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Förord 

I regeringsbeslut 42 daterat 2007-06-20, infört som uppdrag 51b i ändring av 
regleringsbrev för Länsstyrelserna för budgetåret 2007, fick ett antal 
kustlänsstyrelser följande uppdrag:  

”Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, 
Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län skall, i syfte att minska 
belastning av haven med växtnäringsämnen och stärka den biologiska mångfalden, 
inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar 
och kustnära sjöar. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter i Västerhavets, 
Södra Östersjöns och Norra Östersjöns vattendistrikt skall samordna arbetet, ta 
fram en lista för prioriterade sådana insatser inom respektive distrikt, samt göra 
en översiktlig bedömning av kostnaderna för genomförande av 
restaureringsinsatserna. Uppdraget skall genomföras i samråd med 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket.”  Uppdraget är en del i regeringens 
havsmiljösatsning för att förbättra havets ekologiska status och har finansierats 
med 1 miljon kronor via Naturvårdsverket. Samråd med Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket har skett genom kontakter, möten och kommentarer på projektplaner. 
Fiskeriverket samt forskare vid Göteborgs Universitet har även gett 
underhandskommentarer på riktade uppdrag som genomförts inom projektet. 

Som huvudprojektledare i Västerhavsdistriktet tillsattes Ingela Isaksson. Arbetet 
har genomförts i samarbete med Bo Gustafsson, länsstyrelsen Hallands län och 
Agnes Ytreberg, länsstyrelsen i Skåne län. Redovisning av uppdraget till 
Miljödepartementet gjordes av länsstyrelsen i Västra Götalands län i december 
2008 genom ”Redovisning av regeringsuppdrag 51b – inventera behovet av och 
möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar i 
Västerhavets vattendistrikt”. 

Slutrapporteringen utgörs av totalt 4 rapporter varav innevarande utgör 
delrapporten ”Konsekvensanalys av ett borttagande av ytsediment i grunda 
havsvikar”, som utförts som ett riktat uppdrag till professor Stefan Hulth och 
professor Kristina Sundbäck, båda vid Göteborgs universitet. Utöver denna rapport 
utgörs rapportserien av huvudrapporten ”Restaurering av övergödda havsvikar i 
Västerhavets vattendistrikt” och ”Fyra fallstudier för att minska övergödningen i 
Västerhavets vattendistrikt” (genomfört i nära samarbete med uppdraget ”Finn de 
områden som göder havet mest”), samt rapporten ” Restaurera ålgräsängar” vilken 
även den genomförts som riktat uppdrag av forskare vid Göteborgs universitet. 

 

 

 

Karin Pettersson 

Biträdande vattenvårdsdirektör 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Sammanfattning 

I grunda vikar på svenska västkusten är snabbväxande makroalgsmattor vanligt 
förekommande under sommarhalvåret. Det faktum att förekomsten av algmattorna 
är positivt korrelerat till mängden organiskt material lagrat i sedimentet pekar på ett 
möjligt samband mellan algtillväxt och sedimentet som en självgenererande 
näringskälla. Sambandet indikerar att vissa typer av sediment är betydelsefulla 
näringskällor för denna algtillväxt. En metod för att minska närsaltsbelastningen 
som framförts är ett borttagande av ytsediment i dessa grunda havsvikar. I sjöar har 
muddring ofta använts som metod vid restaurering i syfte att minska den interna 
belastningen av näringsämnen (framförallt fosfor).  

Ett borttagande av ett ytsediment skulle innebära att ett biogeokemiskt aktivt lager 
avlägsnas och att funktioner kopplade till detta skikt temporärt försvinner. I och 
med borttagandet erhålls en tillfällig störning av ett habitat som, förutom att det 
uttrycker flera viktiga ekosystemfunktioner, också utnyttjas av sedimentlevande 
makrofauna tillhörande olika funktions- (t.ex. filtrerare, grävande och rörbyggande 
arter) och storleksgrupper (mikro-, meio-, och makrofauna). Fauna som i sin tur 
fungerar som föda för mobil epifauna, fiskar och fåglar. 

Studier i grunda kustområden tyder på att en återkolonisation av fauna är 
långsammare än man tidigare antagit. Arter som saknar pelagiala (som lever i 
vattenmassan) larver (t.ex. havsborstmaskar och en del snäckor) är beroende av 
invandring av unga eller fullvuxna individer, vilket försvårar och förlänger tiden 
för en återkolonisering av sediment där dessa arter är betydelsefulla. Då de flesta 
experiment om återkolonisation har gjorts på en relativt liten rumslig skala, oftast 
på typiska tidvattenkuster, är det svårt att applicera resultaten för grunda havsvikar 
på västkusten med starkt begränsad påverkan av tidvatten. I muddrade havsvikar, 
speciellt med begränsat inflöde av vatten utifrån, kommer uppbyggnaden av mogna 
samhällen av makrofauna sannolikt att begränsas av både en långsam rekrytering 
och tillgången på föda. Man har bl.a. funnit att tillgången på bottenlevande 
mikroalger begränsar återkolonisation av makrofauna. Återhämtningen av 
makrofauna kan förmodligen påskyndas genom att några ostörda områden 
(”refuger”) lämnas i det muddrade området. Dessa kan fungera som lokala 
”fröbanker” för en återkolonisation av organismer. 

Ett väl genomtänkt pilotexperiment riktat mot ett antal ”typvikar” bör föregå en 
större satsning på metoden som ett sätt att minska den interna närsaltstillgången. 
Författarna till delrapporten ger förslag till upplägg av pilotexperiment för att 
möjliggöra en utvärdering av metodens effekt på grunda kustekosystem på svenska 
västkusten. 
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Bakgrund 

Grunda havsvikar har en avgörande betydelse för kustens produktionsförmåga och 
utgör viktiga livsmiljöer för bl.a. fisk, bottenlevande djur och flera fågelarter. De är 
också viktiga för näringsretentionen och fungerar som buffertzon i transporten av 
näring från land till hav. Funktionen är direkt kopplad till bottenlevande 
primärproducenter såsom sjögräs och mikroalger, samt bakterier som kan avlägsna 
kväve och immobilisera kol och andra näringsämnen (t.ex. fosfor) i sedimentet 
(McGlathery et al. 2007) . Löst flytande mattor av snabbt tillväxande fintrådiga 
eller bladformiga makroalger och tidvis syrefria bottnar är exempel på några 
fenomen som ökat i omfattning med ökande närsaltsbelastning av grunda 
kustområden världen över (Valiela 1997). Dessa förändringar har förutom negativa 
socio-ekonomiska konsekvenser även en avgörande påverkan på det grunda 
ekosystemets övergripande struktur och biogeokemiska funktion. 

 

I grunda vikar på svenska västkusten är lösdrivande grönalgsmattor vanligt 
förekommande under sommarhalvåret (Pihl 1999, Carlsson 2008). Det faktum att 
förekomsten av algmattorna är positivt korrelerat till mängden organiskt material 
lagrat i sedimentet (Pihl 1999) pekar på ett möjligt samband mellan algtillväxt och 
sedimentet som en självgenererande näringskälla. Relationen mellan mineralisering 
av organiskt material och bentiska mikroalgers syreproduktion bestämmer om 
sedimentet är netto-autotroft eller heterotroft, en experimentell indikator för om 
sedimentet fungerar som källa (heterotrofa system) eller sänka (autotrofa system) 
för kväve och fosfor (Engelsen et al. 2008).  

 

I projektplanen (april 2008) för Västerhavsdistriktet för regeringsuppdrag 51 b 
(”Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar 
och kustnära sjöar i Västerhavets vattendistrikt”) ingår ett förslag att mekaniskt ta 
bort organiskt material och närsalter från ytsedimentet för att restaurera övergödda 
havsvikar med den övergripande avsikten att återskapa livsmiljöernas naturliga 
funktion.  

 

Målet med vårt uppdrag är att ur ett biogeokemiskt förhållningssätt beskriva 
och teoretiskt utvärdera eventuella konsekvenser av att avlägsna ytsediment 
i grunda havsvikar på västkusten. Förutom att reducera en förmodad viktig 
källa för närsalter utgör metoden ett ingrepp med möjliga konsekvenser för 
ekosystemets struktur och funktion. 
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Havsviken – det grunda marina ekosystemet 

Vad karakteriserar grunda marina mjukbottnar? Fasgränsen mellan sediment och 
överliggande bottenvatten separerar två helt skilda miljöer. Till denna 
diskontinuitet hör normalt skarpa gradienter, t.ex. i sammansättning av partiklar 
och vatten, reduktions- och oxidationspotential, och biologisk aktivitet. I det 
överliggande vattnet sker en relativt snabb och kraftig omblandning via 
bottenströmmar, medan transport och omblandning i det fasta sedimentet 
huvudsakligen äger rum med hjälp av diffusion och aktivitet av större 
bottenlevande djur (bioturbation). I den grunda havsviken, emellertid, är 
nyckelfunktioner i det ovanliggande vattnet och sedimentet ofta nära 
sammankopplade (t.ex. primärproduktion, omsättning av organiskt material och 
flöden av lösta ämnen och partiklar mellan sediment och vatten) och betraktas i 
flera avseenden som inte åtskilda. I tillägg till partikeltransport genom bioturbation 
och bottenströmmar kan en stor del av ytsedimentet i havsviken under vintern 
också drastiskt blandas om i samband med rörelser av bottenfrusen ismassa. 

 

De översta centimetrarna i kontakt med bottenvattnet representerar den mest aktiva 
zonen av sedimentet till vilken reaktivt organiskt material deponeras från det 
ovanliggande vattnet. I ytsediment omvandlas detta material genom en räcka av 
biogeokemiska reaktioner vartefter organiska och oorganiska ämnen utbyts såväl 
med sedimentet under detta dynamiska lager som det ovanliggande bottenvattnet. 
Under den bakteriellt katalyserade nedbrytningen omvandlas och återförs normalt 
från 20-30 % upp till mer än 90 % av det material som deponerats på sedimentytan 
till det ovanliggande vattnet. Denna återförsel sker både via lösta organiska (t.ex. 
löst organiskt kol (DOC) och kväve (DON)) och oorganiska (t.ex. koldioxid, 
ammonium, nitrat och fosfat) föreningar. I grunda och solbelysta sedimentmiljöer 
kompletteras makrofaunans och bakteriernas aktivitet med aktiviteten hos 
fotosyntetiserande mikroalger. Därför är grunda marina ekosystem, med bentisk 
primärproduktion och dygnsvariationer i produktion och konsumtion av syre, 
speciellt intressanta för omsättningen av ämnen vars reaktionsdynamik är starkt 
relaterad till sedimentens reduktions- och oxidationspotential (t.ex. kol, kväve, 
fosfor, mangan och järn).  

 

Som kustekosystem skiljer sig grunda (ca. 0-3 m) vikar med mjukbotten från 
djupare och icke solbelysta sediment i flera viktiga funktionella avseenden:  

 

• Ekosystemets nyckelfunktioner finns i sedimentet. Då vattendjupet i grunda vikar 
är begränsat (dvs. stor sedimentyta i förhållande till ovanliggande vattenvolym) 
sker många av ekosystemets nyckelfunktioner (t.ex. primärproduktion, omsättning 
av organiskt material och närsalter) huvudsakligen i sedimentet. 
Sedimentpartiklarnas ytförstoring möjliggör täta samhällen av mikroskopiska 
organismer (framför allt mikroalger och bakterier) vilka är nyckelaktörer i flera av 
det grunda ekosystemets viktigaste funktioner. Vidare påverkar aktivitet av 
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sedimentlevande makrofauna förutom många nyckelfunktioner också den 
geometriska strukturen och permeabiliteten av ytsedimentet, vilka är centrala 
egenskaper för hur och med vilken hastighet partiklar och lösta ämnen kan 
omsättas och transporteras över gränsen mellan sediment och vatten (Aller 2001; 
Gilbert et al. 2003; Huettel et al. 1996).  

 

• Ekosystemet producerar syre. Genom de bentiska mikroalgernas fotosyntes 
produceras syre i ytsedimentet av den grunda havsviken, vilket inte sker på djupare 
bottnar dit ljuset inte tränger ner. Transport av syre i djupare sedimentsystem äger 
huvudsakligen rum via diffusion från ovanliggande vatten och genom biologiskt 
inducerad irrigation (bioturbation; Aller 2001; Norling et al. 2007). Även 
makrofyter (t.ex. ålgräs) ”pumpar ner” syre i det solbelysta sedimentet genom sina 
rotsystem (rizom). En produktion av syre under dagen och en konsumtion 
(respiration/mineralisering) under natten skapar dynamiska syregradienter i de 
översta millimetrarna av ytsedimentet (t.ex. Revsbech et al. 1980). Eftersom syre är 
ett viktigt oxidationsmedel påverkas därigenom systemets redoxstatus och 
nyckelprocesser för närsaltsomsättningen såsom nitrifikation, denitrifikation och 
adsorption av fosfatjoner på partikelytor (huvudsakligen järnoxider). Den aktiva 
syresättning av sedimentytan har också visat sig spela en viktig roll för 
återhämtningen av sedimentsystemet efter störningar, t ex från måttlig 
sedimentation och syrebrist i bottenvattnet.  

 

• Primärproduktionen sker i den solbelysta delen av sedimentytan. Då ljuset når 
sedimentytan domineras primärproduktionen normalt av makrofyter (sjögräs) och 
mikroskopiska alger. I motsats till djupare kustekosystem spelar växtplankton ofta 
en underordnad roll i det grunda marina ekosystemet. Om makrofyter saknas, 
domineras systemets primärproduktion av bentiska mikroalger. De senare finns och 
är aktiva året om, normalt även under eventuell is.  

 

• Grunda mjukbottnar är ofta autotrofa. Sedimentsystemet i den grunda viken är 
ofta netto-autotroft (dvs. syreproduktion > syrekonsumtion) dagtid och ibland även 
på dygnsbasis. Djupare bottnar är alltid heterotrofa eftersom det inte sker någon 
primärproduktion och därmed ingen syreproduktion i sedimentet. 
Sedimentsystemets trofistatus spelar en avgörande roll för om grunda mjukbottnar 
via bentiska flöden fungerar som sänka (nettotransport från ovanliggande vatten till 
sedimentet) eller källa (nettotransport från sedimentet till ovanliggande vatten) för 
näringsämnen såsom kväve och fosfor (Engelsen et al. 2008a; b; Eyre 2002). 
Genom att näringsämnen temporärt inkorporeras som organiskt material i 
sedimentets primärproducenter kan belysta grunda bottnar minska utflödet av 
näringsämnen från sedimentet, alternativt fungera som sänkor för närsalter 
(Sundbäck et al. 2003, Anderson et al. 2003). 

 

• Grunda vikars funktion som ”närsaltsfilter” är en funktion av 
närsaltsbelastningen. Enligt den ”klassiska eutrofieringsmodellen” leder en ökad 
tillgång av närsalter till en ökad total primärproduktion (av t ex växtplankton) och 
en ökad mängd organiskt material. I grunda vikar ökar normalt inte den totala 
primärproduktioen vid ökad näringsbelastning. Istället sker ett skifte från en 
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dominans av bentiska till en dominans av pelagiala primärproducenter såsom 
plankton och flytande makroalger (Borum & Sand-Jensen 1996). Detta skifte kan 
medföra att den långsiktiga förmågan hos grunda vikar att ”filtrera bort” närsalter 
blir mindre och en större andel närsalter exporteras till djupare områden där den 
pelagiska primärproduktionen därmed ökar (McGlathery et al. 2007).  
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Biogeokemi i det grunda marina ekosystemet 

Mineralisering av organiskt material 

En stor del av de näringsämnen som är bundet i organiskt material övergår så 
småningom till oorganisk form. Detta sker genom autolys av döda organismer och 
bakteriellt katalyserade mineraliseringsprocesser i vilka en mångfald av bakterier 
medverkar. Processen att omvandla komplexa organiska molekyler till oorganiska 
produkter benämns ofta mineralisering och eftersom både mängden organiskt 
material och mängden (och diversiteten) bakterier är betydligt högre i sediment än i 
ovanliggande vatten genereras ofta skarpa koncentrationsgradienter mellan 
ytsedimentet och bottenvattnet. Utöver de bentiska mikroalgernas fotosyntetiska 
aktivitet och den sedimentlevande makrofaunans bioturbation bestämmer 
koncentrationsgradienterna orsakade av mineraliseringsprocessen hastigheten och 
riktningen av flöden över fasgränsen mellan sediment och vatten. 

 

 
Fig. 1. Idealiserad beskrivning av mineraliseringsprocessen i sediment där samma nivå 
under sediment-vattenytan behåller de huvudsakliga biogeokemiska egenskaperna 
över tid. På grund av fortsatt sedimentation och som en konsekvens av omvandling till 
oorganiska produkter under mineralisering förändras emellertid egenskaperna för 
samma lager sediment som över tid hamnar på ett annat djup i sedimentet. Aktivitet av 
mikroalger skapar normalt dynamiska skillnader i det reaktiva materialet genom 
fotosyntetisk C-fixering. X1, C1, t1 och t2 indikerar sedimentdjup, koncentration av 
organiskt kol (Corg), och tid (t2>t1), respektive. Omritad från Berner (1980). 

 

Under mineraliseringsprocessen förändras både mängd och sammansättning av det 
organiska materialet jämfört med det material som ursprungligen deponerats på 
sedimentytan (Fig. 1 och 2). Fördelningen i sedimentet återspeglar kvaliteten 
(förmågan att undergå mineralisering) hos materialet och tillgänglighet av 
oxidationsmedel för bakterierna (Hulthe et al. 1998). Med tiden (djup i sedimentet) 
minskar den totala mängden organiskt material och den del som härrör direkt från 
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sedimentation, samtidigt som organiskt material syntetiseras i och med bakteriernas 
och mikroalgernas aktivitet. Normalt avtar även förmågan att undergå 
mineralisering med djup i sedimentet och en viss del av materialet begravs (Fig. 1 
och 2). 

  
Fig. 2. Schematisk översikt av hur kvantitet och sammansättning av organiskt material 
förändras som funktion av tid eller djup i sedimentet. Generellt minskar den totala 
mängden organiskt material (Ctot) och den del som härrör direkt från sedimentation 
(Cinitiellt), samtidigt som organiskt material syntetiseras i och med bakteriernas och 
mikroalgernas aktivitet (Csyntes). Det som inte mineraliseras begravs i sedimentet (Cnetto). 

 

Sediment och porvatten 

I marina sediment är organiskt kol (huvudsakligen kolhydrater och lipider) normalt 
den främsta organiska substansen att oxidera. Denna omvandling sker genom en 
räcka av reaktioner som katalyseras av olika bakterier som specialiserat sig på en 
viss typ av nedbrytningsreaktion. Dessa processer sker med en viss ordningsföljd, 
beroende på vilken process som ger organismerna högst energiutbyte (Froelich et 
al. 1979; Hulth et al. 1999). När reaktionen med det mest fördelaktiga energiutbytet 
(oxisk respiration) har utnyttjats, sker fortsatt nedbrytning i en bestämd sekvens 
genom utnyttjandet av den reaktion som ger näst mest energitillskott o.s.v. Denna 
succesion framskrider tills dess alla tillgängliga oxidationsmedel har förbrukats 
(inkl. nitrat, järn (III), mangan(IV) och sulfat), eller att det reaktiva organiska 
materialet är förbrukat. Som en konsekvens av dessa nedbrytnings- och 
mineralisationsprocesser uppstår typiska mönster av hur lösta ämnen fördelar sig i 
porvattnet, vilket främst reflekterar aktivitet av bentiska mikroalger, tillgången på 
reaktivt organiskt material och tillförsel av elektronacceptorer (Fig. 3). Vissa 
ämnen bildas och mobiliseras, medan andra utnyttjas och fullständigt konsumeras.  
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Fig. 3. Schematisk beskrivning av hur lösta och partikulära ämnen fördelar sig i ett 
sediment. Exempel ges för redoxpotential (Eh, a), löst (Mn2+) och partikulärt (MnO2) 
mangan (b), ammonium, nitrit och nitrat (c), löst (Fe2+) och partikulärt (Fe2O3) järn (d), 
syre och vätesulfid (e), och löst oorganiskt kol (DIC, ΣCO2) och metan (f). I grunda vikare 
sker en kompletterande syreproduktion och närsaltsupptag i ytsedimentet under 
fotosyntetisk C-fixering. Från Libes (1992). 

 

Oxisk respiration äger rum i den den del av sedimentet där det finns syre (den 
aeroba delen) medan anoxisk respiration sker utan tillgång på syre. Genom 
fotosyntes produceras under dagen syre i ytsedimentet av den grunda havsviken 
(Fig. 4). Modellering av balansen mellan produktion och konsumtion av syre i 
ytsedimentet under övergången mellan ljus och mörker är ett vanligt experimentellt 
verktyg att bestämma fotosyntes och respiration i grunda havsvikar. Mineralisering 
av organiskt material genom suboxisk respiration (nitrat-, mangan- och 
järnreduktion) äger rum i den anaeroba delen där syre är förbrukat men 
redoxpotentialen bibehålls positiv huvudsakligen med hjälp av nitrat, oxiderat 
mangan och järn. Sulfatreduktion och metanogenes äger rum i sediment där syre, 
nitrat, oxiderat mangan och järn är förbrukat. Sulfatreduktion och metanogenes 
producerar svavelväte (lukt av ”ruttna ägg”) och metan som respektive 
restprodukter. När nedbrytning av organiskt material beskrivs genom denna strikta 
reaktionssekvens antas oxidationsmedlen vara begränsande, och varje 
reaktionsprocess fortskrida fullständigt innan nästa sekvens börjar. Detta är en 
idealiserad bild där mikromiljöer, och alternativa transport- (t.ex. bioturbation) och 
reaktionsvägar (t.ex. anoxisk nitrifikation och anammox) kan spela en betydande 
roll under verkliga förhållanden (Hulth el al. 1999; 2005).  
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Fig. 4. Experimentell beskrivning av hur syre fördelar sig i ytsedimentet under 
övergången mellan ljus och mörker. Syre, producerat genom primärproduktion i 
ytsedimentet, förbrukas succesivt genom respiration i mörker (A). Efter övergång från 
mörker till ljus produceras syre genom fotosyntes av bentiska mikroalger och 
mobiliseras allteftersom till porvattnet. Tiden minuter efter införandet av mörker (A) 
respektive ljus (B). Från Revsbech et al. (1980). 

 

I grunda havsvikar sker vanligtvis en omfattande ackumulering inte bara av 
oorganiska närsalter utan även av löst organiskt kol och kväve (DOC och DON) i 
ytsedimentet, speciellt efter störningar som sedimentation av organiskt material och 
resuspension av ytsedimentet. Löst organiskt kol och kväve utgör inte bara substrat 
för mineralisering och bildning av koldioxid och ammonium, utan kan utnyttjas 
också som källa för kol och (framförallt) kväveassimilering av fotosyntetiserande 
organismer i såväl vatten som sediment.  
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Borttagande av ytsediment genom muddring 

Muddring som metod har ofta använts vid restaurering i syfte att minska den 
interna belastningen av näringsämnen (framförallt fosfor) i sjöar. Vanligen görs 
muddringen i den djupare delen av sjön för att ta bort ackumulerat organiskt 
material och på så sätt även minska den möjliga interna närsaltsbelastningen. 
Muddring i grunda marina vikar kräver sannolikt en modifierad muddringsteknik 
för att minimera fysisk påverkan i och runt det grunda området. Då vi inte är 
specialister på muddringstekniker, hänvisas till de metoder som exempelvis 
sammanfattas i Naturvårdsverkets skrift ”Muddring och hantering av 
muddermassor”.  

 

Ekologiska konsekvenser och återhämtning  

Borttagande av ytsediment innebär att ett biogeokemiskt aktivt lager avlägnas och 
att funktioner kopplade till detta skikt temporärt försvinner. I och med borttagandet 
erhålls en tillfällig störning av ett habitat som, förutom att det uttrycker flera 
viktiga ekosystemfunktioner, också utnyttjas av sedimentlevande makrofauna 
tillhörande olika funktions- (t.ex. filtrerare, grävande och rörbyggande arter) och 
storleksgrupper (mikro-, meio-, och makrofauna). Faunan fungerar som föda för 
mobil epifauna, fiskar och fåglar. Genom bioturbation och transport av partiklar 
och vatten över fasgränsen mellan sediment och vatten påverkar sedimentlevande 
makrofauna de biogeokemiska förutsättningarna för exempelvis bakterier och 
mikroalger (Aller 2001). En stor del av den bioturberade zonen kan syresättas av 
makrofaunans irrigation av gångar eller rör, alternativt genom injektion av 
bottenvatten till djupare delar av sedimentet. Förutom att skapa respiratoriska 
förutsättningar för makrofauna innebär en multidimensionell syresättning av annars 
anaeroba delar också ett skifte av förutsättningarna för den mikrobiella 
populationen (Glud et al. 1996; Hulth et al. 2002). Vidare orsakar bioturbation 
normalt en ytförstoring, vilket i sin tur ökar ytan över vilken lösta ämnen kan 
transporteras. Den totala transporten av ämnen över fasgränsen mellan olika nivåer 
stimuleras därför vanligtvis genom makrofaunans aktivitet. Om ytsedimentet tas 
bort kommer därför hela näringskedjor (från primärproducenter till betare, 
predatorer och nedbrytare) av mikroskopiska och makroskopiska organismer att 
avlägsnas. Funktioner såsom biologisk inducerad syresättning av ytsedimentet och 
närsaltstransport över sediment-vattenytan genom bioturbation och mikroalgers 
fotosyntes kommer därvid att ersättas av transportmekanismer som huvudsakligen 
styrs av diffusion, dvs. skillnader i koncentration mellan bottenvattnet och 
ytsedimentet.  

 

Efter en eventuell muddring fortsätter det kvarvarande sedimentet att mineraliseras 
och genom en fortsatt kontinuerlig tillförsel av organiskt material kommer 
egenskaper och funktioner att återställas på en nivå som huvudsakligen bestäms av 
de biogeokemiska egenskaperna hos det kvarvarande sedimentet. Eftersom olika 
lager i sedimentet har olika förmåga att brytas ner och bilda oorganiska 
restprodukter (Fig. 5) är det viktigt att känna till hur organiskt material (Corg) 
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fördelar sig som funktion av sedimentdjupet för att sedan ta bort så mycket 
sediment att egenskaperna hos det kvarvarande sedimentet minimerar 
förutsättningarna för fortsatt nedbrytning. Hur lång tid systemet behöver för 
återhämtning beror förutom på egenskaperna hos det kvarvarande sedimentet 
(huvudsakligen sammansättning och kvantitet av det organiska materialet) även på 
tidsperioden för återkolonisation av mikroskopiska och makroskopiska organismer. 
Återkolonisering kontrolleras exempelvis av biologiska faktorer såsom transport av 
enskilda celler, sporer och larver till det störda området, invandring av fauna som 
saknar pelagiala larver, tillgången på föda i det muddrade området, samt fysiska 
faktorer såsom vattentransport inom viken och mellan viken och omgivande 
vattenmassor.  

 
Fig. 5. Organiskt material som funktion av sedimentdjup visar vanligtvis en exponentiellt 
avtagande fördelning. Olika lager av sediment (A, B och C) har inte bara olika mängd 
organiskt material utan materialet har även olika sammansättning och förmåga att 
brytas ner. Under normaliserad tid sker företrädelsevis störst andel mineralisering i 
ytsedimentet(A), under vilket det sker en progressivt minskande andel nedbrytning med 
djup i sedimentet om varje andel kunde isoleras och nedbrytningen studeras för varje 
del (A-C) för sig. 

 

Mikroskopiska organismer i sedimentet omfattar bakterier, mikroalger, encelliga 
djur (protozoer) och meiofauna (flercelliga djur < 1 mm) (Plante & Wilde 2004). 
Studier av meiofaunasamhällets eventuella störning har omfattat exempelvis 
konsekvenser från daglig ”rakning” av strandlinjen och dumpning av 
muddermassor. Tiden för återkolonisering av meiofauna har varierat från några 
dagar till månader, beroende på graden av störning och områdets storlek (Johnson 
et al. 2007). Liksom för makrofauna har många av dessa undersökningar gjorts på 
tidvattenkuster, där man funnit att återkolonisation av meiofauna efter en 
begränsad störning kan ha skett redan vid nästa tidvattencykel.  
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Bottenlevande mikroalger utgör en viktig födokälla för näringskedjorna på grunda 
mjukbottnar, både direkt och indirekt, och har dessutom en viktig funktion som 
syresättare av sedimentytan dagtid. Dessa mikroalger (ofta kiselalger) tycks 
överleva kortvarigare störningar i form av syrebrist, sedimentationstillfälle och låga 
doser av toxiska substanser (Underwood & Paterson 1993, Wulff et al. 1997, 
Larson et al. 2007). Deras funktion att snabbt syresätta sedimentytan spelar en 
viktig roll för återhämtningen av sedimentsystemet (Larson & Sundbäck 2008). I 
de undersökta fallen har återhämtningen av sedimentsystemets huvudsakliga 
funktioner handlat om dagar. Dock finns inga studier över vad som händer när ett 
stort område störs, t ex genom muddring. I situationer där bentiska 
mikroalgssamhällen etablerat sig innan faunan hunnit återkolonisera ett område har 
sedimentets klorofyllhalt (grovt mått på mängden bottenlevande mikroalger) ökat 
avsevärt, vilket indikerar att mikroalger är en betydelsefull födokälla för 
makrofauna (Stocks & Grassle 2001).  

 

Den rumsliga skalan av störningen tycks avgörande för hastigheten, successionen 
och fullständigheten av makrofaunasamhällets återkolonisering. I områden med 
hög organisk belastning och begränsad syresättning av ytsedimentet har 
utbredningen av arter med funktioner toleranta mot låga syrenivåer (opportunister) 
visat sig spela en nyckelroll för fortsatt kolonisering av makrofauna (Norkko et al. 
2006 och referenser däri). En återkolonisation av små ytor (upp till 16 m2) varierar 
mellan 40 dagar till 6 månader. Exempel finns att återkolonisation av 
makrofaunasamhällen efter sandsugning tagit upp till över 4 år (Boyd et al. 2002). 
Studier i grunda kustområden tyder också på att en återkolonisation av fauna är 
långsammare än man tidigare antagit (Lundquist et al. 2004 och referenser däri). 
Arter som saknar pelagiala larver (t.ex. havsborstmaskar och en del snäckor) är 
beroende av invandring av unga eller fullvuxna individer, vilket försvårar och 
förlänger tiden för en återkolonisering av sediment där dessa arter är betydelsefulla. 
Då de flesta experiment om återkolonisation har gjorts på en relativt liten rumslig 
skala, oftast på typiska tidvattenkuster, är det svårt att applicera resultaten för 
grunda havsvikar på västkusten med starkt begränsad påverkan av tidvatten. I 
muddrade havsvikar, speciellt med begränsat inflöde av vatten utifrån, kommer 
uppbyggnaden av mogna samhällen av makrofauna sannolikt att begränsas av både 
en långsam rekrytering och tillgången på föda. Man har bl.a. funnit att tillgången 
på bottenlevande mikroalger begränsar återkolonisation av makrofauna (Stocks & 
Grassle 2001). Återhämtningen av makrofauna kan förmodligen påskyndas genom 
att några ostörda områden (”refuger”) lämnas i det muddrade området. Dessa kan 
fungera som lokala ”fröbanker” för en återkolonisation av organismer.  
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Allmän rekommendation 

Det verkar finnas en korrelation mellan mängden organiskt material i 
ytsedimentet och utbredningen av fintrådiga alger i grunda vikar. Sambandet 
indikerar att vissa typer av sediment är betydelsefulla näringskällor för denna 
algtillväxt. Om man bestämmer sig för att utforska möjligheten med att 
minska den generella tillgången på näringsämnen genom att mekaniskt ta 
bort ytsediment från grunda vikar manar vi till försiktighet, framförallt 
beroende på det komplexa ekosystem som grunda vikar utgör och de 
förhållandevis få jämförande exempel som finns. Förutom ett antal studier i 
sjöar finns det få erfarenheter från liknande storskaliga insatser i grunda 
marina system utan större påverkan av tidvatten. Vi menar att det inte finns 
tillfredsställande vetenskapligt underlag som beskriver återkolonisering av 
mikroskopiska eller makroskopiska organismer efter en större störning som 
borttagande av ytsediment. Studierna omfattar normalt heller inte en 
kombination av artspecifik densitet, biodiversitet, och funktionell 
biodiversitet, med direkta mätningar av ekosystemets nyckelfunktioner (t.ex. 
syreupptag, närsaltsflöde över sediment-vattenytan och eventuell förmåga till 
närsaltsretention via exempelvis denitrifikation och anammox). Vidare 
omfattar konsekvensanalysen normalt inte förändringar i pH. I reducerade 
sedimentsystem med hög organisk belastning innebär ett borttagande av 
ytsedimentet att syre i bottenvattnet kommer i direktkontakt med svavelväte 
och andra reducerade föreningar (förutom organiskt kol). En oxidation av 
dessa föreningar leder normalt till en stor förändring av omgivningens pH, 
vilket kan verka hämmande för framförallt fauna som lever på sedimentytan 
men även för andra arter av makrofauna och för vissa bakterietyper. Vidare 
varierar förmodligen tid och fullständighet för en återkolonisering från vik 
till vik beroende på vikens morfologi, vattenomsättning och närheten till en 
”pool” av koloniserande fauna/primärproducenter/bakterier. Vi menar att ett 
väl genomtänkt pilotexperiment riktat mot ett antal ”typvikar” bör 
föregå en större satsning på metoden som ett sätt att minska den interna 
närsaltstillgången.  
 

Pilotexperiment 

För att komplettera de undersökningar som genomförs inom ramen för 
Bohuskustens vattenvårds förbunds kontrollprogram där förekomsten av 
snabbväxande makroalger dokumenterats i grunda vikar, föreslår vi att en 
experimentell förstudie med ett antal väldefinierade undersökningar av de 
biogeokemiska förutsättningarna i specifika vikar initieras. Ett övergripande syftet 
med ett pilotexperiment är att verifiera att eventuellt senare urval av vikar uppfyller 
grundläggande kriterier. Exempelvis bör vikarna: 
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• vara dokumenterat utsatt för mattor av snabbt tillväxande fintrådiga eller 
bladformiga makroalger 

• netto-ackumulera organiskt material i sedimentet. Förutom en signifikant 
ackumulation bör den huvudsakliga källan av ackumulerat material vara 
närområdet (autoktont material) 

 

Eftersom det sedan en längre tid pågår ett omfattande arbete med att dokumentera 
täckningsgraden av fintrådiga alger på västkusten föreslår vi att en kompletterande 
pilotstudie huvudsakligen fokuserar på en kvantifiering av: 

 

A. netto-ackumulationen av organiskt material (autoktont vs alloktont) och hur 
organiskt kol (Corg) och nyckelisotoper (t.ex. 212Pb (T1/2=10.6 tim), 224Ra (T1/2=3.6 
d), 234Th (T1/2= 24 d), 210Pb (T1/2=21.4 år)) fördelas som funktion av djup i 
sedimentet. 

B. eventuell nettotillförsel av närsalter från sedimentet till bottenvattnet 

C. mineraliseringshastighet som funktion av sedimentdjup 

 

 
Fig. 6. Uppmätt täckningsgrad av snabbväxande makroalger som funktion av organiskt 
kol i sedimentet för ett flertal vikar utefter Sveriges västkust. Allteftersom den organiska 
andelen i sedimentet ökar (vikar i område 1A och B) finns förutsättningar för en 
förmodad ackumulation av organiskt material, vilket å andra sidan inte finns för vikar 
med egenskaper i område 2A och 2B. Eftersom det inte finns en dokumenterad mängd 
fintrådiga alger i område 1B antas vikar i detta område vara utsatta för andra 
kontrollerande faktorer (t.ex. betning, Engelsen et al., 2008; Engelsen och Pihl, 2008) än 
närsalter huvudsakligen från sedimentet. Förslaget till förstudie inkluderar vikar från 
område 1A och 1B. Källa: Bohuskustens vattenvårdsförbund kustvattenkontrollprogram 

– 16 – 



”snabbväxande makroalger”. Sammanställt av Länsstyrelsen inom ramen för Regeringsuppdrag 
51b (Isaksson, 2009). 

 

Dessa undersökningar ger även information om hur mycket ytsediment som bör tas 
bort för att ge optimal och långsiktig effekt med avseende på närsaltstillförsel (Fig. 
1, 2 och 5). Grundförutsättningarna är att i) den interna belastningen av närsalter 
från sedimentet långsiktigt skall minska och ii) systemets struktur och 
nyckelfunktioner skall ha återhämtat sig inom en förbestämd tidsperiod. 
Energinivån som systemet åtar är emellertid annorlunda och speglar en starkt 
reducerad tillgång på organiskt material som ackumuleras och därmed kan bidra till 
den interna tillförseln av näringsämnen. Den experimentella grundstrukturen för 
den inledande pilotstudien utgör en delmängd av den föreslagna insatsen att ta bort 
ytsediment genom muddring (Tabell 1). 

 

Muddring av ytsediment 

En mer omfattande studie om biogeokemiska och ekologiska effekter av att 
mekaniskt ta bort ytsediment från grunda vikar bör förslagsvis ha en BACI (before-
after-control-impact; Underwood, 1994) design och förutom kontrollområden även 
inkludera jämförande studier före som efter genomförd muddring. Vidare bör 
studien omfatta en enklare undersökning som i anslutning till åtgärden verifierar 
dess effektivitet och möjliggör eventuella korrigeringar av dess omfattning (Fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7. Förslag till experimentell studie som genom bortförsel av ytsediment (muddring) 
syftar till att minska den interna tillförseln av närsalter i grunda marina områden. Som 
objekt föreslås två vikar med signifikant ackumulation av organiskt material 
(företrädelsevis autoktont) i två områden med respektive utan dokumenterad 
utbredning av snabbväxande algmattor. Muddringen görs under vinterhalvåret för att 
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minimera oönskad störning. Studien föregås av ett pilotexperiment och återhämtningen 
från störningen följs upp förslagsvis under 3-5 år genom regelbundna experimentella 
undersökningar i området.  

 

Förmodligen kan de oönskade effekterna av störningen i grunda vikar minimeras 
genom att muddringen utförs under vinterhalvåret då den biogeokemiska 
aktiviteten normalt är lägst och då många djurarter förflyttat sig till djupare vatten. 
Speciell uppmärksamhet bör emellertid iakttas om muddringen omfattar områden 
med makrofyter (t ex ålgräs), eftersom deras övervintrande delar (rizomen) då 
riskerar att avlägsnas. Vidare bör studien omfatta experimentell verksamhet före 
(april) och efter (september) den huvudsakliga tillväxtsäsongen av fintrådiga alger. 
I april är det förhållandevis låg mikrobiell aktivitet i sedimentet och normalt en 
konkurrenssituation om tillgängliga närsalter mellan sedimentlevande mikroalger 
och opportunistiska flytande fintrådiga makroalger. I september, efter den egentliga 
tillväxtsäsongen, är fler vikar normalt heterotrofa (Engelsen et al., 2008) och tillför 
närsalter till det ovanliggande vattnet. Vi föreslår ett experimentellt program som 
förutom muddringen inkluderar en detaljerad och regelbunden uppföljning under 3-
5år för att studera områdets återhämtning (Fig. 7, Tabell 1). 

 

Tabell 1. Förslag på experimentellt upplägg för studie av muddrings effekt på det 
grunda ekosystemet. 

 

Undersökning Variabel Motivering 
Grundläggande 
biogeokemi 

  

Koncentration i 
bottenvatten 

Oorganiska närsalter, syre, 
alkalinitet, löst oorganiskt 
kol (DIC), pH, löst 
organiskt kol (DOC), 
kväve (DON) och fosfor 
(DOP) 

Syre och 
närsaltstillgänglighet och 
begränsande faktorer för 
tillväxt 

Koncentration i 
sediment (porvatten) – 
djupfördelning 

Oorganiska närsalter, syre, 
alkalinitet, löst oorganiskt 
kol (DIC), pH, löst 
organiskt kol (DOC), 
kväve (DON) och fosfor 
(DOP) 

Mineraliseringsförmåga och 
omfattning av tillgänglig 
närsaltspool i sedimentet 

Koncentration i 
sediment (fast fas) – 
djupfördelning 

Organiskt och oorganiskt 
kol (Corg, Coorg), kväve 
(Norg, Noorg), och fosfor 
(Porg, Poorg), isotoper 
(t.ex. 234Th och 210Pb), 
porositet och permeabilitet 

Ackumulationshastighet, 
djup i sedimentet till vilket 
muddringen bör ske för 
optimal effekt, förmåga till 
advektivt utbyte och 
transport till ovanliggande 
vatten 

Transport (bentiska 
flöden) – dag (ljus) 
och mörker (natt) 

Oorganiska närsalter, syre, 
alkalinitet, löst oorganiskt 
kol (DIC), pH, löst 
organiskt kol (DOC), 

Trofistatus, nettotransport 
av lösta ämnen, 
mineraliseringshastigheter 
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kväve (DON) och fosfor 
(DOP) 

Specifika processer Denitifikation och 
anammox (efter enkel och 
kopplad tillsats av 15N), 
generell 
mineraliseringshastighet 
(produktion av ammonium 
och DIC under slutna 
inkubationer av sediment) 

Förmåga till 
närsaltsretention, 
mineraliseringsförmåga, 
muddringsdjup 

   
Återhämtning   
A. struktur   
Koncentration i 
bottenvatten 

Se ovan Se ovan 

Koncentration i 
sediment (porvatten) – 
djupfördelning 

Se ovan Se ovan 

Koncentration i 
sediment (fast fas) – 
djupfördelning 

Se ovan Se ovan 

Makrofauna i 
sedimentet 

Funktionell biodiversitet, 
identifiering på artnivå 

Systemets återhämtning, 
förmåga till biologisk 
inducerad transport av 
partiklar och vatten 

Bakterier i sedimentet Funktionell biodiversitet, 
identifiering på artnivå 

Systemets återhämtning, 
potentiella 
mineraliseringsförmåga 

Mikroskopiska 
primärproducenter 

Klorofyll a Systemets återhämtning, 
potentiell förmåga till 
syreproduktion och 
kol/närsaltsfixering 

Makroskopiska 
primärproducenter 

Täthet och biomassa ------ // ---- 

B. funktion   
Transport (bentiska 
flöden) – dag (ljus) 
och mörker (natt) 

Se ovan Se ovan 
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