Hypotesen 
var att reven skulle gynna vissa fisk- och kräftdjursarter, framförallt hummer, 
krabbtaska, torsk, gråsej, bleka och vitling. Exempelvis så anses tillgången på 
lämpliga gömslen vara begränsande för hummerbeståndet. För att Länsstyrelsen i 
Västra Götaland skulle kunna tillstyrka anläggandet av reven, ställdes krav på en 
noggrann uppföljning av effekterna eftersom inga liknande projekt av denna 
omfattning någonsin genomförts i Sverige. 
 
Länsstyrelsen påtog sig ansvaret för denna uppföljning och det s.k. 
Hummerrevsprojektet startades upp år 2002.  Uppföljningsprogrammet (2002-2007) 
bestod av fyra delar; burprovfisken,  nät- och ryssjeprovfisken, dykundersökningar 
samt videofilmning.  Länsstyrelsen beviljades ett EU-stöd av Fiskeriverket. I 
projektgruppen ingick representanter för Länsstyrelsen (projektledning), 
Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium (burprovfisken), Fiskeriverkets kustlaboratorium 
(nät- och ryssjeprovfisken), Kristinebergs marina forskningsstation 
(dykundersökningar), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (videofilmning), 
Sjöfartsverket (sjöfarts- och anläggningsfrågor) samt Fiskeriverkets huvudkontor 
(allmänna fiske- och fiskevårdsfrågor). 
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1.2 Anläggandet av reven 
Platserna för reven valdes ut i samråd med företrädare för allmänna och enskilda 
intressen för att tillse att inga intressen skadades av reven. Exempel på aspekter som 
det togs hänsyn till var fiskets behov, hydrografi, geoteknik, försvarets behov, 
befintliga höga natur- och kulturvärden, etc. I samråd med företrädare för yrkes- och 
fritidsfisket, fredades områdena runt reven från allt fiske (totalt ca 485 ha). Två olika 
fredningsområden bildades, Buskär och Tanneskär. 
 
De sju reven byggdes i de två fredningsområdena på ler- och sandbottnar på ett djup 
mellan 20 och 37 m. Totalvolymen sprängsten var ca 800 000 m3 efter tippning. Reven 
byggdes i limpform och blev mellan 130 och 380 m långa, 30-45 m breda och  4-14 m 
höga. Vattendjupet över reven var mellan 12 och 25 m.  
 
 

1.3 Gemensamma slutsatser  
Projektgruppen drar följande gemensamma slutsatser från undersökningarna: 
 
Kräftdjur och fisk 
• Kräftdjur och fisk av vissa specifika arter attraherades av de anlagda reven.  
• Hummer, torsk, gräs- och skärsnultra observerades i högre tätheter på reven än i 

omgivande områden. Även lyrtorsk och glyskolja samt ytterligare ett antal arter 
visade tecken på att utvecklas i samma riktning.  

• Plattfiskar som rödspotta och sandskädda attraherades inte av reven utan var 
vanligare i referensområdena. 

• Humrar vandrade in på reven redan inom fyra veckor efter anläggandet. 
• Torskar var signifikant större på reven än i de referensområden som låg utanför de 

fredade områdena.  
• Eremitkräftor  och små krabbarter minskade starkt vid reven, men inte i 

referensområden utanför de fredade områdena. 
• Uppföljningstiden var för kort för att kunna dra slutsatser om huruvida reven 

bidragit till en reell produktionsökning av de arter som attraherades av reven. Än 
så länge kan man bara konstatera att en anlockning skett. 

 
Kolonisation, succession och biodiversitet 
• Totalt påträffades under de första fem åren 159 olika taxa/arter på  

reven (Appendix 1). Av dessa var 45 fiskar, 87 ryggradslösa djur och 26 
makroalger. Antalet arter är i paritet med normala naturliga hårdbottnar. 

• Tarmsjöpung var en dominerande art de fyra första åren på reven.  
• Kolonisation och succession av fastväxande djur- och växtarter skedde 

snabbare på djup mindre än 20 m. 
• Efter två månader fanns det lika många fiskarter på reven som på naturliga 

hårdbottnar.  
• På Tanneskärsreven var efter 5½ månad tätheten av fisk densamma som på 

naturliga hårdbottnar. 
• Artrikedomen av evertebrater (ryggradslösa djur) på revens grundare delar (12-20 

m) nådde efter fem år ca 80 % av antalet på naturliga hårdbottnar.  
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• Under 2004 ökade antalet arter av makroalger kraftigt på de artificiella  
reven. 

• Vissa delar av reven utsattes för kraftig sedimentering och på några lokaler  
observerades även svavelbakterier, vilket tyder på syrebrist. Detta bedöms som  
negativt för biodiversiteten. 

 
Att anlägga rev 
• Lerbottnar kan var lämpliga platser för att undvika skada på värdefulla naturliga

hårdbottnar, men kan också innebära att bottnen inte kan bära de förhållandevis
tunga sprängstensreven. 

• Sprängsten är ett lämpligt material för att skapa goda livsmiljöer för organismer 
knutna till hårdbotten. 

• Fredning av områdena runt anlagda sprängstensrev är lämpligt, dels för att  
undvika s.k. spökfiske (fastnade fiskeredskap), dels för att skapa fristäder för fisk-  
och kräftdjur. Fredning underlättar en effektiv uppföljning av effekterna av reven. 

 
 

1.4 Rekommendationer 
Projektgruppen vill ge följande rekommendationer gällande konstgjorda rev: 
 
•   Frågor som är särskilt viktiga att utreda före anläggandet av ett rev är 

vattencirkulation/hydrografi, bottensubstrat/geoteknik och biologiska faktorer.  
•   Samråd med länsstyrelsen skall alltid ske innan rev anläggs. Länsstyrelsen kan då

ge information om vilka tillstånd och dispenser som krävs. 
•   Anläggning av konstgjorda rev bör inte ske utan en förstudie och ett 

uppföljningsprogram. 
•   Bottensubstratet får inte vara alltför mjukt då detta kan leda till att sprängstensrev, 

som är relativt tunga, sjunker ner i sedimenten. 
• Undvik att skära av viktiga strömningskanaler för syresatt vatten, t.ex. mellan två 

uppstickande hårdbottnar. Rev bör istället anläggas i ett öppet exponerat 
vattenområde där inte uppstickande hårdbottnar omsluter platsen. 

• En noggrann avvägning mellan negativ påverkan på befintliga värden och den 
ekologiska och fiskeribiologiska vinsten bör ske. 

• Anläggandet av konstgjorda rev av sprängsten kan vara en lämplig 
kompensationsmetod i vissa delar av Kattegatt/Skagerak.  

• Projektet redovisar resultaten från ett isolerat exempel med mycket specifika 
förutsättningar. Resultaten kan inte direkt överföras  till områden med andra 
förutsättningar, som t ex grundområden.  

• Sprängsten är ett lämpligt material, men ur allmän kostnads- och miljösynpunkt 
bör den framför allt komma ifråga då sprängsten finns tillhanda i närliggande 
exploateringsprojekt.   

• Fiskefredning runt anlagda sprängstensrev är normalt att rekommendera. 
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1.5 Diskussion 
Ett viktigt motiv till anläggning av konstgjorda rev är att öka produktionen av, för 
människan, värdefulla arter. Genom att skapa habitat som erbjuder goda 
förutsättningar för reproduktion, tillväxt och/eller överlevnad kan produktionen öka. 
För att den lokala effekt som uppkommer skall ha en inverkan på en större geografisk 
skala förutsätts att tillgången till motsvarande habitat är en begränsande faktor i någon 
del av livscykeln för aktuella arter. Om så är fallet har inte kunnat påvisas i denna 
undersökningen, men frågeställningen bör ändå noga övervägas varje gång man 
planerar en motsvarande anläggning. Om till exempel den regionala produktionen av 
hummer begränsas av tillgången på uppväxtområden för de yngsta humrarna kommer 
en insats som enbart gynnar de äldre stadierna att få en lokal effekt, men inte en 
regional. Överfört till Östersjöns kuster så skulle ett rev som gynnar reproduktionen av 
abborre och gädda lokalt, i teorin få effekter som leder till högre tätheter av vuxen fisk 
i ett större område. Dessa exempel visar på att man vid planeringen av konstgjorda rev 
noga måste analysera och utgå från de biologiska förutsättningarna, både lokalt och 
regionalt.  
 
Lokala effekter kan naturligtvis i sig själva försvara byggandet av undervattensrev. Att 
bygga rev kan vara ett kostnadseffektivt sätt att ta hand om av människan producerat 
överskottsmaterial såsom exempelvis sprängsten eller utrangerade fartyg. Detta 
förutsätter dock att hanteringen inte skadar miljön. Reven kan ha ett rekreationsvärde 
för fiskare och sportdykare och de kan utgöra refuger där storskaliga fiskemetoder inte 
är möjliga. Man ska dock i detta sammanhang inte bortse från att reven kan attrahera 
och koncentrera arter, som annars skulle ha varit utspridda över en större yta, och 
därmed göra dem mer utsatta för exploatering. Anlockning av fisk till uppvärmt 
kylvatten vid svenska kärnkraftverk och koncentration av uppvandrande laxfiskar till 
älvmynningar har inneburit att dessa områden i varierande grad är skyddade från fiske. 
Samma resonemang kan föras om konstgjorda rev. 
 
 

 
2. Project summary 
2.1 Objectives and planning 
2.1.1 Objectives 
The overall objective of the lobster reef project was to investigate if the expected 
effects of the artificial reefs in the archipelago of Gothenburg were confirmed. Several 
questions were to be answered, such as: 
• Are the artificial reefs an attractive habitat for fish and crustaceans? 
• Which species are favoured by the reefs  and which ones are not? 
• Will the production of certain fish and crustacean species increase in the artificial 

reef areas? 
• Which were the patterns and rates of succession of organisms on the reefs during the 

first five years? 
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Another objective was to make an easily accessible documentation by video recording 
of the succession of species on the artificial reefs and the immediate areas around 
them, for the general public. 

2.1.2 Planning 
During the project ”Safer routes”, with the objective to construct safer routes for 
shipping in the entrance to Gothenburg harbour,  large amounts of shallow hard sea 
beds, suitable for lobster reproduction, had to be removed. In order to mitigate for the 
destruction of  these lobster reproduction areas seven artificial reefs were to be 
constructed in the archipelago of Gothenburg. The hypothesis was that these reefs 
would support certain commercial fish and crustacean species, specifically lobster, 
brown crab, cod, saithe, pollock and whiting. The County Administrative Board of 
Västra Götaland demanded a detailed study of the effects of the artificial reefs as any 
similar projects in Sweden had never before been executed.  
 
The County Administrative Board became responsible for the study and in 2002 the 
”Lobster reef project” started. The study was carried out during the years 2002-2007 
and included four parts; scientific fishing with lobster traps, scientific fishing with 
fyke-nets and gillnets, diving surveys and video recording with ROV-technology. The 
County Administrative Board was sponsored by an  EU  grant for the research 
programme by the Swedish Board of Fisheries. Representatives from the Institute of 
Marine Research at the National Board of Fisheries (scientific lobster trap fishing), the 
Institute of Coastal Research at the National Board of Fisheries (scientific fishing with 
fyke-nets and gillnets), Kristineberg Marine Research Station (diving surveys), Tjärnö 
Marine Biological Laboratory (video recording), National Administration of Shipping 
and Navigation (shipping and reef construction) and the head office of the National 
Board of Fisheries (general fishing and fishing management), all participated in the 
project.   
 

2.2 Construction of the reefs 
The sites of the reefs were chosen in collaboration with representatives from both 
general and private parties in order to ensure that everyone’s interests were satisfied.  
Several aspects were considered, such as requirements from commercial fisheries, 
requirements from the Swedish national defence, protection of existing and valuable 
natural and cultural resources, hydrodynamics and geotechnics.  
 
The seven reefs were constructed in two protected areas, Tanneskär and Buskär, with 
silty/sandy sea beds at depths between 20 and 37 m. The total volume of  blasted 
stones used for the reefs was ca 800,000 m3.  The reefs were constructed in “loaf 
forms” between 130 and 380 m long, 30-45 m wide and 4-14 m high. The water 
depths above the reefs were between 12 and 25 m.  
 
In agreement with both commercial and recreational fishermen the two areas,  
Tanneskär and Buskär, were closed for all kinds of fishing (a total of 485 hectars).  
 

2.3 Joint  conclusions 
The project group have established the following joint conclusions from the research 
programme: 
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Crustaceans and fish 
• Crustaceans and fish of certain species were attracted to the artificial reefs.  
• Lobster, cod, rock cook and corkwing wrasse have been observed in higher densities 

at the reefs than in surrounding areas. Pollack, poor cod and a few other species 
showed a similar trend of increasing densities at the reefs.  

• Flatfish such as plaice and dab showed higher densities in surrounding areas 
compared to at the reefs.  

• Lobster migrated to the reefs within four weeks after the construction work was 
finished. 

• Cod individuals were significantly larger at the reefs than in the surrounding areas 
outside the protected reef areas.  

• The number of hermit crabs and small species of crabs decreased to a high extent at 
the reefs, but not in the surrounding areas outside the protected areas.  

• The research programme period was too short to permit any conclusions about an 
actual increase in the  production of the species that are attracted to the reefs. So far, 
we can only state that some species were  positively attracted to the artificial reefs. 

 
Colonisation, succession and biodiversity 
• In total 159 species/taxa were observed on the reefs (Appendix 1). Of these were 45 

fishes, 87 evertebrates and 26 macroalgae. The numbers were comparable to the 
numbers observed with similar techniques on common natural hard sea beds. 

• A seasquirt species dominated during the first four years on the artificial reefs. 
• Colonisation and succession of  species had a much faster rate at depths less than 20 

m. 
• After two months the number of fish species was as high on the artificial reefs as on 

the natural hard sea beds.  
• After 5.5 months the density of fish individuals was the same on the reefs as on 

natural hard sea beds in Tanneskär area. 
• The number of species of invertebrates observed at the more shallower parts of the 

reefs (12-20 m) was about 80% of the numbers observed on natural hard sea beds 
after five months. 

• The colonization of macroalgae on the artificial reefs increased strongly in 2004  
with respect to the number of species/taxa.  

• Biodiversity was negatively influenced by heavy sedimentation at some parts of the 
reefs, as well as development of sulphur bacteria observed at some sites, indicating 
lack of oxygen. 

 
Construction work of the reefs 
• Silty sea beds may be suitable sites for artificial reefs in order to avoid damages on 

existing valuable natural hard sea beds. However, silty sea beds may also be too 
unstable to support an artificial reef constructed by heavy blasted stones. The 
consequence might be a total collapse of the reef.    

• Blasted stones are suitable for creating living spaces and suitable substrates for 
organisms attracted to hard sea beds.  

• Protection of the areas surrounding artificial reefs is important for several reasons: 
avoidance of so called ghost fishery (fishing gear stuck at the seabed and continuing 
catching fish), creating refuges for fish and crustaceans and facilitating an effective 
study  of the effects of artificial reefs on the local species communities.   
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2.4 Recommendations 
The project group would like to give the following recommendations for construction 
works of artificial reefs:  
• With respect to the construction work, the water circulation/hydrography, seabed 

substrates and biological factors are important matters to consider. Consultations 
with County Administrative Boards should always be done before a construction 
work of artificial reefs begins. All construction works in the sea must be approved 
by the Environmental Code, a process including Environmental Impact Assessment. 
In order to dump stones a permit is neccessary from either the Swedish 
Environmental Protection Board or the Environmental Court.  

• A preliminary study should be performed before construction work of a reef begins. 
After the construction work is finished another study should be performed studying 
the effects of the artificial reef.  

• The sea bed in the proposed areas must not contain too soft sediment, as the reef 
might sink and become buried by sediment.  

• Avoid obstructing important current channels of oxygen rich waters, e g between 
two shallow hard sea beds. Artificial reefs should be situated in open and well 
exposed sites without any shallow hard sea beds adjacent.  

• The balance between possible negative influences of the artificial reefs on existing 
values and the possible increased ecological and commercial fishing returns of the 
artificial reefs must be considered.   

• The construction of artificial reefs of blasted stones might be a suitable 
compensation strategy for certain parts of Kattegatt/Skagerrak, 

• This project is presenting results from an isolated study with very specific  
conditions. Hence, the results can not be directly transferred to other areas with 
other conditions, e g more shallow areas.  

• Considering general cost and environmental care blasted stones should  only be used 
when they are easily accessible from adjacent exploitations. 

• Protection from all kinds of fishing activities around established artificial reefs is 
recommended.  

 

2.5 Discussion 
An important reason for constructing artificial reefs with both a biological and a 
national economic view, is the increased productivity of  commercially valuable 
species. Habitats such as artificial reefs provide these species with suitable conditions 
for reproduction, growth and/or survival. For the positive local effect of suitable 
habitats to be of importance in a larger geographic scale, analogous habitats in the 
region must be limited for at least one part of the life cycle of the species. If this is the 
case in the present study is not confirmed, but this question should be  considered each 
time a similar construction is planned. For example, if the regional production of 
lobsters is limited by a lack of suitable growth areas for the juveniles, a construction 
only favouring the older stages of lobsters will have a local effect, but not a regional. 
 
In a scenario transferred to the Baltic Sea,  an artificial reef promoting the 
reproduction of  perch and pike locally, should theoretically lead to higher densities of  
adult fish in a larger area. In the planning stage of artificial reefs a careful analyze and 
evaluation of the biological conditions, both regionally and locally, must be made. 
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On the other hand, local effects in themselves might justify a construction of artificial 
reefs. Reef constructions might be a  cost effective method of using surplus material 
such as blasted stones or old discarded ships, as long as there are no negative effects 
on the environment. Artificial reefs may provide recreational values for fishermen and 
divers as well as constituting refuges from large scale commercial fisheries. But the 
risk of exploitation may also increase because of the increase of species and higher 
concentration of individuals at the reefs. The concentration of fish in warmed cooling 
waters of Swedish nuclear plants and of  salmon fish at the mouth of rivers have  
entailed closure of fishing activities to a varying degree in these areas. The same 
reasoning should be applied for artificial reefs.  
 
 
  
 

 
3. Inledning 
3.1 Syfte 
Hummerrevsprojektets syfte var att undersöka om de förväntade effekterna av de 
anlagda konstgjorda reven i Göteborgs skärgård verkligen uppstod. De förväntade 
effekterna var att reven skulle gynna hummer, krabbtaska och vissa torskfiskar. Frågor 
man ville besvara genom projektet var: 
 
• Är reven attraktiva för fisk och kräftdjur? 
• Vilka arter gynnas eller missgynnas av reven? 
• Får man en ökad produktion av vissa fisk- och kräftdjursarter? 
• Hur sker successionen av djur- och växtarter efter anläggandet? 
 
Ett annat syfte var att genom videofilmning dokumentera utvecklingen på och runt 
reven för att på ett lättillgängligt sätt kunna återge utvecklingen på reven för 
allmänheten. 
 

3.2 Bakgrund 
I samband med tillståndsprocessen gällande breddning och fördjupning av farlederna 
in till Göteborgs hamn (projekt Säkrare farleder), uppkom en idé om att som 
kompensation för ingreppen i riksintresseområden för hummerreproduktion, anlägga 
artificiella rev. Syftet med reven skulle vara att skapa attraktiva miljöer för fisk och 
kräftdjur. Arter som antogs gynnas var exempelvis hummer, krabbtaska, torsk, vitling 
och gråsej. Länsstyrelsen i Västra Götaland underströk i detta sammanhang vikten av 
en noggrann uppföljning av revens ekologiska effekter.   
 
För att få till stånd denna uppföljning ansökte Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
tillsammans med Sjöfartsverket, om EU-stöd från Fonden för Fiskets Utveckling 
(FFU) för anläggande och uppföljning. Länsstyrelsen beviljades EU-stöd av 
Fiskeriverket.  
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Då det saknas motsvarande projekt i Sverige och då det endast finns ett fåtal liknande 
projekt i norra Europa, var det enligt Länsstyrelsens uppfattning av särskilt intresse att 
noggrant dokumentera utvecklingen, inte bara gällande hummer- och fiskbestånden, 
utan även gällande andra organismer på och runt reven.  
 
Ett sexårigt uppföljningsprogram (2002-2207) lades upp i samverkan med 
Länsstyrelsen, Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium, Fiskeriverkets kustlaboratorium, 
Kristinebergs marina forskningsstation, samt Tjärnö marinbiologiska laboratorium. 
Detta program bestod av fyra delar: 
 
• Burprovfiske för att få en uppfattning om etableringen av bestånden av hummer och 

krabba och undersöka huruvida täthet och produktion på reven skiljer sig jämfört 
med de på de naturliga omkringliggande hårdbottnarna. Denna del utfördes av 
Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.  

 
• Nät- och ryssjeprovfiske för att få en uppfattning om etableringen av fisk- och 

skaldjursbestånden och huruvida täthet och produktion på och runt reven skiljer sig 
jämfört med de på de naturliga omkringliggande hårdbottnarna. Denna del utfördes 
av Fiskeriverkets kustlaboratorium.  

 
• Dykundersökningar där transekter och provytor följs upp med avseende på både 

växt- och djurarter. Denna del utfördes för att få en uppfattning om den ekologiska 
successionen av djur- och växtarter på reven och hur djur- och växtsamhällena 
utvecklades i relation till naturliga bottnar. Till viss del bedömdes denna del också 
kunna ge kompletterande information om tätheten av fisk och skaldjur. Denna del 
utfördes av Kristinebergs marina forskningsstation.  

 
• Videofilmning på och runt de anlagda reven för att kunna visa utvecklingen på och 

runt reven för allmänheten. Denna del bedömdes också kunna ge kompletterande 
information om tätheten av fisk och kräftdjur samt om den ekologiska successionen. 
Videofilmningen utfördes av Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium. 

 
Uppföljningen påbörjades hösten 2002 för att få viss information om berörda miljöer 
före anläggandet av reven skedde. De sista delarna av undersökningarna avslutades i 
februari 2007. Redogörelser för de olika uppföljningsdelarna och resultaten finns 
under respektive kapitel. 
 
 
 
 

 
4. Anläggandet av reven 
4.1 Anläggningsarbetet 
Sprängstenen muddrades med enskopeverk (Fig 4.1) och transporterades till respektive 
rev med pråmar (Fig 4.2 och 4.3). Sprängstenen fick maximalt ha ett lerinnehåll på 
5%, vid större lerinnehåll användes sprängstenen till andra ändamål eller tippades på 
tipplatsen SSV Vinga.  
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Fig 4.1. Enskopeverk för muddring av sprängstenen (skopvolym max 13 m3). Foto: Niklas 
Egriell 
 

 

 
Fig 4.2. Pråm för transport av sprängsten till reven (pråmvolym 500 m3). Foto: Niklas Egriell 
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Fig 4.3. Sprängsten av olika fraktioner. Foto: Niklas Egriell 
 
Reven indelades i sektioner där varje sektion var ungefär lika stor som en pråm (Tabell 
4.1abc). Varje sektion tilldelades ett nummer i en tippningsplan så att revet kunde 
byggas på ett systematiskt sätt för att få ett regelbundet byggt rev. Reven byggdes upp 
lager för lager till dess att revet blev så likt den teoretiska formen som möjligt. Ett 
exempel på en tippningsplan för ett rev kunde se ut så här: 
 
 
Tabell 4.1a. Tippning av ett lager i sektion 1 till 28 

1 5 9 13 17 21 25 
2 6 10 14 18 22 26 
3 7 11 15 19 23 27 
4 8 12 16 20 24 28 

 

Tabell 4.1b. Tippning av tre lager i sektion 2 ,3, 6, 7 osv 

1 5 9 13 17 21 25 
2 6 10 14 18 22 26 
3 7 11 15 19 23 27 
4 8 12 16 20 24 28 
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Tabell 4.1c. Tippning av fyra lager mellan sektion 2-3, 6-7, 10-11 osv 

1 5 9 13 17 21 25 
2 6 10 14 18 22 26 
       

3 7 11 15 19 23 27 
4 8 12 16 20 24 28 

 

 

4.2 Resultat 
4.2.1 Översikt 
De sju reven påbörjades och slutfördes under 2003 och början av 2004. Byggandets 
start- och slutdatum, totala volymer sten och koordinater för respektive rev är 
sammanställda i tabell 4.2. Figur 4.4 visar ett utdrag från sjökort med revens 
placeringar. Föreskriven utformning av reven verifierades genom ”multi–beam”-
ekolodning. Utifrån multibeam-ekolodningen togs 3D-bilder fram för respektive rev 
för att tydligt visa resultatet av uppbyggandet av reven. 3D-bilderna ses nedan med 
kommentarer samt i bilaga 4.3. Generellt kan nämnas att några rev blev mycket nära 
den teoretiska utformningen medan vissa andra rev kollapsade pga att underlaget inte 
var tillräckligt stabilt för den extra tyngd som reven medförde.  
 
 
Tabell 4.2. Koordinater, start- och slutdatum, teoretisk och faktisk volym sten för varje 
rev. Rev 4A-1 anlades i två olika omgångar då revet till en början anlades till 60% av 
längden för att prioritera höjden. Om sprängsten fanns kvar när de övriga reven var 
anlagda skulle rev 4A-1 kompletteras till 100% av längden, vilket utfördes i en andra 
omgång. 
 

Rev Koordinater  
(WGS 84) Startdatum Slutdatum Tippad volym 

(pråm m3) 
Beräknad  
teoretisk volym 

2A-1 11 39,057 57 39,169 
11 39,299 57 39,088 2003-02-23 2003-05-03   90 260   50 000 

2A-2 11 38,953 57 39,075 
11 39,309 57 39,039 2003-03-06 2003-05-08   27 200   65 000 

4A-1 11 38,561 57 37,331 
11 38,928 57 37,391 

2003-05-15 
2003-11-13 

2003-07-03 
2004-01-31 189 135 145 000 

1B-1 11 39,779 57 37,791 
11 40,144 57 37,788 2003-07-03 2003-08-08 132 370 138 000 

1A-1 11 40,228 57 38,043 
11 40,551 57 37,970 2003-08-08 2003-10-20 145 835 134 000 

1C-1 11 39,965 57 37,916 
11 39,746 57 37,951 2003-09-19 2003-12-10 110 930   86 000 

1C-2 11 39,667 57 37,918 
11 39,757 57 37,866 2003-10-22 2003-11-13   38 700   50 000 

 
 



 16 

 Fig. 4.4. Utdrag från sjökort med revens placeringar. Godkänt för spridning av 
Sjöfartsverket. 

 

 

4.2.2 Revens slutliga utformning 
Nedan följer en beskrivning av respektive revs slutliga utformning med tillhörande 
3D-bilder från multibeam-ekolodning. 
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Rev 1A-1 (Buskär)     
Längd: 350 m 
Bredd: 45 m 
Höjd: 14 m (teoretisk höjd - 15 m)  
 
Kommentar: Bra bärighet vilket resulterade i en väl utformad limpa.  
Dykobservation: Revet  (uppbyggt under perioden 8 augusti - 20 oktober 2003) är 
exemplariskt med avseende på dess teoretiska form med ett tydligt krön på 13,5 m 
djup. Avgränsningen på ca 26 m djup mot omgivande mjukbotten är helt opåverkad 
och mycket distinkt. 
 
 

 
————————————————————————————————————— 

 

Rev 4A-1 (Buskär) 
Längd: 380 m 
Bredd: 45 m 
Höjd: 13 m (teoretisk höjd - 15 m) 
 
Kommentar: delvis skred 
Dykobservation: Revet, där första etappen uppbyggdes under perioden 15 maj - 3 juli 
2003, består av stora block med inslag av mindre block och sten. I den västra delen av 
revet finns en markant ryggås som ligger på 17 m djup. Österut blir åsryggen mer 
avrundad och har ett djup av 20 m. Ett lerskred har inträffat på den östra delen av 
revets sydsida där block glidit ut och en lervall har bildats. I övrigt är revet tydligt 
avgränsat mot omgivande mjukbotten som ligger på ca 29-30 m djup på sydsidan och 
ca 27-28 m djup på nordsidan. Förlängning av revet gjordes under perioden 13 
november 2003 - 31 januari 2004 åt väster. Den nya etappen liknar den ovan 
beskrivna västra delen av revet, men är grundare (14 m). 
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————————————————————————————————————— 

 
Rev 2A-1 (det norra av de två) (Tanneskär) 
Längd: 280 m 
Bredd: 30 m 
Höjd: 6 m (teoretisk höjd - 10 m) 
 
Kommentar: NV ände - marginell bärighet, SV ände - delvis skred 
Dykobservation: Revet  (uppbyggt under perioden 23 februari - 3 maj 2003) består av 
stora block (upp till 5 m i diameter) från ett krön på 15-17 m djup ner till 20 m djup. 
Krönet är tillplattat vilket gör att gränsen mellan de olika sidorna av revet är otydlig. 
På revets nordsida utgörs övergången till orörd mjukbotten (21-22 m djup) av en 
blockslänt med en lervall (3-5 dm hög) utanför. Liknande bottentopografiska 
förhållande gäller för den östra delen av revets sydsida. Däremot är den västra delen 
av sydsidan mer dramatisk. Där har ett betydande lerskred inträffat på 20 – 26 m djup 
med följd att lera i stora mängder har pressats upp och stora gropar bildats. Ur leran 
sticker även block upp (Fig 4.5). I framkanten av lerskredet finns en 2 m hög lervall. 
 

 
Fig. 4.5. Ett uppstickande block ur mjukbotten i det område i västra delen av rev 2A–
1 där ett lerskred ägt rum. Djup ca 22 m. Foto: Bo Gustasson 
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Rev 2A-2 (det södra av de två) (Tanneskär) 
Längd: 360 m 
Bredd: 30 m 
Höjd: 6 m (teoretisk höjd - 10 m) 
 
Kommentar: delvis skred 
Dykobservation: Revet (uppbyggt under perioden 6 mars - 8 maj 2003) består av stora 
block. Den östra delen av revet har även ett visst inslag av mindre block och sten. 
Vidare har den östra delen en tydlig ryggås på ca 12 m djup och skarpa kanter mot 
mjukbotten både åt norr (20,5 m djup) och åt söder (18 m djup). I revets västra del är 
ryggåsen tillplattad med ett djup på ca 14-17 m. Vidare uppvisar den västra delen av 
revet lerskredstendenser åt såväl den södra som den norra sidan om revet i 
övergången till mjukbotten på ca 20-21 m djup. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                    
————————————————————————————————————— 

                                                                                                                                                                                          
Rev 1C-1 (norra av de två) (Buskär) 
Längd: 225 m 
Bredd: 45 m 
Höjd: 10 m (teoretisk höjd - 15 m) 
Kommentar: delvis skred 
Dykobservation: Revet (uppbyggt under perioden 19 september - 10 december 2003) 
är välbyggt med ett tillplattat krön på ca 14-15 m djup och avgränsas på sydsidan vid 
ca 26 m djup samt på nordsidan vid ca 23 m djup. Revet består mestadels av sten och 
grus med inslag av block. 
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Rev 1C-2 (södra av de två) (Buskär) 
Längd: 130 m 
Bredd: 45 m 
Höjd: 4 m (teoretisk höjd - 15 m) 
Kommentar: total kollaps, utbyggnad avbruten 
Dykobservation: Byggnationen av revet påbörjades 22 oktober och avbröts, på grund 
av kollaps, 13 november 2003. Revet bildar en ostrukturerad blockbotten på djup 23-
27 m. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
————————————————————————————————————— 

 
Rev 1B-1 (Buskär) 
Längd: 360 m 
Bredd: 45 m 
Höjd: 5 m (teoretisk höjd - 15 m) 
 
Kommentar: västra ände – bärighet hos botten marginell, östra ände – delvis skred, 
endast på halva revet har höjden uppnåtts 
Dykobservation: Revet (uppbyggt under perioden 3 juli - 8 augusti 2003) har i det 
närmaste totalt kollapsat. På grund av detta har revet ingen tydlig ryggås. Dock finns 
där två enskilda blockhögar som sträcker sig från ca 25 m djup ner till djup större än 
30 m, vilket är det maximala undersökningsdjupet. 
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————————————————————————————————————— 
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5. DELPROJEKT: Burprovfiske och 
märkning av hummer 
5.1 Sammanfattning. 
Under 2003 till 2006 genomfördes provfiske efter hummer och krabba med 20 agnade 
hummertinor vid två olika tillfällen per år vid de konstgjorda reven i Göteborgs 
skärgård. Referensfiske skedde med ytterligare 20 hummertinor vid naturliga 
hummerbottnar inom fredningsområdena runt reven. Alla fångade humrar 
könsbestämdes, längdmättes, märktes och återutsattes vid fångstplatsen. Krabborna 
könsbestämdes och noterades till antal men märktes ej. 
 
Fångst per tindag användes som mått på beståndstätheten. Under första 
sommarperioden efter reven etablerats var fångst per fiskeansträngning signifikant 
lägre på båda reven jämfört med referensområdena, medan fångst per tindag var 
signifikant högre på Tanneskärsreven under följande höstperioder. Kolonisering till 
reven har huvudsakligen skett under sensommarmånaderna. 
 
Resultaten visar att de konstgjorda reven lockar till sig humrar vilket i sin tur kan 
tolkas som att tillgången på lämpliga boplatser är högre på reven jämfört med de 
naturliga omkringliggande hummerbottnarna. Provfisket visade en lägre täthet av 
krabbtaskor på reven jämfört med referensområdena. Dock fanns en högre täthet av 
krabbtaskor på Buskärsreven innan humrarna  koloniserade reven.  
 
Humrarna har generellt sett varit stationära och återfångats vid utsläppsplatsen med 
undantag av några få humrar, som gjorde mycket långa vandringar.  
 

5.2 Summary 
A trial fishery with 20 baited lobster pots was carried out twice a year on the artificial 
reefs in Gothenburg archipelago during 2003 to 2006. A control fishery at natural 
lobster habitats was carried out with another 20 baited lobster pots in the areas around 
the reefs closed from fishing. All caught lobsters were sexed, length measured, tagged 
and released at the site of recapture. Crabs were sexed and counted but not tagged. 
 
Catch per number of traps and day (cpue) was used as a measure of abundance. 
During the first trial fishery in the summer period cpue was significantly lower on the 
reefs compared to the control areas, while the autumn fishery in the Tanneskär area 
showed significantly higher catch rate each year thereafter. The colonisation of the 
reefs has mainly taken place during the late summer months. 
 
The results from this project show that the artificial reefs attract lobsters, which could 
be due to the richness of suitable shelters on the artificial reefs compared to the 
control areas with natural lobster habitats. The trial fishery showed lower catch rate of 
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brown crabs on the artificial reefs compared to the control areas. However, at the 
Buskär reefs crabs were more abundant before lobsters had colonised the reefs.  
 
Generally, the lobsters showed a stationary behaviour as 80 % of the recaptured crabs 
were caught at the release place,  except for a few who made migrations of 60-80 km.. 

 

 

5.3 Material och metoder 
5.3.1 Märk- och återfångststudie 
Under 2003 till 2006 genomförde Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium provfiske 
efter hummer och krabba inom Buskär och Tanneskär fredningsområden samt på 
omkringliggande naturliga hårdbottnar. Anläggandet av rev 2A-1 (Tanneskärs 
nordrev) påbörjades 23 februari 2003 och avslutades den 3 maj medan rev 2A-2 
(Tanneskärs sydrev) påbörjades 6 mars 2003 och avslutades den 8 maj. Ytterligare två  
rev, (1-A1 (Buskär ostrev) och 1-C1 (Buskär västrev)) var färdigetablerade i oktober-
november 2003. En detaljerad beskrivning av revens etablering och utformning finns i 
annat avsnitt i denna rapport. Deras positioner finns beskrivna i Fig 5.1. 
 
De 20 tinorna som användes under 2003 var av svensk cirkulär modell, de var ca 120 
cm långa med två ingångar, en kammare och saknade flyktöppningar (Fig 5.2). Under 
2004 till 2006 användes ytterligare 20 tinor, dessa var 90 cm långa och av skotsk 
halvrund modell (Fig 5.2). Maskstorleken var 50 mm sträckt maska i båda tintyperna. 
Huvudsakligen har hårt saltad skrubbskädda använts som agn. 
I båda områdena har tio (fem skotska och fem svenska) hummertinor använts på reven 
samt motsvarande tio på de fredade referensområdena med naturliga hummerhabitat i 
respektive område. Detta innebär totalt 20 tinor på de fyra reven och 20 på 
referensområdena. Målsättningen var att dra tinorna två gånger i veckan men på grund 
av tillfälliga dåliga väderförhållande har inta detta kunnat utföras varje år, framför allt 
i det mer utsatta Buskärsområdet. 
Under åren 2003-2006 fiskades med tio hummertinor på de två konstgjorda reven 
(2A-1 och 2A-2) och med ytterligare 10 hummertinor på de omkringliggande 
naturliga hummerhabitaten inom Tanneskärsområdet (Fig 5.1). På grund av att reven i 
Buskärsområdet färdigställdes först i oktober-november 2003 påbörjades inte 
provfisket där förrän sommaren 2004.  
Provfisket i referensområdena har skett på 12-20 m djup på naturliga hårdbottnar med 
hummerhabitat inom båda fredningsområdena. 
 
Provfisket vid Tanneskär under 2003 startade ungefär en månad efter reven etablerats 
och bedrevs under perioderna 3 juni till 7 juli (sommarperioden) samt under den 
allmänna hummerfisketiden 24 september till 6 november (höstperioden). 
Sommarfisket under 2004 startade 9 juni och avslutades 29 juli vid både Tanneskärs- 
och Buskärsreven. Detta innebar att Buskärsreven började provfiskas drygt ett halvår 
efter att de var färdiga. Höstfisket under 2004 inleddes strax före hummerpremiären 
23 september och avslutades 29 november. Provfisket under 2005 pågick mellan 7 
juni till 14 juli samt 20 september till 17 november och under 2006 mellan 1 juni och 
28 juli samt mellan 18 september och 9 november. 



 24 

 
 
Fångade humrar könsbestämdes, längdmättes, märktes med individuella märknummer 
på Floy Anchor Tags (Fig 5.3) och återutsattes på fångstplatsen. Märket sattes bakom 
ryggskölden för att sitta kvar efter skalömsning. Märkmetodiken är väl utprovad och 
har tidigare framgångsrikt använts inom hummerfredningsområdet Kåvra vid 
Brofjordens mynning (Ulmestrand, 1996).Fångade krabbor könsbestämdes och 
räknades till antal/tina men utan längdmätning och märkning. Övriga bifångster 
noterades. 
 

 
Fig 5.1. Skotsk halvrund hummertina (tv) och svensk rund hummertina (th) som (utan 
flyktöppningar) använts vid provfisket. Den skotska är 90 cm lång och 40 cm bred. 
Den svenska är 120 cm lång med diameter på 40 cm. Båda har två ingångar och en 
kammare och en maskstorlek på 25 mm stolpe. Foto: Mats Ulmestrand. 
 
Information om belöning vid fångst av märkta humrar och vilken 
återfångsinformation som önskats, tillsammans med kartor över fredningsområdena, 
har införts i lokala tidningar och satts upp i närliggande fiskehamnar.  
 

5.4 Resultat 
Kolonisering av hummer vid Tanneskärsreven började redan några veckor efter att 
reven etablerades i maj 2003. Under sommarfisket, som började 3 juni 2003, fångades 
och märktes totalt 109 humrar i Tanneskärsområdet varav 100 humrar inom 
referensområdena och nio humrar på reven. Under motsvarande höstfiske under 2003 
märktes 149 humrar varav 87 på reven och 62 på referensområdena. Under 2004 
startades provfisket även i Buskärsområdet och från 2004 till 2006 har provfiske skett 
två gånger per år i både Tanneskärs- och Buskärsområden.  
 
I Appendix 5.1 finns för varje fiskeperiod (två perioder årligen) redovisat antalet 
dragna tinor, antalet fångade fullmåliga (>80 mm ryggsköld) och undermåliga, antalet 
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hanar, honor med eller utan yttre rom (myr), antalet återfångade redan märkta och 
antalet nymärkta humrar. Dessutom finns antalet fångade krabbor redovisat för varje 
fiskeperiod.  
 
Fångst per fiskeansträngning (antal individer per tindag) brukar användas som mått på 
beståndets täthet och eventuella skillnader i utbredning under förutsättning att 
fångstbarheten inte ändras beroende på t.ex. beteendeförändringar eller tillfälliga 
vandringsmönster. I denna rapport används fångst per fiskeansträngning (antal 
individer/tindag) som ett mått på beståndets täthet för både hummer och krabba.  
 
 

     
 

Fig 5.2.  Karta över Tanneskärs och Buskärs revområden, referensområden och revens läge. 
Provfiske har skett vid de mörkblåa reven och i  referensområden på naturliga 
hummerhabitat inom fredningsområdena. Godkänd  för spridning av Sjöfartsverket. 
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5.4.1 Hummer i Tanneskärsområdet. 
I Fig 5.4 redovisas fångst av hummer per tindag under de åtta fiskeperioderna för 
både referensområdena och reven i Tanneskärsområdet. Under sommarperioden 2003, 
strax efter att revet var färdigt i maj, var fångst per fiskeansträngning signifikant lägre 
på reven jämfört med referensområdena (p<0,0001) medan kolonisering ägde rum 
under sommarmånaderna innan provfisket hösten 2003. Ingen signifikant förändring i 
fångst per fiskeansträngning kunde dokumenteras under vintermånaderna fram till  
 
 
 
 
 
 

Fig 5.3. Humrar märkta med gröna Floy ankartag-märken med individuella nummer. 
Foto: Mats Ulmestrand 
 
 
provfisket sommaren 2004, men en signifikant skillnad dokumenterades efter att 
humrarna hade koloniserat reven ytterligare efter sensommaren 2004 (p=0,0001). 
Fångst per fiskeansträngning 2005 och 2006 uppvisade samma mönster som under 
2004 med en ökad fångstbarhet på reven under hösten jämfört med sommarfisket. 
Resultaten tyder därmed på att humrarnas aktivitet och kolonisering av reven ökar 
under sommarmånaderna. Detta innebar att tätheten av hummer ökade mer på reven 
jämfört med referensområdena efter respektive sensommar. 
 

5.4.2 Krabba i Tanneskärsområdet.  
Resultaten från fångst av krabba per tindag visade på en mindre omfattande 
kolonisering av de konstgjorda reven jämfört med resultaten från hummerfisket. 
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Generellt vid fiske på naturliga krabbottnar ses en ökning i fångst per 
fiskeansträngning under hösten jämfört med sommaren. Under både sommar- och 
höstperioden var dock tätheten av krabba lägre vid reven jämfört med 
referensområdena under alla åtta fiskeperioder 2003-2006 och resultaten från fisket 
med hummertinor tydde inte på att det skett någon aktiv kolonisering av krabbor till 
reven under dessa fyra år (Fig 5.5). 
 
 

Fig 5.4. Fångst av antal humrar per tindag för referensområdena jämfört med reven under de 
åtta fiskeperioderna vid Tanneskärs fredningsområde. 

 
 
 

Fig 5.5. Fångst av antal krabbor per tindag för referensområdena jämfört med reven under 
de åtta fiskeperioderna i Tanneskärsområdet. 
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5.4.3 Hummer i Buskärsområdet. 
I Fig 5.6 redovisas fångst av hummer per tindag under de sex fiskeperioderna (2004-
2006) för både referensområdena och reven i Buskärsområdet. Under 
sommarperioden 2004 var fångst per fiskeansträngning signifikant lägre på reven 
jämfört med referensområdena, medan kolonisering ägde rum före provfisket startade 
hösten 2004, varvid förekomsten minskat vid referensområdena. Detta kan tolkas som 
att humrar från referensområdena vandrat ut och koloniserat reven. Koloniseringen av 
hummer vid Buskärsreven visar efter 2004 inte samma tydliga skillnad mellan rev och 
referensområden som i Tanneskärsområdet, vilket kan tyda på att det finns rikligare 
med naturliga hummerhabitat i Buskärs referensområden jämfört med Tanneskärs 
referensområden. Under 2005-2006 kan man se en relativt hög förekomst på både 
reven och referensområdena utan någon signifikant skillnad mellan rev och 
referensområden. 

5.4.4 Krabba i Buskärsområdet. 
Resultaten från fångst av krabba per tindag vid Buskärsreven skiljer sig från Tanne-
skärsreven och visar på en kolonisering till reven under vinter och vår 2004 (innan 
den varmare sommarperioden). Under sensommaren 2004, då humrarna koloniserat 
reven, minskade dock tätheten av krabba på reven men ökade på referensområdena. 
Under 2005-2006 var det låg förekomst på reven under både sommar och höst samt 
en ökad förekomst i referensområdet på hösten jämfört med sommaren, i likhet med 
resultaten från Tanneskärsområdet. Detta kan tydas som att när humrar koloniserade 
reven på sommaren 2004, flyttade krabborna från reven och tätheten ökade därmed på 
referensområdena (Fig 5.7). 
 
 
 

 
Fig 5.6. Fångst av antal humrar per tindag för referensområdena jämfört med reven under de 
sex fiskeperioderna i Buskärsområdet.  
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Fig 5.7. Fångst av antal krabbor per tindag för referensområdena jämfört med reven under 
de två fiskeperioderna i Buskärsområdet. 
 
 
 

5.4.5 Vandringar 
Det totala antalet märkta humrar under hela provfisket (2003-2006) var 2.225 stycken 
fördelat på 1.205 (54%) på reven, 989 (45%) på referensområdena och 31 (1%) som 
fångades med ryssjor och garn av kustfiskelaboratoriet utanför fredningsområdena 
vilka märktes och återutsattes på fångstplatsen (se kap 6). Av det totala antalet märkta 
humrar under hela perioden har 69% återfångats, inberäknat att samma individ kan ha 
återfångats flera gånger. 
 
Av det totala antalet märkta humrar på reven (1.205) återfångades 915 humrar. Av 
dessa 915 fångades 86 % återigen på reven där de hade märkts, 14 % fångades utanför 
reven, varav 6 % fångades av hummerfiskare utanför fredningsområdena.  
 
Av de 989 humrar som märkts inom referensområdena återfångades 629. 72% 
återfångades inom referensområdena medan 28% fångades utanför referensområdena 
(jämför med 14% som vandrat ut ifrån revområdena). Detta kan tolkas som att 
humrarna varit mer stationära på reven, men kan också eventuellt förklaras av att 
referensområdena ligger närmre revområdenas randområden och att det därför är 
närmre för humrarna att ta sig ut från området. 6% av de märkta revhumrarna hade 
vandrat ut jämfört med 9% av referenshumrarna. 
 
Sammantaget har 80% av de märkta humrarna stannat kvar inom fredningsområdena 
och återfångats på märkplatsen medan 20% bytt lokal varav 7% återfångats utanför 
revområdena. 
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Ingen av de 31 humrar som märktes utanför fredningsområdena har återfångats inom 
provfiskena eller rapporterats som återfångster. 
 
Trots att majoriteten av de märkta humrarna var stationära kan dock nämnas att en 
hummer från Buskärsområdet återfångades vid Glommen utanför Falkenberg i 
Halland (ca 80 km vandring), medan en hona, märkt i Tanneskärs fredningsområde, 
återfångades och återutsattes två gånger som rombärande hona av hummerfiskare 
utanför Lysekil (ca 60 km vandring) för att slutligen fångas (och tillvaratas) utan rom 
hösten 2005 (Fig 5.8). Dessa vandringar tyder på en mycket mer omfattande vandring 
av vuxna humrar än vad som dokumenterats vid hummerreservatet Kåvra vid 
Brofjordens mynning. En tabell över vandringarna finns redovisat i Appendix 5.2. 
 

5.4.6 Köns- och storleksfördelning 
Av totalt 2.202 könsbestämda och längdmätta humrar var 994 honor (411 
undermåliga och 583 fullmåliga) och 1.208 hanar (447 undermåliga och 761 
fullmåliga). Storleksfördelningen finns redovisat i Fig 5.9. 
 
Det fångades signifikant fler hanar än honor på både reven (alla fyra reven 
sammanslagna) och i referensområdena (Fig 5.10) vilket kan tyda på att hanar är mer 
aktiva och mer lättfångade än honorna. Dessa skillnader i fångstbarhet kan troligen 
förklaras med att beteendet ändras till mindre aktivt födosök hos honorna i samband 
med att de får yttre rom. 
 
Vad gäller fördelningen av fullmåliga (>80 mm ryggsköld) och undermåliga så 
fångades signifikant fler fullmåliga humrar på både rev och i referensområden (Fig 
5.11). Skillnaden är inte lika stor på reven vilket skulle kunna förklaras med 
rikligheten av tillgång på lämpliga habitat även för små humrar på reven, jämfört med 
gömslena i de naturliga hummerbottnarna i referensområdena. Unga humrar är 
mycket ovanliga i tinfångster innan de nått ca 60 mm ryggsköldslängd, då de flyttar 
till större gömslen  
att uppehålla sig i och blir mer aktiva i födosök, och därmed mer lättfångade i agnade 
tinor. Reven består av sprängstensmassor med stor variation av storlek på gömslen 
vilket kan vara ett attraktivt habitat även för småhummer. 
 

 

 

5.5 Slutsatser 
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att de konstgjorda reven lockat till sig humrar 
vilket i sin tur kan tolkas som att tillgången på lämpliga boplatser varit högre på reven 
jämfört med de naturliga omkringliggande hummerbottnarna. Vid Tanneskärsreven 
var fångst per tindag signifikant högre på reven jämfört med referensområdena under 
de senaste tre höstfiskena medan resultaten vid Buskär visade en riklig förekomst på 
reven även under sommarfisket. Krabbtaskan visade inte samma kolonisation av 
reven genom föreliggande provfiske med hummertinor. 
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Fig 5.8. Karta som visar vandringarna för de fem humrar som återfångats som fjärrfynd. 
 
 

5.6 Diskussion 
Denna studie har visat att humrar koloniserade de konstgjorda reven i båda 
fredningsområdena och att koloniseringen skett efter sensommarens höga 
vattentemperatur då humrars aktivitet och rörlighet är som störst (Smith et.al. 1998; 
1999; 2000). Mönstret av fångst av hummer per fiskeanstränging från första året på 
Tanneskärsreven upprepades vid första årets provifiske på Buskärsreven, där 
migrationen ut till reven skedde efter den höga vattentemperaturen på sommaren. Den 
högre fångsten per fiskeansträngning på reven jämfört med referensområdena kan 
eventuellt också bero på att födotillgången hittills varit lägre på reven och att de 
agnade tinorna utgjort en större lockelse på reven jämfört med referensområdena. 
Humrars föda är varierad (Hallbäck och Waren, 1972) och födan torde inte vara 
begränsande efter koloniseringen av epifauna på reven efter något år. 
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Fig 5.9. Storleksfördelning hos totala antalet fångade och märkta humrar uppdelat på honor 
och hanar, fullmåliga och undermåliga. Lodrät linje visar minimimåttet på 80 mm 
ryggsköldslängd. 
Fig 5.10. Könssammansättningen i fångsten vid reven (tv) och referenselstaplarna 
visar 95% konfidensintervall. 
 
 
 

Fig 5.10. Könssammansättningen i fångsten på reven (tv) och i referensområdena (th) 
sammanslaget för alla fiskeperioder och områden inom reven respektive referensområdena. 
Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.  
 



 33 

Fig 5.11. Sammansättningen med avseende på fullmåliga (>80 mm ryggsköld) och 
undermåliga humrar i fångsterna på reven (tv) ochi  referensområdena (th) sammanslaget för 
alla fiskeperioder och områden inom reven respektive referensområden. Felstaplarna visar 
95% konfidensintervall. 
 
 
Av 2.225 märkta humrarna återfångades 80% på samma plats som de märktes och 
återutsattes vilket visar att den europeiska hummern generellt är en stationär art. Av 
de 20% som vandrat så hade 13% vandrat inom revsområdena medan 7% vandrat ut 
från revområdena, i allmänhet till områden alldeles i närheten av revområdena. Fem 
humrar har gjort längre vandringar. En hummer hade vandrat så långt som ca 80 km 
söderut och en annan 60 km norrut från revområdena, vilket enligt publicerade 
resultat inte hittills rapporterats för den europeiska hummern. 
 
Resultaten från en studie angående koloniseringen av hummer på ett konstgjort rev i 
Pool Bay vid engelska sydkusten har visat att kolonisering av hummer skedde inom 
tre veckor (Collins, et al. 1992), vilket sammanfaller med resultaten från Tanneskär i 
denna studie, och att de flesta av humrarna var mycket stationära medan några 
enstaka kunde vandra upp till 16 km bort från revet (Jensen et al. 1994a).  
 
Humrar är beroende av lämpliga gömslen (Dybern, 1973; Dybern et.al. 1967) och  
anläggandet av konstgjorda rev med håligheter erbjuder nya livsmiljöer (habitat) för 
hummer och kan långsiktigt öka hummerpopulationens storlek och produktion 
(Jensen et al. 1994a). Någon ökning av produktionen hos hummerbeståndet inom 
reven vid Buskärs- och Tanneskärsområdena har dock ännu inte kunnat 
dokumenteras. Detta kräver en studie som är längre i tiden för att kunna bedöma om 
revens rikliga tillgång på gömslen även lockat till sig unga nyrekryterade humrar i 
större utsträckning än på naturliga hummerhabitat.   
 
Koloniseringen av krabba till reven var inte lika omfattande som för hummern enligt 
provfiskena med hummertinor. Det har dock visats att det förekommer ett samspel 
mellan hummer och krabba så att om det är mycket hummer i ett område så minskar 
fångstbarheten av krabba (Addisson and Lovewell, 1991). Addisson och Bannister, 



 34 

1998, visade genom experiment att om en hummer redan finns i en tina så hindrar den 
andra humrar och krabbor från att gå in. Om en krabba finns i en tina så hindrar den 
andra krabbor men inte humrar från att gå in i tinan. Detta skulle kunna förklara att 
krabbor på våren 2004 koloniserade Buskärsreven, men att fångstbarheten sedan 
minskade när humrarna koloniserade under sommaren. 
 
Kolonisering av fisk och andra kräftdjur ökade kring reven vid Pool Bay utan att 
någon påverkan kunde upptäckas på de naturliga intilliggande reven (Jensen et al. 
1994b). Resultaten angående kolonisering av fisk och andra kräftdjur från de svenska 
reven finns redovisade i andra avsnitt i denna rapport (Kap 6, 7 och 8). 
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6. DELPROJEKT: Provfisken med nät och 
ryssjor  
6.1 Sammanfattning 
Provfisken med ryssjor genomfördes i oktober 2002-2006 och augusti 2003-2006. Under 
2003-2006 gjordes även nätprovfisken under senhösten. Fiskena utfördes samtidigt vid 
planerade eller anlagda rev samt i ett angränsande referensområde. De båda områdena 
uppvisade liknande sammansättning av fisksamhällena under 2002-2003, men divergerade 
efter att reven anlagts. Medan samhällsstrukturen i referensområdet var relativt stabil, 
förändrades samhället i revområdet i och med att reven koloniserades. Torsk och hummer 
förekom i signifikant högre tätheter vid reven 2003-2006, samtidigt som de var mer storvuxna 
där. Även gräs- och skärsnultra, glyskolja och lyrtorsk uppvisade högre tätheter vid reven. 
Flertalet plattfiskar var däremot vanligare i referensområdet. Småvuxna arter av kräftdjur 
minskade starkt vid reven, troligtvis till följd av ett ökat predationstryck.  

 

6.2 Summary 
Testfishing with fyke-nets was carried out in October 2002-2006 and in August 2003-2006. In 
2003-2006 testfishing with gillnets was also done. Fishing was performed simultaneously at 
the location of the artificial reefs and in a nearby reference area. The fish community was 
similar in both areas in 2002-2003. After 2003, when reef construction was finished, a diver-
ging development was observed. The fish communities at the reefs changed due to 
colonization, while they stayed reatively stable in the reference area. Cod (Gadus morhua) 
and lobster (Homarus gammarus) were more abundant at the reefs and the cod were on 
average larger. Other species such as rock cook (Centrolabrus exoletus), corkwing wrasse 
(Symphodus melops), poor cod (Trisopterus minutus) and pollack (Pollachius pollachius) 
were also  more abundant at the reefs, while flatfishes were more common in the reference 
area. Small species of crabs  and hermit crabs decreased rapidly in abundance at the reefs, 
possibly due to predation.  
 

6.3 Material, metoder och genomförande 
Provfiskena utfördes dels med små ålryssjor, dels med nätlänkar sammansatta av nät med fyra 
olika maskstorlekar. Beteendemönster och storlek hos olika arter av fiskar och kräftdjur avgör 
hur effektivt de fångas med olika redskap. Avsikten med användning av olika redskap i denna 
undersökning var att fånga så många olika fiskarter som möjligt. Finmaskiga ryssjor fångar 
t.ex. småvuxna arter och ål effektivare än näten, medan näten fångar plattfiskar mera effektivt. 
Ingen undersökning av detta slag kan dock göra anspråk på att fullständigt täcka in alla arter 
som kan tänkas uppehålla sig i det undersökta området. 
 

6.3.1 Provfisken med ryssjor 
Fiskeriverkets Kustlaboratorium genomförde under 2002 och 2003 provfisken i anslutning till 
planerade eller anlagda rev och inom ett närliggande referensområde. Under hösten 2002 
genomfördes en pilotundersökning med fiske med sammanlänkade ålryssjor (Fig 6.1), dels på 
de platser där anläggning av rev planerats men inte påbörjats, dels inom ett referensområde, 
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Fig 6.1. Provfiske med ålryssja. Foto:Björn Fagerholm 
 
 
 
beläget i området mellan de nordliga och de sydliga grupperna av reven (Fig 6.2). Trettio 
stationer slumpades ut dels i anslutning till reven, dels i referensområdet. Vid slumpningen 
uteslöts områden med vattendjup utanför intervallet 20-30 m och områden som av andra skäl 
var olämpliga för fiske, exempelvis genom sin närhet till större farleder. 
 
 
De redskap som användes i oktober 2002 var enkla ålryssjor med 55 cm hög halvcirkelformad 
öppning, strut med tre ingångar och en 5 m lång ledarm. Maskstorleken var 17 mm i arm och 
10 mm i innersta fiskhuset. Ryssjorna fiskades länkade arm mot strut i länkar om fem redskap 
per station.  Avsikten var att fiska varje station vid ett tillfälle under en natt, men på grund av 
hårt väder kom sex av stationerna i respektive område att fiskas över två nätter, vilket, 
tillsammans med bortfall av en station i referensområdet, innebar att det totala antalet fiskade 
stationer uppgick till 24 vid reven och 23 i referensområdet. 
 
 
Provfisken med ryssjor genomfördes återigen under augusti - september 2003. 
Anläggningsarbete pågick, vilket påverkade valet av fiskeplatser i anslutning till reven. 
Trettio stationer utslumpades vid de rev som var anlagda vid den aktuella tidpunkten (2A1-2 
och 4A-1, Fig 6.2). Redskapens storlek i relation till tillgängligt utrymme innebar att vissa av 
stationerna vid reven fiskades vid upprepade tillfällen. I referensområdet fiskades samma 30 
stationer som utslumpades inför fisket i oktober 2002. Vid reven fiskades sammanlagt 21 
stationer, varav vissa vid upprepade tillfällen så att den totala ansträngningen blev densamma 
som i referensområdet. Baserat på erfarenheter av fiskets praktiska utförande i oktober 2002 
gjordes en förändring av det sätt på vilket ryssjorna fiskades. Ryssjorna var nu länkade arm 
mot arm och inte arm mot strut, som vid det inledande fisket. 
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En tredje provfiskeomgång med ryssjor genomfördes i oktober 2003. Ytterligare ett rev (1B-
1) hade färdigställts vid tillfället och de fiskade stationerna omfattade nu även detta rev. 
Antalet stationer uppgick till 20, varav vissa fiskades vid upprepade tillfällen så att den totala 
fiskeansträngningen som vid tidigare tillfällen uppgick till 30. En ansträngning definieras här 
som fiske med en länk under en natt. I referensområdet fiskades 29 av de tidigare valda 
 
 
 
 
 

 
Fig 6.2. Karta över undersökningsområdet. Trianglar = provfiskelokaler vid reven. 
Punkter = referenslokaler som har valts slumpmässigt på 20-30 m djup.   
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stationerna, varav en fiskades vid två tillfällen. En smärre förändring av redskapet 
genomfördes genom att ytterligare en ryssja kopplades till länken, som nu kom att omfatta sex 
ryssjor fiskade arm mot arm. 
 
Fisket i augusti 2004 var det första som genomfördes med samtliga sex rev fullt utbyggda. 
Nytillkomna rev var 1A-1 och 1C-1 i sydvästra Buskär. Provtagningsstrategin anpassades till 
de nya förhållandena genom att fem stationer fiskades vid varje rev. Tidigare fiskade stationer 
behölls, men fiskades endast vid ett tillfälle och nya stationer utslumpades vid de rev som inte 
fiskats tidigare. Vid rev 2A-2 bortslumpades en av de tidigare fiskade stationerna och vid rev 
4A-1 tillkom en ny station. Strategin i referensområdet var densamma som under 2003. 
 
I augusti 2004 fiskades 30 ryssjestationer vid reven och lika många i referensområdet. Hårt 
väder under hösten innebar att fisket försenades till mitten av november och till att antalet 
fiskade stationer begränsades till 18 per område. Fisket genomfördes i övrigt utan registrerade 
störningar. 
 
Fisket under 2005-2006 genomfördes enligt samma rutiner som under 2004, dock utan 
inskränkningar till följd av dåligt väder. 
 

6.3.2 Provfisken med nätlänkar 
Ett första provfiske med nät (Fig 6.3)  följde direkt på ryssjeprovfisket i oktober 2003. Fyra 
sammanlänkade nät med maskstorlekarna 38, 50, 60 och 75 mm fiskades på varje station. 
Näten var 27 m långa och 1,5 m höga och nätmaskan var av spunnen nylon med garnkvalitén 
210/3 (3 trådar om vardera 210 g per 10.000 m). Valet av stationer följde samma principer 
som vid fisket med ryssjor, men antalet fiskade stationer var lägre. Fiskestationer i anslutning 
till reven placerades genomgående så att redskapen sattes parallellt med revet och så nära som 
bedömdes vara tekniskt möjligt. I referensområdet sattes redskapen med rådande vind- 
och/eller strömriktning. 
 
Under oktober 2003 fiskades 14 stationer vid reven, varav sex fiskades vid två tillfällen. I 
referensområdet gjordes 20 fisken fördelade på 18 stationer. Två av dessa fiskades på grund 
av dåligt väder under två nätter. Störning registrerades för en av stationerna vid reven. 
Nätfiskena 2004 och 2005 genomfördes från sista veckan av oktober till och med andra 
veckan i november. Tjugo stationer fiskades per område. Strategin var densamma som 2003 i 
referensområdet, medan den vid reven anpassades till full utbyggnad enligt samma princip 
som för fisket med ryssjor. Minst tre stationer fiskades vid varje rev. Fiskena under 2006 
följde samma rutiner som föregående år, bortsett från att de utfördes något tidigare, under de 
två första veckorna i oktober. Påverkan av säl bedömdes ha stört fiskena på sex av stationerna 
vid reven.
 

6.3.3 Dataregistrering 
I samband med fiskena registrerades vindens riktning och styrka samt vattnets temperatur och 
salthalt samt siktdjup på en central punkt. Vattentemperaturen vid varje redskap registrerades 
i samband med sättning och vittjning. För fångsten noterades antal individer per station av 
alla fiskarter och större kräftdjur. Alla individer längdmättes i intervall om 1 cm. För krabbor 
noterades skalets bredd och för hummer dess totallängd. Ryggsköldens längd används numera 
för att ange minsta lagliga storlek för landning av hummer och användes även som 
storleksmått för riktade hummerundersökningar vid de anlagda reven. Ett starkt samband  
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Fig 6.3. Provfiske med nätlänkar. Foto: Thomas Åhsberg 
 
 
finns av naturliga skäl mellan de båda använda måtten. En hummer med en totallängd av 
mellan 22 och 23 cm har en ryggsköld som i genomsnitt är 77-82 mm lång och en ryggsköld 
som är 100 mm motsvarar en totallängd på ca 28 cm.  

 

6.3.4 Resultatbearbetning  
Vid bearbetning av resultaten omräknades fångsten från ryssjefisket för varje enskild station 
till antal fiskar per ryssja och natt. För nätfiskena användes ansträngningsmåttet antal per 
station och natt. Fiskeansträngningar med registrerade störningar har inte medräknats.  
 
Förändringar i fisksamhällena vid reven och i referensområdet över tid analyserades med 
MDS (Multidimensional scaling), baserat på Bray-Curtis similaritetsindex beräknat för varje 
par av område (rev och referens) och år. Analysen gjordes för ryssjefisket i oktober, där man 
hade den längsta tidsserien med data även från året innan reven anlades. Beräkningarna 
gjordes av relativa tätheter av alla fiskarter, efter det att data rottransformerats.  
 
Skillnader i relativ täthet av enskilda fisk- och kräftdjursarter mellan reven och 
referensområdet analyserades för båda ryssjefiskena samt för nätfisket, med tvåfaktors-
ANOVA med faktorerna område (rev och referens) och år. Data rottransformerades för att få 
det mer normalfördelat och varianserna mer homogena. I de fall där samma station fiskats två 
gånger i ryssjefisket har ansträngningarna i de statistiska analyserna hanterats som skilda 
replikat. Eftersom variationen mellan de upprepade fiskena på samma station var jämförbar 
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med den mellan stationer torde inte detta ha påverkat analyserna. För ryssjefisket i oktober har 
inte 2002 års data tagits med i de artvisa analyserna, eftersom fisket utfördes innan reven 
börjat anläggas. 
 
 

 

 

6.4 Resultat 
6.4.1 Provfisken med ryssjor 
Oktober 2002-2006 
De dominerande fisk- och kräftdjursarterna var desamma under provfiskena med ryssjor 
under senhösten som under fiskena i augusti. Skärsnultran var vanligast och utgjorde drygt en 
fjärdedel av totalfångsten 2002-2006 (Appendix 6.1). Därefter följde grässnultra, stensnultra 
och torsk. Bland kräftdjuren svarade krabbtaska och maskeringskrabba vardera för ungefär en 
fjärdedel av totalfångsten. Totalt registrerades 38 fiskarter och 11 arter av kräftdjur under 
2002-2006 på reven och i referensområdet. De dominerande fisk- och kräftdjursarterna var 
desamma under provfiskena under senhösten som under fiskena i augusti. Artantalet var 
genomgående större i referensområdet efter 2003. Den högsta noteringen ett enskilt år gjordes 
i referensområdet 2006 med 24 arter, samtidigt som 14 arter observerades på reven.  
 
MDS-analysen visade att fisk- och kräftdjurssamhällena på reven och referensområdet var 
mycket likartade innan reven anlades 2002, och även 2003 var likheten hög. Efterföljande år 
divergerade fisksamhället i revområdena i takt med att reven koloniserades, medan samhället i 
referensområdet var relativt stabilt (Fig 6.4). 
 
Grässnultra saknades helt vid det första fisket 2002, då anläggningen av reven ännu inte hade 
påbörjats. Efter att arten började uppträda i fångsterna har den varit vanligast på reven och 
skillnaden gentemot referensområdet har ökat över tiden (p<0.001 för Område; Fig 6.5). Även 
tätheterna av skärsnultra (p<0.001) och torsk (p<0.001) var klart högre än i referensområdet. 
Stensnultran skiljde sig däremot inte åt antalsmässigt mellan reven och referensområdet.  
 
Hummern var i medeltal fem gånger vanligare på reven än i referensområdet (p<0.001 för 
Område), medan det inte fanns någon tydlig tendens hos krabbtaska (Fig 6.6). Alla små 
kräftdjursarter, dvs eremitkräfta, maskeringskrabba, simkrabba och strandkrabba, uppvisar en 
starkt negativ utveckling på reven och signifikant högre tätheter i referensområdet (ANOVA, 
p<0.001 för Område för alla arter; Fig 6.6).  
 
Större torskar var vanligare på reven, medan krabborna inte skiljde sig åt mellan områdena 
med avseende på storlek (Fig 6.7). De få humrar som fångades i referensområdet ger ett svagt 
underlag till en jämförelse av storlek mellan områdena.  
 
 
Augusti 2003-2006 
Provfiskena i augusti 2003-2006 fångade totalt 33 fiskarter och 9 arter av kräftdjur (Appendix 
6.2). Under enskilda år fångades upp till 21 fiskarter per område. Antalet arter fördelade sig 
lika mellan reven och referensområdet under 2004 och 2005. Under 2006 minskade artantalet 
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Fig 6.4. MDS-analys av fisk- och kräftdjurssamhällena vid reven (blått) och i referensområdet (rött) 
under 2002-2006. 
 
 
på reven till 13 arter, samtidigt som referensområdet uppvisade lika många arter som tidigare. 
Stensnultra och torsk dominerade, följda av två andra arter av läppfiskar, grässnultra och 
skärsnultra. En markant ökning av fångsten av grässnultra på reven år 2006 medförde att 
denna rödlistade art blev den art som fångades i störst antal i hela undersökningsområdet, sett 
över alla år. Strandkrabba svarade för drygt en tredjedel av kräftdjuren, medan 
maskeringskrabba, krabbtaska och eremitkräfta var ungefär lika vanliga.  
 
Bland de dominerande fiskarna var grässnultra, skärsnultra och torsk vanligare på reven än i 
referensområdet (p<0.05 för Område; Fig 6.8), medan ingen tydlig tendens kunde ses hos 
stensnultra. Under 2005 var skärsnultra vanligare på referensområdet än på reven. 
Stensnultran var vanligare på referensområdet fram till 2006 då den blev lika vanlig på reven. 
 
Liksom vid oktoberfiskena var hummern vanligare på reven i augusti (p<0.05; Fig 6.9), 
medan krabban inte uppvisar någon tydlig trend. Även de småvuxna kräftdjuren förekom alla 
i signifikant lägre tätheter på reven (p<0.001 för Område för alla arter). Sammantaget kan 
man alltså se samma mönster i augustifiskena som vid ryssjefisket i oktober. 
 
Torsk och krabbtaska var de vanligaste kommersiella arterna i augustifisket. Relativt 
småvuxen torsk (20-40 cm) dominerade på både reven och i referensområdet, men andelen 
större torskar var större på reven (Fig 6.10). Även humrarna tenderade att vara något större på 
reven, medan längdfördelningen hos krabba inte skiljde sig åt mellan reven och 
referensområdet. 
 

6.4.2 Provfiske med nätlänkar 
Nätprovfiskena under senhöstarna 2003-2006 fångade totalt 37 fiskarter och nio arter av 
kräftdjur (Appendix 6.3). Sandskädda svarade sammantaget i hela undersökningen för mer än 
en tredjedel av antalet fiskar, medan andelen torsk var cirka 20%. Övriga 
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Fig 6.5. Fångst per ryssja och natt av grässnultra, skärsnultra, stensnultra och torsk i oktober 
2002-2006 (medelvärde av antal med 95% konfidensintervall). 
 
 
dominanter bland fiskarna var rödspotta, skrubbskädda och vitling. Under de båda 
senaste åren noterades en ökning av förekomsten av berggylta, glyskolja och lyrtorsk 
(bleka). Uppgången var starkt koncentrerad till reven för alla tre arterna. Bland mera 
sällsynta gäster noterades fenknot och staksill. Krabba, simkrabba och strandkrabba 
svarade tillsammans för över 80% av antalet fångade kräftdjur, men även 
eremitkräfta, hummer och maskeringskrabba var vanliga. 
 
Hummer var i medeltal åtta gånger vanligare på reven än i referensområdet (p<0.001; 
Fig 6.11) Förekomsten av krabba var stabil över åren och ingen signifikant skillnad 
mellan reven och referensområdet förelåg. Rödspotta och sandskädda var 
genomgående vanligast i referensområdet och fångsterna där var signifikant större än 
på reven (p<0.001 för Område för båda arterna). Torskfångsterna var signifikant 
högre på reven (p<0.001 för Område). 
 
 
Storleksfördelningen för rödspotta och sandskädda var likartad över åren, med en 
dominans för längder mellan 15 och 25 cm alla tre åren (Fig 6.12). En större andel 
stora torskar på reven observerades 2004 och detta förhållande bestod under 2005 och 
2006. Sett över de tre senaste åren fanns en övervikt för stora humrar på reven 
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Fig 6.6. Fångst per ryssja och natt (medelvärde + standardfel) av hummer, krabba, 
eremitkräfta maskeringskrabba, simkrabba och strandkrabba i oktober 2002-2005. 
 
 
 
 
 
 
jämfört med referensområdet (Fig 6.12). Medelvärdet för totallängden var 25 cm på 
reven och 22,5 cm cm i referensområdet. Små fångster i referensområdet omöjliggör 
meningsfulla jämförelser för enskilda år. Hos krabba förekom ingen skillnad i storlek 
mellan reven och referensområdet. 
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Fig 6.7. Storleksfördelning hos torsk, hummer och krabba i provfiske med ryssjor i oktober 
2004-2006. 
 
 
 

 

6.5 Slutsatser 
• Reven koloniserades snabbt av både fiskar och kräftdjur 

• Torsk, hummer, grässnultra och skärsnultra observerades i högre tätheter på reven 
än i omgivande områden. Även lyrtorsk och glyskolja samt ytterligare ett antal 
arter visade tecken på att utvecklas i samma riktning 

• Torsk var större på reven  

• Eremitkräftor och små krabbarter minskade starkt på reven, men inte i 
referensområdet 

• Plattfiskar som rödspotta och sandskädda var vanligare i referensområdet än på 
reven 

• Fisk- och kräftdjurssamhället på reven skiljde sig från referensområdet redan ett år 
efter att reven anlagts. Reven och referensområdet fortsätter att divergera, vilket 
tyder på att samhället på reven inte nått full mognad 

• Använda provfiskemetoder har visat sig båda stärka och komplettera varandra 
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Fig 6.8. Fångst per ryssja och natt av grässnultra, skärsnultra, stensnultra och torsk i 
augusti 2003-2006 (medelvärde av antal med 95% konfidensintervall). 
 
 

 

6.6 Diskussion 
Målsättningen med föreliggande studie var att dokumentera vad anläggandet av de 
konstgjorda reven har för effekt på art- och individrikedom hos de berörda fisk- och 
skaldjurssamhällena. Undersökningarna belyser även storleksfördelningen i de olika 
bestånden av fiskar och kräftdjur som förekommer i området och som var fångstbara 
med de redskap som användes. Då resultaten tolkas måste hänsyn tas till att de 
eventuella skillnader som uppkom mellan reven och referensområdet både kan vara 
effekter av reven i sig och av att reven är avlysta från allt fiske. Vid planeringen av 
undersökningarna valdes strategin att använda slumpvis valda referenslokaler i 
närområdet på samma vattendjup som i anslutning till reven. I övrigt togs ingen 
hänsyn till bottensubstrat eller topografi. En mera strikt stratifiering med 
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referenslokaler vid basen av naturliga rev eller sluttningar skulle möjligen ha inverkat 
på förhållandet mellan konstgjorda rev och referens avseende fisk- och 
kräftdjurssamhällets sammansättning. 
 
Både fiskar och kräftdjur etablerade sig snabbt på reven och redan 2004, året efter 
revens färdigställande, observerades tendenser till att hummer och torsk 
koncentrerades till de nya strukturerna. De tidigt observerade skillnaderna i täthet 
gentemot referensområdet har sedan bestått för dessa arter. Förutom hummer och 
torsk har den rödlistade grässnultran varit vanligare där och artens förekomst har 
dessutom ökat markant med tiden. Likaså var skärsnultran vanligare vid reven. Även 
lyrtorsk och glyskolja attraherades till reven och uppvisade högre tätheter här än i 
referensområdet. Lyrtorsken har haft en mycket negativ utveckling på västkusten 
under de senaste decennierna och finns upptagen på rödlistan. 
 
Plattfiskar och småvuxna arter av kräftdjur förekom i lägre tätheter på reven än i 
referensområdet. Hos kräftdjuren har skillnaden mellan reven och referensområdet 
dessutom ökat tydligt med åren, genom att förekomsten på reven har minskat starkt. 
Skillnaden mellan reven och referensområdet för plattfiskar som sandskädda och 
rödspotta kan sannolikt förklaras av att dessa föredrar släta sedimentbottnar framför 
stenrev. Hos de små kräftdjuren är det troligt att stora predatorer som torsk och 
hummer har medverkat till tillbakagången på reven, eftersom dessa var både fler och 
större i revområdet. 
 
Provfiskena med ryssjor och nät har tillsammans dokumenterat en förekomst av 49 
fiskarter och 11 arter av kräftdjur under hela undersökningen. Antalet arter ökade 
snabbt mellan 2002 och 2003, men man bör notera att ökningen skedde både på reven 
och i referensområdet. Den största artrikedomen ett enskilt år i ryssjefiskena 
noterades redan 2004. Därefter följde en viss tillbakagång på reven, som inte sågs i 
referensområdet. Detta skulle kunna vara en effekt av etableringen av stora 
predatorer, vilket dock inte bekräftades av resultaten från nätfiskena. I dessa fångades 
cirka 20 arter årligen i vardera område under 2005 och 2006. Variationer hos 
artsammansättningen styrs till stor del av observationer av enskilda individer av 
mindre vanliga arter och kan mycket väl vara betingade av slumpen. Om man bara ser 
till vanligt förekommande arter som torsk, snultror, plattfiskar och de flesta av 
kräftdjuren så har sammansättningen varit förhållandevis stabil på reven under åren 
efter anläggningsfasen. Tecken finns dock till att nya arter som berggylta, glyskolja 
och lyrtorsk håller på att etablera sig på reven. Dessutom sågs där en pågående ökning 
av grässnultra och en stark tillbakagång av små kräftdjur. Dessa effekter sammantaget 
visar sig i MDS-analysen genom att man från år 2004 och framåt har fått ett samhälle 
på reven som skiljer sig markant från referensområdet. Analysen visar att 
utvecklingen fortgår, vilket tyder på att fisk- och kräftdjurssamhället på reven ännu 
inte har nått full mognad. 
 
 
Strategin att provfiska med både nät och ryssjor valdes med avsikten att de två 
metoderna skulle komplettera och stödja varandra. Denna målsättning har till stor del 
infriats. Anlockningen av torsk och hummer och den negativa utvecklingen av små 
kräftdjur har påvisats med båda metoderna, vilket stärker resultaten. Även om 
plattfiskar inte förväntades gynnas av anläggningen av reven så har de olika 
metoderna visat att nätfiske är en överlägsen metod att dokumentera dessa arter. 
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Fig 6.9. Fångst per ryssja och natt av hummer, krabba, 
eremitkräfta,maskeringskrabba, simkrabba och strandkrabba i augusti 2003-2006 
(medelvärde av antal med 95% konfidensintervall). 
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Fig 6.10. Storleksfördelning hos torsk, hummer och krabba från provfiske med ryssjor 
i augusti 2004-2006. 
 
 
 
 
 
 
Nätens maskstorlekar utesluter kvantitativ fångst av mindre fiskar, men man kan dock 
inte utesluta att nätfiske skulle kunna fungera bra även för dessa arter, förutsatt en 
anpassad maskstorlek. Det främsta argumentet för att även använda nät var en viss 
osäkerhet om ryssjornas lämplighet som fångstredskap för större exemplar av de 
torskfiskar som skulle kunna förväntas etablera sig på reven. Det visade sig också att 
nätfångsterna av torsk var större. Torskarna var däremot ungefär lika stora med båda 
metoderna. Storvuxna exemplar av andra arter inom torskfamiljen har ännu inte 
observerats. En viss ökning av lyrtorsk inträffade dock mot slutet av perioden, med 
storlekar upp till nästan 50 cm. Resultaten indikerar att även denna art fångades 
effektivare med nät. Detsamma tycks gälla även för berggylta. Vid en dylik 
jämförelse av redskapen bör man dock komma ihåg att nätfisket kräver en betydligt 
större arbetsinsats för varje fiskad station. 
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Fig 6.11. Fångst per station och natt av hummer, krabba, rödspotta, sandskädda och 
torsk i provfisk med nät i oktober 2003-2006 (medelvärde av antal med 95% 
konfidensintervall). 
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Fig 6.12. Storleksfördelning för hummer, krabba, rödspotta, sandskädda och torsk från 
provfiske med nät i oktober 2004-2006.  
 
 
 
Redan inom ett år efter revens etablering skiljde sig fisk- och kräftdjurssamhället på 
reven klart från referensområdet. Denna snabba effekt ska främst tolkas som effekter 
av anlockning till en ny livsmiljö. Den fortsatta ökning av vissa arter som skett över 
tiden kan troligen till viss del förklaras med en lokalt ökad reproduktion. Den snabba 
koloniseringen visar att reven utgör en attraktiv livsmiljö för många arter, och att de 
därmed även kan ge förutsättningar  för en ökad produktion, både genom att 
reproduktion och tillväxt gynnas och kanske även genom att ökat skydd gynnar 
överlevnaden.   
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7. DELPROJEKT: Dykundersökningar  
7.1 Sammanfattning 
Dykundersökningar ingick i det biologiska uppföljningsprogrammet av de artificiella 
reven som anlades under 2003 i Göteborgs mellersta skärgård. Kolonisering och 
succession av den biologiska utvecklingen dokumenterades med fotografering av 
hårdbottenytor (flora och epibentisk fauna) samt linjetaxering av mobil fauna (inkl. 
hummer, krabba och fisk). Undersökningarna gjordes både på artificiella och 
naturliga rev i två områden (Buskärsområdet och Tanneskärsområdet) samt på 
naturliga rev i ett referensområde sydväst om Ekeskär. 
 
Under 2002-2006 genomfördes tolv undersökningar. Hösten 2002 genomfördes en 
förundersökning av naturliga rev och efterhand som de artificiella reven  byggdes 
under 2003 undersöktes även de. De artificiella reven i Tanneskärsområdet besöktes 
vid alla tillfällen 2003. Rev 4A-1 och 1B-1 i Buskärsområdet besöktes i augusti och 
oktober. Rev 1A-1 i Buskärsområdet besöktes i oktober 2003. Samtliga rev besöktes 
under 2004 och 2005 vid tre tillfällen samt under 2006 vid ett tillfälle. 
 
 

 
Foto över del av anlagt rev. Foto: Bo Gustafsson 
 
Inom 2 månader hade lika många arter koloniserat de artificiella reven som 
observerades på naturliga rev. Abundansen av fisk på de artificiella reven i Tanne-
skärsområdet var densamma  efter 5½ månad som på naturliga rev i området.  
Abundansen av fisk på de artificiella reven i Buskärsområdet var densamma som på 
de naturliga reven först hösten 2004. Förutom i juni 2003 då årsyngel av torsk 
dominerade de artificiella reven i Tanneskärsområdet var sjustrålig smörbult, stubb  
och stensnultra de dominerande fiskarterna oavsett revtyp och område under 2003. 
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Grässnultra var vanlig i oktober 2003 på båda revtyperna i Buskärsområdet. Våren 
2004 och 2005 var abundansen av fisk låg i samtliga områden och revtyper, vilket bl a 
berodde på en minskad förekomst av sjustrålig smörbult.  
Sensommaren 2004, 2005 och 2006 var abundansen av fisk högre för de artificiella 
reven i Tanneskärsområdet än på sensommaren 2003. I Buskärområdet var 
abundansen högre  på de artificiella reven 2005 och 2006. Hösten 2003 och 2005 var 
abundansen lägre än hösten 2004 på de artificiella reven i Tanneskärsområdet. 
Abundansen var densamma höstarna 2003, 2004 och 2005 på de artificiella reven i 
Buskärsområdet. Sjustrålig smörbult, stubb  och stensnultra var de dominerande 
fiskarterna oavsett revtyp och område under perioden 2004 till 2006. Grässnultra var 
vanlig i oktober 2004 på de artificiella reven i Buskärsområdet samt på de artificiella 
reven i båda revområdena sensommaren 2006. Torsk (vuxen) tenderade från och med 
2004 att vara vanligare på de artificiella reven än de naturliga reven i 
Tanneskärsområdet. Leopardfläckig smörbult påträffades på tolv lokaler belägna på 
naturliga rev under perioden 2003 till 2006. Den påträffades på sex lokaler på de 
artificiella reven under 2005 och 2006. Första noteringen av sjurygg gjordes våren 
2004 på ett artificiellt rev i Buskärsområdet. Ytterligare en notering av sjurygg i 
Buskärsområdet gjordes i augusti 2005. Totalt noterades 42 fisktaxa. 
 
Hummer  noterades för första gången på de artificiella reven i augusti 2003 inom båda 
revområdena. I efterföljande undersökningar t o m 2006 påträffades i genomsnitt 0 till 
1.5 individ/lokal på de artificiella reven per undersökning.  
 
Krabbtaska  noterades för första gången i maj och augusti 2003 på de artificiella 
reven. I efterföljande undersökningar t o m 2006 påträffades i genomsnitt 0.1 till 1.8 
och 0.4 till 5,2 individ/lokal på de artificiella reven per undersökning. 
 
På och i anslutning till de artificiella reven noterades 55 arter/taxa av evertebrater 
(ryggradslösa djur) t o m 2006. Den dominerande arten på de artificiella reven i 
Tanneskärsområdet var tarmsjöpungen, vilken påträffades första gångeni juni 2003 
och som hade sin maximala abundans våren 2004 för att därefter minska i 
täckningsgrad fram till och med maj 2005. Därefter ersattes den av en andra omgång 
som hade etablerat sig i augusti 2005. Viss nysettling av tarmsjöpungen skedde även 
2006. På de artificiella reven i Buskärsområdet var kölad havstulpan dominerande art 
våren 2004 och ersattes av tarmsjöpungen samt brunalgen skräppetare  som 
dominerande arter på sensommaren och hösten 2004. Under 2005 och 2006 finns 
ingen klart dominerande art bland faunan som tidigare, fast sjöpungar och hydroider 
tillhör de kvantitativt sett största grupperna på de artificiella reven i Buskärsområdet. 
Koloniseringen av läderkorallen  död mans hand  var den mest intressanta händelsen 
på de artificiella reven under 2005, den noteras på sex av sju rev. 
Dödmanshandkolonierna hade vuxit till betydligt 2006, speciellt på strömutsatta 
platser på reven. Koloniseringen av de djupa delarna av reven (>24 m) var begränsad. 
 
Endast få fynd av makroalger gjordes på de artificiella reven under 2003. Fynden 
gjordes i augusti i Tanneskärsområdet och bestod av tre kortlivade arter. Under 2004 
skedde ett genombrott för makroalgerna, främst på de artificiella reven i 
Buskärsområdet, där sedimentations- och ljusförhållanden verkade vara mer 
gynnsamma än vid de artificiella reven i Tanneskärsområdet. Totalt noterades 18 
arter, varav 14 rödalger och 4 brunalger, på de artificiella reven t o m 2004. Det var 
endast brunalgen skräppetare  som fanns i någon större täckningsgrad. Under 2005 
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tillkom två rödalger och under 2006 tillkom ytterligare fem rödalger, totalt har 25 
arter noterats på de artificiella reven t o m 2006. Skräppetare  var inte lika 
dominerande 2005 och 2006 som under 2004 på de artificiella reven i Buskärs-
området. Ett uppseendeväckande artfynd gjordes 2006 då en nyligen introducerad 
rödalg (Heterosiphonia japonica) påträffades i två exemplar på rev 1A-1. 
 
Cyanobakterier påträffades på de artificiella reven mellan vår och sensommar under 
hela perioden 2003-2006. 
 
Fläckar av svavelväte noterades under oktober 2003, augusti 2004 och vid samtliga 
provtagningar under 2005 och 2006. De flesta observationerna gjordes i 
Tanneskärsområdet. 
 

 

 

7.2 Summary 
Diving investigations were one part of the biological monitoring program to follow up 
the ecological effects of the artificial reefs constructed during 2003 in the archipelago 
of Gothenburg. The colonisation and succession of flora and fauna (especially sessile 
species) were documented by taking photographs (slides) and recordings of fish and 
some invertebrates (lobsters, crabs and other commercial crustaceans) along transects. 
Photos were taken of both artificial reefs and natural rocky bottoms in the two fishery 
no-take zones (Tanneskär and Buskär). Photos were also taken of natural rocky 
bottoms in a control area southwest of the island Ekeskär. 
 
Investigations have been carried out at twelve times during 2002-2006. In autumn 
2002, a pilot study was carried out of natural rocky bottoms. As sons as  the artificial 
reefs were constructed during 2003, they were also investigated. The artificial reefs in 
Tanneskär were investigated at all occasions during 2003. The artificial reefs 4A-1 
and 1B-1 in Buskär were investigated in August and October 2003. The artificial reef 
1A-1 in Buskär was investigated in October 2003. All artificial reefs were 
investigated three times during 2004 and 2005 and also one time during 2006. 
 
Within two months the number of species of fish on the artificial reefs were the same 
as on natural reefs. The abundance of fish at the artificial reefs in Tanneskär was the 
same as on natural reefs after five and a halv months. On the artificial reefs in Buskär 
the abundance of fish was the same as for natural reefs in August 2004. Except in 
June 2003, when juvenile cod dominated the artificial reefs, two-spotted goby, gobys 
and goldsinny-wrasse were the predominant fish species during 2002-2006. 
Furthermore, rock cook were common in the autumn of 2003 on both the artificial 
reefs and natural reefs in the Buskär area, in the autumn of 2004 on the artificial reefs 
in Buskär area and in August 2006 on the artificial reefs in both areas. Cod have been 
more common since 2004  at the artificial reefs than on the natural reefs in Tanneskär 
area. Leopard-spotted goby were observed at twelve sites at the natural reefs during 
2003-2006 and since 2005 they have been observed at six sites on the artificial reefs. 
Lumpfish were observed twice (2004 and 2005) on the artificial reefs. The total 
number of fish species found at the artificial reefs during the first five years was 42. 
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Lobsters were observed for the first time on the artificial reefs in August 2003 in both 
the areas of Tanneskär and Buskär. Since then and until 2006 on average 0-1,5 
lobster/site have been observed at the artificial reefs. 
 
Edible crabs were observed for the first time on the artificial reefs in May 2003 in 
Tanneskär and in August 2003 in Buskär area. Since then and until 2006 on average 
0,1-1,8 and 0,4-5,2 edible crab/site have been observed on the artificial reefs in 
Tanneskär and Buskär respectively. 
 
55 different taxa/species of invertebrates were recorded on the artificial reefs until 
2006. The sea squirt, Ciona intestinalis, has been the dominating species at the 
artificial reefs in Tanneskär, and was recorded in June 2003 for the first time. The 
species had a peak in in May 2004 after which it decreased until May 2005. In August 
2005 a new generation of Ciona intestinalis settled, but some settlement of Ciona 
intestinalis also took place in 2006. On the artificial reefs in Buskär area barnacles, 
Balanus crenatus, dominated in May 2004, but was replaced as the predominant 
species by the brown macro algae Laminaria saccharina and the sea squirt Ciona 
intestinalis dominating during the summer and autumn of 2004. During 2005 and 
2006 no single species dominated, but sea squirts and hydroids were the most 
common taxonomic groups on the artificial reefs in Buskär area. The colonization of 
the octocoral Alcyonium digitatum on both the reefs in Tanneskär and Buskär was the 
most interesting news during 2005. In 2006 it has grown significantly. In deeper parts 
of the reefs (>24m) colonization was comparatively restricted. 
 
The first year 2003, only a few macro algae were observed in August and consisted of 
three annual species on the reefs in Tanneskär. During 2004 there was a breakthrough 
for the macro algae, especially on the reefs in Buskär area where the light  and 
sedimentation conditions seemed to be better than in Tanneskär area. Until 2004 a 
total of 18 different macro algae had been recorded on the artificial reefs – 14 red 
algae and four brown algae. Only the algae Laminaria saccharina covered a 
considerable area densely. During 2005 two more red algae were recorded and during 
2006 five more. In total 25 macro algae have been recorded on the artificial reefs until 
2006. The algae Laminaria saccharina did not dominated during 2005 and 2006 like 
it did during 2004 on the reefs in Buskär area. The recently introduced alien red alga 
Heterosiphonia japonica was observed in 2006 at the reef 1A-1. 
 
Cyanobacteria were observed at the reefs between May and August during the whole 
period 2003-2006. 
 
Patches of Beggiatoa were observed at the reefs during October 2003, August 2004, 
from May to October 2005 and August 2006. Most of the observations were made in 
the Tanneskär area. 
 
 

7.3 Inledning 
Syftet med delprojektet var att på de artificiella reven dokumentera kolonisering och 
succession av flora och stationär fauna med fotografering samt mobil fauna (inkl. 
hummer, krabba och fisk) med linjetaxering. Förutom att följa de artificiella revens 
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koloniseringsförlopp studerades även naturliga rev, vilket möjliggör jämförelser 
mellan de två revtyperna. De två områden där de artificiella reven är anlagda är 
fredade från fiske (FIFS 2002:34). Därför gjordes linjetaxering även på naturliga rev i 
ett  icke fredat referensområde, för att kunna urskilja effekten av fredandet. 
 

7.4 Material och metoder 

7.4.1 Fältarbete 
De utförda undersökningarna finns medtagna i Fig. 7.1 och Tabell 7.1. 
Hösten 2002 gjordes en förundersökning av naturliga rev (Gustafsson 2003). Totalt 
besöktes 20 lokaler varav tio st i Buskärsområdet, fem st i Tanneskärsområdet och 
fem st i ett referensområde sydväst om Ekeskär. Fotografering utfördes vid fyra av 
lokalerna (N8, N10, N11 och N12) i Buskärsområdet, två av lokalerna (N3 och N9) i 
Tanneskärsområdet och två av lokalerna (N19 och N20) i referensområdet. 
Linjetaxering gjordes vid samtliga lokaler. 
 
Under 2003 genomfördes fyra provtagningsomgångar: 7-18 maj, 25-28 juni, 18-27 
augusti, 17-24 oktober. De naturliga reven (åtta lokaler) som fotograferades 2002 
fotograferades vid alla tillfällen även 2003, förutom i juni. Linjetaxering av naturliga 
rev gjordes vid åtta lokaler i Buskärsområdet (förutom i maj och oktober då sju 
lokaler besöktes), vid fyra lokaler i Tanneskärsområdet samt vid fyra lokaler i 
referensområdet vid alla tillfällen. Två lokaler (A1 och A2) på de två artificiella reven 
i Tanneskärsområdet fotograferades vid alla tillfällen 2003. Vidare gjordes 
linjetaxering på tolv lokaler vid alla tillfällen förutom i augusti då tio lokaler besöktes. 
De artificiella reven 4A-1 och 1B-1 i Buskärsområdet undersöktes (fotografering och 
linjetaxering) fr o m augusti och har varsin fotograferingslokal (A41 och A18). 
Linjetaxering gjordes på sex lokaler på 4A-1 och fyra lokaler på 1B-1. Rev 1A-1 blev 
färdigbyggt i oktober 2003 där linjetaxering utfördes på två lokaler. 
 
Under 2004 genomfördes tre undersökningsomgångar: 2-16 maj, 16-24 augusti och 
18 oktober -7 november. De naturliga reven (åtta lokaler) fotograferades vår och höst 
2004. Linjetaxering av naturliga rev gjordes vid åtta lokaler i Buskärsområdet 
(förutom på hösten då sju lokaler besöktes), vid fyra lokaler i Tanneskärsområdet 
(förutom på sensommaren då tre lokaler besöktes) samt vid fyra lokaler i 
referensområdet vid alla tre tillfällen 2004. De två fotograferingslokalerna (A1 och 
A2) på de artificiella reven i Tanneskärsområdet fotograferades vid alla tillfällen 
2004. Vidare gjordes linjetaxering på elva lokaler vid alla tillfällen förutom i augusti 
då nio lokaler besöktes. De artificiella reven i Buskärsområdet har fyra 
fotograferingslokaler (A41, A18, A25 och A31) som fotograferades vid alla tillfällen 
2004. Linjetaxering gjordes på elva lokaler vid alla tillfällen förutom på våren då tolv 
lokaler besöktes. 
 
Under 2005 genomfördes tre provtagningsomgångar: 5-8 maj, 18 augusti – 3 
september och 23 oktober -20 november. De naturliga reven (8 fotograferingslokaler) 
och artificiella reven (sex fotograferingslokaler) fotograferades endast på hösten. 
Linjetaxering av naturliga rev gjordes vid fyra lokaler i vardera område vid alla tre 
tillfällen 2005. Linjetaxering gjordes vid fem och fyra lokaler i resp Buskärs- och 
Tanneskärsområdena vid alla tre tillfällen 2005. 
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Under 2006 genomfördes en undersökning: 20-25 augusti. De naturliga reven (åtta 
fotograferingslokaler) och artificiella reven (sex fotograferingslokaler) fotograferades. 
Linjetaxering av naturliga rev gjordes vid fyra lokaler i vardera område. Linjetaxering 
av artificiella rev gjordes vid fem och fyra lokaler i resp Buskärs- och 
Tanneskärsområdena. 
 
GPS-navigator och ekolod användes vid positionering av lokaler. 
 

7.4.2 Fotografering av hårdbottenytor – dokumentering av flora och fauna  
Fotograferingen utfördes av dykare med hjälp av en fotorigg, dvs en ram med 
fastmonterad kamera, där en yta på 0,25 m2 avfotograferas. Vid varje lokal 
fotograferades fem bilder (inom lokalens bredd på 30 m) på följande djup: 30, 28, 26, 
24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10 meter om möjlighet gavs. Metoden är vedertagen och 
används inom övervakningsprogram av hårdbotten längs den svenska västkusten 
(Andersson och Tunberg 1992, Karlsson 1997). Svårbestämda arter samlades in för 
artbestämning med hjälp av stereolupp och/eller ljusmikroskop i lab. 
 

7.4.3 Linjetaxering 
En dykare simmade från grunt (minimum 10 m) till djupt (maximum 30 m) vatten 
längs transekterna och räknade samt artbestämde fisk som befann sig inom 0,5 m 
avstånd på båda sidor om transekterna och i vattenmassan upp till 1 m ovan botten 
(Jansson et al. 1985). Ytterligare fiskarter, påträffade utanför den beskrivna zonen, 
noterades kvalitativt. Transekterna lades ut vinkelrätt mot respektive djupkurvor och 
slumpades inom varje lokal (vid varje lokal gjordes två linjetaxeringar). Transekternas 
längd varierade mellan 25 och100 meter. Räkning av hummer, krabbtaska, 
valthornssnäcka  och neptunsnäcka  skedde inom 2,5 m avstånd på båda sidor om 
transekten, således en 5 m bred zon. 
 

7.4.4 Bildanalys 
Bildanalyser genomfördes genom att projicera diabilder direkt ned på ett 
digitaliseringsbord med hjälp av en vertikalt monterad diaprojektor med 
högupplösningslins. På digitaliseringsbordet markerades olika taxonomiska gruppers 
areor in med hjälp av en s k cursor. Dataprogrammet NIH Image 1.67 användes för 
inläsning av de olika gruppernas täckningsgrad. Även eventuella mörka områden 
orsakade av skuggeffekter inlästes. Detta gjordes för att kompensera den analyserbara 
delen av bilden, så att den utgör 100 % av den totala täckningsgraden. När en bild 
innehöll ett mycket stort antal individer av en art användes en s k point sampling-
teknik (Andersson och Tunberg 1992) för att underlätta analysarbetet. 

 

7.4.5 Statistisk analys 
Icke-parametriska multivariata analyser gjordes på linjetaxeringsdata av fisk. Valet av 
statistisk metod grundade sig på att materialet består av flera variabler (taxa) och är 
väldigt heterogent (stor variation i förekomst och abundans). Den statistiska analysen 
gjordes med hjälp av dataprogramet PRIMER som är ett statistikpaket, där flera olika 
statistiska metoder finns för att utföra multivariata analyser. De metoder som använts  
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Kontrollområde

Artificiella rev Naturliga rev Artificiella rev Naturliga rev Naturliga rev

Tillfälle

Höst2002             

(30 okt. -27 nov.)

N3*, N9*, N13, N14, 

N18

N1, N2, N5, N6, N7, 

N8*, N10*, N11*, 

N12*, N15

N4, N16, N17, N19*, 

N20*

Vår2003                  

(7 – 18 maj)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12

N3*, N9*, N14, N18 N2, N5, N6, N8*, 

N10*, N11*, N12*

N16, N17, N19*, N20*

Sommar2003          

(25 – 28 juni)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12

N3, N9, N14, N18 N2, N5, N6, N7, N8, 

N10, N11, N12

N16, N17, N19, N20

Sensommar2003 

(18 – 27 augusti)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12

N3*, N9*, N14, N18 A41*, A42, A43, A44, 

A45, A46, A15, A16, 

A17, A18*

N2, N5, N6, N7, N8*, 

N10*, N11*, N12*

N16, N17, N19*, N20*

Höst2003                 

(17 – 24 oktober)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12

N3*, N9*, N14, N18 A41*, A42, A43, A44, 

A45, A46, A15, A16, 

A17, A18*, A20, A21

N2, N5, N7, N8*, 

N10*, N11*, N12

N16, N17, N19*, N20*

Vår2004                  

(2 – 16 maj)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A9, A10, A11, 

A12

N3*, N9*, N14, N18 A41*, A46, A47, A15, 

A18*, A20, A21, A22, 

A25*, A31*, A32, A33

N2, N5, N6, N7, N8*, 

N10*, N11*, N12*

N16, N17, N19*, N20*

Sensommar2004 

(16 – 24 augusti)

A1*, A2*, A3, A4, A7, 

A9, A10, A11, A12

N3, N9, N14 A41*, A46, A47, A15, 

A18*, A21, A22, A25*, 

A31*, A32, A33

N2, N5, N6, N7, N8, 

N10, N11, N12

N16, N17, N19, N20

Höst2004                 

(18 okt. –7 nov.)

A1*, A2*, A3, A4, A5, 

A6, A7, A9, A10, A11, 

A12

N3*, N9*, N14, N18 A41*, A46, A47, A15, 

A18*, A21, A22, A25*, 

A31*, A32, A33

N2, N5, N6, N8*, 

N10*, N11*, N12*

N16, N17, N19*, N20*

Vår2005                  

(5 – 8 maj)

A1, A2, A7, A12 N3, N9, N14, N18 A41, A18, A25, A31, 

A33

N8, N10, N11, N12 N16, N17, N19, N20

Sensommar2005 

(18 aug. – 3 sept.)

A1, A2, A7, A12 N3, N9, N14, N18 A41, A18, A25, A31, 

A33

N8, N10, N11, N12 N16, N17, N19, N20

Höst2005                

(23 okt. –20 nov.)

A1*, A2*, A7, A12 N3*, N9*, N14, N18 A41*, A18*, A25*, 

A31*, A33

N8*, N10*, N11*, 

N12*

N16, N17, N19*, N20*

Sensommar2006 

(20-25 augusti)

A1*, A2*, A7, A12 N3*, N9*, N14, N18 A41*, A18*, A25*, 

A31*, A33

N8*, N10*, N11*, 

N12*

N16, N17, N19*, N20*

Tanneskärs fredningsområde Buskärs fredningsområde

 
 
Tabell 7.1. Provtagningsschema – en översikt av de besökta lokalerna på vilka samtliga 
linjetaxering gjordes. * lokalen har fotograferats. 
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Fig. 7.1. Karta över de tre undersökningsområdena i Göteborgs mellersta skärgård. De båda 
revtyperna artificiell och naturlig har lokalbeteckningarna A resp. N.  * fotograferad lokal. 
Godkänd för spridning av Sjöfartsverket. 
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är clusteranalys och non-metric multi dimensional scaling (MDS) som båda utgår från 
en triangulär matris av “similarity coefficients”, vilka är beräknade på likheten mellan 
fisksammansättningen i genomsnitt per lokal med avseende på område, revtyp och 
tillfälle. Clusteranalys grupperar proverna med avseende på Bray-Curtis similarities 
och åskådliggörs i ett dendrogram där grupperingar synliggörs på ett tydligt sätt. En 
non-metric multi dimensional scaling (MDS) är en ordinationsanalys, vilket innebär 
att ett provs placering i det flerdimensionella rummet återges i ett 2-dimensionellt 
plan (kan också återges i det 3-dimensionella rummet). I en MDS-plot framgår 
provernas relativa inbördes förhållande som likhet/olikhet. Gradvisa övergångar 
synliggörs på ett tydligt sätt i en MDS-plot. Ett stressvärde anges till MDS-ploten, 
vilket är ett mått på hur trovärdigt resultatet återges från det flerdimensionella rummet 
till ett 2-dimentionellt plan. En MDS-plot med stressvärde som är större än 0.2 skall 
tolkas med försiktighet (Clarke & Warwick 2001).  
Alla data dubbelrot transformerades. Detta gjordes för att taxa med stor abundans inte 
skulle “överskugga” övriga taxa och för att taxa med liten abundans inte skulle sakna 
betydelse vid analysen (Clarke & Warwick 2001). 
 
 

7.5 Resultat 
7.5.1 Ryggradslösa djur och makroalger 
Kolonisering av de artificiella reven samt förändringar av de naturliga reven med 
avseende på ryggradslösa djur och makroalger presenteras här nedan. De taxa som 
noterades vid respektive undersökningstillfälle, revtyp och område är redovisade i 
Appendix 7.1.a.b.c och 7.2. 
 
Kolonisering av de artificiella reven 
Rev 2A-1 och 2A-2 i Tanneskärsområdet anlades under tidsperioden 23 februari-8 
maj 2003 och uppvisade en likartad biologisk utveckling. I maj 2003 noterades 8 taxa, 
av vilka havstulpaner  och hydroider var fastsittande organismer. Speciellt i östra 
delen av rev 2A-2 var hydroiderna vanligt förekommande och 1 cm höga. 
Eremitkräfta, vanlig sjöstjärna, maskeringskrabba, valthornssnäcka  och krabbtaska  
är mobila arter som vandrade in på reven. De fyra förstnämnda arterna påträffades 
främst i revens nedre delar medan samtliga fem noterade individer av krabbtaska 
återfanns väl synliga uppe på revkrönet. På mjukbotten alldeles söder om östra delen 
av rev 2A-2 påträffades en havsborstmask (Ophiodromus flexuosus) i rikliga 
mängder. 
 
Vid årets andra provtagning, i slutet av juni 2003, hade kalkrörsmaskar  bottenfällt på 
reven. Vidare påträffades simkrabbor och några stora havsnejlikor,  båda arter är 
mobila. På rev 2A-2 påträffades små mängder med cyanobakterier, vilka bildar röda 
hinnor i myntstorlek på djup grundare än 16 m. 
 
Vid den tredje provtagningen, andra halvan av augusti 2003, noterades de största 
händelserna. En massiv invasion av tarmsjöpungen  (Fig 7.4) hade inträffat och 
dominerade nu på båda reven på djup grundare än 20 m. Även vårtig sjöpung  och 
sträv sjöpung  hade etablerat sig på samma djupintervall. Första hummern  noterades 
på Rev 2A-2. Vidare fanns även ishavssjöstjärna. Det enda tillfället under året då 
makroalger observerades var i augusti. Inslaget på reven var dock blygsamt och fynd 
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gjordes i princip bara på östra delen av rev 2A-2, på djup grundare än 16 m. Där 
påträffades enstaka exemplar av rödalgen havsdun  (Fig. 7.3). Ett exemplar av vardera 
brunalgen tofsslick  och rödalgen violett fjäderslick  påträffades också. Antalet funna 
taxa var nu som störst med 18 taxa.  
 
Vidare hade cyanobakterierna nått sitt maximum under augusti, för att helt saknas i 
oktober. Tarmsjöpung, vårtig sjöpung och sträv sjöpung hade alla vuxit till i storlek 
sedan augusti. Vid den sista undersökningen, i slutet av oktober, noterades inga nya 
arter  förutom brett bladmossdjur  som noterades på ett enskilt block. Detta block 
hade antagligen påväxt som följt med från sin ursprungsplats. Brett bladmossdjur 
hade således inte etablerat sig på blockets nuvarande plats. 
 
 

  
Fig. 7.2.  18 maj 2003. En vanlig sjöstjärna 
(Asterias rubens) vandrar upp på revet. Till 
höger om den syns en hydroidkoloni som 
funnit sig till rätta på rev 2A-2. Foto: Bo 
Gustafsson 

Fig. 7.3.  27 augusti 2003. Havsdun (Pterothamnion 
plumula) på rev 2A-2, 15 m djup. Foto: Bo 
Gustafsson 
 

 
 
Rev 4A-1 i Buskärsområdet anlades under perioden 15 maj-3 juli 2003. Den lilla 
mängd fastsittande organismer som hade koloniserat revet hittills, hade föredragit 
revkrönet på 17-18 m djup. Organismerna utgjordes av små havsanemoner (Actiniaria 
indet.), ca 1 cm i diameter, och enstaka buskar av hydroider (Tubularia larynx) samt 
stor rörpolyp. Även hydroiderna fin fjäderpolyp  och Laomedea/Obelia påträffades. 
Vidare hade kalkrörsmaskar  bottenfällt och fanns i liten mängd på djup ner till 26 m, 
förutom på vertikala eller överhängande blockytor där de var talrika. De mobila djur 
som vandrat in var tre arter av sjöstjärnor och fyra arter av kräftdjur. Här kan nämnas 
att både hummer och krabbtaska påträffades vid första besöket (augusti) på revet. 
Söder om revet påträffades en sjöpenna (Pennatula phosphorea) på den anslutande 
mjukbotten. Generellt kan sägas att inga påtagliga skillnader noterades mellan 
augusti- och oktoberundersökningarna 2003. 
 
Rev 1B-1 i Buskärsområdet anlades under perioden 3 juli-8 augusti 2003. Endast tre 
arter (hummer, krabbtaska och ishavssjöstjärna) noterades 2003. Här kan påpekas att 
hummer noterades redan i augusti 2003. 
 
Rev 1A-1 i Buskärsområdet anlades under perioden 8 augusti-20 oktober 2003. 
Endast ett besök (24 oktober) gjordes 2003 och inga ryggradslösa djur noterades. 
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Under år 2004 fortsatte reven 2A-1 och 2A-2 i Tanneskärsområdet att ha en likartad 
biologisk utveckling. På våren uppnådde tarmsjöpungen sin maximala längd (ca 20 
cm) (Fig. 7.5). Även vårtig sjöpung  hade växt till sig ytterligare. En ny sjöpungsart 
för rev 2A-1 och 2A-2 var parallellsidig sjöpung  som påträffades i enstaka exemplar 
och endast vid detta tillfälle. Även några enstaka nakensnäckor var tillfälliga 
besökare. De kortlivade rödalgerna havsdun och violett fjäderslick, vilka påträffades 
på sommaren förra året (2003), noterades redan på våren i år. Vidare gjordes det 
första fyndet av en flerårig rödalg, nämligen ribbeblad. Vid provtagningen på 
sensommaren 2004 noterades ytterligare sex rödalger, varav två fleråriga ekbladsalg  
och långsträckt rödslick. Fast det mest påtagliga vid det här undersökningsfället var 
tarmsjöpungens  kraftiga nedgång (Fig. 7.5). De flesta individer var i dåligt skick, 
endast uppe på krönet fanns livskraftiga individer kvar. I övrigt täcktes stora ytor av 
sediment och små fläckar med svavelväte var iögonfallande sensommaren 2004. Här 
måste påtalas att iakttagelsen av svavelväte efter en period med högtrycksbetonat 
väder (lugnt väder) ofta görs i instängda områden nuförtiden. Vid efterföljande 
provtillfälle (hösten 2004) var dessa fläckar med svavelväte försvunna från reven, 
även cyanobakterierna saknades då. Endast de fleråriga rödalgerna återstår hösten 
2004, dvs ribbeblad, ekbladsalg  och långsträckt rödslick. Vidare hade vårtig sjöpung  
fått en mer framträdande plats i och med att tarmsjöpungen  gått tillbaka ytterligare 
(Fig. 7.5). Det första fyndet av den långlivade stor sjöpung  gjordes hösten 2004 på 
djup över 17 m i den östra delen av rev 2A-2. Noterbart är även fyndet av en 
sjöstjärna (Henricia sp.). 
 
Samtliga fem rev i Buskärsområdet besöktes under år 2004 vid alla tillfällen, två av 
reven (1C-1 och 1C-2) för första gången. De tre reven 1A-1, 1C-1 och 4A-1 är de 
högsta reven och är som grundast ca 14 m. Dessa uppvisade en betydande 
kolonisering av både flora och fauna på djup grundare än ca 20(24) m. På våren 2004 
var kölad havstulpan dominerande på rev 1A-1 och 1C-1, där en massiv settling hade 
inträffat på djup grundare än 22 m (Fig. 7.6). På rev 4A-1 fanns ingen lika påtaglig 
dominant, dock var hydroider framträdande på revkrönet och nedanför (18-24 m) var 
cyanobakterier iögonfallande. Små individer av tarmsjöpungen noterades också från 
revkrönet ner till 24 m på de tre reven 1A-1, 1C-1 och 4A-1. Noterbart var även en 
ensam blåmussla (1 cm längd) som påträffades på rev 4A-1 (28 m) och förekomsten 
av svampdjur (Porifera indet.) på rev 1A-1 och 1C-1. Glädjande var att fem taxa av 
makroalger, varav fyra fleråriga, hade etablerat sig våren 2004 på de tre reven 1A-1, 
1C-1 och 4A-1. Två av arterna var de bladformiga rödalgerna ribbeblad  och  
ekbladsalg  som var i ett tidigt stadium med lamina (bladskiva) på ca 1 cm längd på 
djup mellan 14 och 20 m. Även den fleråriga brunalgen skräppetare  var nyetablerad 
med lamina på ca 4-5 mm längd på djup mellan 14 och18 m.   
 
Vid nästa provtillfälle, sensommaren 2004, hade betydande händelser inträffat på de 
tre reven 1A-1, 1C-1 och 4A-1 i det grunda djupintervallet. Framförallt hade 
tarmsjöpungen  (14-24 m) och skräppetare (14-18 m) vuxit till och var nu 
dominerande arter (Fig. 7.6). Här kan nämnas att skräppetare hade lamina (bladskiva) 
på 28 cm längd på rev 1A-1. Samtidigt hade stora delar av bestånden av kölad 
havstulpan  dött av. Vidare noterades flera mossdjur;  Alcyonidium sp., smalt 
bladmossdjur, slät tångbark och taggig tångbark, de två sistnämnda som påväxt på 
skräppetare  samt ekbladsalg. Nio nya arter av makroalger påträffades, varav sju 
rödalger och två brunalger.  
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Hösten 2004 har inga dramatiska händelser inträffat på de tre reven 1A-1, 1C-1 och 
4A-1. De dominerande arterna var desamma, tarmsjöpungen  och skräppetare. 
Noterbart var fyndet av hoppmussla  och havsnejlika. Endast fleråriga arter av 
makroalger var kvar. Vidare hade cyanobakterierna försvunnit.  
 
Koloniseringen av de djupa reven 1B-1 och 1C-2 gick långsamt. Det var endast 
hydroider som fanns i någon större mängd på topparna av rev 1B-1 på 24 m vid 
senaste undersökningen hösten 2004. På samma rev noterades räkor mellan blocken. 
 
Den mest intressanta händelsen på de artificiella reven under 2005 var koloniseringen 
av läderkorallen, död mans hand. Den noteras för första gången i maj 2005 på rev 4A-
1 och vid nästkommande undersökningar i augusti och oktober påträffades död mans 
hand  på samtliga rev utom 1C-2. Hittills (t o m 2005) bildade kolonierna endast 
tunna överdrag eller ogrenade klumpar på ca 1-5 cm längd. En annan nyhet 2005 var 
att enstaka individer av ätlig sjöborre och långtaggig sjöborre  vandrat in på de 
artificiella reven i både Buskärs- och Tanneskärsområdena. Vidare verkade 
hoppmusslan  trivas på de artificiella reven, då antalet fynd av den ökade i jämförelse 
med 2004. Ett mossdjur (Alcyonidium diaphanum) ökade under 2005. En andra 
omgång av tarmsjöpungen  noterades i augusti på reven 2A-1 och 2A-2 i Tanneskärs-
området. Inga större händelser skedde för makroalgerna på de artificiella reven i 
Tanneskärsområdet. Liksom under 2004 var vegetationens täckningsgrad begränsad 
och endast i den grunda östra delen av rev 2A-2 var vegetationens täckningsgrad 
betydande. Artsammansättningen var också nästan densamma jämfört med 2004. 
Enda nya fyndet var enstaka små exemplar av skräppetare som noterades i augusti 
2005 just i den grunda östra delen av rev 2A-2 mellan 12 och 13 m djup. Fem nya 
arter av makroalger, bl a rosenröding, noterades på de artificiella reven i Buskärs-
området. Dock var inte vegetationens täckningsgrad större jämfört med 2004. Snarare 
hade den gått tillbaka, eftersom skräppetare inte var lika dominerande som under 
2004 på de artificiella reven i Buskärsområdet. Cyanobakterier påträffades under 
2005 vid maj- och augustiundersökningarna på de artificiella reven och då framförallt 
på reven i Tanneskärsområdet. Motsvarande observationer gjordes under 2003 och 
2004. Sedimentationen var påtaglig på reven i Tanneskärsområdet och svavelväte 
noterades vid lokalen A7 i Tanneskärsområdet vid samtliga undersökningar under 
2005 mellan 21 och 23 m djup. Här hade samlats en hel del lösliggande makroalger 
och i oktober påträffades även två ölburkar. Även vid lokalen A2 påträffades 
svavelväte, fast endast i oktober. 
 
Vid undersökningen sensommaren 2006 konstateras att läderkorallen  död mans hand  
hade vuxit till sedan 2005. Speciellt påtagligt var det på strömutsatta platser på reven. 
Vidare noterades ett grenat svampdjur (möjligen Halichondria) på reven i 
Tanneskärsområdet. Många stora vanliga sjöstjärnor påträffades på de två artificiella 
reven i Tanneskärsområdet, vilka åt av tarmsjöpungen på djup grundare än 18 m. 
Enstaka små individer av långtaggig sjöborre  påträffasws på de två artificiella reven i 
Tanneskärsområdet. Endast på ett rev, 1A-1, hade några betydande förändringar 
inträffat 2006 med makroalgerna. Totalt påträffades fem nya makroalgsarter 2006 på 
de artificiella reven, varav fyra endast på rev 1A-1. Här var rödalgen havsborsting 
dominerande på djup grundare än 14 m. Vidare var rödfjäder vanlig och havsfjäder 
påträffades i enstaka exemplar. Ett uppseendeväckande artfynd på rev 1A-1 var den  
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Fig. 7.4. Lokal A1 (18 m djup) fotograferad vid fyra tillfällen: 10 maj, 25 juni, 26 augusti och 
20 oktober 2003. Här ser man etableringen av tarmsjöpungen (Ciona intestinalis) fr o m 
augusti.Foto: Bo Gustafsson 
 
 
introducerade rödalgen Heterosiphonia japonica vilken påträffades i två exemplar på 
16 m djup. Denna art påträffades för första gången i Sverige 2003 och innan detta  
fyndet hade den endast påträffats i Kosterområdet och på Persgrunden. Liten nervtång 
påträffades förutom på rev 1A-1 även på reven 4A-1, 1C-1 och 2A-2. Liksom tidigare 
år påträffades cyanobakterier även 2006 och då framförallt på reven i Tanneskärs-
området. Sedimentationen var ännu mer påtaglig 2006 än 2005 på reven i Tanneskärs-
området och svavelväte noterades vid lokalen A7 (22 m djup), där även en plastflaska 
påträffades. 
 
Förändringar av naturliga hårdbottensamhällen 
En redovisning av betydande förändringar eller andra intressanta iakttagelser av de 
naturliga reven inom de båda fredningsområdena samt de naturliga reven i  

 
10 maj 2003 

 
25 juni 2003 

 
26 augusti 2003 

 
20 oktober 2003 
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5 maj 2004 

 
22 augusti 2004 

 
27 oktober 2004 

 
30 oktober 2005 

 
Fig. 7.5. Lokal A1 (18 m djup) fotograferad vid fyra tillfällen: 5 maj, 22 augusti, 27 oktober 
2004 och 30 oktober 2005. Här ser man nedgången av tarmsjöpungen (Ciona intestinalis) 
under 2004 och en nyetablering 2005. 
 
 
 
referensområdet görs här nedan. För en mer fullständig redovisning av de naturliga 
hårdbottensamhällena hänvisas till förundersökningen (Gustafsson 2003). 
 
Tarmsjöpungen stod för den mest dramatiska händelsen. Från att inte ha noterats alls 
vid de tre första undersökningarna var den en av de dominerande arterna i augusti- 
och oktoberundersökningarna 2003, men tarmsjöpungen är en opportunistisk art som 
är känd för att variera kraftigt i förekomst mellan åren (Adolfsson och Tunberg 1994). 
Längs hela Bohuskusten hade stora kvantiteter tarmsjöpung observerats under 2003 
(Bo Gustafsson pers obs.). Samtliga lokaler i referensområdet och lokal N8 i Buskärs-
området hade höga täckningsgrader 
 



 65 

 

 
10 maj 2004 

 
16 augusti 2004 

 
19 oktober 2004 

 
17 november 2005 

 
Fig. 7.6. Lokal A25 (16 m djup) fotograferad vid fyra tillfällen: 10 maj, 16 augusti, 19 
oktober 2004 och 17 november 2005. Här ser man dominansen av kölad havstulpan (Balanus 
crenatus) i maj och av tarmsjöpungen (Ciona intestinalis) och skräppetare (Laminaria 
saccharina) fr o m augusti 2004.Foto: Bo Gustafsson 
 
 
 (relativt sett) av tarmsjöpung i djupintervallet 13 till 20 m. På lokalen N11 i Buskärs-
området hade tarmsjöpungen lägre täckningsgrader. Även lokalerna N3 och N9 i 
Tanneskärsområde hade lägre täckningsgrader.  
 
Två arter med tydliga säsongsvariationer var parallellsidig sjöpung och ett mossdjur 
(Bugula sp), vilka båda påträffades rikligt i maj 2003. Parallellsidig sjöpung 
påträffades från 14 m men hade högst abundans inom djupintervallet 22-28 m. Vidare 
noterades parallellsidig sjöpung på samtliga fotograferingslokaler i Buskärsområdet 
och referensområdet, men inte på fotograferingslokalerna i Tanneskärsområdet. En 
förklaring till detta kan vara det begränsade djupet (max 20 m) för fotograferings-
lokalerna i Tanneskärssområdet. Även Bugula sp. påträffades på samtliga 
fotograferingslokaler i Buskärsområdet och referensområdet, men saknades i 
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Tanneskärssområdet. Detta har sannolikt samma förklaring som för parallellsidig 
sjöpung dvs djupet är för grunt i Tanneskärsområdet. Bugula sp. påträffades i de 
andra två områdena inom djupintervallet 18-28 m. 
 
Förutom Bugula sp. noterades två nya fastsittande arter vid majundersökningen 2003. 
Den ena var ett mossdjur (Eucratea loricata), vilken påträffades på lokalen N12 på 
djup grundare än 16 m. Den andra var en kolonibildande sjöpung (Synoicum 
pulmonaria) vilken bildade gelatinösa decimeterstora klumpar på djup mellan 20 och 
28 m på lokalen N8. 
 
Stor kammussla  hade vid de fyra första undersökningarna endast noterats i Buskärs-
området men då vid samtliga tillfällen. Vid den femte undersökningen (oktober 2003) 
påträffades även en individ vid lokalen N19 i referensområdet. Detta tyder på att 
miljöförhållanden för stor kammussla var passande även i referensområdet. 
 
En mindre glädjande iakttagelse var att fläckar med svavelväte påträffades i oktober 
2003 vid lokal N9 i Tanneskärsområdet. Det är dock ganska vanligt att hitta fläckar 
med svavelbakterier på hösten. 
 
Under 2004 var minskningen av tarmsjöpungen den mest betydande händelsen. 
Parallellsidig sjöpung  var vanlig våren 2004 liksom våren 2003. Vidare ökade ett 
mossdjur (Alcyonidium diaphanum) på några av lokalerna. En hoppmussla  noterades 
på en lokal i referensområdet sensommaren 2004. 
 
Under 2005 skedde en nykolonisering av tarmsjöpungen på lokalerna i 
referensområdet. Den kolonibildande sjöpungen (Synoicum pulmonaria) påträffades i 
augusti på lokalen N20 (fanns sedan tidigare på lokalen N8). Ett fint täcke av 
sediment täckte faunan och floran på stora delar av lokalen N12 i Buskärsområdet i 
augusti, där även svavelväte påträffades. Små mängder svavelväte påträffades på 
lokalerna N19 och N20 på hösten. 
 
Under 2006 skedde en nykolonisering av tarmsjöpungen på några av lokalerna i 
Buskärssområdet. Vidare noterades ett grenat svampdjur (möjligen Halichondria) på 
några av lokalerna i Tanneskärs- och Buskärsområdena. 
 

7.5.2 Kräftdjur 
Första noteringen av hummer på de artificiella reven i Tanneskärsområdet gjordes i 
augusti 2003. Dock inte i något stort antal (0.1 individ/lokal) i jämförelse med 
naturliga rev i området (1 individ/lokal) (Fig. 7.7). På de artificiella reven i Buskärs-
området påträffades hummer vid första besöket (augusti 2003). Men inte heller här i 
några stora mängder (0.2 individ/lokal) i jämförelse med naturliga rev i området (2.25 
individ/lokal). Under 2004 fanns en tendens till mer hummer på de artificiella reven i 
Tanneskärsområdet, och vid höstprovtagningen 2004 var genomsnittet ungefär 
desamma som hösten 2003 (ca 0.2 individ/lokal). Däremot visade sensommar- och 
höst undersökningarna 2005 liknande mätresultat mellan de artificiella reven (1.5 
individ/lokal) och de naturliga reven (1-2.25 individ/lokal) i Tanneskärsområdet. 
Resultatet från sensommarundersökningarna 2006 visade på en tendens till skillnad 
mellan de naturliga reven (3 individ/lokal) resp de artificiella reven (0,75 
individ/lokal) i Tanneskärsområdet. För de artificiella reven i Buskärsområdet var 
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genomsnittet ungefär desamma 2004 som 2003 (ca 0.2-0.4 individ/lokal). Under 2005 
uppvisade vårtillfället det högsta värdet (1.2 individ/lokal) men minskar därefter 
under sensommar- och höstundersökningarna (0.6 resp 0.2 individ/lokal). Vid 
sensommarundersökningen 2006 noterades ingen hummer på de artificiella reven i 
Buskärsområdet. 
 
Krabbtaska påträffades redan vid första besöket på de artificiella reven i respektive 
område. Genomgående påträffades färre individer av krabbtaska på de artificiella 
reven under perioden 2003-2006 i jämförelse med naturliga rev i respektive område 
(Fig 7.8). Men vid sensommarundersökningarna 2004 och 2005 var genomsnittet av 
krabbtaska likartat i Tanneskärsområdet som  2005 i Buskärsområdet. Det 
genomsnittliga maxantalet av krabbtaska noterades vid sensommarundersökningarna 
2006 både på revområdena och de naturliga reven. Krabborna var speciellt vanliga på 
de naturliga reven i fredningsområdena (6,3 och 13,5 individ/lokal för Tanneskärs- 
resp Buskärsområdet). Vid vårundersökningarna i maj 2003 och 2004 var de flesta 
krabbtaskorna väl synliga. Istället för att ligga mellan block eller sitta i klippsprickor, 
återfanns de uppe på toppen av block eller ute på klippväggar. Värt att 
uppmärksamma är att 39 individer påträffades vid en och samma lokal i 
referensområdet våren 2004. 

7.5.3 Blötdjur 
Valthornssnäcka noterades till 2 individer/lokal på de artificiella reven i Tanneskärs-
området vid första besöket (maj 2003) (Fig 7.9). Därefter noterades bara enstaka 
individer. Förutom vid förundersökningen 2002 då ca 12 individer/lokal noterades på 
de naturliga reven i Tanneskärsområdet, har bara maximalt ca 4 individer/lokal 
noterats på de naturliga reven. Först våren 2004 påträffades 2 exemplar av 
valthornssnäcka på de artificiella reven i Buskärsområdet, och under 2005 och 2006 
påträffades enstaka exemplar. 
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Fig. 7.7. Jämförelse av det genomsnittliga antalet hummer (Homarus gammarus) per lokal 
mellan tre områden och två revtyper i Göteborgs mellersta skärgård vid 12 tillfällen 2002-
2006. 
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Fig. 7.8. Jämförelse av det genomsnittliga antalet krabbtaska (Cancer pagurus) per lokal 
mellan tre områden och två revtyper i Göteborgs mellersta skärgård vid 12 tillfällen 2002-
2006. 
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Fig. 7.9. Jämförelse av det genomsnittliga antalet valthornssnäcka (Buccinum undatum) per 
lokal mellan tre områden och två revtyper i Göteborgs mellersta skärgård vid 12 tillfällen 
2002-2006. 
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7.5.4 Fisk och fisksamhällen 
Totalt noterades 42 taxa av fisk, varav 38 taxa vid linjetaxeringen och 4 taxa 
kvalitativt vid de 12 undersökningsstillfällena (Appendix 7.3). På områdesnivå hade 
Buskärsområdet störst antal taxa (39 st) följt av referensområdet med 34 taxa och 
Tanneskärsområdet med 33 taxa.  
I Tanneskärsområdet hade 26 och 28 taxa noterats på de artificiella resp naturliga 
reven. Dock skiljde sig artsammansättningen åt (Appendix 7.3), t ex påträffades 
gråsej endast på de artificiella reven och paddtorsk endast på de naturliga reven. 
Redan första året (2003) hade koloniseringen av de artificiella reven kommit långt 
med avseende på artantal (Fig. 7.10).  
Fördelningen i Buskärsområdet av antal taxa mellan de båda revtyperna, artificiell 
och naturlig, var 19 resp. 28 fram till och med år 2003. Noterbart är att vid första 
undersökningsstillfället (sensommaren 2003) på de artificiella reven var artantalet 
detsamma (15 st) som för de naturliga reven. För hela undersöknings-perioden var 
antalet taxa för de båda revtyperna 33 (Appendix 7.3). Dock skiljde sig 
artsammansättningen åt (Appendix 7.3), t ex påträffades bleka endast på de artificiella 
reven och tejstefisk endast på de naturliga reven. 
 
Av totalantalet 42 fisktaxa är 27 taxa att betrakta som enstaka förekommande, dvs de 
har endast noterats kvalitativt eller har vid linjetaxeringen påträffats ≤1 individ i 
genomsnitt per lokal m a p område, revtyp och tillfälle. Fördelningen av de åtta mest 
dominerande fisktaxa presenteras i Figur 12 och 13.  
 
Resultatet från jämförelsen av fisksamhällets sammmansättning med avseende på 
område, revtyp och tillfälle över perioden 2002-2006 visade att de två vårtillfällena 
2004 och 2005 på de artificiella reven i Buskärsområdet samt sommartillfället 2003 
på de artificiella reven i Tanneskärsområdet skiljde sig mest från övriga (Fig. 14 och 
15). Grupperingen därefter baserades i huvudsak på årstid där vårtillfället skiljde sig 
mest från övriga tillfällen. Sensommartillfället och hösttillfället är mest lika och 
blandas till viss del med varandra. 
 
Koloniseringen av Rev 2A-1 och 2A-2 i Tanneskärsområdet började svagt i början av 
maj (våren 2003) med ca två individer/lokal (Fig. 12). De taxa som påträffades uppe 
på reven var sjustrålig smörbult, stensnultra och stubb. Övriga arter, tre st, fanns i 
anslutning till revet. På de naturliga reven i samtliga tre områden var sjustrålig 
smörbult mycket vanlig (ca 50 individer/lokal i Tanneskärsområdet, 24 
individer/lokal i Buskärsområdet och 17 individer/lokal i referensområdet i 
genomsnitt). Även stensnultra var en dominerande art (ca 17 individer/lokal i 
Tanneskärsområdet, 19 individer/lokal i Buskärsområdet och 10 individer/lokal i 
referensområdet i genomsnitt). 
 
I slutet av juni (sommar 2003) var abundansen betydligt större på Rev 2A-1 och 2A-2 
med ca 30 individer/lokal i genomsnitt, vilket förklarades av det stora antalet årsyngel 
av torsk ca 24 individer/lokal i genomsnitt (Fig. 7.11). Även en del juvenil vitling 
påträffades. Likaså var årsyngel av torsk vanlig på de naturliga reven i samtliga tre 
områden (ca 22 individer/lokal i Tanneskärsområdet, 9 individer/lokal i Buskärs-
området och 11 individer/lokal i referensområdet i genomsnitt). Emellertid hade 
årsyngel av torsk inte samma dominerande inslag på de naturliga reven som på de 
artificiella reven (Fig 7.12). Vidare minskade sjustrålig smörbult och stensnultra 
ökade något sedan i maj på de naturliga reven. 
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I slutet av augusti (sensommar 2003) hade abundansen ökat till ca 50 individer/lokal i 
genomsnitt och fisksammansättningen hade förändrats radikalt på de artificiella reven 
i Tanneskärsområdet jämfört med i slutet av juni (sommar 2003) (Fig. 7.11 och 7.12). 
Årsyngel av torsk hade minskat till 8 individer/lokal i genomsnitt och dominerande 
arter var nu sjustrålig smörbult med ca 19 individer/lokal i genomsnitt och stubb  med 
ca 18 individer/lokal i genomsnitt. De sjustråliga smörbultarna utgjordes nu till största 
delen av årsyngel. De artificiella reven (4A-1 och 1B-1) i Buskärsområdet besöktes 
nu för första gången och abundansen var ca 52 individer/lokal i genomsnitt, alltså 
samstämmigt med de artificiella reven i Tanneskärsområdet (Fig. 7.12). Även 
sammansättningen av dominerande fisktaxa stämde överens. På de naturliga reven var 
abundansen betydligt högre (ca 107 individer/lokal i Tanneskärsområdet, 143 
individer/lokal i Buskärsområdet och 91 individer/lokal i referensområdet i 
genomsnitt) och förutom sjustrålig smörbult och stubb (Pomatoschistus spp.) var även 
stensnultra en dominerande art i samtliga områden. 
 
I oktober (höst 2003) var abundansen på samma nivå för de båda revtyperna i 
Tanneskärsområdet. På de naturliga reven hade abundansen minskat till ca 47 
individer/lokal i genomsnitt och på de artificiella reven hade den ökat till ca 57 
individer/lokal i genomsnitt. Men i Buskärsområdet bestod skillnaden i abundans (ca 
51 individer/lokal i genomsnitt på de artificiella reven och 120 individer/lokal i 
genomsnitt på de naturliga reven). Dominerande fisktaxa i oktober var i princip 
desamma som för augusti. Emellertid hade andelen stensnultra ökat något på de 
artificiella reven medan de minskat på de naturliga reven i samtliga områden (Fig. 
7.12). Dock var abundansen av stensnultra fortfarande högre på de naturliga reven. 
Stubb  tenderade dock att ha minskat i antal sedan i augusti. I oktober noterades även 
ett relativt stort antal glasbult (ca 11 individer/lokal i genomsnitt) på de artificiella 
reven i Tanneskärsområdet (Fig 7.12). Speciellt påtagliga var de i västra delen av Rev 
2A-1. En annan art som var relativt vanlig i oktober på de artificiella reven i 
Tanneskärsområdet var svart smörbult (ca 3 individer/lokal i genomsnitt). På de 
naturliga reven hade svart smörbult sitt maximum i augusti. Vidare var grässnultra 
relativt vanlig på båda revtyperna i Buskärsområdet i oktober.  
 
Stora sillstim påträffades på de artificiella reven i båda fredningsområdena samt på de 
naturliga reven i Buskärsområdet under augusti och oktober 2003.  
 
Våren 2004 var abundansen låg för de artificiella reven, ca 4 individer/lokal i 
genomsnitt i Buskärsområdet och 9 individer/lokal i genomsnitt i Tanneskärsområdet 
(Fig. 7.11). Även de naturliga reven hade låg abundans 2004 (13-29 individer/lokal i 
genomsnitt) jämfört med 2003 (28-75 individer/lokal i genomsnitt) i samtliga tre 
områden. Ingen skillnad förelåg mellan revtyperna i Tanneskärsområdet, vilket det 
däremot gjorde i Buskärsområdet. Förklaringen till de lägre abundanserna 2004 var 
den lägre förekomsten av sjustrålig smörbult, vilket antagligen berodde på en låg 
temperatur i bottenvattnet (ca 5º C). Den dominerande fiskarten våren 2004 var 
stensnultra vilken förekom i likartade mängder som 2003 (Fig. 7.11 och 7.12). Stim 
med vitling observerades på de artificiella reven och på ett av de naturliga reven. En 
sjurygg (hane) noterades för första gången, detta på rev 1A-1 där den vaktade sin 
äggsamling. 
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Sensommaren 2004 hade abundansen tredubblats (146 individer/lokal i genomsnitt) i 
jämförelse med sensommaren 2003 (50 individer/lokal i genomsnitt) på de artificiella 
reven i Tanneskärsområdet (Fig. 7.11). Det var framförallt sjustrålig smörbult och 
stubb som stod för ökningen. Torsk var mer vanligt förekommande sensommaren 
2004 än vid tidigare undersökningar på de artificiella reven i Tanneskärsområdet, 
samma sak gällde för de naturliga reven i Buskärsområdet. På de artificiella reven i 
Buskärsområdet var abundansen ungefär densamma sensommaren 2004 (56 
individer/lokal i genomsnitt) som sensommaren 2003 (52 individer/lokal i 
genomsnitt). Noterbart var att gråsej var vanligt förekommande på rev 4A-1 
sensommaren 2004. För de naturliga reven var det endast i referensområdet som 
någon betydande förändring inträffat. Där hade abundansen nästan fördubblats mellan 
sensommaren 2003 (91 individer/lokal i genomsnitt) och sensommaren 2004 (170 
individer/lokal i genomsnitt). Detvar sjustrålig smörbult som stod för ökningen. 
Vidare var grässnultra relativt sett vanlig på de naturliga reven i Buskärsområdet och 
referensområdet sensommaren 2004. 
 
Hösten 2004 var abundansen högre (90 individer/lokal i genomsnitt) på de artificiella 
reven i Tanneskärsområdet jämfört med hösten 2003 (57 individer/lokal i genomsnitt) 
(Fig. 7.11). Det var framförallt sjustrålig smörbult som stod för ökningen. Även på de 
artificiella reven i Buskärsområdet var abundansen en aning högre hösten 2004 (59 
individer/lokal i genomsnitt) jämfört med hösten 2003 (51 individer/lokal i 
genomsnitt). Detta förklarades med en ökning av grässnultra, skärsnultra och 
stensnultra. Det omvända gällde för de naturliga reven där abundansen var mindre 
hösten 2004 jämfört med hösten 2003 i samtliga tre områden. En halvering hade 
inträffat i Buskärsområdet (från 120 till 61 individer/lokal i genomsnitt) och i 
referensområdet (från 84 till 46 individer/lokal i genomsnitt). Detta berodde framför 
allt på en minskning av sjustrålig smörbult. Endast en marginell minskning noterades 
i Tanneskärsområdet (från 47 till 37 individer/lokal i genomsnitt).  
 
Våren 2005, liksom våren 2004, var abundansen låg för de artificiella reven, ca 2 
individer/lokal i genomsnitt i Buskärsområdet och 11 individer/lokal i genomsnitt i 
Tanneskärsområdet (Fig. 7.11). Även de naturliga reven hade låg abundans våren 
2005 (6-12 individer/lokal i genomsnitt) i samtliga tre områden. Motsvarande värden 
för 2004 och 2003 var 13-29 resp 28-75 individer/lokal i genomsnitt. Dominerande 
fiskarter våren 2005 var stensnultra och sjustrålig smörbult (Fig. 7.11 och 7.12).  
 
På de artificiella reven i Tanneskärsområdet (Fig. 7.11) liknade abundanserna 
sensommaren 2005 de som var sensommaren 2004. På de artificiella reven i 
Buskärsområdet var abundansen större sensommaren 2005 (121 individer/lokal i 
genomsnitt) jämfört med sensommaren 2004 och 2003 (56 resp 52 individer/lokal i 
genomsnitt). Det var framförallt stubb som står för ökningen. För de naturliga reven 
var det endast i Buskärsområdet som någon betydande förändring inträffade 
sensommaren 2005, där abundansen fördubblades (336 individer/lokal i genomsnitt) 
jämfört med sensommaren 2004 och 2003 (180 resp 143 individer/lokal i genomsnitt). 
Detvar sjustrålig smörbult som stod för ökningen, framför allt vid lokalen N10. 
Noterbart var även observationen av en sjurygg (hane) på rev 1B-1 där den vaktade 
sin äggsamling. 
 
Hösten 2005 var abundansen lägre (46 individer/lokal i genomsnitt) på de artificiella 
reven i Tanneskärsområdet jämfört med hösten 2004 (90 individer/lokal i genomsnitt) 
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(Fig. 7.11). Det var framförallt sjustrålig smörbult som stod för minskningen. På de 
artificiella reven i Buskärsområdet var abundansen likartad hösten 2005 (57 
individer/lokal i genomsnitt) jämfört med hösten 2004 och 2003 (59 resp 51 
individer/lokal i genomsnitt. På de naturliga reven i Tanneskärsområdet ökade 
abundansen 2005 jämfört med 2004 (74 resp 37 individer/lokal i genomsnitt). Även 
på de naturliga reven i Burskärs fredningsområde ökade abundansen 2005 jämfört 
med 2004 (95 resp 61 individer/lokal i genomsnitt). I referensområdet var abundansen 
likartad 2004 och 2005 (46 till 39 individer/lokal i genomsnitt). Noterbart var första 
fyndet av en långa, vilket gjordes på rev 4A-1 i Buskärsområdet. Vidare sågs för 
första gången tångsnärta på de naturliga reven (N12) i Buskärsområdet.  
Sensommaren 2006 var abundansen likartad sensommaren 2004 och 2005 på de 
artificiella reven i Tanneskärsområdet (Fig. 7.11). Dock skiljde sig 
andelsfördelningen åt för arterna då det var mindre antal stubb  och högre antal 
glasbult samt grässnultra 2006 än tidigare två år. På de artificiella reven i 
Buskärsområdet var abundansen något större sensommaren 2006 (149 individer/lokal 
i genomsnitt) i jämförelse med sensommaren 2005 (121 individer/lokal i genomsnitt). 
Det var bl a stensnultra och grässnultra som stod för ökningen. För de naturliga reven 
var hade stubb ökat noterbar sensommaren 2006 i Tanneskärsområdet jämfört med 
sensommaren 2005. Vidare var det mindre antal sjustrålig smörbult och större antal 
stensnultra sensommaren 2006 jämfört med sensommaren 2005  i Buskärsområdet. 
Dessutom påträffades ett stim med gråsej på lokal N11 vilket förklarade ökningen av 
gruppen övrigt sensommaren 2006.  Noterbart var första fyndet av paddtorsk på de 
artificiella reven, vilket gjordes på rev 4A-1. Vidare följdes noteringen av långa från 
hösten 2005 upp, när den påträffades sensommaren 2006 på rev 4A-1. 
 
Leopardfläckig smörbult, vars utbredning är dåligt känd, påträffades i augusti och 
oktober 2003 på lokalerna: N8 (Buskärsområdet), N18 (Tanneskärsområdet) och N16 
samt N19 (referensområdet) mellan 10 och 20 m djup. I augusti och oktober 2004 
påträffades leopardfläckig smörbult, förutom på ovanstående lokaler, även på: N2, 
N5, N6 och N10 (Buskärsområdet), N3 (Tanneskärsområdet) och N20 
(referensområdet). Under 2005 påträffades leopardfläckig smörbult (T. ephippiatus) 
för första gången på de artificiella reven i både Tanneskärs- och Burskärsområdena. 
Leopardfläckig smörbult påträffades även 2005 på de naturliga reven. Under 2006 
påträffas leopardfläckig smörbult på de artificiella reven i både Tanneskärs- och 
Burskärsområdena samt på de naturliga reven i alla tre områden. 

7.5.5 Övriga observationer 
Den 26 juni 2003 kom oljeklumpar (utsläppet från Skarvikshamnen) flytande mellan 
0 och 2 m djup under pågående dykning vid en lokal på rev 2A-2. 
Den 27 juni 2003 observerades tumlare väst om Tanneskärsområdet. 
 

7.6 Slutsatser 
• Inom 2 månader fanns lika många taxa av fiskar på de artificiella reven som på de 

naturliga reven.  
• Abundansen av fisk var densamma på båda revtyperna i Tanneskärsområdet efter 

5½ månad. 
• År 2006 fanns 55 taxa av evertebrater (ryggradslösa djur) på de artificiella reven 

jämfört med ca 70 taxa på de naturliga reven.  
• Tarmsjöpungen var dominerande art de fyra första åren på de artificiella reven.  
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• Koloniseringen av makroalger på de artificiella reven ökade starkt under 2004 
med avseende på antal taxa, 18 taxa jämfört med 24 taxa på de naturliga reven. 

• Cyanobakterier trivdes på de artificiella reven och bildade betydande röda hinnor. 
• Sedimentation var betydande på reven i Tanneskärsområdet och även svavelväte 

noterades vid flera tillfällen. 
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Fig. 7.10. Fiskdiversitet - antal taxa i tre områden och två revtyper i Göteborgs mellersta 
skärgård vid 12 tillfällen 2002-2006. (1 = Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = 
Sensommar 2003, 5 = Höst 2003, 6 = Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = 
Vår 2005, 10 = Sensommar 2005, 11 = Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006). 

7.7 Diskussion 
Koloniseringen av reven dominerades de fyra inledande åren av tarmsjöpungen. Detta 
kan förklaras av den massiva settling av tarmsjöpungar som inträffade längs 
Bohuskusten under det första året, 2003. En annan art som påträffades på reven i stor 
mängd var den kölade havstulpanen som dominerande på några av reven i 
Buskärsområdet under 2004. Läderkorallen död mans hand,  som är en långlivad art, 
etablerade sig på de artificiella reven under 2005. Denna etablering samt några andra 
arter gjorde att de artificiella reven började likna de omgivande naturliga reven allt 
mer under 2005 och 2006. Hittills har 55 taxa av evertebrater (ryggradslösa djur) 
noterats på de artificiella reven. 
 
Makroalgerna fick ett genombrott på de artificiella reven 2004 med avseende på 
artantalet (18 st). Förutom brunalgen skräppetare var täckningsgraden liten för 
makroalgerna. Detta berodde troligen på att reven ligger för djupt, dvs ljusmängden är 
för liten. Dock verkar cyanobakterier trivas på reven och bildade betydande röda 
hinnor framförallt i Tanneskärsområdet. Här påträffades även fläckar av svavelväte 
och sedimentationen var betydande. Detta berodde på att Tanneskärsområdet är ett 
relativt sett instängt område. 
 
Fisk hittade snabbt till de artificiella reven och redan under det första året noterades 
liknande artantal och abundans av fiskar jämfört med naturliga rev. Torsk gömde sig 
gärna bland blocken på de artificiella reven. I Buskärsområdet var båda revtyperna 
friska miljöer med t ex stora mängder av bl a grässnultra. Dykundersökningarna 
visade att leopardfläckig smörbult var en relativt vanlig förekommande fiskart i 
undersökningsområdet. 
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Fig. 7.11 Jämförelse av det genomsnittliga antalet fiskindivider per lokal mellan tre områden 
och två revtyper i Göteborgs mellersta skärgård vid 12 tillfällen 2002-2006. De åtta taxa som 
dominerande, av totalt 42 taxa, är enskilt representerade. 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

V
år

03
S

om
m

ar
03

S
en

so
m

m
ar

03
H

ös
t0

3
V

år
04

S
en

so
m

m
ar

04
H

ös
t0

4
V

år
05

S
en

so
m

m
ar

05
H

ös
t0

5
S

en
so

m
m

ar
06

H
ös

t0
2

V
år

03
S

om
m

ar
03

S
en

so
m

m
ar

03
H

ös
t0

3
V

år
04

S
en

so
m

m
ar

04
H

ös
t0

4
V

år
05

S
en

so
m

m
ar

05
H

ös
t0

5
S

en
so

m
m

ar
06

S
en

so
m

m
ar

03
H

ös
t0

3
V

år
04

S
en

so
m

m
ar

04
H

ös
t0

4
V

år
05

S
en

so
m

m
ar

05
H

ös
t0

5
S

en
so

m
m

ar
06

H
ös

t0
2

V
år

03
S

om
m

ar
03

S
en

so
m

m
ar

03
H

ös
t0

3
V

år
04

S
en

so
m

m
ar

04
H

ös
t0

4
V

år
05

S
en

so
m

m
ar

05
H

ös
t0

5
S

en
so

m
m

ar
06

H
ös

t0
2

V
år

03
S

om
m

ar
03

S
en

so
m

m
ar

03
H

ös
t0

3
V

år
04

S
en

so
m

m
ar

04
H

ös
t0

4
V

år
05

S
en

so
m

m
ar

05
H

ös
t0

5
S

en
so

m
m

ar
06

A rtif ic iella rev Naturliga rev Artif ic iella rev Naturliga rev Naturliga rev

TANNESKÄRS FREDNINGSOMRÅDE BUSKÄRS FREDNINGSOMRÅDE KONTROLLOMRÅDE

P
ro

po
rti

on
 (

%
)

Övriga

Glasbult

Torsk (årsyngel)

Skärsnultra

Stensnultra

Grässnultra

Svart smörbult

Ler/sand/bergstubb

Sjustrålig smörbult

 
 
Fig. 7.12. Jämförelse av proportionen av åtta dominerande fisktaxa och gruppen övriga 
mellan tre områden och två revtyper i Göteborgs mellersta skärgård vid 12 tillfällen 2002-
2006. 
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Fig. 7.13. Klusteranalys över linjetaxeringsdata av fisk för likheter mellan område 
(B=Buskär, T=Tanneskär och K=Referensområde), revtyp (A=Artificiell och N=Naturlig) 
och tillfälle (1 = Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = Sensommar 2003, 5 = 
Höst 2003, 6 = Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = Vår 2005, 10 = 
Sensommar 2005, 11 = Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006) 
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Fig. 7.14. MDS-plot över linjetaxeringsdata av fisk för likheter mellan område (B=Buskär, 
T=Tanneskär och K=Referensområde), revtyp (A=Artificiell och N=Naturlig) och tillfälle (1 
= Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = Sensommar 2003, 5 = Höst 2003, 6 = 
Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = Vår 2005, 10 = Sensommar 2005, 11 = 
Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006) 
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8. DELPROJEKT: Dokumentation med 
ROV-teknik 
 

8.1 Sammanfattning 
Syftet med delprojekt C var att dokumentera de artificiella reven genom att 
videofilma och fotografera dem som komplement till dykundersökningar och fiske av 
fisk och kräftdjur. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av utvecklingen 
på de artificiella reven från anläggandet av dem fram till när de äldsta var knappt fyra 
år gamla.  
En ROV (Remotely Operated Vehicle) användes för videodokumentationen av reven 
och den associerade faunan och floran (fiskar, ryggradslösa djur och alger). ROV:en 
kördes i långa transekter vid sju tillfällen under fyra års tid över reven, totalt 41 
transekter. Totalt har 11.098 m transekter på reven filmats.   
Före och strax efter anläggandet av reven filmades även naturliga hård- och 
mjukbottnar i både Buskär och Tanneskär för att en jämförelse av fauna och flora 
mellan de artificiella reven och de naturliga bottnarna skulle kunna göras. 
Totalt identifierades 126 taxa, 77 av dessa till art. Endast 5,6% av arterna 
observerades på samtliga rev, medan 33% endast observerades på ett rev. På de 
artrikaste reven observerades runt 70 arter.  
De första kolonisatörerna 0,5 månad efter anläggandet av ett rev var nervtång, 
trekantsmaskar och mindre krabbor. Krabbtaskor och humrar observerades när reven 
var 9 månader och minst ett år gamla respektive.  
Generellt skedde den största kolonisationen av reven på våren och sommaren för att 
minska kraftigt på hösten och vintern. På somrarna fanns ett kraftigt algtäcke på de 
grundare delarna av reven. Detta täcke försvann i princip helt på vintern.  
Generellt har djupet stor betydelse för vilka arter som koloniserade reven och hur 
snabbt denna kolonisation skedde.  
Alger var vanligast grundare än 15 m, mellan 15-20 m var stensnultror mycket 
vanliga, mellan 20-25 m fanns mycket hydroider och trekantsmaskar, djupare än 25 m 
sågs mycket lite alger men en större förkomst av olika arter av sjöpungar.   
 

8.2 Summary 
The objective with project C was to document the artificiel reefs with video recording 
and photos as a complement to fishing and diving surveys in order to produce an 
overall picture of the development of the reefs, from their construction until they were 
almost four years old.  
A ROV (Remotely Operated Vehicle) was used for the video documentation of the 
reefs and the associated flora and fauna consisting of algae, invertebrates and fishes. 
The ROV was manouvered along transects over the reefs seven times during 2003-
2007, all together 41 transects were recorded. In total 11,098 m of transects were 
recorded.  
Before and after the construction of the reefs the sea bottom at the location of the 
reefs was also video documented, in order to achieve a comparison of the  flora and 
fauna of the natural sea bottom and the artificel reefs.  
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In total 126 taxa were identified, of these 77 to speciel level. Only 5,6 % of the 
species were observed on all the reefs, while 33 % of the species were observed on 
only one of the reefs. Around 70 species were observed on the most species rich reefs.  
The first species to colonize the reefs after only 0.5 month were calcareous 
polychaetes, a red alga, and smaller species of crabs. Large crabs and lobsters were 
observed for the first time when the reefs were nine months and one year old 
respectively.  
In general, the most intense colonization occurred during Spring and Summer and 
decreased to a large extent during Autum and Winter. During the Summers algae 
covered the more shallow parts of the reefs, but disappeared during Winter. In general 
the depth was an important factor controlling which species and at what rate they 
colonized the reefs.  
The algae were the most common species shallower than 15 m, between 15-20 m the 
fish goldsinny was very common, between 20-25 m hydroids and calcareous 
polychaetes were very common, and below 25 m sea squirts were commonly 
observed.  
 
8.3 Inledning 
Syftet med delprojekt C var att dokumentera de artificiella reven genom att 
videofilma och fotografera dem som komplement till dykundersökningar och fiske av 
fisk och kräftdjur. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av utvecklingen 
på de artificiella reven från anläggandet av dem fram till när de äldsta var knappt fyra 
år gamla. En ROV (Remotely Operated Vehicle) användes för videodokumentationen 
av reven och den associerade faunan och floran (fiskar, ryggradslösa djur och alger). 
ROV:en kördes i långa transekter vid flera tillfällen under fyra års tid över reven. Före 
och strax efter anläggandet av reven filmades även naturliga hård- och mjukbottnar i 
både Buskär och Tanneskär för att en jämförelse av fauna och flora mellan de 
artificiella reven och de naturliga bottnarna skulle kunna göras.   
Att använda sig av ROV-teknik är ett effektivt och tidsbesparande sätt att 
dokumentera större områden av havsbottnen, speciellt på lite större djup där 
dykundersökningar kan vara komplicerade och tidskrävande. Genom repetitiva 
filmningar med vissa tidsintervall kunde videomaterialet också åskådliggöra när olika 
arter började kolonisera reven samt successionen av dessa arter efterhand som reven 
blev äldre. Vidare var videomaterialet användbart t ex i kombination med GIS 
(Geografiskt Informations System) för att producera kartor över de olika arternas 
utbredning. En viktig begränsning med ROV-tekniken är dock att det endast är större 
(>1 cm) och relativt karakteristiska arter som går att identifiera till art från video.  
 
 

8.4 Material och metoder 
8.4.1 Utrustning 
Fältarbetet utfördes med fartyget R/V Lophelia (Fig 8.1), ett 12 meters fartyg speciellt 
anpassat och utrustat för arbete med ROV-teknik (Remotely Operated Vehicle).   
 
Under 2003-2004 användes de två ROV:arna Phantom S4 och Phantom XTL (Fig 
8.2a,b). De var  utrustade med transponder (sändare för akustiskt navigeringssystem), 
strålkastare (150W) och S-VHS videokamera (Sony EVI 331, vidvinkeladapter, 12x 
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zoomoptik). Från och med 2005 användes den nyinköpta SUB-fighter 7500 DC (Fig 
8.2c). Denna var utrustad med transponder, två olika strålkastare, DV-CAM 
videokamera, stillbildskamera, gripklo, CTD och SONAR (Mesotech MS 1000), samt 
fiberoptikkabel till R/V Lophelia. Den nya ROV:n med digital teknik kunde ge oss 
bättre videokvalitet samt högupplösta fotografier (8 megapixlar). 
 

 
Fig 8.1. R/V Lophelia, forskningsfartyget som användes vid ROV-undersökningarna. Foto: 
Cilla Erlandsson 
R/V Lophelia, the research vessel used for the ROV surveys. Foto: Cilla Erlandsson 
 
 
 
 
Fartygets position bestämdes med en dGPS (GBS Pro) (<1 m noggrannhet). Denna 
var kopplad till ett akustiskt USBL (Ultra Short Baseline) positioneringssystem 
(Simrad HPR 410P). En transducer ombord på fartyget skickade signaler till 
transpondern på ROV:n som skickade tillbaka signalerna och därmed kunde ROV:ens 
position i förhållande till fartyget (noggrannhet ca 2-4 m beroende på avståndet 
mellan ROV:en och fartyget) bestämmas. Datorprogrammet Olex, som kan hantera 
och komprimera oerhörda mängder data, kopplade samman data från dGPS:en och 
transducern och därmed erhölls kontinuerligt den exakta geografiska positionen för 
ROV:en. En detaljerad batymetrisk karta av bottentopografin skapades genom data 
från ett dubbelfrekvensekolod (38/200 KHz, Simrad ES 60) ombord på fartyget, i 
kombination med erhållna batymetriska data från ett multistrålekolod från företaget 
Marin Mätteknik AB. Dessa data lades också in i Olex-programmet och därmed 
kunde ROV:ens exakta position kontinuerligt illustreras i realtid på en batymetrisk 
kartbild på datorskärmen. ROV:ens rörelser lagrades som ett spår på skärmen och 
samtidigt lagrades även fartygets rörelser som ett annat spår (Fig 8.3).  
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Fig 8.2a. Phantom XTL. Foto: Hans Ellmén. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 8.2b. Phantom S4. Foto: Tomas Lundälv. 
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Fig 8.2c. SUB-fighter 7500 DC. Foto: Lisbeth Jonsson 
 

8.4.2 Databearbetning 
De artificiella reven videofilmades genom att ROV:en kördes tätt över bottnen (ca 1-2 
dm) längs transekter över reven. Videokameran täckte ungefär 0,5 m i bredd medan 
längden på transekterna varierade kraftigt pga av de rådande förhållandena. Förutom 
de sju reven dokumenterades vid de två första filmningarna även naturlig mjuk- och 
hårdbotten. Reven videofilmades vid sju tillfällen (Tabell 8.1). Tyvärr fungerade 
stillbildskameran endast vid sista tillfället 2007 då ca 100 bilder togs.   
 
 •   2003: 15-16 maj 
 •   2004: 28-29 januari, 29-30 juli och 5-7 november  
 •   2005: 13-15 augusti och 16 november  
 •   2007:  8-9 februari 
 
I maj 2003 dokumenterades mjuk- och hårdbotten i de tre områden där de planerade 
reven 1A-1, 1B-1 och 1C-2 senare skulle anläggas i Buskär, samt det artificiella revet 
2A-1 i Tanneskär, vid detta tillfälle endast 0,5 månad gammal.   
I januari 2004 filmades transekter på 1B-1 och 1C-2 i Buskär, samt 2A-1 och 2A-2 i 
Tanneskär. Även mjuk- och hårdbotten filmades i dessa revområden. Senare 
videofilmningar har dock helt koncentrerats på de artificiella reven.  
I juli 2004 filmades samtliga artificiella rev.   
I november  2004 filmades inte 1C-2 i Buskär och 2A-1 i Tanneskär.  
I augusti 2005 filmades inte 1B-1 och 1C-2 i Buskär.  
I november 2005 filmades åter igen inte 1C-2 i Buskär.   
I februari 2007 filmades inte 1C-2 och 1B-1 i Buskär.   
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Fig 8.3. Båtens spår lagras i Olex datorprogram som ett gult streck och ROV:ens spår som 
ett rött streck. A=satelliter som sänder signaler til en GPS ombord, B=transducer som sänder 
akustiska signaler till C=transponder som sitter på ROV:en. 
The track of the research vessel is shown as a yellow line, and the track of the ROV as a red 
line. A=satellites sending signals to a GPS aboard the research vessel, B=transducer sending 
acoustic signals to the ROV, C=transponder on the ROV. 
 
 
Rev 1C-2 sjönk ner så kraftigt i sedimentbottnen efter en kort tid att vi bedömde att 
det inte var av intresse att filma revet vidare. Reven 2A-1 och 2A-2 var de rev som 
anlades först och därmed kunde 2A-1 filmas redan i maj 2003 vid en ålder av endast 
0,5 månad.  
 
Ombord på fartyget spelades videofilmen in i S-VHS-format, för att sedan kopieras 
till digitala DV-CAM-band före analys (sedan 2005 spelades videofilmerna in direkt 
på DV-CAM). Vid inspelningen lagrades automatiskt tid och djup (i form av text) på 
videofilmen. Tiderna på videofilmen synkroniserades med tiderna på ROV-spåret i 
Olex-datorn, vilket gjorde att positionerna (latitud och longitud) och djupen kunde 
kopplas direkt till observationerna på videomaterialet av transekterna.   
 
Samtliga arter identifierades till lägsta möjliga taxa och individantal delades in i fyra 
klasser, en så kallad semikvantitativ analys: 1=enstaka (1-5 ind), 2=ganska vanliga (6-
15 ind), 3=vanliga (16-50 ind) och 4=mycket vanliga eller dominerande (51-flera 
hundra). För de kolonibildande arterna har antalet kolonier räknats i stället för antalet 
individer. En del arter kunde fläckvis helt dominera och har då räknats som mycket 
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vanliga trots att de mellan fläckarna kunde vara ovanliga. Exempel på sådana arter var 
tarmsjöpungen och trekantsmasken. Vidare delades transekterna in i olika 
djupintervall; <15 m, 15–20 m, 20–25 m och >25 m, då artsammansättningen 
varierade kraftigt med djupet. Till exempel observerades de flesta algerna i det 
grundaste intervallet.  
 
I datorprogrammet ArcView 8.3 konverterades alla data till GIS-filer (sh, shx och 
dbf). Arternas utbredning analyserades och plottades på olika kartor. WGS84 
(kartdatum) användes tillsammans med UTM 32N (projektion där längd och bredd 
anges i kilometer). Datorprogrammet Fledermaus användes för att ta fram detaljerade 
tredimensionella topografiska kartor över reven. Kartorna färgkodades efter djup 
(grunda partier är röda, djupare blå och de djupaste lila). Djupvärdena är dock inte 
längre helt korrekta, eftersom reven har förändrats av på grund av skred så att delar av 
dem har sjunkit ner i sedimentbottnen. 
 

8.4.3 Statistik 
Primer (ett icke-parametriskt multivariat stastistikprogram (Clarke & Warwick, 
2001)) användes för att analysera likheter i artsammansättningen  för de olika reven 
och vid de olika filmningstillfällena. Ålder på revet och vinter- eller sommarfilmning 
var faktorer som undersöktes. En likhetsmatris skapades av de totala artdata från 
samtliga undersökningstillfällen. En klusteranalys användes för att visa likheter 
mellan eller inom grupper. Klusteranalysen utgörs grafiskt av ett dendrogram där 
närliggande grenar har stor likhet jämfört med grenar som ligger långt från varandra. 
För att visa samtliga gruppers likhet som relativa avstånd (dvs ju mindre avstånd 
desto större likhet), användes ”non-metric Multi-Dimensional Scaling” (nMDS). 
Detta är en multidimensionell modell som skalas ner till en 2-dimensionell grafisk 
bild (MDS-plot). Vid nerskalningen från multidimensionell till 2-dimensionell anger 
stress-faktorn felprojiceringen och denna bör vara mindre än 0,2  för att resultatet ska 
kunna betraktas som tillförlitligt.  
 
 
 

8.5 Resultat  
8.5.1 Transekter 
Under 2003-2007 videofilmades totalt 41 transekter på de artificiella reven. Åldern på 
reven vid de olika filmningstillfällena varierade från 0,5 till 45,5 månader. Totalt har 
rev 1B-1 filmats vid fyra tillfällen, reven 1A-1, 1C-1 och 4A-1 vid fem tillfällen, rev 
2A-1 och 2A-2 vid sex tillfällen och rev 1C-2 endast vid två tillfällen. Totalt har 
11.098 m transekter på reven filmats. Som jämförelse filmades transekter av en 
sammanlagd längd av 614 m på naturlig hårdbotten och 1.376 m på naturlig 
mjukbotten vid de två första filmningstillfällena (Tabell 8.1).    
 

8.5.2 Arter 
Totalt identifierades 126 taxa, av dessa kunde 77 identiferas till art, dvs 61 % 
(Appendix 8.1). Gruppvis observerades 18 taxa av alger,  79 taxa av ryggradslösa djur 
samt 29 taxa av fiskar. De största grupperna av ryggradslösa djur var nässeldjur, 
blötdjur  och kräftdjur. Mycket få arter observerades på samtliga rev, inte mer än 5,6 
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%. Dessa arter var krabbtaska, trekantsmask, mossdjuret cryptosula, vanlig sjöstjärna, 
glasbult/klarbult, stensnultra och torsk samt en liten oidentifierad hydroid. Så många 
som 42 arter,  33 %,  återfanns på endast ett rev. På reven i Buskär observerades 105 
taxa och på reven i Tanneskär 89 taxa. På reven 1A-1, 4A-1 och 2A-2 observerades 
flest arter, 70,  68 och 66 arter respektive. På rev 1B-1 noterades minst arter,  endast 
38 st (Fig 8.4). 
 
Tabell 1. Summering av de 41 transekter på de artificiella reven som filmades under 2003-
2007. Tr=transekt, Revålder=tid (i månader) sedan revet anlades.  
Summation of the 41 transects video filmed at the artificiel reefs during 2003-2007. 
Tr=transect, Revålder= time (in months) since the reef was constructed.  
 

Buskär Tanneskär 
Transektlängd 

       
 Datum 

 
Tr. 

 
 Rev 

Rev- 
ålder 
(mån) 1A-1 1B-1 1C-1 1C-2 4A-1 2A-1 2A-2 

2003 
15-16/5 

  5 
  6 

2A-1 
2A-1 

0,5 
0,5 

  
 

 
 

  260 
31 

 

2004 
28-29/1 

  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 

2A-1 
2A-2 
2A-2 
2A-1 
2A-2 
1C-2 
1B-1 

9 
9 
9 
9 
9 

2,5 
6 

  
 
 
 
 
 

178 

  
 
 
 
 

174 

 96 
 
 

82 

 
27 
392 

 
85 

29-30/7 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1A-1 
4A-1 
2A-2 
1B-1 
1C-1 
1A-1 
1C-2 
2A-1 
2A-2 

9 
6-13 
15 
12 
9.5 
9 

8,5 
15 
15 

380 
 
 
 
 

236 

 
 
 

216 

 
 
 
 

356 

 
 
 
 
 
 

272 

 
364 

 
 
 
 
 
 
 

506 

 
 

320 
 
 
 
 
 

512 
5-7/11 23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

2A-2 
2A-2 
1A-1 
1A-1 
1B-1 
1C-1 
4A-1 

18 
18 
12 
12 
15 

12.5 
9-16 

 
 

260 
244 

 
 
 
 

348 

 
 
 
 
 

427 

 
 

Ej 
filmad 

 
 
 
 
 
 

410 

 268 
230 

2005 
13-15/8 

30 
31 
32 
33 
34 

4A-1 
2A-1 
1C-1 
1A-1 
2A-2 

18,5-25,5 
27,5 
22 

21,5 
27,5 

 
 
 

272 

  
 

432 

 
Ej 

filmad 

454  
702 

 
 
 
 

456 
16/11 35 

36 
37 
38 
39 
40 

1A-1 
4A-1 
1C-1 
1B-1 
2A-1 
2A-2 

24,5 
21,5-28,5 

25 
27,5 
30.5 
30,5 

378  
 
 

208 

 
 

206 

 
 

Ej 
filmad 

 
302 

 
 
 
 

258 

 
 
 
 
 

230 
2007 
8-9/2 

41 
42 
43 
44 
45 

1A-1 
2A-1 
2A-2 
4A-1 
1C-1 

39,5 
45,5 
45,5 

36,5-43,5 
40 

85   
 
 
 

180 

 
 

Ej 
filmad 

 
 
 

176 

 
131 

 
 

 
 

104 

Totala transektlängder/rev 1885 950 1421 446 1706 2066 2624 
Total transektlängd samtliga rev                                                                                        11098    
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Fig 8.4. Antal taxa som observerats vid de olika filmningstillfällena på varje rev. De olika 
taxa är uppdelade i alger, evertebrater och fiskar.  
The number of taxa observed at each video recording at each reef. The taxa are divided into 
three groups, algae, invertebrates and fishes.  
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8.5.3 Kolonisationen av reven 
Hummer  observerades endast på rev som var minst ett år gammalt, medan krabbtaska 
(Fig 8.5) observerades på rev som var nio månader. I Tanneskär sågs dock de första 
krabbtaskorna några månader senare än i Buskär.  
 
 

 
Fig 8.5. Krabbtaska (Cancer pagurus). Foto: Tomas Lundälv 
 
 
 
För fisk observerades en markant ökning av artantal och individer på 9-12 mån gamla 
rev.  
Trekantsmasken (Fig 8.6) sågs som den första kolonisatören på de rev som besöktes 
vid låg ålder (2A-1 vid 0,5 mån, 1C-2 vid 2,5 mån och 1B-1 vid 6 mån), och fanns 
därefter i varierande mängd på samtliga rev. En tydlig trend var att ju äldre reven blev 
desto fler trekantsmaskar syntes. 
 
Generellt skedde den största kolonisationen av reven på våren och sommaren för att 
minska kraftigt på hösten och vintern. Generellt gällde också att djupet hade stor 
betydelse för vilka arter som koloniserade reven och hur snabbt denna kolonisation 
skedde.  
Betydligt mer alger, både brunalger och rödalger observerades i Buskär än i 
Tanneskär.  
Mossdjur observerades i större utsträckning i Buskär än i Tanneskär. 
Sjöpungar sågs inte i några större mängder, med undantag av tarmsjöpungen, men 
tycktes förekomma mer allmänt i Tanneskär än Buskär.  
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Fig 8.6. Trekantsmask (Pomatoceros triqueter), vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) och stor 
sjöpung (Ascidia mentula) på rev 2A-1 i feb 2007. Foto: Tomas Lundälv 
Calcareous polychaete (Pomatoceros triqueter), common seastar (Asterias rubens) and large 
sea squirt (Asicida mentula) on the reef 2A-1 in Feb. 2007. Photo: Tomas Lundälv 
 
 

 
Fig 8.7. Tarmsjöpung (Ciona intestinalis). Foto: Tomas Lundälv 
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8.5.4 Djupzonering 
I djupintervallet mindre än 15 m förekom både brunalger och rödalger i stora mängder 
under sommarhalvåren för att minska kraftigt under vinterhalvåret. Trekantsmaskar 
saknades i princip i detta intervall,  eller kunde inte observeras pga. andra täckande 
arter. 
I djupintervallet 15-20 m påträffades den rikaste populationen av stensnultra. 
Tarmsjöpungen (Fig 8.7) var en dominerande art här vid flera tillfällen.  
I djupintervallet 20-25 m fanns en stabil förekomst av hydroider och trekantmaskar.  
Det djupaste intervallet på mer än 25 m återfanns på fem av de artificiella reven, 
endast 1A-1 och 1C-1 saknade detta djupintervall. Ytterst få alger observerades, 
endast några enstaka rödalger. Kolonisationen var långsam jämfört med de grundare 
intervallen. De enda vanliga arterna var hydroider och trekantsmaskar. Olika arter av 
sjöpungar observerades liksom spiralmossdjur, torsk (Fig 8.8) och hummer.  
 

 

 

8.5.5 Succession 
2003 
Rev 2A-1 filmades i maj endast 0,5 månader gammal men en blygsam kolonisation av 
ett fåtal arter hade redan börjat. De fastsittande arterna var trekantssmaskar  och 
rödalgen nervtång. Av mobila arter syntes fyra fiskarter, de flesta plattfiskar  (Fig 
8.9), samt enstaka eremitkräftor (Fig 8.10) och maskeringskrabbor (Fig 8.11). 
På rev 1C-2 vid 2,5 månaders ålder hade även hydroider börja kolonisera stenblocken.   
 
 
 

 
Figur 8.8. Torsk (Gadus morhua). Foto: Tomas Lundälv 
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Fig 8.9. Lerskädda (Hippoglossoides platessoides). Foto: Tomas Lundälv  
 
 

 
Fig 8.10. Eremitkräfta (Pagurus sp). Foto: Tomas Lundälv 
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Fig 8.11. Maskeringskrabba (Hyas coarctatus). Foto: Tomas Lundälv 
 
2004  
I januari sågs en del hydroider samt tarmsjöpungar för första gången på reven i 
Tanneskär. Som helhet sågs mycket få arter vid detta filmningstillfälle, totalt 15 taxa. 
Torsk sågs för första gången i juli och då på samtliga rev och djupintervall. 
Stensnultror och skärsnultror  sågs för första gången i juli och då på samtliga 
djupintervall. Arterna har sedan dess observerats vid varje filmningstillfälle.  
Grässnultror observerades likaledes för första gången i juli. Denna art finns endast i 
Bohusläns skärgård i Sverige. Den tycks förekomma i större antal på reven i Buskär 
än på reven i Tanneskär. 
Både berggylta  och blågylta  observerades i enstaka fall i Buskär men aldrig i 
Tanneskär.  
Hummer observerades för första gången på rev 1B-1 och 2A-1, samt på rev 1B-1 och 
1C-1 i november.   
Hydroider var mycket vanliga på samtliga rev och djupintervall, utom i januari  på rev 
1B-1 där de fortfarande saknades.  
Havstulpaner  observerades på samtliga rev i juli  men saknades nästan totalt i 
november. Den rikligaste förekomsten i juli observerades på rev 1A-1 och 1C-1. När 
dessa båda rev återbesöktes i november, fanns inga levande havstulpaner på rev 1A-1 
och bara enstaka på rev 1C-1. Detta kan bero på att krabbtaskan, som hade sin 
rikligaste förekomst i juli på just dessa rev,  livnär sig på bl a havstulpaner.  
Krabbtaskor sågs för första gången i juli och på samtliga djupintervall. Den största 
populationen med 25 stycken sågs på rev 1A-1. I november syntes dock inte en enda 
krabbtaska på detta rev. 
I januari i Tanneskär (2A-1 och 2A-2) var tarmsjöpungen mycket vanlig, men bara i 
den övre delen av intervallet 20-25 m. I juli påträffades endast enstaka tarmsjöpungar 
på 20-25 m i Tanneskär, jämfört med i januari då den var mycket vanlig på samma  
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Fig 8.12. Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens). Foto: Tomas Lundälv 
 
 
djup. Tarmsjöpungarna hade sin rikligaste förekomst (ca 2000 ind./m2) på rev 2A-2  i 
juli 2004. 
Vanliga sjöstjärnor (Fig 8.12) dominerade på flera av reven i juli. Den rikligaste 
förekomsten, 200 stycken på en transekt observerades på rev 4A-1 i november. 
Juvenila sjöstjärnor observerades på samtliga rev utom 1B-1. 
Brunalger observerades för första gången i juli men endast på reven i Buskär, på 
reven i Tanneskär sågs inga brunalger förrän 2007. Även rödalger observerades första 
gången i juli.  
 
2005 
I augusti märktes en markant ökning av antalet torsk jämfört med 2004, men i 
november hade antalet sjunkit kraftigt igen.   
Enstaka stensnultror och skärsnultror sågs i Buskär men saknades i Tanneskär. 
Enstaka humrar observerades på rev 2A-1 i augusti. I augusti observerades flera nya 
arter av rödalger på nästan alla reven. Enda undantaget var rev 1B-1 som pga sitt 
djupintervall 25-38 m hade mycket få alger.  
Även flera nya arter av mossdjur koloniserade reven, med undantag av 1B-1, under 
2005.  
 
2007 
Undersökningen skedde i februari och mycket få alger syntes, endast enstaka 
skräppetare och nervtång. Däremot observerades stora mängder av trollhumrar (Fig 
8.13) som sågs äta av hydroider och mossdjur. Inga humrar observerades och endast 
en krabbtaska. Även fisk fanns mycket sparsamt, enstaka torskar, några 
glasbultar/klarbultar, samt en ensam stensnultra Samtliga rev gav ett allmänt 
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“dammigt” intryck (Fig 8.14) med mycket sediment ansamlat på de mera vågräta 
ytorna av stenarna. Endast de mer lodräta sidorna var fria från sediment och här fanns 
stundtals en rik fauna av fastsittande arter. Tarmsjöpungen, som observerats i stora 
mängder tidigare på alla rev utom 1B-1, återfanns endast inom ett litet område på rev 
1C-1.   
 

 
Fig 8.13. Trollhumrar (Galathea squamifera) var mycket vanliga på rev 4A-1 i feb 2007. 
Foto: Tomas Lundälv 
Squat lobsters (Galathea squamifera) were very common on reef 4A-1 in Feb 2007. Photo. 
Tomas Lundälv 
 
 

8.5.6 Naturliga hård- och mjukbottnar 
Vid de två första filmningstillfällena,  maj 2003 och januari 2004 filmades även 
naturliga hård- och mjukbottnar i de områden där reven planerades att lägga ut och 
senare anlades. Analysen av transekterna från maj 2003 visade att de naturliga 
bottnarna i Buskär (revområdena 1B-1 och 1C-2) hade en art- och individrik marin 
fauna och flora. Revområde 1C-2 var speciellt artrikt (16 taxa), jämfört med  1B-1 
(11 taxa). Sjöpennor observerades i båda områdena och i område 1C-2 påträffades 
även de långsamväxande arterna bägarkorall  och röd hornkorall, vilket indikerar 
stabila marina förhållanden. Ett relativt rikt fiskbestånd (främst plattfisk) fanns i 
samma område. 
 

8.5.7 Buskärsområdet 
Rev 1A-1 (Appendix 8.2) 
I maj 2003 filmades den naturliga bottnen på den tilltänkta platsen för det artificiella 
revet. En mycket rik förekomst av halvstulpaner och alger observerades. På hösten 
lades revet ut. Djupintervallet på revet är ca 11-24 m och revet har bibehållit en bra 
form.  
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I juli 2004 vid nio månaders ålder observerades alger på djup < 15 m. Det fanns 
många skräppetare och rödalger. Havstulpaner dominerade på djup < 20 m 
tillsammans med tarmsjöpungar, och skräppetare på djup < 15 m djup. Det fanns 
rikligt med vanliga sjöstjärnor medan enstaka trekantsmaskar och en krabbtaska 
observerades. Av fiskar syntes många stensnultror, skärsnultror och gråsej. Vidare 
några få torskar, även yngel, samt en berggylta. Mycket rikligt med 
glasbultar/klarbultar.  
I november 2004 dominerade tarmsjöpungar och hydroider på djup < 20 m, medan 
tarmsjöpungar,  hydroider och trekantsmaskar var vanliga på djup > 20 m. 
I augusti 2005 vid 21 månaders ålder dominerade stensnultror och 
glasbultar/klarbultar på < 20 m. Skräppetare, fintrådiga- och bladformiga rödalger var 
mycket vanliga på djup < 15 m, medan endast fintrådiga alger var vanliga på större 
djup.  
I november 2005 påträffades färre fiskar och endast stensnultror dominerade på djup 
< 20 m.  Skräppetare, fintrådiga- och bladformiga rödalger var fortfarande mycket 
vanliga på djup < 15 m.  
I februari 2007 var  nervtång vanlig på djup < 15 m.  Hydroider (Fig 8.15) sågs 
allmänt i alla djupintervall, medan flera trollhumrar sågs på djup < 15 m. Fiskar var 
ovanliga men några glasbultar/ klarbultar  och enstaka stensnultror syntes.  
 
Rev 1B-1 (Appendix 8.3) 
På den naturliga bottnen, som filmades i maj 2003, sågs olika sjöpennor  (Fig 8.16) 
och en relativt riklig fiskförekomst av främst plattfisk. Revet lades ut sommaren 2003 
med ett djupintervall på ca 25-38 m. 
 
 

 
Fig 8.14. De djupaste delarna av reven var i en hög grad täckts av sediment i feb 2007. Foto: 
Tomas Lundälv 
Fig 8.14. The deeper parts of the reefs were to a high degree covered with sediment in Feb. 
2007. Photo: Tomas Lundälv 
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Fig 8.15. De vita greniga småbuskarna som täcker stenen är hydroider. Små rödalger sticker 
upp bland hydroider. Rev 1A-1 i feb 2007. Foto: Tomas Lundälv 
The small white bushes covering the stone are hydroids. Small red algae are seen among the 
hydroids.  Reef 1A-1 in Feb. 2007. Photo: Tomas Lundälv 
 
 
 
I januari 2004, vid 6 månaders ålder, var revet till stora delar nedsjunket i omgivande 
sedimentbotten. Den enda arten som påträffades var  trekantsmask. 
I juli 2004, när revet var ett år, sågs enstaka nervtång. Dominerande arter var 
hydroider och spiralmossdjur. Enstaka trekantsmaskar och sjöpungar observerades 
samt en hummer.  Många torskar syntes.  
I november 2005 vid 27 månaders ålder påträffades många glasbultar/klarbultar samt 
enstaka stensnultror och torskar.  
 
Rev 1C-1 (Appendix 8.4) 
Revet anlades hösten 2003 och filmades för första gången i juli 2004 vid 9 månaders 
ålder. Djupintervallet är ca 16-25 m. Av alger syntes jämnt utspridda rödslick, små 
skräppetare samt ekblading på 17-19 m djup. På 15-20 meters djup dominerade 
tarmsjöpungar men det fanns även mycket hydroider, trekantsmaskar och 
havstulpaner. Många nysettlade tarmsjöpungar och havstulpaner. Fem krabbtaskor  
och en mycket riklig förekomst av vanlig sjöstjärna observerades. En nakensnäcka 
(Fig 8.17) påträffades. Många adulta och juvenila torskar, samt klarbultar/glasbultar 
observerades, tillsammans med enstaka oxsimpor, vitlinglyra, gråsej och glyskolja.  
I november 2004 vid ett års ålder dominerade tarmsjöpungar på djup < 20 meter  och 
var vanliga på djup > 20 m. Hydroider och trekantsmaskar var vanliga men bara 
enstaka krabbtaskor sågs. Många klarbultar/glasbultar men bara ett fåtal torskar.  
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Figur 8.16. Sjöpenna (Virgularia mirabilis). Foto: Tomas Lundälv 
 
 
I augusti 2005 sågs en del fintrådiga- och bladformiga rödalger tillsammans med 
skräppetare. Klarbultar/glasbultar och stensnultror dominerade på 15-20 m djup, 
medan torskar var vanliga lite djupare.  
I november 2005, vid två års ålder, påträffades färre fiskar men stensnultrar och 
grässnultror var fortfarande vanliga.  
I februari 2007 var vanliga sjöstjärnor, tarmsjöpungar och valthornssnäckor vanliga 
men flera trollhumrar syntes också. Fiskar var ovanliga och endast enstaka klarbultar/ 
glasbultar och sjustrålig smörbult syntes.   
 
 
 
Rev 1C-2 (Appendix 8.5) 
Naturlig hårdbotten i området för det planerade revet dokumenterades i maj 2003. Här 
observerades rikligt med röd hornkorall  och bägarkorall (Fig 8.18), men också död 
mans hand  och armfotingar. Relativt riklig fiskförekomst (främst plattfisk). Revet 
anlades hösten 2003 och djupintervallet är ca 24-30 m.  
I januari 2004 var revet 2,5 månader gammalt och hade till stora delar sjunkit ner i 
den omgivande sedimentbottnen. En svag kolonisation av hydroider och trekantsmask 
syntes dock.  
I juli 2004 fanns en mycket riklig förekomst av juvenila torskar och enstaka 
stensnultror.  
Sedan juli 2004 har inte revet dokumenterats pga att det är så kraftigt nedsjunket i 
sedimentet.  
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Fig 8.17. Nakensnäckor. Foto: Tomas Lundälv. Nudibranchs. Photo: Tomas Lundälv 
 
 

 
Fig 8.18. Bägarkorall (Caryophyllia smithii). Foto: Tomas Lundälv 
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Rev 4A-1 (Appendix 8.6) 
Detta rev anlades under en längre period under hösten och vintern 2003 och därför 
varierar åldern på de olika delarna av revet med sju månader. Djupintervallet är ca 14-
28 m. 
I juli 2004 vid en ålder av 6-13 månader fanns relativt mycket rödalger, bl a ekblading 
och julgransalg, samt enstaka skräppetare. Arter som grenig rörpolyp, tarmsjöpungar 
och trekantsmaskar dominerade, medan havsnejlikor, vanliga sjöstjärnor och 
kalkrörsmaskar också var vanliga. Många klarbultar/glasbultar observerades, liksom 
många gråsej  och några torskar. Enstaka läppfiskar påträffades också.  
I november 2004 var algerna fåtaliga. Tarmsjöpungarna dominerade på djup < 20 m, 
hydroiderna var fortfarande vanliga men hade minskat något från i juli. Enstaka 
krabbtaskor och många vanliga sjöstjärnor påträffades. Grässnultror och skärsnultror 
var mycket vanliga (114 respektive 23 stycken observerades) och även relativt många 
klarbultar/glasbultar sågs.  
I augusti 2005 när revet var 18-25 månader gammalt liknade algförekomsten den på 
rev 1A-1 (vid samma tid), dvs skräppetare, fintrådiga och bladformiga rödalger var 
mycket vanliga på djup < 15 m, medan endast fintrådiga alger var vanliga på större 
djup. Förekomsten av fisk var mycket riklig. På 15-20 m djup dominerade torskar, 
klarbultar/glasbultar,  grässnultror och stensnultror.  
I november 2005 hade både fisk och alger minskat kraftigt.  
I februari 2007 sågs några arter av rödalger samt skräppetare. Flera arter av hydroider 
var vanliga liksom trekantsmaskar. Trollhumrar observerades i stort antal på hela 
revet. Enstaka sjustråliga smörbultar sågs liksom några glasbultar/klarbultar.  
 

8.5.8 Tanneskärsområdet 
Rev 2A-1 (Appendix 8.7) 
Revet anlades i maj 2003 och djupintervallet är ca 14-26 m. En mycket blygsam 
kolonisation syntes efter 0,5 månad av en enda fastsittande art, trekantssmask, samt av 
mobila arter som enstaka eremitkräftor  och maskeringskrabbor. Omkringliggande 
naturliga hårdbottnar hade en riklig påväxt av främst rödalgen nervtång, och norr om 
revet sågs ett rikt bestånd av stensnultror. 
Revet föreföll att efter 9 månader i januari 2004 till stora delar ha sjunkit ner ca 2-3 m 
i sedimentbottnen jämfört med då det anlades. En kraftig kolonisation av revet syntes, 
med tarmsjöpungar som dominerande art på 15-20 m djup. Mycket vanliga var också 
hydroider på 15-25 m djup. Tarmsjöpungarna dominerade kraftigt på de centrala 
delarna av revet, men saknades helt på revets yttre delar. Här och var fanns stim av 
klarbultar/glasbultar samt någon enstaka simpa.  
I juli 2004, vid en ålder av 15 månader, dominerade tarmsjöpungarna fortfarande på 
15-20 m djup. En hummer  observerades. I början av transekten fanns det mycket 
rikligt av sjöpungar, hydroider och trekantsmaskar. Det fanns också mycket torsk, 
skärsnultror, och glasbultar/klarbultar.  
I augusti 2005, när revet var drygt två år gammalt, påträffades för första gången 
rikligt med alger. Enstaka hummer observerades på djup < 15 m. De enda fiskar som 
påträffades var torsk och glasbultar/klarbultar.  
I november 2005 var glasbultar/klarbultar de enda fiskar som syntes. Enstaka 
maskeringskrabbor observerades på 15-20 m.  
I februari 2007 fanns det flera bestånd av nervtång. Hydroider, vanliga sjöstjärnor och 
trekantsmaskar var vanliga. Inga tarmsjöpungar syntes. 
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Rev 2A-2 (Appendix 8.8) 
Djupintervallet på revet är ca 13-26 m. 
I januari 2004 filmades ett grund med naturlig hårdbotten i omedelbar anslutning till 
revet (sydöstra hörnet). Faunan här var klart avvikande från revet, med död mans 
hand  och havsnejlikor (Fig 8.19) som dominerande arter. Tarmsjöpungar, som 
dominerade på revet, saknades nästan helt.  
Revet var 9 månader gammalt i januari 2004 och var mycket tätt koloniserat av 
tarmsjöpungar på 15-25 meters djup. I de centrala delarna av revet uppnådde 
tarmsjöpungar  en täthet på ca 2000 ind./m2, men kunde i revkanterna helt saknas. 
Förutom tarmsjöpungar, förekom relativt täta bestånd av hydroider, havstulpaner  och 
trekantmaskar.  
I juli 2004 fanns det mycket få alger. Tarmsjöpungarna var den dominerande arten på 
djupintervallet 15-20 m. Även trekantsmaskar var mycket vanliga - på en sten fanns 
tusentals individer. Många fiskar sågs, bl a skärsnultra och torsk, samt en större 
kantnål. I slutet av transekten observerades något som kunde vara ett litet parti med 
vit bakteriematta bestående av svavelbakterier.  
I november 2004, när revet var 1,5 år gammalt, dominerade trekantsmaskar på 15-20 
m djup. Hydroider var mycket vanliga liksom sjöpungar och vanliga sjöstjärnor. Ett 
exemplar av havsnejlika, vilken att döma av storleken måste ha vandrat in från 
 

 
 
Fig 8.19. Havsnejlikor (Metridium senile), död mans hand (Alcyonium digitatum) och vanlig 
sjöstjärna (Asterias rubens) på rev 4A-1 i feb 2007. Foto: Tomas Lundälv 
Sea anemones (Metridium senile), soft corals (Alcyonium digitatum) and common sea star 
(Asterias rubens) on the reef 4A-1 in Feb 2007. Photo: Tomas Lundälv 
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omgivande naturliga bottnar, sågs också. Två tioarmade bläckfiskar observerades. Av 
fisk var glasbultar/klarbultar vanliga liksom skarpsill, medan endast enstaka torskar 
sågs. 
I augusti 2005 påträffades en hummer. Torsk, stensnultra och glasbultar/klarbultar 
dominerade på 15-20 m. 
I november 2005 när revet var 2,5 år gammalt syntes enstaka rödalger. De enda fiskar 
som påträffades var torsk och glasbultar/klarbultar.  
I februari 2007 var glasbultar/klarbultar de enda fiskar som syntes.  
 

8.5.9 Statistisk jämförelse av de olika reven 
Multivariat statistik användes för att undersöka likheter i artsammansättning mellan 
de olika artificiella reven och hur successionen påverkade likheterna.  I Fig 8.30 visar 
en MDS-plot hur lik den totala artsammansättningarna är på de olika reven. Här 
skiljer sig rev 1C-2 och rev 1B-1 mycket från de andra fem reven. Rev 1C-2 filmades 
bara två gånger pga av det sjönk ner så kraftigt i sedimentbottnen och därmed 
observerades mycket få arter på revet och enbart när revet var mycket ungt. Rev 1B-1 
är betydligt djupare än de övriga reven och detta har stor betydelse för 
artsammansättningen som tydligt skiljer sig avsevärt från de övriga fem reven.  
I Fig 8.31 är åldrarna på reven vid de olika filmningstillfällena utsatta och kurvan 
visar en ungefärlig linje som följer de ökande åldrarna på reven. Här syns ett tydligt 
mönster hur artsammansättningen förändras med stigande ålder på reven. Dock måste 
MDS-ploten tydas med en viss försiktighet då stressvärdet är lite för högt.  
I Fig 8.32 visar symbolerna på MDS-ploten de olika filmningstillfällena. Med ett par 
undantag ligger samtliga transekter filmade vid ett och samma tillfälle mycket nära 
varandra. Detta kan tydas som att det inte bara är åldern på revet som är viktig för 
vilka arter som kan observeras på revet men också tidpunkten för de enskilda 
filmningstillfällena, speciellt om filmningen skett på vinter- eller sommarhalvåret. 
Återigen är stressvärdet lite högt och resultatet får tydas som en trend med viss 
försiktighet.  
 

8.6 Diskussion 
Fler arter observerades på reven i Buskär än på reven i Tanneskär men detta beror 
med all sannolikhet på att totalt filmades 6.408 m transekter i Buskär och 4.690 m i 
Tanneskär. Generellt kan man förvänta sig att observera fler arter ju längre 
transekterna är om områdena som undersöks i övrigt är jämförbara.  
 
Den tidiga kolonisationen av reven har skett mycket ojämnt, sannolikt främst relaterat 
till etableringstid för reven i relation till fortplantningstid för de opportunistiska arter 
som var de första att kolonisera reven. Under vår och sommar skedde den 
huvudsakliga koloniseringen och de rev som anlades under denna period 
koloniserades snabbare än de rev som anlades under hösten och vintern.  
Den mycket långsamma kolonisationen av fastsittande fauna (epifauna) var inte 
oväntad då djupare hårdbottensubstrat erfarenhetsmässigt koloniseras betydligt 
långsammare än grunda. Ett tydligt exempel på detta var rev 1B-1 på 25-38 m djup 
där efter ett halvår endast fyra taxa observerades, för att öka till 23 taxa efter ett år. 
Rev 2A-1 (djup 14-26 m) hade 10 arter redan vid 0,5 månaders ålder.  
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I januari 2004 var reven 2A-2 och 2A-1 nio månader gamla och var mycket tätt 
koloniserat av tarmsjöpungar på 15-25 meters djup. I de centrala delarna av revet 
uppnådde tarmsjöpungar en täthet på ca 2000 ind./m2, men kunde i revkanterna helt 
saknas. Orsaken till detta är oklar, men kan hänga samman med att: (1) förekomsten 
av larver i vattenmassan (i samband med bottenfällningen) var koncentrerad till de 
grundaste delarna av revet och (2): att predation (rovdjurstryck) på nyligen 
bottenfällda tarmsjöpungar  från sjöstjärnor (Fig 8.20) var störst i anslutning till 
omgivande naturliga bottnar (jfr. Lundälv & Christie, 1986).  
 

 
Fig 8.20. Vanliga sjöstjärnor som festar på tarmsjöpungar. De små veckade sjöpungarna är 
uppätna av sjöstjärnorna som suger ut innehållet ur sjöpungarna. Foto: Tomas Lundälv. 
Common seastars eating the sea squirts (Ciona intestinalis). The small crumpled sea squirts 
have been eaten by the sea stars.  Photo: Tomas Lundälv 
 
 
I juli 2004 fanns en mycket rik population av havstulpaner på reven 1A-1 och 1C-1. I 
november 2004 fanns inga levande havstulpaner på rev 1A-1 och bara enstaka på rev 
1C-1. Detta kan bero på att krabbtaskan, som hade sin rikligaste förekomst i juli, bl a 
observerades 25 st på rev 1A-1,  på just dessa rev,  livnär sig på bl a havstulpaner. I 
november syntes inte en enda krabbtaska på rev 1A-1. Orsaken är osäker men kan 
bero på födobrist, krabborna åt upp alla havstulpaner under hösten och tvingades 
sedan leta efter föda på andra ställen.  
Utläggningen av reven har skett med varierande framgång. En del av reven har sjunkit 
djupt ner i omgivande mjukbotten, och delvis kollapsat (gäller främst rev 1C-2, 1B-1 
och till mindre del rev 2A-1 och 2A-2). Det intressanta är att att fiskförekomsten på 
rev 1B-1 är lika stor som på de mer ”välgjorda” reven.  
Dokumentation med ROV-teknik har visat sig ge goda möjligheter till karakterisering 
av berörda marina miljöer och till beskrivning av huvuddragen i 
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kolonisationsförloppen efter etablering av artificiella rev. När det gäller mer ingående 
analyser av antalet arter på mjuk- och hårdbotten, bör tekniken kompletteras med 
provtagning eftersom ROV-teknik endast kan dokumentera arter som lever på hårda 
substrat och det är praktiskt taget omöjligt att identifiera arter < 1 cm. Därför skulle 
det vara ett effektivt hjälpmedel att vid framtida undersökningar även samla in prover 
med ROV:en, en teknik som blev tillgänglig när den nyaste ROV:en köptes in.  
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10. Appendix  
 
Appendix 1. 
Artlista över samtliga de arter som observerades genom provfiske, dykundersökningar 
och ROV-filmningar på de artificiella reven. Artlistan är uppdelad i fiskar, ryggrads-
lösa djur och alger, samt med namnen i latin-svensk ordning och svensk-latin ordning. 
 
FISKAR  (Latinska-Svenska namn) 
 
Agonus cataphractus  
Anarhichas lupus 
Anguilla anguilla  
Aphia minuta 
Callionymus lyra  
Centrolabrus exoletus  
Chelidonichthys gurnardus 
Clupea harengus 
Ctenolabrus rupestris  
Cyclopterus lumpus 
Cyngnathus acus 
Entelurus aequoraeus  
Gadus morhua  
Gobius niger  
Gobiusculus flavescens  
Hippoglossoides platessoides  
Labrus berggylta  
Labrus bimaculatus  
Limanda limanda  
Merlangius merlangus  
Microstomus kitt  
Molva molva 
Myoxocephalus scorpius 
Nerophis lumbriciformis 
Pholis gunnellus  
Platichthys flesus  
Pleuronectes platessa  
Pollachius pollachius 
Pollachius virens 
Pomatoschistus spp.  
Psetta maxima 
Raniceps raninus  
Scomber scombrus 
Scophthalmus rhombus  
Solea solea  
Sprattus sprattus 
Symphodus melops  
Syngnathus acus  
Taurulus bubalis 
Thorogobius ephippiatus  

 
Skäggsimpa 
Havskatt  
Ål 
Klarbult 
Randig sjökock 
Grässnultra 
Knot 
Sill 
Stensnultra 
Sjurygg 
Större kantnål 
Större havsnål 
Torsk 
Svart smörbult 
Sjustrålig smörbult 
Lerskädda 
Berggylta 
Blågylta 
Sandskädda 
Vitling 
Bergskädda 
Långa 
Rötsimpa 
Krumnosig havsnål 
Tejstefisk 
Skrubbskädda 
Rödspätta 
Bleka, Lyrtorsk 
Gråsej 
ler/sand/bergstubb 
Piggvar  
Paddtorsk 
Makrill  
Slätvar 
Tunga 
Skarpsill 
Skärsnultra 
Större kantnål 
Oxsimpa  
Leopardfläckig smörbult 
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Trachurus trachurus 
Trisopterus esmarkii 
Trisopterus minutus 
Zeugopterus punctatus  
Zoarces viviparus  
 
 

Taggmakrill  
Vitlinglyra 
Glyskolja 
Tånglake/ålkusa 
Bergvar 
 
 

 
FISKAR (Svenska-Latinska namn) 
 
Berggylta 
Bergskädda 
Bergvar 
Blågylta 
Bleka, Lyrtorsk 
Glyskolja 
Gråsej 
Grässnultra 
Havskatt  
Klarbult 
Knot 
Krumnosig havsnål 
Långa 
Leopardfläckig smörbult 
ler/sand/bergstubb 
Lerskädda 
Makrill  
Oxsimpa  
Paddtorsk 
Piggvar  
Randig sjökock 
Rödspätta 
Rötsimpa 
Sandskädda 
Sill 
Sjurygg 
Sjustrålig smörbult 
Skäggsimpa 
Skarpsill 
Skärsnultra 
Skrubbskädda 
Slätvar 
Stensnultra 
Större havsnål 
Större kantnål 
Större kantnål 
Svart smörbult 
Taggmakrill  
Tånglake/ålkusa 
Tejstefisk 

Labrus berggylta  
Microstomus kitt  
Zeugopterus punctatus  
Labrus bimaculatus  
Pollachius pollachius 
Trisopterus minutus 
Pollachius virens 
Centrolabrus exoletus  
Anarhichas lupus 
Aphia minuta 
Chelidonichthys gurnardus 
Nerophis lumbriciformis 
Molva molva 
Thorogobius ephippiatus  
Pomatoschistus spp.  
Hippoglossoides platessoides  
Scomber scombrus 
Taurulus bubalis 
Raniceps raninus  
Psetta maxima 
Callionymus lyra  
Pleuronectes platessa  
Myoxocephalus scorpius 
Limanda limanda  
Clupea harengus 
Cyclopterus lumpus 
Gobiusculus flavescens  
Agonus cataphractus  
Sprattus sprattus 
Symphodus melops  
Platichthys flesus  
Scophthalmus rhombus  
Ctenolabrus rupestris  
Entelurus aequoraeus  
Cyngnathus acus 
Syngnathus acus  
Gobius niger  
Trachurus trachurus 
Zoarces viviparus  
Pholis gunnellus 
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Torsk 
Tunga 
Vitling 
Vitlinglyra 
Ål 

 
Gadus morhua  
Solea solea  
Merlangius merlangus  
Trisopterus esmarkii 
Anguilla anguill

 
 
RYGGRADSLÖSA DJUR  (Latinska-Svenska namn) 
 
Abietinaria abietina 
Actiniarida  
Aeolidoidea sp. 
Aequipecten opercularis 
Alcyonidium diaphanum 
Alcyonidium sp. 
Alcyonium digitatum 
Anthobranchina sp 
Arctica islandica  
Ascidia mentula 
Ascidia virginea 
Ascidiacea 
Ascidiella aspersa 
Ascidiella scabra 
Asterias rubens 
Balanus balanus 
Balanus crenatus 
Boltenia echinata 
Bryozoa (vit förkalkad) 
Buccinum undatum 
Bugula plumosa 
Bugula sp. 
Cancer pagurus 
Carcinus maenas 
Caridea 
Caryophyllia smithii 
Chaetopterus sp. 
Chlamys varia 
Ciona intestinalis 
Cladobranchina sp. 
Corella parallelogramma 
Crossaster papposus 
Cryptosula pallasiana 
Dendrodoa grossularia 
Echinus acutus 
Echinus esculentus 
Electra pilosa 
Flustra foliacea 
Galathea sp. 
Galathea squamifera 

Granpolyp 
Havsanemon 
Nakensnäcka 
Hoppmussla 
Mossdjur 
Mossdjur 
Död mans hand 
Nakensnäcka 
Islandsmussla 
Stor sjöpung 
Slät sjöpung 
Sjöpung 
Vårtig sjöpung 
Sträv sjöpung 
Vanlig sjöstjärna 
Krokspetsig havstulpan 
Slät havstulpan, kölad havstulpan 
Kaktussjöpung 
Mossdjur 
Valthornsnäcka 
Mossdjur 
Mossdjur 
Krabbtaska 
Strandkrabba 
Räka 
Bägarkorall 
havsborstmask 
Solfjädermussla 
Tarmsjöpung 
Nakensnäcka 
Parallellsidig sjöpung 
Solsjöstjärna 
Mossdjur 
Krusbärssjöpung 
Långtaggig sjöborre 
Ätlig sjöborre 
Taggig tångbark 
Brett bladmossdjur 
Trollhummer 
Trollhummer, Tvärfårad kräfta 



 105 

Gibbula sp. Pärlemorsnäcka 
Halecium sp. 
Halichondria bowerbanki 
Halichondria panicea 
Haliclona oculata 
Haliclona sp. 
Halisarca dujardini 
Henricia sp. 
Homarus gammarus 
Hyas araneus 
Hyas coarctatus 
Hydroid lite större brun 
Hydroid stor korta grenar 
Hydroida 
Hydroides norvegica 
Kirchenpaueria pinnata 
Laomedea/Obelia 
Liocarcinus sp. 
Marthasterias glacialis 
Membranipora membranacea 
Metridium senile 
Mytilus edulis 
Neptunea antiqua 
Nucella lapillus 
Nudibranchia 
Ophiodromus flexuosus 
Ophiura sp. 
Pagurus sp. 
Pennatula phosphorea 
Placostegus tridentatus 
Pomatoceros triqueter 
Porifera  
Pseudamussium septem-
radiatum 
Sabella pavonina 
Scypha ciliata 
Scypha sp. 
Securiflustra securifrons 
Sepiola norvegica 
Serpulidae 
Sertularella sp. 
Styela sp. 
Suberites ficus 
Tubularia indivisa 
Tubularia larynx 
Turitella communis 
Urticina felina 
Virgularia mirabilis 
 

Hydroid 
Brödsvamp 
Brödsvamp 
Svampdjur 
Svampdjur 
Svampdjur 
Sjöstjärna 
Hummer 
Maskeringskrabba, Hövre 
Maskeringskrabba, Hövre 
Hydroid 
Hydroid 
Hydroider 
Havsborstmask 
Fin fjäderpolyp 
Klockpolyp 
Simkrabba 
Ishavsstjärna 
Slät tångbark 
Havsnejlika 
Blåmussla 
Neptunussnäcka 
Purpursnäcka 
Nakensnäckor 
Havsborstmask 
Sandbottenormstjärna 
Eremitkräfta 
Sjöpenna, Tandpetare 
Havsborstmask 
Trekantsmask 
Svampdjur 
Sjustrålig kammussla 
 
Påfågelsrörmask 
Kalksvamp 
Kalksvamp 
Smalt bladmossdjur 
10-armad bläckfisk 
Kalkrörmaskar 
Hydroid 
Sjöpung 
Eremitkräftsvamp 
Stor rörpolyp 
Grenig rörpolyp 
Tornsnäcka 
Havsros 
Liten piprensare 

  



 106 

RYGGRADSLÖSA DJUR (Svenska-latinska namn) 
 
Bägarkorall 
Blåmussla 
Brett bladmossdjur 
Brödsvamp 
Brödsvamp 
Död mans hand 
Eremitkräfta 
Eremitkräftsvamp 
Fin fjäderpolyp 
Granpolyp 
Grenig rörpolyp 
Havsanemon 
havsborstmask 
Havsborstmask 
Havsborstmask 
Havsborstmask 
Havsnejlika 
Havsros 
Hoppmussla 
Hummer 
Hydroid 
Hydroid 
Hydroid 
Hydroid 
Hydroider 
Ishavsstjärna 
Islandsmussla 
Kaktussjöpung 
Kalkrörmaskar 
Kalksvamp 
Kalksvamp 
Klockpolyp 
Krabbtaska 
Krokspetsig havstulpan 
Krusbärssjöpung 
Långtaggig sjöborre 
Liten piprensare 
Maskeringskrabba, Hövre 
Maskeringskrabba, Hövre 
Mossdjur 
Mossdjur 
Mossdjur 
Mossdjur 
Mossdjur 
Mossdjur 
Nakensnäcka 
Nakensnäcka 
Nakensnäcka 

Caryophyllia smithii 
Mytilus edulis 
Flustra foliacea 
Halichondria bowerbanki 
Halichondria panicea 
Alcyonium digitatum 
Pagurus sp. 
Suberites ficus 
Kirchenpaueria pinnata 
Abietinaria abietina 
Tubularia larynx 
Actiniarida  
Chaetopterus sp. 
Hydroides norvegica 
Ophiodromus flexuosus 
Placostegus tridentatus 
Metridium senile 
Urticina felina 
Aequipecten opercularis 
Homarus gammarus 
Halecium sp. 
Hydroid lite större brun 
Hydroid stor korta grenar 
Sertularella sp. 
Hydroida 
Marthasterias glacialis 
Arctica islandica  
Boltenia echinata 
Serpulidae 
Scypha ciliata 
Scypha sp. 
Laomedea/Obelia 
Cancer pagurus 
Balanus balanus 
Dendrodoa grossularia 
Echinus acutus 
Virgularia mirabilis 
Hyas araneus 
Hyas coarctatus 
Alcyonidium diaphanum 
Alcyonidium sp. 
Bryozoa (vit förkalkad) 
Bugula plumosa 
Bugula sp. 
Cryptosula pallasiana 
Aeolidoidea sp. 
Anthobranchina sp. 
Cladobranchina sp. 
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Nakensnäckor 
Neptunussnäcka 
Påfågelsrörmask 
Parallellsidig sjöpung 
Pärlemorsnäcka 
Purpursnäcka 
Räka 
Sandbottenormstjärna 
Simkrabba 
Sjöpenna, Tandpetare 
Sjöpung 
Sjöpung 
Sjöstjärna 
Sjustrålig kammussla 
Slät havstulpan, kölad havs-
tulpan 
Slät sjöpung 
Slät tångbark 
Smalt bladmossdjur 
Solfjädermussla 
Solsjöstjärna 
Stor rörpolyp 
Stor sjöpung 
Strandkrabba 
Sträv sjöpung 
Svampdjur 
Svampdjur 
Svampdjur 
Svampdjur 
Taggig tångbark 
Tarmsjöpung 
Tioarmad bläckfisk 
Tornsnäcka 
Trekantsmask 
Trollhummer 
Trollhummer, tvärfårad kräfta 
Valthornsnäcka 
Vanlig sjöstjärna 
Vårtig sjöpung 
Ätlig sjöborre 

Nudibranchia 
Neptunea antiqua 
Sabella pavonina 
Corella parallelogramma 
Gibbula sp. 
Nucella lapillus 
Caridea 
Ophiura sp. 
Liocarcinus sp. 
Pennatula phosphorea 
Ascidiacea 
Styela sp. 
Henricia sp. 
Pseudamussium septemradiatum 
 
Balanus crenatus 
Ascidia virginea 
Membranipora membranacea 
Securiflustra securifrons 
Chlamys varia 
Crossaster papposus 
Tubularia indivisa 
Ascidia mentula 
Carcinus maenas 
Ascidiella scabra 
Haliclona oculata 
Haliclona sp. 
Halisarca dujardini 
Porifera  
Electra pilosa 
Ciona intestinalis 
Sepiola norvegica 
Turitella communis 
Pomatoceros triqueter 
Galathea sp. 
Galathea squamifera 
Buccinum undatum 
Asterias rubens 
Ascidiella aspersa 
Echinus esculentus
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ALGER (Latinska-svenska namn) 
 
- 
Apoglossum ruscifolium 
Bonnemaisonia asparagoides 
Bonnemaisonia hamifera 
Brongniartella byssoides  
Ceramium nodulosum  
Coccotylus truncatus  
(Cyanophyta) 
Cystoclonium purpureum 
Delesseria sanguinea 
Desmarestia aculeata 
Desmarestia viridis 
Ectocarpus sp. 
Heterosiphonia japonica 
Heterosiphonia plumosa 
Laminaria saccharina 
Lithothamnion sp./ 
Phymatolithon sp 
Lomentaria clavellosa 
Odonthalia dentata 
Phycodrys rubens 
Plumaria plumosa 
Polysiphonia elongata 
Polysiphonia fibrillosa 
Polysiphonia fucoides 
Polysiphonia stricta 
Pterothamnion plumula 
Rhodomela confervoides 

Mörkviolett krusta 
Liten nervtång 
Sparrisalg 
Rödtofsing 
Julgransalg 
Rödsleke 
Rödtång 
(Blågröna alger) 
Havsborsting 
Nervtång 
Taggtång 
Peruktång 
Rödalg 
Japanplym 
Rödfjäder 
Skräppetare 
 
Kalkalg 
Rosenröding 
Tandtång 
Ekbladsalg, Ekblading 
Havsfjäder 
Långsträckt rödslick 
Violett fjäderslick 
Fjäderslick 
Späd rödslick 
Havsdun 
Rödris 

 
 

 

 
ALGER (Svenska-latinska namn) 
 
(Blågröna alger) 
Ekbladsalg, Ekblading 
Fjäderslick 
Havsborsting 
Havsdun 
Havsfjäder 
Japanplym 
Julgransalg 
Kalkalg 
Långsträckt rödslick 
Liten nervtång 
Mörkviolett krusta 
Nervtång 
Peruktång 
Rödalg 

 (Cyanophyta) 
Phycodrys rubens 
Polysiphonia fucoides 
Cystoclonium purpureum 
Pterothamnion plumula 
Plumaria plumosa 
Heterosiphonia japonica 
Brongniartella byssoides  
Lithothamnion sp./ Phymatolithon sp. 
Polysiphonia elongata 
Apoglossum ruscifolium 
- 
Delesseria sanguinea 
Desmarestia viridis 
Ectocarpus sp. 
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Rödfjäder 
Rödris 
Rödsleke 
Rödtång 
Rödtofsing 
Rosenröding 
Skräppetare 
Späd rödslick 
Sparrisalg 
Taggtång 
Tandtång 
Violett fjäderslick 

Heterosiphonia plumosa 
Rhodomela confervoides 
Ceramium nodulosum  
Coccotylus truncatus  
Bonnemaisonia hamifera 
Lomentaria clavellosa 
Laminaria saccharina 
Polysiphonia stricta 
Bonnemaisonia asparagoides 
Desmarestia aculeata 
Odonthalia dentata 
Polysiphonia fibrillo
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Appendix 5.1.  
Antalet dragna tinor, antalet fångade fullmåliga och undermåliga, antalet hanar, honor 
med yttre rom (myr) och utan, antalet återfångade redan märkta och antalet nymärkta 
humrar samt antalet fångade krabbor redovisat för varje fiskeperiod. 
 
Tanneskärsreferensen

Period ant tinor ant F ant U hanar honor myr återf nymärkt Tot Krabbor %märkta kontroll
Sommar-03 100 54 55 75 34 4 13 100 113 52 11,5%
Hösten-03 106 45 33 42 36 6 16 62 78 229 20,5%
Sommar-04 108 84 34 85 33 4 50 68 118 46 42,4%
Hösten-04 86 45 23 49 19 2 22 44 66 98 33,3%
Sommar-05 107 39 21 26 34 11 19 41 60 32 31,7%
Hösten-05 102 64 20 54 30 6 38 46 84 163 45,2%
Sommar-06 100 79 19 49 49 16 38 60 98 74 38,8%
Hösten-06 77 63 16 51 28 5 34 45 79 134 43,0%

Tanneskärsreven

Period ant tinor ant F ant U hanar honor myr återf nymärkt Tot Krabbor %märkta revet
Sommar-03 100 3 6 8 1 0 0 9 9 12 0,0%
Hösten-03 113 75 46 79 42 9 34 87 121 22 28,1%
Sommar-04 109 51 46 76 21 6 54 43 97 21 55,7%
Hösten-04 108 158 71 133 96 22 93 136 229 14 40,6%
Sommar-05 109 26 27 40 13 4 32 21 53 7 60,4%
Hösten-05 106 143 66 124 86 15 88 124 212 5 41,5%
Sommar-06 110 84 34 88 30 3 89 29 118 3 75,4%
Hösten-06 110 188 50 153 85 16 138 99 237 17 58,2%

Buskärsreferensen

Period ant tinor ant F ant U hanar honor myr återf nymärkt Tot Krabbor %märkta kontroll
Sommar-04 102 119 61 89 90 11 48 131 179 124 26,8%
Hösten-04 84 78 25 65 38 9 20 83 103 215 19,4%
Sommar-05 102 97 21 62 56 30 44 74 118 90 37,3%
Hösten-05 104 119 25 98 46 6 69 73 144 144 47,9%
Sommar-06 110 109 20 84 47 13 77 52 129 154 59,7%
Hösten-06 100 126 28 114 40 8 75 79 154 180 48,7%

Buskärsreven

Period ant tinor ant F ant U hanar honor myr återf nymärkt Tot Krabbor %märkta revet
Sommar-04 116 12 16 21 7 0 8 20 28 256 28,6%
Hösten-04 91 96 54 84 65 12 31 120 151 35 20,5%
Sommar-05 110 88 57 82 63 34 96 47 145 22 66,2%
Hösten-05 108 120 54 103 72 14 66 109 175 47 37,7%
Sommar-06 98 76 41 80 37 5 90 27 117 44 76,9%
Hösten-06 99 116 61 121 56 10 82 95 177 22 46,3%  
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Appendix 5.2.  
Överst: antalet återfångade märkta humrar med avseende på lokalitet vid märkning 
och återfångst för rev (alla fyra sammanslagna) och sammanslagna referensområden. 
Nederst visas motsvarande uppdelat på respektive rev och referensområde. 
 

Till Varav
Från Rev Referens Utanför ! Vandrat Vandrat (%) Ut % Stannat %

Rev 787 74 54 915 128 14 6 86
Referens 122 452 55 629 177 28 9 72
! 909 526 109 1544 305 20 7 80

Totalt Till
Från TN TS TR BO BV BR Utanför ! Vandrat Vandrat % Ut % Stannat %

Tanneskärs Nordrev (TN) 210 20 14 1 0 1 20 266 56 21 8 79

Tanneskärs Sydrev (TS) 17 200 23 1 1 3 19 264 64 24 7 76

Tanneskärsreferensen (TR) 36 31 166 2 3 2 31 271 105 39 11 61

Buskärs Ostrev (BO) 2 0 0 174 6 22 9 213 39 18 4 82

Buskärs Västrev (BV) 0 0 0 7 148 11 6 172 24 14 3 86

Buskärsreferensen (BR) 2 0 0 25 23 284 24 358 74 21 7 79

! 267 251 203 210 181 323 109 1544  
 
 
Appendix 6.1.  
Totalfångster (antal) och andelar för enskilda arter vid provfiske med ryssjor under 
senhösten 2002-2006. 
Art 2003 2004 2005 2006 Totalt % 2003 2004 2005 2006 Totalt %

rev rev rev rev referens referens referens referens
Berggylta 1 3 4 0,3 2 2 0,2
Bergtunga 1 4 7 2 14 0,9 9 2 3 14 1,1
Blågylta 0,0 1 1 0,1
Femtömmad skärlånga 0,0 1 1 2 0,2
Glyskolja 22 28 50 3,4 15 7 22 1,8
Gråsej 4 1 13 18 1,2 94 2 1 39 136 11,0
Grässnultra 81 15 62 423 581 39,4 3 9 13 25 2,0
Gulål 12 11 22 5 50 3,4 2 21 11 3 37 3,0
Havskatt 1 1 0,1 0,0
Klarbult 1 1 0,1 0,0
Lyrtorsk 9 5 9 23 1,6 3 3 0,2
Långa 1 1 2 0,1 0,0
Oxsimpa 0,0 1 7 4 12 1,0
Paddtorsk 0,0 1 1 0,1
Randig sjökock 2 1 3 0,2 1 8 1 4 14 1,1
Rödspotta 6 4 13 23 1,6 2 39 21 4 66 5,4
Rötsimpa 8 16 6 30 2,0 9 22 13 9 53 4,3
Sandskädda 4 6 3 13 0,9 5 17 14 2 38 3,1
Sill 1 1 0,1 0,0
Skrubbskädda 1 2 3 0,2 2 2 4 1 9 0,7
Skäggsimpa 0,0 1 1 0,1
Skärsnultra 64 4 4 31 103 7,0 22 40 62 5,0
Stensnultra 23 47 82 72 224 15,2 46 118 121 70 355 28,8
Större havsnål 2 2 0,1 0,0
Större kantnål 1 1 0,1 2 2 0,2
Svart smörbult 3 6 4 13 0,9 8 10 12 2 32 2,6
Taggmakrill 1 1 0,1 1 1 0,1
Tejstefisk 1 1 2 0,1 2 1 6 4 13 1,1
Torsk 48 117 67 68 300 20,3 22 123 65 38 248 20,1
Tungevar 0,0 1 1 0,1
Tånglake 2 4 3 9 0,6 6 17 28 7 58 4,7
Vitling 1 1 2 0,1 1 13 2 1 17 1,4
Äkta tunga 1 1 0,1 1 1 3 1 6 0,5
Summa 256 250 311 658 1475 229 416 382 204 1231
Antal fiskarter 15 20 18 13 27 18 20 21 20 28

Eremitkräfta 6 30 16 2 54 10,3 21 104 56 16 197 13,7
Havskräfta 1 1 0,2 4 2 6 0,4
Hummer 14 34 26 11 85 16,2 15 21 10 1 47 3,3
Krabba 16 59 52 42 169 32,1 22 70 20 31 143 10,0
Maskeringskrabba 41 36 17 1 95 18,1 35 63 145 45 288 20,1
Simkrabba 15 3 1 19 3,6 21 99 27 6 153 10,7
Spindelkrabba 0,0 2 2 0,1
Strandkrabba 49 24 18 12 103 19,6 128 206 197 66 597 41,6
Trollhummer 0,0 1 1 0,1
Summa 141 186 130 69 526 242 569 458 165 1434
Antal kräftdjursarter 6 6 6 6 7 6 8 8 6 9  
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Appendix 6.2.  
Totalfångster (antal) och andelar för enskilda arter vid provfiske med ryssjor under 
sommaren 2003-2006. 
Art 2002 2003 2004 2005 2006 Totalt % 2002 2003 2004 2005 2006 Totalt %

rev rev rev rev rev ref ref ref ref ref
Berggylta 1 1 2 0,1 1 1 0,1
Bergtunga 0,0 1 1 0,1
Bergvar 1 1 0,0 1 1 0,1
Blankål 1 1 0,0 0,0
Blågylta 1 1 0,0 0,0
Femtömmad skärlånga 0,0 2 2 0,2
Glyskolja 5 13 41 40 99 4,9 2 15 9 5 31 2,7
Gråsej 24 24 1,2 58 58 5,0
Grässnultra 42 18 147 455 662 32,5 23 6 9 17 55 4,7
Gulstrimmig mullus 0,0 3 3 0,3
Gulål 3 10 5 2 6 26 1,3 1 4 1 4 13 23 2,0
Krumnosig havsnål 1 1 0,0 1 1 0,1
Lyrtorsk 3 2 5 6 16 0,8 1 1 0,1
Långa 1 3 4 0,2 0,0
Mindre havsnål 0,0 1 1 0,1
Mindre kantnål 0,0 2 2 0,2
Oxsimpa 1 1 0,0 1 2 2 2 1 8 0,7
Paddtorsk 1 1 0,0 1 1 0,1
Randig sjökock 6 2 1 2 11 0,5 1 5 1 4 2 13 1,1
Rödspotta 2 13 6 2 3 26 1,3 1 17 17 5 10 50 4,3
Rötsimpa 6 13 2 6 27 1,3 5 19 10 8 4 46 3,9
Sandskädda 1 6 4 1 12 0,6 2 4 4 3 7 20 1,7
Sill 1 1 0,0 1 1 0,1
Sjustrålig smörbult 1 1 0,0 2 2 0,2
Skrubbskädda 4 4 0,2 1 1 2 4 0,3
Skäggsimpa 1 1 2 0,1 1 1 2 0,2
Skärsnultra 21 128 15 106 347 617 30,3 13 111 9 105 60 298 25,6
Stensnultra 49 43 3 39 88 222 10,9 37 61 1 103 97 299 25,6
Större havsnål 1 1 1 3 0,1 4 1 3 4 12 1,0
Större kantnål 1 3 4 0,2 3 1 3 7 0,6
Svart smörbult 4 9 4 12 29 1,4 6 16 3 6 32 63 5,4
Taggmakrill 1 1 0,0 2 2 0,2
Tejstefisk 0,0 2 1 3 3 9 0,8
Torsk 7 41 47 77 52 224 11,0 4 39 36 13 26 118 10,1
Tånglake 0,0 2 1 2 5 0,4
Tångsnälla 0,0 2 1 3 0,3
Vitling 2 4 1 2 9 0,4 2 3 9 2 5 21 1,8
Äkta tunga 2 2 0,1 1 1 2 0,2
Summa 103 351 121 443 1016 2034 80 377 121 286 302 1166
Antal fiskarter 12 21 16 17 14 30 14 23 20 19 24 35

Eremitkräfta 31 24 1 1 57 8,4 13 52 39 21 18 143 12,9
Havskräfta 0,0 1 1 0,1
Hummer 1 9 9 38 27 84 12,3 7 2 7 16 1,4
Krabba 39 70 9 59 17 194 28,5 14 93 43 13 59 222 20,1
Maskeringskrabba 122 80 1 5 208 30,5 69 77 30 23 39 238 21,5
Sandräka 0,0 1 1 0,1
Simkrabba 34 28 62 9,1 8 51 45 20 29 153 13,8
Spindelkrabba 0,0 4 4 0,4
Strandkrabba 20 33 6 11 6 76 11,2 16 61 18 64 161 320 29,0
Trollhummer 0,0 2 2 1 1 6 0,5
Vanlig tångräka 0,0 1 1 0,1
Summa 247 244 25 114 51 681 120 344 178 144 318 1105
Antal kräftdjursarter 6 6 4 5 4 6 5 8 7 7 8 11  
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Appendix 6.3.  
Totalfångster (antal) och andelar för enskilda arter vid provfiske med nätlänkar under 
senhösten 2003-2006. 
Art 2003 2004 2005 2006 Totalt % 2003 2004 2005 2006 Totalt %

rev rev rev rev referens referens referens referens
Berggylta 6 10 13 29 1,8 1 6 5 12 0,4
Bergtunga 1 3 4 0,2 1 1 0,0
Bergvar 1 1 2 0,1 1 1 2 0,1
Blågylta 1 1 0,1 0,0
Fenknot 0,0 1 2 3 0,1
Fjärsing 0,0 1 1 0,0
Glyskolja 6 5 56 32 99 6,1 3 4 39 9 55 1,8
Gråsej 4 12 2 2 20 1,2 14 1 1 16 0,5
Grässnultra 1 14 15 0,9 0,0
Knot 0,0 2 1 3 0,1
Krumnosig havsnål 0,0 1 1 0,0
Kummel 0,0 1 1 0,0
Lerskädda 1 1 0,1 4 4 6 14 0,5
Lyrtorsk 3 1 12 11 27 1,7 2 2 0,1
Långa 1 1 0,1 0,0
Makrill 1 1 2 0,1 5 2 4 2 13 0,4
Mindre havsnål 0,0 1 1 0,0
Oxsimpa 0,0 1 1 2 0,1
Piggvar 1 1 0,1 0,0
Randig sjökock 3 1 3 1 8 0,5 2 1 4 9 16 0,5
Rödspotta 35 57 79 32 203 12,6 109 156 151 84 500 16,3
Rötsimpa 14 18 13 12 57 3,5 12 20 12 5 49 1,6
Sandskädda 99 134 93 27 353 21,9 247 429 434 349 1459 47,4
Skrubbskädda 4 3 7 2 16 1,0 67 51 111 56 285 9,3
Skäggsimpa 2 2 0,1 8 3 6 4 21 0,7
Skärsnultra 2 5 10 17 1,1 1 2 2 5 0,2
Slätvar 1 1 2 0,1 0,0
Staksill 0,0 1 1 0,0
Stensnultra 2 1 9 10 22 1,4 1 1 2 0,1
Större havsnål 1 1 0,1 0,0
Svart smörbult 1 1 0,1 0,0
Taggmakrill 0,0 2 2 0,1
Torsk 60 248 204 130 642 39,8 50 153 68 53 324 10,5
Tungevar 0,0 1 1 2 0,1
Vitling 13 45 2 60 3,7 29 137 21 21 208 6,8
Äkta tunga 6 7 9 4 26 1,6 17 17 23 16 73 2,4
Öring 0,0 1 1 0,0
Totalt 261 534 509 308 1612 573 992 890 620 3075
Antal fiskarter 17 14 19 20 26 19 20 18 20 30

Eremitkräfta 55 16 8 1 80 6,3 43 46 33 29 151 7,0
Havskräfta 1 2 2 5 0,4 2 2 4 0,2
Hummer 13 30 63 60 166 13,1 9 2 4 5 20 0,9
Krabba 159 212 165 151 687 54,4 143 166 126 208 643 29,9
Maskeringskrabba 21 1 1 23 1,8 48 33 25 26 132 6,1
Simkrabba 117 9 1 1 128 10,1 250 182 93 138 663 30,8
Spindelkrabba 0,0 2 2 0,1
Strandkrabba 122 23 25 4 174 13,8 79 76 196 181 532 24,7
Trollhummer 0,0 1 2 3 0,1
Totalt 488 292 263 220 1263 572 510 481 587 2150
Antal fiskarter 7 6 6 7 7 6 9 8 6 9  
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Appendix 7.1.a  
Förekomsten av fisk i Tanneskärs fredningsområde med avseende på Område, Revtyp 
och Tillfälle (1 = Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = Sensommar 2003, 
5 = Höst 2003, 6 = Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = Vår 2005, 10 
= Sensommar 2005, 11 = Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006). 
 
Lokal Artificiella rev Naturliga rev 
Tillfälle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Familj Art   
Anguillidae Ål                       x 
Clupeidae  
(Sillfiskar) Sill   x                     

Gadidae  
(Torskfiskar) Torsk   x x x x x x x x x x x  x x x  x x x x x 

 Torsk (årsyngel)  x x x x x x  x x x  x x x x  x x  x x x 
 Vitling  x x x x    x     x          
 Vitling (juvenil)  x    x             x  x  x 
 Bleka, Lyrtorsk                        
 Gråsej      x                  
 Vitlinglyra                        
 Glyskolja      x x  x x x             
 Paddtorsk            x   x  x    x x x 
 Långa                        
Syngnathidae  
(Kantnålsfiskar) Större havsnål            x          x  

 Större kantnål    x   x     x          x  
 Mindre kantnål                        
 Tångsnälla                   x     
Agonidae  
(Skäggsimpor) Skäggsimpa  x                      

Cottidae  
(Simpor, Ulkar) 

Rötsimpa/ 
Oxsimpa    x       x x   x    x x    

Cyclopteridae  
(Sjuryggar) Sjurygg                        

Triglidae (Knotar) Knot                        
Ammodytidae  
(Tobisfiskar) Tobis                       x 

Pholicidae  
(Tejstefiskar) Tejstefisk     x        x x   x   x   x 

Callonymidae  
(Sjökockar) Randig sjökock x x x x    x    x x  x x  x   x  x 

Gobidae  
(Smörbultar) Glasbult  x  x     x  x x  x  x   x  x x x 

 Svart smörbult   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Sjustrålig smörbult x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Ler-/Sandstubb x x x x x x x  x x x x x x x x  x x x x x x 

 Leopardfläckig 
smörbult         x x x    x x  x   x  x 

Labridae  
(Läppfiskar) Grässnultra   x x x x x  x x x    x x x x x  x x x 

 Stensnultra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Berggylta    x   x  x x x          x   
 Blågylta    x  x x  x x x        x     
 Skärsnultra   x x  x x  x x x x x  x x x x x  x x x 
Zoarcidae  
(Tånglakefiskar) Tånglake/Ålkusa        x       x         

Stichaeidae  
(Taggryggade fiskar) Tångsnärta                        

Boticidae (Varar) Småvar                 x x     x 
 Slätvar                        
 Bergvar              x x   x   x x x 
Pleuronectidae 
(Skäddor) Lerskädda x                       

 Sandskädda x x x x           x  x       
 Bergskädda                        
 Skrubbskädda   x x     x        x  x x x  x 
 Rödspotta x x   x x x x        x x x      
Solecidae (Tungor) Tunga    x                    
Totalt antal taxa/tillfälle x revtyp x omr. 7 10 12 17 9 12 12 7 15 11 14 15 8 9 14 11 13 12 13 8 16 13 18 
Totalt antal taxa/revtyp x område 26 28 
Totalt antal taxa/område 33 
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Appendix 7.1.b  
Förekomsten av fisk i Buskärs fredningsområde med avseende på Område, Revtyp 
och Tillfälle (1 = Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = Sensommar 2003, 
5 = Höst 2003, 6 = Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = Vår 2005, 10 
= Sensommar 2005, 11 = Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006). 
 
Lokal Artificiella rev Naturliga rev 
Tillfälle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Familj Art   
Anguillidae Ål       x  x     x  x     x 
Clupeidae  
(Sillfiskar) Sill  x           x         

Gadidae  
(Torskfiskar) Torsk x x x x x x x x x x   x  x x x x x x x 

 Torsk (årsyngel) x x  x x x x x x   x x x  x x  x x x 
 Vitling x x x x x       x x x x  x     
 Vitling (juvenil) x   x x       x    x      
 Bleka, Lyrtorsk  x    x x               
 Gråsej x   x x x x  x       x     x 
 Vitlinglyra x                     
 Glyskolja    x x x x x x     x  x x  x x x 
 Paddtorsk         x  x x    x  x x x x 
 Långa        x x             
Syngnathidae  
(Kantnålsfiskar) Större havsnål    x      x  x  x  x x  x   

 Större kantnål  x   x     x x   x        
 Mindre kantnål                      
 Tångsnälla                      
Agonidae  
(Skäggsimpor) Skäggsimpa    x      x   x         

Cottidae  
(Simpor, Ulkar) 

Rötsimpa/ 
Oxsimpa x x  x x x     x x  x x x  x    

Cyclopteridae  
(Sjuryggar) Sjurygg   x                   

Triglidae (Knotar) Knot     x                 
Ammodytidae  
(Tobisfiskar) Tobis                    x  

Pholicidae  
(Tejstefiskar) Tejstefisk          x x     x   x x x 

Callonymidae  
(Sjökockar) Randig sjökock x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Gobidae  
(Smörbultar) Glasbult     x   x x x     x   x  x x 

 Svart smörbult  x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x 
 Sjustrålig smörbu x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Ler-/Sandstubb x x x x x  x x x x  x x x  x x  x x x 

 Leopardfläckig 
smörbult       x x x    x   x x x x x x 

Labridae  
(Läppfiskar) Grässnultra x x  x x x x x x x  x x x x x x x x x x 

 Stensnultra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 Berggylta x x  x x  x x x x x x x x x x x x x x x 
 Blågylta x x  x x  x x x x x x x x x x x x x x x 
 Skärsnultra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Zoarcidae  
(Tånglakefiskar) Tånglake/Ålkusa      x            x    

Stichaeidae  
(Taggryggade fiskar) Tångsnärta                    x  

Boticidae (Varar) Småvar                x      
 Slätvar x                     
 Bergvar    x      x  x x x x x   x x x 
Pleuronectidae 
(Skäddor) Lerskädda          x x           

 Sandskädda   x x     x x x x  x       x 
 Bergskädda    x   x   x x x          
 Skrubbskädda   x x      x x   x x     x  
 Rödspotta x x      x    x  x x x x     
Solecidae (Tungor) Tunga                      
Totalt antal taxa/tillfälle x revtyp x omr. 15 16 10 20 17 11 17 15 18 20 15 18 15 20 15 22 15 13 16 19 19 
Totalt antal taxa/revtyp x område 33 33 
Totalt antal taxa/område 39 
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Appendix 7.1c  
Förekomsten av fisk i kontrollområdet med avseende på Område  och Tillfälle (1 = 
Höst 2002, 2 = Vår 2003, 3 = Sommar 2003, 4 = Sensommar 2003, 5 = Höst 2003, 6 
= Vår 2004, 7 = Sensommar 2004, 8 = Höst 2004, 9 = Vår 2005, 10 = Sensommar 
2005, 11 = Höst 2005 och 12 = Sensommar 2006). 
 
Lokal Naturliga rev 
Tillfälle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Familj Art  
Anguillidae Ål       x      
Clupeidae  
(Sillfiskar) Sill             

Gadidae  
(Torskfiskar) Torsk x  x  x x x x x x x  

 Torsk (årsyngel)   x x x  x x  x  x 
 Vitling x   x      x   
 Vitling (juvenil)       x      
 Bleka, Lyrtorsk    x         
 Gråsej   x         x 
 Vitlinglyra             
 Glyskolja        x    x 
 Paddtorsk      x x x  x x x 
 Långa             
Syngnathidae 
(Kantnålsfiskar) Större havsnål x x      x   x  

 Större kantnål x        x   x 
 Mindre kantnål x            
 Tångsnälla             
Agonidae  
(Skäggsimpor) Skäggsimpa    x         

Cottidae  
(Simpor, Ulkar) 

Rötsimpa/ 
Oxsimpa x  x   x x   x x x 

Cyclopteridae 
(Sjuryggar) Sjurygg             

Triglidae (Knotar) Knot x  x          
Ammodytidae 
(Tobisfiskar) Tobis   x          

Pholicidae  
(Tejstefiskar) Tejstefisk x x x x  x x x     

Callonymidae 
(Sjökockar) Randig sjökock x x x x x x x x x x x x 

Gobidae  
(Smörbultar) Glasbult        x   x  

 Svart smörbult x x x x x x x x x x x x 
 Sjustrålig smörbult x x x x x x x x x x x x 
 Ler-/Sandstubb x x x x x  x x x x x x 

 Leopardfläckig 
smörbult   x x x  x x  x x x 

Labridae  
(Läppfiskar) Grässnultra   x x x x x x  x x x 

 Stensnultra x x x x x x x x x x x x 
 Berggylta   x x x  x x  x x x 
 Blågylta   x x   x   x  x 
 Skärsnultra x x  x x x    x x x 
Zoarcidae 
(Tånglakefiskar) Tånglake/Ålkusa  x x   x      x 

Stichaeidae 
(Taggryggade fiskar) Tångsnärta             

Boticidae (Varar) Småvar      x       
 Slätvar             
 Bergvar   x x  x x  x  x x 
Pleuronectidae 
(Skäddor) Lerskädda x            

 Sandskädda x  x   x     x  
 Bergskädda       x x  x   
 Skrubbskädda x      x  x x   
 Rödspotta x    x  x   x  x 
Solecidae (Tungor) Tunga             
Totalt antal taxa/tillfälle x revtyp x omr. 19 8 18 16 11 14 19 15 9 17 16 19 
Totalt antal taxa/område 34 
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Appendix 8.1 
Samtliga arter, uppdelade i phyla, som har observerats under ROV-undersökningarna 
2003-2007 på de artificiella reven.  
All the species, divided into phyla, observed during the ROV-surveys of the artificiel 
reefs during 2003-2007.  
 
ARTER 1A-

1 
1B-

1 
1C-

1 
1C-

2 
4A-

1 
2A-

1 
2A-

2 
BLÅGRÖNA ALGER CYANOPHYTA  x    x  x 
BRUNALGER PHAEOPHYCEAE        
Taggtång Desmarestia aculeata x  x  x x  
Skräppetare Laminaria saccharina x  x  x   
Brunalg Halidrys siliquosa x       

RÖDALGER RHODOPHYTA        
Bladformiga rödalger  x  x  x  x 
Ekblading Phycodrus rubens x  x  x  x 
Julgransalg Brogniartella byssoides x  x  x   
Mörkviolett krusta  x  x  x x x 
Nervtång Delesseria sanguinea x x x  x x x 
Rödalg Ceramium sp x      x 
Rödalg sp 1      x x x 
Rödalg sp 2  x  x  x  x 
Rödalg Phyllophora sp x    x  x 
Rödsleke Ceramium virgatum x       
Rödslick Polysiphonia sp x  x  x   
Kalkalg Lithothamnion sp/  

Phymatolithon sp 
x  x  x x  

Tandtång Odonthalia dentata x  x  x   
Trådformiga rödalger  x  x  x x x 
SVAMPDJUR PORIFERA        
Svampdjur 1 Porifera        x 
Svampdjur 2 Porifera x       
Svampdjur 3 Porifera    x    
Hornsvamp Haliclona oculata x     x x 
Hornsvamp Haliclona sp       x 
Snoret Halisarca dujardini   x     
Svampdjur Halichondria bowerbanki   x    x 
Svampdjur Porifera        x 
Urnsvamp Scypha ciliata       x 
Svampdjur Suberites ficus   x   x x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA        
Bägarkorall Caryophyllia smithii  x x  x   
Död mans hand Alcyonium digitatum x x x  x x x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx x x x  x x x 
Havsanemon Anthozoa x      x 
Havsnejlika Metridium senile x x x  x x x 
Havsros Urticina felina       x 
Hydroid Abietinaria abietina x       
Hydroid Laomedea sp/Obelia sp x  x  x   
Hydroid liten brun Hydroida  x x x x x x x 
Hydroid stor ljusbrun Sertularella sp x    x  x 
Hydroid stor korta grenar Hydroid stor korta grenar       x 
Hydroid lite större brun Hydroid lite större brun x x x  x x x 
Stor rörpolyp Tubularia indivisa  x   x   
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA        
Chaetopterus Chaetopterus     x x  
Hydroides Hydroides norvegica x  x x x  x 
Sabella Sabella pavonina     x   
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x x x x 
Kalkrörsmask Serpulidae spp     x x x 
Kalkrörsmask Placostegus tridentatus      x  
BLÖTDJUR MOLLUSCA        
Bläckfisk Sepiola norvegica       x 
Kammussla Aquipecten opercularis  x      
Kammussla Chlamys varia      x  
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Nakensnäcka Aeolidoidea sp    x    
Nakensnäcka gul grenig Cladobranchina sp   x  x   
Nakensnäcka vit-orange Cladobranchina sp   x    x 
Nakensnäcka vitprickig Anthobranchina sp       x 
Neptunsnäcka Neptunea antiqua     x   
Purpursnäcka Nucella lapillus     x   
Pärlemosnäcka Gibbula sp   x    x 
Sjustrålig kammussla Pseudamussium 

septemradiatum 
 x      

Tornsnäcka Turitella communis    x    
Valthornssnäcka Bucchinum undatum x x     x 
KRÄFTDJUR CRUSTACEA        
Eremitkräfta Pagurus sp  x x x x x x 
Havstulpan Balanus balanoides x  x x x x x 
Hummer Humarus gammarus  x    x x 
Krabbtaska Cancer pagurus x x x x x x x 
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus x  x x  x x 
Maskeringskrabba 2 Hyas coarctatus x  x     
Räka 1 Caridea  x x   x  
Räka 2 Caridea  x      
Räka 3 Caridea x       
Simkrabba Liocarcinus sp   x     
Trollhummer Galathea squamifera x x   x x  
Vanlig strandkrabba Carcinus maenas      x x 
MOSSDJUR BRYOZOA        
Brett bladmossdjur Flustra foliacea x  x     
Cryptosula Cryptosula pallasiana x x x x x x x 
Lädermossdjur Alcyonidium sp     x   
Mossdjur rund m topp Bryozoa     x   
Mossdjur, rund vit Bryozoa x  x   x  
Mossdjur sp Bryozoa  x x   x   
Slät tångbark Membranipora membranacea x    x   
Spiralmossdjur Bugula plumosa x x x x x  x 
Taggig tångbark Electra pilosa x       
Upprätt lädermossdjur Alcyonidium diaphanum x     x  
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA        
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis x x x  x x x 
Sjöstjärna Henricia spp x     x  
Toppig sjöborre Echinus acutus      x  
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x x x x 
Ätlig sjöborre Echinus esculentus x      x 
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA        
Kaktussjöpung Boltenia echinata     x   
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma x x x   x x 
Sjöpung koloni Ascidiacea      x  
Slät sjöpung Ascidia virginea   x   x x 
Stor sjöpung Ascida mentula x    x x x 
Sträv sjöpung Ascidiella scabra x  x   x x 
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp x x x   x x 
Styela  Styela sp    x    
Tarmsjöpung Ciona intestinalis x  x  x x x 
Vårtig sjöpung Ascidiella aspersa   x  x x x 
BENFISKAR OSTEICHTYES        
Berggylta Labrus berggylta x x   x x  
Bergvar Zeugopterus punctatus      x  
Bleka/Lyrtorsk Pollachius pollachius x  x  x  x 
Blågylta Labrus bimaculatus x x x  x  x 
Fisk (O) - x x x  x x x 

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/  
Aphia minuta 

x x x x x x x 

Glyskolja Trisopterus minutus x x x  x x  
Grässnultra Centrolabrus excoletus x x x  x  x 
Gråsej Pollachius virens x  x  x x  
Kantnål sp      x   

Lerskädda Hippoglossoides 
platessoides 

    x x  
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Oxsimpa Taurulus bubalis  x x     
Paddtorsk Raniceps raninus       x 
Plattfisk (O) -     x x  
Rödspotta Pleuronectes platessa     x   
Sandskädda Limanda limanda      x  
Sandstubb/Lerstubb Pomatoschistus sp     x   
Simpa       x  
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens x x x  x x x 
Sjökock Callionymus sp       x 
Skarpsill Sprattus sprattus       x 
Skrubbskädda Plactichtys flesus x x    x  
Skärsnultra Symphodus melops x x x  x x x 
Smörbult Gobidae spp x x x  x  x 
Stensnultra Ctenolabrus rupestris x x x x x x x 
Större kantnål Cyngnathus acus       x 
Svart smörbult Gobius niger x  x  x  x 
Torsk Gadus morhua x x x x x x x 
Vitlinglyra Merlangius merlangus x  x  x x  
TOTALT/REV 70 38 61 17 68 56 66 
TOTALT        126 
 
 
 
Appendix 8.2 
Taxa observerade på rev 1A-1 under 2004-2007. Revet var färdigställt 20 ok. 2003. 
Taxa observed at reef 1A-1 during 2004-2007.  The reef was finished the 20th of 
October 2003.  
 

Datum  Juli 
2004 

Nov 
2004 

Aug 
2005 

Nov 
2005 

Feb 
2007 

Revålder  9 12 21,5 24,5 39,5 
Transektlängd  616 504 272 378 85 

BLÅGRÖNA ALGER CYANOPHYTA     x  
BRUNALGER PHAEOPHYCEAE  
Taggtång Desmarestia aculeata x  x x  
Skräppetare Laminaria saccharina x x x x x 
Brunalg Halidrys siliquosa   x x  

RÖDALGER RHODOPHYTA  
Bladformiga rödalger    x x  
Ekblading Phycodrus rubens    x  
Gaffeltång Furcellaria lumbricalis      
Julgransalg Brogniartella byssoides   x x  
Mörkviolett krusta    x   
Nervtång Delesseria sanguinea x   x x 
Rödalg Ceramium sp      
Rödalg sp 2  x     
Rödalg Phyllophora sp    x  
Rödsleke Ceramium virgatum x x    
Rödslick Polysiphonia sp x  x   
Spetsbladigt rosenrör Lomentaria orcadensis   x   
Kalkalg Lithothamnion sp/ 

Phymatolithon sp 
    x 

Tandtång Odonthalia dentata   x x x 
Trådformiga rödalger    x x  
TOTALT ANTAL ALGER 6 2 10 11 4 
SVAMPDJUR PORIFERA  
Svampdjur 2 Porifera  x     
Hornsvamp Haliclona oculata     x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Hydroid Abietinaria abietina     x 
Död mans hand Alcyonium digitatum     x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx x x    
Havsanemon Anthozoa   x    
Havsnejlika Metridium senile  x  x x 
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Hydroid liten brun Hydroida   x x x x 
Hydroid stor ljusbrun Sertularella sp     x 
Hydroid lite större brun Hydroida      x 
Hydroid Laomedea/Obelia sp     x 
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Hydroides Hydroides norvegica x     
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Valthornssnäcka Bucchinum undatum  x    
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Havstulpan Balanus balanoides x    x 
Krabbtaska Cancer pagurus x     
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus  x  x  
Maskeringskrabba 2 Hyas coarctatus    x  
Räka 3 Caridea  x    
Trollhummer Galathea squamifera     x 
MOSSDJUR BRYOZOA  
Brett bladmossdjur Flustra foliacea x x    
Cryptosula Cryptosula pallasiana     x 
Mossdjur, rund vit Bryozoa    x  
Mossdjur sp Bryozoa     x  
Slät tångbark Mambranipora 

membranacea 
x    x 

Spiralmossdjur Bugula plumosa    x  
Taggig tångbark Electra pilosa    x x 
Upprätt lädermossdjur Alcyonidium diaphanum   x   
 
 

TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis x  x x  
Sjöstjärna Henricia spp      
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x x 
Ätlig sjöborre Echinus esculentus x     
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma  x x   
Stor sjöpung Ascida mentula   x  x 
Sträv sjöpung Ascidiella scabra   x   
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp  x    
Tarmsjöpung Ciona intestinalis x x    
TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 12 13 8 11 16 
BENFISKAR OSTEICHTYES  
Berggylta Labrus berggylta x x  x  
Bleka/Lyrtorsk Pollachius pollachius   x   
Blågylta Labrus bimaculatus  x x   
Fisk (O) - x x  x  

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

x x x  x 

Glyskolja Trisopterus minutus    x  
Grässnultra Centrolabrus excoletus   x x  
Gråsej Pollachius virens x     
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens  x   x 
Skrubbskädda Plactichtys flesus x     
Skärsnultra Symphodus melops x x x x  
Smörbult Gobidae spp x x x   
Stensnultra Ctenolabrus rupestris x x x x x 
Svart smörbult Gobius niger  x x   
Torsk Gadus morhua x x x   
Vitlinglyra Merlangius merlangus   x   
TOTALT ANTAL FISKARTER 9 10 10 6 3 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 27 25 28 28 23 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 72 
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Appendix 8.3.  
Taxa observerade på rev 1B-1 under 2004-2005. Revet var färdigställt 8 augusti 2003. 
Taxa observed at reef  1B-1 during 2004-2005.  The reef was finished the 8th of 
August 2003. 
 

 

Datum Jan 
2004 

Juli 
2004 

Nov 
2004 

Nov 
2005 

Revålder 6 12 15 27,5 
Transektlängd 178 216 348 208 

RÖDALGER RHODOPHYTA  
Nervtång Delesseria sanguinea  x   
TOTALT ANTAL ALGER 0 1 0 0 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Bägarkorall Caryophyllia smithii    x 
Död mans hand Alcyonium digitatum    x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx  x x x 
Havsnejlika Metridium senile  x  x 
Hydroid liten brun Hydroida   x x x 
Hydroid lite större brun Hydroida   x  
Stor rörpolyp Tubularia indivisa  x   
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Kammussla Aquipecten opercularis    x 
Sjustrålig kammussla Pseudamussium 

septemradiatum 
  x  

Valthornssnäcka Bucchinum undatum  x   
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp  x   
Hummer Homarus gammarus  x   
Krabbtaska Cancer pagurus  x x  
Räka 1 Caridea   x   
Räka 2 Caridea   x   
Trollhummer Galathea squamifera  x   
MOSSDJUR BRYOZOA  
Cryptosula Cryptosula pallasiana  x   
Mossdjur sp Bryozoa   x  
Spiralmossdjur Bugula plumosa  x  x 
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis  x  x 
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x 
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma  x   
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp  x   

TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 2 18 8 10 
BENFISKAR OSTEICHTYES  
Berggylta Labrus berggylta   x x 
Blågylta    x  
Fisk (O) -  x x  

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

x  x x 

Glyskolja Trisopterus minutus  x   
Grässnultra Centrolabrus excoletus   x x 
Oxsimpa Taurulus bubalis  x   
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens   x  
Skrubbskädda Plactichtys flesus x    
Skärsnultra Symphodus melops   x x 
Smörbult Gobidae spp   x  
Stensnultra Ctenolabrus rupestris   x x 
Torsk Gadus morhua  x x x 
TOTALT ANTAL FISKARTER 2 4 10 6 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 4 23 18 16 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVADE PÅ REVET 38 
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Appendix 8.4.  
Taxa observerade på rev 1C-1 under 2004-2007. Revet färdigställdes 10 dec. 2003. 
Taxa observed at reef 1C-1 during 2004-2007. The reef was finished in Dec. 2003. 

Datum Juli 
2004 

Nov 
2004 

Aug 
2005 

Nov 
2005 

Feb 
2007 

Revålder 8,5 11,5 21 24 39 
Transektlängd 356 427 432 206 180 

BRUNALGER PHAEOPHYCEAE  
Skräppetare Laminaria saccharina x x x x  
Taggtång Desmarestia aculeata   x   

RÖDALGER RHODOPHYTA  
Bladformiga rödalger    x x  
Ekblading Phycodrus rubens x   x x 
Julgransalg Brogniartella byssoides   x   
Mörkviolett krusta    x   
Nervtång Delesseria sanguinea x  x  x 
Rödalg sp 2    x   
Rödslick Polysiphonia sp x     
Kalkalg Lithothamnion sp/ 

Phymatolithon sp 
  x  x 

Tandtång Odonthalia dentata   x x  
Trådformiga rödalger    x   
TOTALT ANTAL ALGER 4 1 9 4 3 
SVAMPDJUR PORIFERA  
Snoret Halisarca dujardini     x 
Svampdjur Halichondria bowerbanki     x 
Svampdjur Suberites ficus     x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Bägarkorall Caryophyllia smithii     x 
Död mans hand Alcyonium digitatum   x  x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx  x x x  
Havsnejlika Metridium senile     x 
Hydroid liten brun Hydroida x x x x x 
Hydroid lite större brun Hydroida x x   x 
Hydroid Laomedea/Obelia sp     x 
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Hydroides Hydroides norvegica    x  
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x  x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Nakensnäcka gul grenig Cladobranchina sp     x 
Nakensnäcka vit-orange Aeolidoidea sp x    x 
Pärlemosnäcka Gibbula sp     x 
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp x    x 
Havstulpan Balanus balanoides x x    
Krabbtaska Cancer pagurus x x x   
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus x x    
Maskeringskrabba 2 Hyas coarctatus x x    
Räka Caridea spp    x  
Simkrabba Liocarcinus sp    x  
MOSSDJUR BRYOZOA  
Brett bladmossdjur Flustra foliacea   x   
Cryptosula Cryptosula pallasiana    x x 
Mossdjur, rund vit Bryozoa    x   
Spiralmossdjur Bugula plumosa    x  
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis x   x  
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x x 
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma   x   
Slät sjöpung Ascidia virginea   x  x 
Stor sjöpung Ascida mentula   x  x 
Sträv sjöpung Ascidiella scabra    x  
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp     x 
Tarmsjöpung Ciona intestinalis x x x  x 
Vårtig sjöpung Ascidiella aspersa   x   

TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 12 10 13 10 20 
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BENFISKAR OSTEICHTYES  
Bleka/Lyrtorsk Pollachius pollachius   x x  
Blågylta Labrus bimaculatus   x   
Fisk (O) -  x x   

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

x x x x x 

Glyskolja Trisopterus minutus x  x   
Grässnultra Centrolabrus excoletus  x x x  
Gråsej Pollachius virens x     
Oxsimpa Taurulus bubalis x     
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens     x 
Skärsnultra Symphodus melops  x x   
Smörbult Gobidae spp  x x   
Stensnultra Ctenolabrus rupestris  x x x  
Svart smörbult Gobius niger  x x   
Torsk Gadus morhua x x x x  
Vitlinglyra Merlangius merlangus x x x   
TOTALT ANTAL FISKARTER 6 9 12 5 2 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 22 20 35 19 25 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 61 
 
 
 
Appendix 8.5.  
Taxa observerade på rev 1C-2 under 2004. Därefter har revet inte filmats mer pga att 
det till största del sjunkit ner i bottensedimentet. Revet var färdigställt 13 november 
2003. 
Taxa observed at reef 1C-2 during 2004. The reef was not video recorded at later 
occasions as it had sunk down into to the soft sediment. The reef was finished the 13th 
of November 2003. 
 

Datum Jan 
2004 

juli 
2004 

Revålder 2,5 8,5 
Transektlängd 174 272 

ANTAL ALGARTER  0 0 
SVAMPDJUR PORIFERA  
Svampdjur 3 Porifera   x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Hydroid 1 (liten brun) Hydroida sp x x 
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Hydroides Hydroides norvegica  x 
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Nakensnäcka Aeolidoidea sp  x 
Tornsnäcka Turitella communis x  
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp  x 
Havstulpan Balanus balanoides  x 
Krabbtaska Cancer pagurus  x 
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus x x 
MOSSDJUR BRYOZOA  
Cryptosula Cryptosula pallasiana  x 
Spiralmossdjur Bugula plumosa  x 
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x 
SJÖPUNGAR ASCIDIA  
Styela  Styela sp   x 

ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 5 13 
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BENFISKAR OSTEICHTYES  
Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 

Aphia minuta 
 x 

Stensnultra Ctenolabrus rupestris  x 
Torsk Gadus morhua  x 
ANTAL FISKARTER 0 3 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 5 16 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 17 
 
 
Appendix 8.6. 
Taxa observerade på rev 4A-1 under 2004-2007. Revet var färdigställt 31 januari 
2004. 
Taxa observed at reef 4A-1 during 2004-2007. The reef was finished the 31st of 
January 2004. 
 

Datum Juli 2004 Nov 2004 Aug 2005 Nov 2005 Feb 2007 
Revålder 6-13 9-16 18,5-25,5 21,5-28,5 36,5-43,5 

Transektlängd 364 410 454 302 176 
BLÅGRÖNA ALGER CYANOPHYTA  x    x 
BRUNALGER PHAEOPHYCEAE  
Taggtång Desmarestia aculeata x  x x  
Skräppetare Laminaria saccharina x x x x x 

RÖDALGER RHODOPHYTA  
Bladformiga rödalger    x   
Ekblading Phycodrus rubens x x x x x 
Julgransalg Brogniartella byssoides x  x   
Mörkviolett krusta    x   
Nervtång Delesseria sanguinea   x x x 
Rödalg sp 1  x     
Rödalg sp 2  x     
Rödalg Phyllophora sp    x  
Rödslick Polysiphonia sp   x   
Kalkalg Lithothamnion sp/ 

Phymatolithon sp 
  x  x 

Tandtång Odonthalia dentata    x  
Trådformiga rödalger    x   
TOTALT ANTAL ALGER 7 2 10 6 5 
SVAMPDJUR PORIFERA  
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Bägarkorall Caryophyllia smithii     x 
Död mans hand Alcyonium digitatum   x x x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx x x x   
Havsnejlika Metridium senile x  x x x 
Hydroid liten brun Hydroida  x x x x x 
Hydroid stor ljusbrun Sertullarella sp     x 
Hydroid lite större brun Hydroida x x   x 
Hydroid Laomedea/Obelia sp     x 
Stor rörpolyp Tubularia indivisa x x    
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Chaetopterus Chaetopterus   x   
Hydroides Hydroides norvegica x  x x  
Sabella Sabella pavonina   x   
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x x 
Kalkrörsmask Serpulidae spp x     
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Nakensnäcka, gul grenig Cladobranchina sp   x   
Neptunsnäcka Neptunea antiqua   x   
Purpursnäcka Nucella lapillus    x  
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp     x 
Havstulpan Balanus balanoides x    x 
Krabbtaska Cancer pagurus  x x   
Trollhummer Galathea squamifera     x 
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MOSSDJUR BRYOZOA  
Cryptosula Cryptosula pallasiana   x x x 
Lädermossdjur Alcyonidium sp   x   
Mossdjur, rund m topp Bryozoa sp   x   
Mossdjur sp Bryozoa sp   x   
Slät tångbark Mambranipora 

membranacea 
    x 

Spiralmossdjur Bugula plumosa   x  x 
 
 

TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis x x x x  
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x x 
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Kaktussjöpung Boltenia echinata   x   
Stor sjöpung Ascida mentula   x   
Tarmsjöpung Ciona intestinalis x x x   
Vårtig sjöpung Ascidiella aspersa   x   
TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 12 9 22 9 15 
BENFISKAR OSTEICHTYES  
Berggylta Labrus berggylta x x x   
Bleka/Lyrtorsk Pollachius pollachius   x   
Blågylta Labrus bimaculatus x x x   
Fisk (O) - x x x   

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

x x x x x 

Glyskolja Trisopterus minutus   x   
Grässnultra Centrolabrus excoletus x x x x  
Gråsej Pollachius virens x     
Kantnål sp      x 

Lerskädda Hippoglossoides 
platessoides 

 x    

Plattfisk (O) -    x  
Rödspotta Pleuronectes platessa    x  
Sandstubb/Lerstubb Pomatoschistus sp   x   
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens   x  x 
Skärsnultra Symphodus melops x x x x  
Smörbult Gobidae spp x     
Stensnultra Ctenolabrus rupestris x  x   
Svart smörbult Gobius niger  x    
Torsk Gadus morhua x x x x  
Vitlinglyra Merlangius merlangus   x   
TOTALT ANTAL FISKARTER 10 9 13 6 3 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 23 18 44 21 23 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 68 
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Appendix 8.7.  
Taxa observerade på rev 2A-1 under 2003-2007. Revet var färdigställt 3 maj 2003 
Taxa observed at reef 2A-1 during 2003-2007. The reef was finished the 3rd of May 
2003. 
 

Datum Maj 
2003 

Jan 
2004 

Juli 
2004 

Aug 
2005 

Nov 
2005 

Feb 
2007 

Revålder 0,5 9 15 27,5 30,5 45,5 
Transektlängd 291 178 506 702 258 131 

BRUNALGER PHAEOPHYCEAE  
Skräppetare Laminaria saccharina      x 

RÖDALGER RHODOPHYTA  
Trådformiga rödalger     x   
Mörkviolett krusta     x   
Nervtång Delesseria sanguinea x     x 
Rödalg sp 1    x    
Kalkalg Lithothamnion sp/ 

Phymatolithon sp  
     x 

TOTALT ANTAL ALGER 0 0 1 1 0 3 
SVAMPDJUR PORIFERA  
Hornsvamp Haliclona oculata      x 
Svampdjur Suberites ficus      x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Död mans hand Alcyonium digitatum     x x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx    x x  
Havsnejlika Metridium senile     x x 
Hydroid liten brun Hydroida  x x x x x 
Hydroid lite större brun Hydroida  x x   x 
HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Chaetopterus Chaetopterus sp      x 
Kalkrörsmask Placostegus tridentatus      x 
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x  x 
Kalkrörsmask Serpulidae spp      x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Kammussla Chlamys varia      x 
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp x  x   x 
Havstulpan Balanus balanoides      x 
Hummer Homarus gammarus   x x   
Krabbtaska Cancer pagurus   x    
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus x x x  x  
Räka1 Caridea spp      x 
Trollhummer Galathea squamifera      x 
Vanlig strandkrabba Carcinus maenas   x    
MOSSDJUR BRYOZOA  
Cryptosula Cryptosula pallasiana    x  x 
Mossdjur, rund vit Bryozoa       x 
Upprätt lädermossdjur Alcyonidium diaphanum    x   
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis    x x x 
Sjöstjärna Henricia sp  x     
Toppig sjöborre Echinus acutus      x 
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x  x x x x 
SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma      x 
Sjöpung, koloni Ascidiacea   x    
Slät sjöpung Ascidia virginea    x  x 
Stor sjöpung Ascida mentula   x x x x 
Sträv sjöpung Ascidiella scabra   x x x  
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp   x   x 
Tarmsjöpung Ciona intestinalis  x x x x  
Vårtig sjöpung Ascidiella aspersa    x x  
TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 5 6 14 13 11 24 
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BENFISKAR OSTEICHTYES  
Berggylta Labrus berggylta     x  
Bergvar Zeugopterus punctatus    x   
Fisk (O) - x      

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

 x x x x x 

Glyskolja Trisopterus minutus    x   
Gråsej Pollachius virens   x    

Lerskädda Hippoglossoides 
platessoides 

x      

Plattfisk (O) - x      
Sandskädda Limanda limanda x   x   
Simpa   x     
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens   x    
Skrubbskädda Plactichtys flesus  x     
Skärsnultra Symphodus melops   x    
Stensnultra Ctenolabrus rupestris x  x  x  
Torsk Gadus morhua   x x  x 
Vitlinglyra Merlangius merlangus   x    
TOTALT ANTAL FISKARTER 5 3 7 5 3 2 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 10 9 22 20 14 29 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 56 
 
 
Appendix 8.8.  
Taxa observerade på rev 2A-2 under 2004-2007.  Revet var färdigställt 8 maj 2003. 
Taxa observed at reef 2A-2 during 2004-2007.  The reef was finished the 8th of May 
2003. 
 

Datum Jan 
2004 

Juli 
2004 

Nov 
2004 

Aug 
2005 

Nov 
2005 

Feb 
2007 

Revålder 9 15 18 27,5 30,5 45,5 
Transektlängd 484 832 498 456 230 104 

BLÅGRÖNA ALGER CYANOPHYTA  x     
BRUNALGER PHAEOPHYCEAE       
RÖDALGER RHODOPHYTA  
Bladformiga rödalger     x   
Ekblading Phycodrus rubens      x 
Mörkviolett krusta Mörkviolett krusta    x   
Nervtång Delesseria sanguinea      x 
Rödalg Ceramium sp       
Rödalg sp 1 Rödalg sp 1  x     
Rödalg sp 2 Rödalg sp 2  x     
Trådformiga rödalger     x x  
TOTALT ANTAL ALGER 0 3 0 3 1 2 
SVAMPDJUR PORIFERA  
Svampdjur 1 Porifera   x     
Hornsvamp Haliclona oculata    x  x 
Hornsvamp Haliclona sp     x  
Svampdjur Halichondria bowerbanki      x 
Svampdjur Porifera     x   
Urnsvamp Scypha ciliata    x   
Svampdjur Suberites ficus      x 
NÄSSELDJUR CNIDARIA  
Död mans hand Alcyonium digitatum    x x x 
Grenig rörpolyp Tubularia larynx    x x x 
Havsanemon Anthozoa    x   
Havsnejlika Metridium senile   x  x x 
Havsros Urticina felina x      
Hydroid liten brun Hydroida  x x x  x x 
Hydroid stor ljusbrun Sertularella sp      x 
Hydroid stor korta grenar Hydroid stor korta grenar      x 
Hydroid lite större brun Hydroid lite större brun x x x   x 
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HAVSBORSTMASKAR POLYCHAETA  
Hydroides Hydroides norvegica     x  
Trekantsmask Pomatoceros triqueter x x x x x x 
Kalkrörsmask Serpulidae spp      x 
BLÖTDJUR MOLLUSCA  
Bläckfisk Sepiola norvegica   x    
Nakensnäcka vit-orange Cladobranchina sp      x 
Nakensnäcka vitprickig Anthobranchina sp      x 
Pärlemosnäcka Gibbula sp      x 
Valthornssnäcka Bucchinum undatum  x     
KRÄFTDJUR CRUSTACEA  
Eremitkräfta Pagurus sp x x    x 
Havstulpan Balanus balanoides x x     
Hummer Humarus gammarus    x   
Krabbtaska Cancer pagurus    x   
Maskeringskrabba 1 Hyas araneus x      
Vanlig strandkrabba Carcinus maenas  x     
MOSSDJUR BRYOZOA  
Cryptosula Cryptosula pallasiana      x 
Spiralmossdjur Bugula plumosa    x   
TAGGHUDINGAR ECHINODERMATA  
Ishavssjöstjärna Marthasterias glacialis  x  x x  
Vanlig sjöstjärna Asterias rubens x x x x x x 
Ätlig sjöborre Echinus esculentus  x     
 

SJÖPUNGAR ASCIDIACEA  
Parallellsidig sjöpung Corella paralellogramma  x     
Slät sjöpung Ascidia virginea  x x x  x 
Stor sjöpung Ascida mentula  x x x x x 
Sträv sjöpung Ascidiella scabra  x x  x  
Sträv/Vårtig sjöpung Ascidiella spp  x x    
Tarmsjöpung Ciona intestinalis x x x x x x 
Vårtig sjöpung Ascidiella aspersa     x  

TOTALT ANTAL RYGGRADSLÖSA ARTER 7 17 9 15 13 21 
BENFISKAR OSTEICHTYES  
Bleka/Lyrtorsk Pollachius pollachius    x   
Blågylta Labrus bimaculatus    x   
Fisk (O) Fisk sp  x x    

Glasbult/Klarbult Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

 x x x x x 

Grässnultra Centrolabrus excoletus  x  x   
Paddtorsk Raniceps raninus    x   
Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens  x     
Sjökock Callionymus spp    x   
Skarpsill Sprattus sprattus   x    
Skärsnultra Symphodus melops  x  x   
Smörbult Gobidae spp x  x x   
Stensnultra Ctenolabrus rupestris  x  x   
Större kantnål Cyngnthus acus    x   
Svart smörbult Gobius niger  x  x   
Torsk Gadus morhua  x x x x  
TOTALT ANTAL FISKARTER 1 8 5 12 2 1 
TOTALT ANTAL ARTER/TRANSEKT 10 28 16 28 16 24 
TOTALT ANTAL ARTER OBSERVERADE PÅ REVET 66 
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