Bilaga till kapitel 7 i handlingsplan för grön infrastruktur i
Östergötland
Länets marina miljöer
Marina miljöer är vattenområden och bottenmiljöer som är direkt sammankopplade med
oceanerna, dvs. en del av den sammanhängande vattenytan som täcker större delen av
jordklotets yta och som omges av dess landmassor. Marina vatten kan vara saltvatten
(salinitet 3 - 5 %), bräckt vatten (salinitet 0,05 - 3 %) eller nästan helt söta. Marina habitat
inkluderar sådana som ligger under medelvattenståndet i områden utan tidvattenstånd (eller
under vårens högsta tidvattenstånd) och av kusten inneslutna salta och brackvattensområden
eller andra undervattensförbindelser (som till exempel laguner).
I havsmiljö har kunskapsbrist identifierats som ett av de största hoten och i arbetet med grön
infrastruktur har en process för att kartlägga havets naturkvalitéer påbörjats 2. Arbetet med
grön infrastruktur bör även kunna bidra med att belysa var viktiga övergångszoner finns och
hur de ska beskrivas och hanteras. Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk
mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar
för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.

Östergötlands skärgårdslandskap
Östergötlands kust utgörs av en skärgård som fortfarande är relativt opåverkad av t.ex.
fritidsbebyggelse och industrier. Dessutom finns här ett levande kulturlandskap. I den
östgötska skärgården finns en säregen blandning av karg, orörd natur och brukat landskap.

Blåstångsamhälle. En av Östergötlands viktigaste marina naturtyper.
FOTO: Tång & Sånt.
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Östergötlands marina miljö

Östergötland har ett av Sveriges mest örika skärgårdsområden. Mest kända är S:t Anna och
Gryts skärgårdar. Längst i norr finns även Arkösunds skärgård och i söder gränsar området
mot Tjust skärgård. Den breda och finskurna skärgården genomskärs av djupa
förkastningssprickor i nordväst-sydostlig riktning. Dessa sprickor syns som långa och djupa
vikar, där flera har trösklar ut mot havet eller angränsande kustområden. Skärgården är som
bredast i S:t Anna skärgård och där finns en tydlig zonering i inner-, mellan- och
ytterskärgård. Ett typiskt drag är här också att det finns relativt grunda vattenmiljöer långt ut
i ytterskärgården.

Bråviken
Bråviken sträcker sig från Norrköping i väst mot Östersjön i öster. Bråvikens norra kust är en
förkastningsbrant (Bråvikenförkastningen) med bitvis lodräta, höga klippor som störtar ner i
havsviken. Det är ett skogslandskap med barrskog, myr och sjöar i sprickdalar. Den södra
delen av Bråvikens kust (Vikbolandet) är mycket flackare, sjöfattigt och består till största
delen av åker och annan jordbruksmark. Längs den södra sidan finns många välbevarade
havsstrandängar.
Längst in i viken är Bråviken tämligen grund. Den saknar grunda mynningströsklar och har
en relativt stor sötvattentillrinning. Vattenomsättningen är förhållandevis god i viken och
vattenvolymen omsätts på cirka en månad.
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Ytterskärgård i S:t Anna. Foto: Lars Gezelius.

Slätbaken
Slätbaken är en tröskelfjärd vilket innebär att vattenomsättningen i fjärdens inre, djupare
delar begränsas av en grundare tröskel vid inloppet till fjärden. Detta i kombination med det
mycket näringsrika vattnet som tillförs fjärden från Söderköpingsån, medför att det ofta blir
syrgasbrist i de djupare delarna av Slätbaken. Liksom Bråviken är Slätbaken en
förkastningsbrant där den norra sidan är brant stupande ner i viken medan den södra sidan
är flack.

Valdemarsviken
Valdemarsviken är precis som Slätbaken en tröskelfjärd med begränsat vattenutbyte. Till
skillnad från de två förstnämnda vikarna är dock Valdemarsviken en sprickdalsvik (mer likt
en fjord), belägen i en dalgång som omges av branta bergspartier. Viken sträcker sig ca 11 km
från Valdemarsvik längst inne i fjärden till mynningen mot Gryts skärgård i Östersjön. Längst
in i fjärden är vattendjupet max 5 meter för att sedan bli allt djupare ju längre ut man
kommer. Som mest blir viken 30 meter djup. Vid tröskeln ut mot Gryts skärgård (vid
Krogsmåla) är djupet bara sex meter.

Klimat
Klimatet i skärgården är relativt milt och typiskt för tempererade kustområden med kalla
vårar och milda höstar. Nederbörden är låg och antalet soltimmar är relativt högt.
Årsmedelnederbörden är omkring 500-600 mm per år och årsmedeltemperaturen 6,5 - 7,0
plusgrader. Vegetationsperiodens längd, d.v.s. antalet dagar då dygnsmedeltemperaturen är
mer än +5 C, är i södra Östersjön 210-240 dagar. Bråvikenområdet som har ca 2100
soltimmar per år är soligast. Vårarna är i allmänhet kalla vilket beror på att det tar lång tid
att värma upp vattenmassorna. Höstarna däremot är långa och milda. Vindar i sektorn väst syd dominerar.
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Jonsbergs skärgård (Bråvikens NR) Lilla Fläskö med Lilla och Stora Sämö. Bilden är granskad och
godkänd för publicering av försvarsmakten enligt lagen om skydd för landskapsinformation SFS
1993:1742. Foto: Thomas Johansson, 2006.

Vattenutbyte och omrörning längs kusten och mellan kusten och havet styrs av vinden,
temperaturen och topografin. Vattenrörelserna längs Östergötlands kust visar ingen utpräglad
nettoriktning sett över lång tid. Den örika skärgården i området dämpar vattenutbytet. Men
genom den stora djupsvackan som skär in från havet vid Arkösund sker dock ett avsevärt
vattenutbyte. Denna djupsvacka är välventilerad från ytan till botten och gör att vatten från
relativt djupa nivåer i havet kan föras in i skärgården. I fjärdarna och skärgårdsområdena
mellan djupsvackorna sker vattenutbytet genom sunden både av vinddrivna strömmar och av
täthetsskillnader mot omgivningen. Genom den öppna havskontakten i söder vid Häradsskär
och i norr vid Arkösund trycks vattnet effektivt ”på längden” genom skärgården av nordliga
och sydliga vindar.
Utflödet från Bråviken går huvudsakligen längs Vikbolandssidan av mynningsområdet och ger
upphov till en inström av djupvatten genom svackan utmed Sörmlandssidan.
Vattentransporten blir relativt stor och ger utgående nettoström vid Arkösund. Av Motala
Ströms vatten transporteras endast omkring en tiondel ut genom Arkösund medan resten
lämnar Bråviken norr om Arkö varefter det sprids i öppna kustvattnet. Tillrinningen i
Slätbaken är av samma storleksordning som andelen Motala Strömvatten i utflödet vid
Arkösund. Djupvattnet innanför trösklarna till de stora vikarna, t.ex. Slätbaken, blir mer eller
mindre avskuret från utbyte med omgivningen under sommaren när vattnet är
temperaturskiktat. Även i mycket grunda tröskelfjärdar, som t.ex. Källstafjärden (12 m djup)
norr om Kallsö, kan bottenvattenstagnation inträffa under sommaren med stark syrebrist som
dramatisk följd. I de djupa fjärdarna, med havskontakt genom djupsvackor, som t.ex.
Lönshuvudfjärden och Finnfjärden varierar skiktningen friare och följer mer variationerna i
öppna kustvattnet.

Siktdjup
Siktdjupet har varierat mellan måttlig och hög status under 2002-2007. Medelvärdet för de
senaste tre åren indikerar måttlig status. Siktdjupet i Hafjärden varierade då mellan 5,5 m
och 7,5 m. Siktdjupet var något sämre i Arkösund (3,0 - 5,5 m) och i Rimmöfjärden.
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Vattenrörelser
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Statusbedömning baserat på siktdjup. Källa (MSV).

Salthalt
Salthalten i Östergötlands kustområde ligger kring 6,0-6,5 promille i yt- och bottenvatten.
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Syresituationen på bottnarna beror framför allt på graden av övergödning och på hur snabbt
vattnet omsätts. Inneslutna djupa fjärdar med hög näringsbelastning är generellt mer utsatta
för syrebrist än ytterskärgårdar med en snabb vattenomsättning. Syretillgången vid
mätstationen som ligger i S:t Anna, Hafjärden (20 m djup), är generellt god. Även
stationerna i Arkösundet (32 m djup) och Rimmöfjärden (17 m djup) visar på god syretillgång
på bottnarna. Syrebrist förekommer dock under delar av året, särskilt under sensommarhöst. Detta beror på att bottenvattnet då tillförs stora mängder biologiskt material som t.ex.
växtplankton. Syrgas förbrukas när det biologiska materialet ska brytas ned och då kan
syrgasbrist uppstå. Under vintern och tidig vår brukar syresituationen förbättras eftersom
vattenomblandningen i vertikalled då är större och att mängden organiskt material i vattnet
är litet.

Djupförhållanden
Djupet i Östergötlands kustvattenområde varierar naturligtvis stort. Ett särdrag är att det i
yttre delen av S:t Anna skärgård och norra Gryts skärgård finns ovanligt stora arealer grunda
vatten långt ut i ytterskärgården.

Bottentyper
Hårdbotten består huvudsakligen av hällar men även av sten och block och finns där vågor
och strömmar är så starka att finare partiklar inte ligger kvar. Hårdbotten dominerar i
ytterskärgården. Hårdbotten återfinns också nära stränderna men i skyddade lägen övergår
botten ofta i mjukbotten redan vid någon meters djup. Mer exponerade platser domineras
ofta av hårdbottnar ner till åtminstone 5 – 10 m. Denna bottentyp är den mest variationsrika
och därmed också mest artrika och produktiva miljön trots att de generellt bara upptar 2% av
den sammanlagda bottenarealen. Resten av bottenarealen upptas av mjukbottnar som byggt
upp mer eller mindre tjocka sedimentlager.
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Syretillstånd
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Mjukbotten består av finkornigare material som lera och sand och med mer eller mindre
nedbrutna växt- och djurdelar. De finns där vågor och strömmar inte förmår att flytta
materialet. Djupare bottnar domineras helt av mjukbotten, men i grundare områden är
denna typ av botten mest utbredd i skyddade och flacka lägen.

Ytsubstratkarta över Östergötlands marina område framtagen med CART-modellering (Aquabiota).

Vattenförekomster och ekologisk status
Vattenförekomsterna är definierade enligt vattendirektivet och baserade på SMHI:s
indelning. För varje vattenförekomst har ekologisk status bedömts enligt vattendirektivet och
miljökvalitetsnormer har tagits fram. Den ekologiska statusen har bedömts med hjälp av
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder där varje parameter har bedömts enligt en femgradig
skala; uppdelat på dålig, otillfredsställande, måttlig, god och hög status. Alla parametrar har
sedan vägts samman till en ekologisk status där biologiska data väger tyngst, medan
fysikalisk-kemiska data kan sänka status en nivå (t.ex. från god till måttlig status). I S:t Anna
skärgård uppvisar bottenfauna god status och makroalger en hög status vilket tyder på goda
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Norra kustvattenområdet - från Oxelösund till Arkösund
Bråviken består av havsbassänger från Oxelösunds tätort i norr till Arkösund på Vikbolandets
spets i söder och från Norrköping i väster till den öppna Östersjön i öster. Totalt omfattar
delområdet tio havsbassänger där Bråviken och dess yttre kustvatten är helt dominerande.
Bråvikens norra kust är en förkastningsbrant med bitvis lodräta, höga klippor som störtar ner
i havsviken. Den södra delen av Bråviken är betydligt flackare och utgörs till stor del av odlad
mark. Längst in i viken är Bråviken tämligen grund. Den saknar grunda mynningströsklar
och har en stor sötvattentillrinning från Motala ström. Vattenomsättningen är förhållandevis
god i viken och vattenvolymen omsätts på cirka en månad. I det vidsträckta
mynningsområdet sker intransport av saltare havsvatten längs det djupare kustområdet i
norr, medan uttransporten av det lättare mindre salta vattnet mestadels sker längs det
grundare, sydliga kustområdet. Det innebär att strömmar från Bråviken med vatten från
Motala ströms avrinningsområde rör sig söderut genom arkipelagen. Bråvikens södra strand
karakteriseras av flera stora grunda vikar med omfattande betade havsstrandängar. Bråviken
med angränsande vattenområden är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. Merparten av
området är utpekat som riksintresse för yrkesfiske. Bråviken är en viktig fartygsled med den
stora farleden in till Norrköpings hamn. Hamnen hanterar framförallt skogs- och
oljeprodukter. Området eller delar därav utgör dessutom riksintresse för yrkesfiske,
friluftsliv, kulturmiljövård och sjöfart samt är utpekat enligt miljöbalken 4 kap. Miljöproblem
Bråvikens kustvatten är påverkat av övergödning från jordbruk i de södra delarna av
närområdet samt intransport från hela Motala ströms avrinningsområde. Intransporten av
näringsämnen från utanförliggande kustvatten är också betydande. Punktkällor i närområdet
är bl.a. pappersbruk och reningsverk. Övergödningspåverkan visar sig såväl i höga fosfor- och
kvävehalter, som litet siktdjup och tidvis höga klorofyllvärden. Syrgashalterna är låga i hela
Bråviken. Hamnen med omfattande godstrafik och muddringar samt ett antal
småbåtshamnar bidrar till belastningen av miljögifter från bl.a. båtbottenfärg. I direkt
anslutning till hamnområdet och i Norrköpings tätort finns även ett stort antal förorenade
områden. Vid muddringar av hamnen har muddermassor dumpats i inre Bråviken. Det
bidrar till belastningen av miljögifter och ökad uppgrumling.

Södra kustvattenområdet - från Arkösund till Kaggebofjärden
Det södra kustvattnet sträcker sig från Arkösund längst ut på Vikbolandet i norr till
Kaggebofjärden i söder. Östergötland har ett av Sveriges mest örika skärgårdsområden. Den
breda och finskurna skärgården genomskärs av djupa förkastningssprickor i
nordvästsydostlig riktning. Sprickorna syns som långa och djupa vikar, där flera har trösklar
ut mot havet eller angränsande kustområden. Området inkluderar både ytter- och
innerskärgård och är heterogent, bland annat varierar djupen kraftigt från fjärdarnas
djuphålor till grundare områden. Öarna i det inre området är skogsbevuxna, ofta med
ekhagmarker, lundar och betade ängsmarker. En del mindre områden är åkermark.
Innerskärgården har ofta havsstrandängar och längre ut är det klippor som möter havet.
Valdemarsviken och Slätbaken är långa fjärdar med tröskel, vilket innebär att
vattenomsättningen i bottenregionen är dålig. Kustområdet består av ett trettiotal
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miljöförhållanden. Eftersom vattnet dock har ett högt näringsinnehåll bedöms den
sammanvägda ekologiska statusen till måttlig, enligt de nationella riktlinjer som finns för
bedömning av miljötillståndet. Större delen av Östergötlands kuststräcka har ”måttlig”
status, bortsett från länets innerfjärdar som har sämre status.

Miljötillståndet i det östgötska kustvattnet påverkas framför allt av de stora
sötvattenkällorna, Motala ström i Bråviken och Söderköpingsån i Slätbaken. Tillrinningen
ger utsötning, förhöjda halter av växtnäringsämnen och ökad produktion av växtplankton.
Sekundära effekter är bl.a. ökad mängd organiskt material i vatten och på bottnar, med
sämre siktdjup och ökad syreförbrukning som följd. Eftersom vattenutbytet mellan kusten
och det öppna havet är litet kan tillförda näringsämnen och föroreningar bli kvar länge i
området. Södra kustvattnen har problem med övergödning vilket bl.a. medför syrefria
bottnar i områden där vattenomsättningen är låg. Återkommande algblomningar och påväxt
av fintrådiga alger utgör ett problem i stora delar av kustområdet. Övergödningsproblemet är
mer påtagligt i de inre delarna av skärgården där påverkan från tillrinnande sötvatten är
större och vattenomsättningen generellt är sämre. I området finns flera kommunala
reningsverk och fastigheter med enskilda avlopp. Merparten av näringsbelastningen kommer
emellertid från angränsande jordbruks- och skogsmark via Motala ström, Söderköpingsån,
Vindån samt intransport från utanförliggande kustvatten.

Miljöövervakning
Miljöövervakningen är ett viktigt verktyg både för att bedöma miljötillstånd och för att följa
upp miljömål. Miljöövervakning är också ett bra instrument för att mäta effekten av de
åtgärder som har genomförts. Övervakningen utförs av flera aktörer på såväl nationell,
regional som lokal nivå. Samarbete mellan olika nivåer är viktigt för att optimera
miljöövervakningen och därigenom få en helhetsbild av miljötillståndet. Nationella
myndigheter som bedriver miljöövervakning i länets vatten är Naturvårdsverket,
Fiskeriverket, Jordbruksverket och SGU (Sveriges geologiska undersökningar). På regional
nivå bedriver Länsstyrelsen miljöövervakning i nära samarbete med nationella myndigheter
och länets kommuner. Den regionala miljöövervakningen i vatten är också i stor utsträckning
samordnad med den recipientkontroll som utförs av Motala ströms vattenvårdsförbund
(MSV). MSV övervakar i regel vattenmiljöer som är påverkade av människan, medan
Länsstyrelsen övervakar mindre påverkade områden. Olika typer av provtagningar används
för att mäta vattnets kvalitet. Bland annat undersöks vattnets kemiska och fysikaliska
egenskaper som till exempel koncentrationer av olika näringsämnen, syrgas och siktdjup.
Även förekomsten av vissa växt- och djurarter undersöks t.ex. växtplankton, bottendjur och
fisk. Övervakning av närsalter, siktdjup och syre utförs inom recipientkontrollen som bedrivs
av Motala ströms vattenvårdsförbund. Provtagning sker sex gånger per år på olika
djupintervall i vattenmassan; vid 0,5 m djup, strax ovanför botten samt vid minst två
ytterligare mellanliggande djup. Inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram
övervakas bottenfauna och makroalger. Dessutom finns underlagsdata från inventeringar av
havsmiljön, men dessa sker inte på regelbunden basis. Utöver faktiska mätningar kan man
med hjälp av modellsystem beräkna vattenkvaliteten t.ex. genom SMHI:s modell ”Home
Vatten”.
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havsbassänger med mycket varierande utseende och förutsättningar. Östergötlands skärgård
är en unik skärgårdsmiljö av riksintresse. Den har delvis undgått den kraftiga exploateringen
som kännetecknar mer storstadsnära skärgårdar. Skärgården är rik på grunda områden
värdefulla för fiskrekrytering. Delar av området utgör riksintresse för yrkesfiske, friluftsliv,
kulturmiljövård, sjöfart samt är utpekat enligt miljöbalken 4 kap.

Förhöjda halter av näringsämnen förekommer i samtliga kustvattenområden i länet.
Totalfosforhalterna generellt är otillfredsställande under både sommar och vinter. Även
totalkvävehalterna vintertid bedöms som otillfredsställande, medan kvävehalten sommartid
bedöms ha god status. Om näringsparametrarna vägs samman har området enligt
bedömningsgrunderna en måttlig status med avseende på näringsämnen. Enligt SMHI:s
modell HOME Vatten står jordbruket för merparten av både fosfor- och kvävebelastningen.
Andra källor är reningsverk och enskilda avlopp.
Övergödning är länets största miljöproblem och vidtagna åtgärder har ännu inte haft någon
tydlig effekt på miljötillståndet. Mycket näring finns t.ex. upplagrad i marker som
kontinuerligt läcker kväve och fosfor. Syrefria bottnar är också en källa till fosfor.
Övergödningen är ett uppmärksammat problem på både nationell och regional nivå, och
satsningar görs nu för att ytterligare minska näringstillförseln till haven. Ett exempel är det
s.k. LOVA-bidraget som kan sökas av kommuner och ideella organisationer för lokala
vattenvårdssatsningar.
Innerskärgårdar med hög näringsbelastning, som t.ex. Slätbaken, är generellt mer utsatt för
syrebrist än ytterskärgårdar som ofta har en snabbare vattenomsättning. Under vissa
perioder under året förekommer dock syrebrist även i mellan- och ytterskärgården. Forskare
har studerat syretillgången på bottnarna i Östgötaskärgården. Resultatet visade att stora
områden i Östergötlands skärgård hade ansträngda syrgasförhållanden, och att ingen
förbättring av syresituationen har skett sedan mitten av 1990-talet. Perioder med syrebrist är
ingen ny företeelse i Östersjön. Skillnaden i dag är att utbredningen av syrefria bottnar har
ökat. Undersökningar i Egentliga Östersjön har visat att ca 30 % av bottnarna i Egentliga
Östersjöns har så låga syrehalter att praktiskt taget inget djurliv kan finnas där. När allt syre
är förbrukat bildas svavelväte på bottnarna. Svavelväte är giftigt och dödar alla bottenlevande
djur som inte kan fly. Under senare år har låga syrehalter och svavelväte påträffas högre upp i
vattenmassan än tidigare. Syrebristen slår hårt mot torskens fortplantning, som enbart lyckas
om syre- och salthalterna är tillräckligt höga. Även djur som lever i mjukbottnar är särskilt
utsatta för syrebrist. Eftersom bottendjuren är ganska stationära och långlivade speglar
sammansättningen av dessa de rådande miljöförhållandena över en längre tid. För att
bedöma miljöstatusen på bottnarna använder man sig av ett s.k. miljökvalitetsindex som
förkortas BQI (Benthic Quality Index). Detta index baseras framför allt. på fördelningen
mellan känsliga och toleranta arter, där varje art har ett visst känslighetsvärde. För ostkusten
gäller t.ex. att vitmärlan som är en känslig art får ett högt värde, medan Östersjömusslan som
är en mer tolerant art får ett lågt värde. I indexberäkningen tas även hänsyn till antalet funna
arter och antalet individer.
Undersökningar av mjukbottenlevande djur (> 1 mm) längs med Östgötakusten har visat att
bottendjurens status i länets mellan- och ytterskärgård är relativt bra (fig. 11). Här påträffas
bland annat den känsliga vitmärlan. Vid de inre stationerna, där vattenomsättningen är
långsammare, är bottendjuren däremot mer påverkade. Andelen främmande arter är också
större i innerskärgården (läs mer om detta i kapitlet om främmande arter). På en del bottnar,
där syret tagit slut och ersatts av den giftiga gasen svavelväte, förekommer inga stora
bottendjur. Istället tar bakterier som klarar att leva i syrefria miljöer över ekosystemet.
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Näringstillstånd

Motala ströms vattenvårdsförbund (MSV) utför regelbundna provtagningar av miljögifter i
vatten, sediment, fisk och mussla. I Kvädöfjärden, i södra delen av Östergötlands skärgård,
finns en nationell övervakningsstation där man följer trender av miljögifter i fisk och mussla.
Halterna från Kvädöfjärden ska symbolisera ett referensområde, dvs. ett relativt opåverkat
område i kusten. För kvicksilver kan man se att det från 1980-talet fram till idag inte har
skett någon tydlig nedgång trots att utsläppen minskat. När det gäller PCB har halterna
minskat från 1980-talet fram till idag.
Från förorenade bottnar kan sedan miljögifter läcka tillbaka till vattnet under en lång tid
efter det att utsläppen upphört. Ett exempel på det är förorenade sediment i Bråviken som
bland annat läcker PCB. Där kan man också se att en högre PCB-halt i inre Bråviken också
avspeglar sig i fisken. Abborre i inre Bråviken innehåller tre gånger högre halt av PCB jämfört
med yttre Bråviken. I S:t Anna finns en mätstation, Hafjärden, där havsbottens innehåll av
miljögifter studerats. Mätningarna utfördes av Motala Ströms Vattenvårdsförbund år 2002.
Resultaten visade att havsbotten innehåller förhöjda metallhalter, vilket är ett generellt
problem längs länets kust. Halterna av koppar, krom, kadmium, kvicksilver, bly och zink var
ungefär 1,5-3 ggr högre än förindustriella normalvärden i Östersjön. Även i relativt
opåverkade kustområden i länet finns idag förhöjda miljögiftshalter. Under 2008
analyserades tennorganiska föreningar i sediment vid 13 naturhamnar längs länets kust.
Tributyltenn (TBT) påträffades i samtliga sediment, trots att dessa är förbjudna att användas
som båtbottenfärg på båtar. Halterna bedöms dock som låga till måttliga.

Bottendjur
Djur som lever i eller på mjukbottnar är särskilt utsatta för övergödning, syrebrist och
miljögifter som ansamlats på bottnarna. I ytterskärgården är ofta bottendjuren relativt
opåverkade av näringsämnen, och syretillgången bedöms i regel som god. Här påträffas
bland annat den känsliga vitmärlan. I innerskärgården är vattenomsättningen långsammare
och bottendjuren är mer påverkade av övergödning. Vid en del bottnar har syret ersatts av
den giftiga gasen svavelväte, och där överlever inga bottendjur. I djuphålor, där vattnet sällan
byts ut, är syrebristen naturlig. Situationen på havsbotten förvärras dock av övergödningen
som leder till en ökad syreförbrukning på bottnarna. Miljöövervakning av havsbotten är
viktig för att följa upp om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar.
I länet finns sedan 2007 två områden där bottenfauna undersöks årligen; S:t Annas skärgård
och Gryts skärgård. Av stationerna i S:t Annas skärgård ligger nio stationer i Kärrfjärden,
medan en station ligger i Aspöjafjärden. Inom varje område undersöks tio sedimentprover.
De undersökta områdena är relativt artrika, men antalet funna taxa (tabell 3) är något lägre
än i områdena i Stockholms skärgård och i Askö-Landsortsområdet. I S:t Annas skärgård
påträffades 12-14 taxa under åren 2007-2008 (tabell 3). Antalet individer per
kvadratkilometer har i S:t. Anna skärgård varierat mellan 1000-1200. Faunan domineras
starkt av östersjömusslan Macoma balthica (79% år 2008 och 95 % år 2007). Den minskade
mängden östersjömussla är orsaken till att biomassan i området minskat från 110 till 80 g per
kvadratmeter.
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Metaller och organiska miljögifter

I S:t Anna skärgård har den föroreningskänsliga vitmärlan Monoporeia affinis ökat starkt
mellan år 2007 och 2008 (från 2 till 16 %). Samtidigt har den föroreningståliga
Östersjömusslan Macoma balthica och de mycket föroreningståliga fjädermygglarverna
Chironomidae minskat i antal (från 74 till 54 % resp. från 13 till 8 %). Den ökade andelen
föroreningskänsliga arter har lett till ett ökat värde på indexet mellan år 2007 och 2008. För
stationerna i S:t Anna skärgård uppmättes 2008 ett BQI-värde på 5.70 mot endast 2.84 året
innan. Miljösituationen i S:t Annas skärgård tycks därför ha förbättrats jämfört med 2007.
Bedömning av BQI-värdena visar att statusen har förbättrats från måttlig till god status. Även
i Gryts skärgård uppvisar bottenfaunan god status, men i Gryts skärgård har
miljöförhållandena försämrats från 2007 till 2008.
En station i S:t Annas skärgård har tidigare undersökts av Motala Ströms
Vattenvårdsförbund (station Bf 32, www.motalastrom.org) och det går därför att studera
tidstrender. Sett över en 10-årsperiod är antalet arter och kvalitetsindexet relativt konstant,
vilket indikerar oförändrade miljöförhållanden på havsbotten inom BSPA-området.

Främmande arter bland bottendjuren ökar
Östersjöns biologi som är relativt artfattig är känslig för påverkan. Miljön är inte riktigt
optimal vare sig för arter med ursprung i rena havsmiljöer eller för arter från sötvatten. Flera
av de arter som lever här lever nära eller på gränsen av vad de klarar av. De är mer eller
mindre stressade av salthalten och är därför ofta känsligare än när de förekommer i sin
ursprungsmiljö. Ökad konkurrens från främmande arter kan bidra till att de ursprungliga
arterna får svårare att överleva. I Östergötland är andelen främmande bottendjur högre i
miljöer som är mer påverkade av människan som t.ex. i Bråviken jämfört med mindre
påverkade områden i länets mellan- och ytterskärgård. Detta kan delvis bero på att de
framgångsrika främmande arterna har lägre krav på vattenkvalitet och därför har en
konkurrensfördel mot arter med högre krav på vattenkvalitet. Men det kan också bero på att
vattnet i våra långsmala havsvikar är kraftigt utsötat och att dessa artfattiga miljöer är mer
mottagliga än artrika miljöer. Två nykomlingar som är särskilt vanliga på bottnarna i
Östgötaskärgården är havsborstmasken Marenzelleria neglecta och tusensnäckan
Potamopyrgus antipodarum.

Undervattensvegetation
Genom att studera vilka stora alger som finns, och hur djupt ned dessa växer, kan man få en
indikation på miljötillståndet. Sedan 2007 består länets miljöövervakningsprogram av två
referensstationer som besöks årligen och nio ordinarie stationer som besöks vart tredje år
enligt ett rullande schema. Detta betyder att fem stationer per år inventeras. Varje lokal
omfattar tre dyktransekter (längslinjer), dvs. totalt 15 transekter inventeras varje år. Inom
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Med hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för bottenfauna kan man bedöma
statusen. Utifrån insamlat dataunderlag beräknas ett miljökvalitetsindex som förkortas BQI
(Benthic Quality Index). Detta index baseras fr.a. på fördelningen mellan känsliga och
toleranta arter, där varje art har ett visst känslighetsvärde. För ostkusten gäller t.ex. att
vitmärlan Monoporeia affinis som är en känslig art får ett högt värde, medan
Östersjömusslan Macoma baltica som är en mer tolerant art får ett lågt värde. I
indexberäkningen tas även hänsyn till antalet funna arter och antalet individer.

Dessutom genomfördes under 2008 en större inventering av makroalger i Natura 2000områden och andra skyddade områden längs länets kust. Inom projektområdet studerades
makroalger vid 17 platser varav merparten låg inom BSPA-området. Samtliga inventeringar
visade att makroalger uppnår god eller hög status enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för miljökvalitet. Bedömningsgrunderna har dock fått kritik för att göra
för ”snälla” bedömningar av miljötillståndet och kommer därför att ses över av nationella
experter.
Inom den regionala miljöövervakningen har totalt ett 40-tal arter av makroalger påträffats
inom skärgårdsområdet. Rödblad och ishavstofs påträffades ned till ca 20 m djup i S:t Annas
skärgårdsvatten och ned till 13 m djup i Kärrfjärden. Kräkel påträffades ned till ca 10 m djup
vid båda stationer. Blåstång påträffades ned till 4-5 meters djup vid stationerna som
inventeras inom den regionala miljöövervakningen.

Marina habitat inom Natura 2000
Undervattensmiljöerna i de skyddade områdena, Natura 2000 har undersökt genom den så
kallade basinventeringen. Här har alla marina habitat identifierats enligt art- och
habitatdirektivet.
De Natura 2000 habitat som finns i Östergötlands kustområde beskrivs i det följande.

1150 Laguner
Helt eller delvis nyligen avsnörda havsvikar, skilda från havet genom sandbankar, hällar eller
vassbälten. Lagunerna kan variera i salthalt beroende på ev. inflöde av havsvatten. De
kännetecknas ofta av en god vattenkvalitet och långsam vattenomsättning samt särpräglad
undervattensflora med bl.a. kransalger. Vikarna kan karaktäriseras som glon som är påtagligt
isolerade från havet. I området kan ett brett spektrum av olika, av landhöjningen mer eller
mindre avsnörda, stadier av laguner iakttas. Laguner kännetecknas i allmänhet av en artrik
vegetation, särskilt ifråga om kransalger och de är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för många
fiskarter samt värdefulla lokaler för bland annat vadare och andfåglar. De typiska arterna,
bl.a. kransalgsarter och ålgräs, är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam
bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på negativa ingrepp.
Några varianter är:
Skärgårdsflad: Vik med en eller maximalt två smala sund som i allmänhet är försedda med
trösklar.
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BSPA-området finns två stationer, dels referensstationen Kärrfjärden som besöks årligen, dels
S:t Annas skärgårdsvatten som besöks vart tredje år. Stationen i Arköfjärden, som besöks vart
tredje år, ligger inom projektområdet.

Exempel på den värdefulla naturtypen 1150, Laguner. FOTO: Lars Gezelius.

Målsättningen är att ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i
habitatet sker. Lagunerna förändras successivt med landhöjningen och habitatet kommer
efterhand att utvecklas på andra platser i det skyddade området.

1160 Stora grunda vikar och sund
Med habitatet avses grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten. De är i
allmänhet skyddade från kraftiga vågor och innehåller varierande bottnar med olika
sediment och substrat och stor variation i vegetation. Vattenområdena innehåller artrika
växt- och djursamhällen och är viktiga reproduktionslokaler för fisk.
Målsättningen är att ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i
habitatet sker. Vattenmiljöerna med sin landhöjningspåverkan och utbredda grundområden
ska skyddas mot föroreningar och annan påverkan som byggnationer, bryggor etc.

1170 Rev
Undervattensklippor som exponeras vid lågvatten. Reven har en zonering av
undervattensväxter och djursamhällen. Ibland finns en intakt zonering ända från
landstranden.
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Glo: Nästan helt isolerad från havet. Brackvatten tillförs bara i samband med extremt
högvatten eller storm. Kan ligga över havsnivån.

Det råder allmänt sett en brist på heltäckande kunskap om utbredningen av de marina
habitattyperna i kustområdet. Det har trots allt gjorts flera yttäckande inventeringar av
undervattensmiljön i vissa områden sedan tidigt 2000-tal som t.ex. i några marint skyddade
områden och i blivande marint skyddade områden. I natura 2000 områden har en s.k.
basinventering gjorts för att bestämma utbredningen av de marina Natura 2000 habitaten. I
Naturreservaten Kvädöfjärden, S:t Anna, Svenskundsviken, Bråviken, Kopparholmarna och
Missjö har mer detaljerade karteringar gjorts under 2000-talet.
För att snabbare få en heltäckande översiktlig bild av de marina naturtyperna pågår på
många håll arbete med att ta fram marina naturtypskartor genom modellering. Östergötland
var ett av de första länen i Sverige där ett sådant arbete gjordes 2009-10.
Inom projektet har heltäckande kartor över bottenlevande växter (samt blåmusslor) tagits
fram med hjälp av rumslig modellering. Arbetet genomfördes under ledning av konsulten
Aquabiota. Biologiska underlagsdata har samlats in med hjälp av dropvideo (filmning av
mindre område på botten med undervattenskamera) samt sammanställts från tidigare
genomförda undersökningar. Det handlar om uppgifter från 2350 platser som
dokumenterats med dropvideo. Heltäckande kartor har tagits fram för salthalt,
strömhastighet, bottensubstrat, djup och olika djupderivat som modelleringen tar hänsyn till.
Djupdata från Sjöfartsverkets digitala djupdatabas har använts, vilket är mycket mer
högupplöst än det som framgår av sjökort. Detaljerad djupinformation är dock inte tillåten
att visa publikt.
Vid dropvideo-inventering sänks en videokamera ned från en båt och inventeraren
identifierar arter, bedömer deras täckningsgrad och vad bottensubstratet är genom att
titta på en skärm i båten. Dropvideo-inventering är en kostnadseffektiv metod för att
samla in statistiskt oberoende datapunkter som lämpar sig väl för modellering.
Förutsatt att inventeringspunkterna placeras slumpmässigt erhålls data som är
representativt för det inventerade området. Nackdelen med metoden är att det inte är
möjligt att identifiera lika många arter som vid t.ex. dyktransekter.
Modelleringen ger kartor över sannolikhet för en viss förekomst, det är alltså ingen absolut
sanning. Sammanlagt presenterades i projektet sannolikhetskartor för blåmussla, 17 arter
eller artgrupper av alger samt åtta arter eller artgrupper av kärlväxter. Av dessa har tolv varit
möjliga att utvärderas genom efterkontroll med hjälp av oberoende data som inte ingått i
själva modelleringen. Stor vikt har lagts vid kvalitetsgranskning av samtliga förutsägelser.
För många av arterna och artgrupperna har förutsägelser tagits fram för olika
täckningsgrader.
Utöver modellering av arter och artgrupper har en metod utarbetats för att identifiera och
avgränsa preliminära marina naturvärdesområden (värdekärnor). Fem arter eller artgrupper
har identifierats som preliminära naturvärdestyper: blåmussla Mytilus edulis, blåstång Fucus
vesiculosus, rödalger, höga kärlväxter samt ålgräs Zostera marina. Dessa arter är
strukturbildande eller habitatbildande och är centrala i kustekosystemet i Östergötland.
Resonemanget bygger på att dessa arter skapar miljöer som i sig skapar förutsättningar för
andra arter. Större sammanhängande områden har avgränsats och därefter klassats efter sin
storlek i förhållande till övriga områden av samma naturvärdestyp. Klassningen har gjorts på
15

HAV I BALANS LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

Marina habitatkartor - modellering
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en femgradig skala där den sammanhängande storleken avgör naturvärdet. Stora områden
anses mer värdefulla än små.

Ålgräs är en värdefull strukturbildande art. FOTO: Eva Siljeholm.

Fisk
Sveriges fiskfauna har en kort historia eftersom hela Skandinavien var täckt av inlandsisen
för mindre än 14 000 år sedan. Östersjöns utveckling efter isavsmältningen därför haft stor
betydelse för hur olika fiskarter har haft möjligheten att vandra in. Östersjöns ekosystem
består av en blandning av typiska sötvattensarter (t.ex. gädda, abborre, gös, mört),
saltvattensarter (t.ex. strömming, torsk, flundra), vandrande arter (t.ex. lax, öring, ål) samt
glaciala relikter (hornsimpa). Som en följd av en minskad salthalt, men även ett kallare
klimat förändras sammansättningen av fiskarter från söder till norr i Östersjön. De marina
arterna minskar i antal norrut längs Sveriges ostkust medan andelen arter med
sötvattenursprung ökar. Förmodligen har både söt- och saltvattens arter utvecklat genetiska
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anpassningar för att kunna leva i den salthalt som finns i Östersjön. Åtminstone 37 olika
fiskarter har rapporterats från Östergötlands kustvatten.
Tabell. Arter som någon gång har fångats i provfisken längs Östergötlands kust.

Svensk benämning

Latinskt namn

abborre

Perca fluviatilis

björkna

Blicca bjoerkna

brax

Abramis brama

gers

Gymnocephalus cernuus

gädda

Esox lucius

gös

Sander lucioperca

mindre havsnål

Nerophis ophidion

hornsimpa

Triglopsis quadricornis

id

Leuciscus idus

kusttobis

Ammodytes tobiatus

lake

Lota lota

lax

Salmo salar

löja

Alburnus alburnus

mört

Rutilus rutilus

nors

Osmerus eperlanus

piggvar

Psetta maxima

rötsimpa

Myoxocephalus scorpius

regnbåge

Onchorynchus mykiss

ruda

Carrassius carrassius

sandstubb

Pomatoschistus minutus

sarv

Scardinius erythrophthalmus

småspigg

Pungitius pungitius pungitius

storspigg

Gasterosteus aculeatus aculeatus

sik

Coregonus lavaretus L.

skarpsill

Sprattus sprattus

skrubbskädda

Platichthys flesus
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Clupea harengus membras

sutare

Tinca tinca

svart smörbult

Gobius niger

tobiskung

Hyperoplus lanceolatus

tånglake

Zoarces viviparus

tångspigg

Spinachia spinachia

tångsnälla

Syngnathus typhle

torsk

Gadus morhua

vimma

Vimba vimba

ål

Anguilla anguilla

öring

Salmo trutta

Ål, akut hotad: Vår europeiska ål finns från Marocko upp till Nordnorge samt i Östersjön
och hela Medelhavet. I början av 2000 – talet uppskattades mängden glasålar (små ålar) som
kom från Sargassohavet bara vara ca 1 % av vad som kom hit för 25 år sedan.
Orsakssambandet är inte helt klarlagt. Man har dock antagit att det kan bero på; alltför hårt
fiske, vandringshinder, förändrade havsströmmar i Atlanten, sjukdomar samt hög belastning
av fettlösliga miljögifter.
Torsk, sårbar: Högt fisketryck är det största hotet mot torsken men även övergödning med
syrefria bottnar och den varierande salthalten påverkar torsken negativt. På senare år har
östersjötorsken återhämtat sig.
Vimma, nära hotad: I Sverige förekommer vimman sparsamt längs Östersjökusten och i
angränsande vattendrag. Vattenreglering och vattenkraftsutbyggnad under 1900 – talet har
utestängt arten från många av sina lekplatser i vattendragen.
Lake, nära hotad: Lake finns i sjöar och vattendrag över i stort sett hela landet, samt i
kustvatten i Bottniska viken och Östersjön söderut till Kalmarsund. Arten fiskas numera
endast i mycket begränsad omfattning och fångas sällan inom Östergötlands kustområde. En
minskning av populationen pågår eller förväntas ske.

Gråsäl
Gråsäl har inventerats i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Under denna period har
gråsälens situation förbättrats avsevärt. Den var akut hotad under 1970-talet, men är idag
återigen en vanlig syn i våra skärgårdar. Att gråsälen var akut hotad berodde på en kraftigt
nedsatt fruktsamhet orsakat av miljögifter som PCB hos den spillra av gråsälsstammen som
fanns kvar efter den hårda jakten under 1900-talets inledning.
Vid svenska kusten tillväxte gråsälspopulationen med cirka åtta procent under perioden 1990
till 2005. Under 2006 och 2007 övergick man till flyginventeringar som koordineras med
18

HAV I BALANS LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

strömming

Även tillväxthastigheten av beståndet tyder på en normal reproduktiv hälsa. Maximal
långsiktig tillväxthastighet vad gäller antalet gråsälar ligger runt tio procent, och den nu
uppmätta tillväxten av populationen är ca åtta procent per år. Skillnaderna mellan uppmätt
och maximal tillväxt för gråsälarna kan förklaras av faktorerna jakt och bifångster.
De senaste åren har medelspäcktjockleken hos unga gråsälar minskat signifikant. Åtminstone
hälften av dessa gråsälar har mätts under hösten, då späcklagret borde vara som tjockast.
Orsakerna till den minskade späcktjockleken är fortfarande okänd, men hos sillgrisslor
kopplades en minskad hoppvikt hos ungarna till minskad storlek hos deras viktigaste föda
skarpsillen. Även strömmingen har visat på lägre fetthalter. Detta kan möjligen i sin tur bero
på minskad tillgång på zooplankton i Östersjön. Tanken att förändringar i sälarnas föda
skulle kunna vara orsaken kan inte uteslutas, men tycks inte följa ett lika enkelt samband
som hos grisslorna.
Det största hotet mot sälarna idag är miljögifter. PCB – polyklorerade bifenyler – som
sälarna får i sig med födan anrikas i deras fettvävnader och orsakar förändringar i binjurarna
och igenväxning av honornas livmoderhorn. Sälarna får ett försämrat immunförsvar och
sämre reproduktionsförmåga. Man tror att tarmsår som upptäckts hos unga gråsälar orsakas
av något nyare miljögift, kanske bromerade flamskyddsmedel. När sälstammarna ökar, ökar
också konflikterna mellan sälar och yrkesfiskare. Sälar är smarta och de ser ett nät fullt av
fisk som ett skafferi där det är fritt fram att ta för sig. De orsakar stora skador på fiskarnas
utrustning. Många har förespråkat jakt på säl för att minska dessa skador. Det händer också
att sälar fastnar i fiskarnas garn och drunknar när de inte kan komma upp till ytan för att
andas.
Ett nytt hot mot gråsäl och vikare är bristen på is i ett allt varmare Östersjön. Isen behövs när
sälarna ska föda sina ungar, och de kommer att bli allt svårare när klimatförändringen blir
allt värre.
Under perioden 1990-2006 har det svenska gråsälbeståndet ökat med i genomsnitt ca åtta
procent per år. Populationsutvecklingen i Östergötland och Södermanland visar också en
uppåtgående trend. Gråsälarna är fortfarande relativt få, jämfört med de cirka 100 000 som
fanns år 1900. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att förhållandena i Östersjön var
annorlunda i början av 1900-talet, både vad gäller fiske, halter av närsalter och
fisksammansättning. Därför är antalet sälar i början av 1900-talet ett väldigt osäkert mått på
hur många sälar som skulle kunna leva på Östersjöns resurser idag.
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andra Östersjöländer. Flyginventeringarna ger högre siffror än markinventeringar.
Kommande års data från de internationella inventeringarna kommer att ge en mycket bättre
helhetsbild av populationens status, men det krävs en längre tidserie av data innan de kan
användas i trendanalyser. Den reproduktiva hälsan verkar vara god hos gråsälarna. Sju av nio
könsmogna gråsälshonor, undersökta efter implantationsperiodens slut, var dräktiga. Under
de senaste tio åren har andelen dräktiga könsmogna undersökta honor varierat mellan 70
och 80 procent, att jämföra med elva procent för 20–30 år sedan.

Fågellivet i skärgården har inventerats vid flera tillfällen i Länsstyrelsens regi. Drygt 2000
öar och små skär ingår i de inventerade områdena. Inventeringar har gjorts 1978, 1981, 1997
och 2007 och 2017. Dessutom har de så kallade fågelskären med häckande kolonier med
gråtrut följts upp 2010. Programmen ingår i Länsstyrelsens miljöövervakning med den större
inventeringen vart 10:e år och trutskären vart 3:e år. Under 20017 inventerades ca 7500 par
av kustfåglar (då är inte en del tidighäckande arter som ejder och gräsand inkluderade). I
antal par räknat dominerar vitfågeln med trutar och tärnor. Det finns några rödlistade arter
(rödlistan uppdaterades 2015). Häckande rödlistade arter är ejder (VU, sårbar), svärta (NT,
nära hotad), roskarl (VU, sårbar), silltrut (NT, nära hotad), Gråtrut (VU, sårbar), skräntärna
(NT, nära hotad), kustlabb (NT, nära hotad), tobisgrissla (NT, nära hotad), havsörn (NT,
nära hotad) och berguv (VU, sårbar).

Tordmulen livnär sig på småfisk och är en av de arter som ökat i skärgården. FOTO: Lars Gezelius

Stora förändringar har skett bland skärgårdens häckande kustfåglar. Småfiskätande fåglar
som fisk- och silvertärna samt tordmule har ökat. Svärtan har minskat, men minskningen
verkar ha avstannat. Ejdern har minskat mycket kraftigt och det är särskilt få kullar ute på
vattnet i maj/juni. Arten har därför t.o.m. kommit med på den nya rödlistan. Ejdern ökade
kraftigt i antal fram till mitten av 1990-talet. Därefter har en påtaglig minskning konstaterats
som förväntas fortsätta framåt i tiden, kanske med uppemot 50 % de kommande 20 åren.
Den förekommer längs alla våra kuster, från Bohuslän via Skåne till Norrbotten. Det totala
antalet par i Sverige beräknas till cirka 360 000, dvs. ejdern kan fortfarande betraktas som
en allmän fågel. Födan utgörs av musslor, främst blåmusslor. Ungarna kräver emellertid små
kräftdjur som föda de första tio dagarna.
Orsaken till minskningen av antalet ejdrar är än så länge okänd. Liksom för alfågel finns en
hypotes om att det kan bero på förändringar i tillgång på musslor av lämplig kvalitet. En
annan möjlig orsak kan vara brist på vitamin B1(thiamin). Thiaminbrist har konstaterats hos
ejder i Stockholms skärgård och dess effekter är likartade som hos måsfåglar, med bl.a.
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Häckande kustfåglar

En annan karaktärsart som minskat kraftigt är gråtruten. Den svenska populationen är
beräknad till 72 000 par, varav ungefär 45 % finns längs Ostkusten. Gråtruten ökade i antal
perioden 1950 till mitten av 1990-talet. Därefter har registrerats en påtaglig minskning som
under den senaste 10-årsperioden uppgick till 20-30 % och som beräknas fortgå även
kommande 20 år. Gråtrutens tidigare populationstillväxt, som varade fram till 1990-talets
mitt, kan främst tillskrivas den ökande tillgången på föda, dels från fiskeflottans fiskrens och
dumpad bifångst, dels från de talrika stora, öppna soptipparna. Från 1990-talet och framåt
har majoriteten av de lokala yrkesfiskarna av olika skäl tvingats upphöra med verksamheten,
samtidigt som soptippar numera i de allra flesta fall fortgående täcks över med drastiskt
minskad födotillgång som följd. Den ganska omfattande beståndsminskning som för
närvarande pågår i flera områden längs våra kuster är dessutom troligen orsakad av brist på
vitamin B1 (tiamin). Denna brist medför neurotoxisk överdödlighet och försämrad
häckningsframgång. Gråtruten häckar, ofta i kolonier, på skär och holmar och spelar en
huvudroll för de så kallade fågelskären. I Östergötland finns ett 40-tal trutskär framförallt i
ytterskärgården. Här häckar även ett stort antal andra arter i skydd av trutarnas mängd.
Arten spelar därför en nyckelroll i dessa skärs karaktär. Flera av de typiska fågelskären
saknar nu gråtrutar helt.
Hoten mot kustfåglar, säl och andra marina däggdjur är framförallt miljögifter av olika typ
samt övergödning av havet som leder förändringar i balansen i vattenekosystemet. Detta kan
förändra t.ex. tillgång på föda. Främmande invasiva arter (i synnerhet mink) och olika
sjukdomar är ett annat hot. Störningen från allmänheten är en annan påverkansfaktor, men
den bedöms idag vara måttlig eftersom stora områden utgörs av fågel- och
sälskyddsområden.

Höga Kärlväxter (grunda mjukbottnar) med kransalger
Grunda mjukbottnar anses i allmänhet vara mycket värdefulla livsmiljöer (biotoper eller
habitat). Basen för detta är i hög grad deras biologiska betydelse i form av hög mångfald av
arter, miljöer och funktioner. Grunda mjukbottnar utgörs ofta av en mosaik av livsmiljöer,
såsom sjögräsängar, sandiga- och leriga sediment och skalgrusbottnar. I och på sedimentet i
dessa miljöer finns otaliga arter av bland annat fågel, fisk, kräftdjur, musslor och
havsborstmaskar som påverkar varandra och sin omgivning på en rad olika sätt. Mångfalden
och den höga aktiviteten beror ytterst på att den goda tillgången på solljus och näringsämnen
leder till en hög primär- och sekundärproduktion i grunda områden. Detta innebär att de
grunda mjukbottnarna är mycket viktiga områden för lek och uppväxt av fisk, skaldjur och
fågel och att de utgör livsmiljö för många mer eller mindre sällsynta arter av djur och växter.
Biologiska egenskaper bidrar på många sätt till att grunda mjukbottnar också är av stor
ekonomisk och juridisk betydelse.
Ålgräset växer vanligtvis tillsammans med borstnate (Potamogeton pectinatus), hårnating
(Ruppia maritima), hårsärvar (Zannichellia spp.), slingor (Myriophyllum spp.) och blåstång
(Fucus vesiculosus). I Egentliga Östersjön finner man sällan ålgräs i grunda skyddade vikar,
där växtligheten istället ofta domineras av olika arter av kransalger (Chara spp., Tolypella
nidifica) tillsammans med ett stort antal rotade vattenväxter.
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beteenderubbning och förlamning som följd. En annan faktor kan vara att ökad mängd
småfisk konkurrerar om födan för unga ejdrar.

Makroalgsbetare är talrika och utgörs i huvudsak av Gammarus spp., Idotea chelipes och I.
baltica. Sekundärkonsumenter utgörs huvudsakligen av limniska arter som abborre (Perca
fluviatilis), storspigg (Gasterosteus aculeatus), mört (Rutilus rutilus) och gärs
(Gymnocephalus cernuus), sandstubb (Pomatoschistus minutus), skrubbskädda (Platichtus
flesus) och sill (Clupea harengus). Större rovfiskar i Östersjöns ålgräsängar utgörs av
abborre, gös, gädda, lax, havsöring och torsk.
I Sverige finns fyra arter av sjögräs: ålgräs (Zostera marina), dvärgålgräs (Z. noltii) hårnating
(Ruppia maritima) och skruvnating (R. cirrhosa). I Östersjöns bräckta vatten växer sjögräs
ofta i blandade bestånd tillsammans med sötvattenslevande blomväxter som borstnate
(Potamogeton pectinatus), ålnate (P. perfoliatus), trådnate (P. filiformis), hårsärvar
(Zannichellia spp.) havsnajas (Najas marina), tre arter av slingor (Myriophyllum spp.) samt
ett stort antal arter av kransalger. Dessa bildar mycket artrika habitat på grunda mjukbottnar
utmed hela Östersjöns kuster. Ålgräs är det dominerande sjögräset i svenska vatten och är
också den akvatiska fröväxt som det finns mest kunskap om.
Ålgräs (Zostera marina) är ett av de vanligaste och det största sjögräset i Sverige. Ålgräset är
flerårigt med upp till meterlånga, platta, ogrenade blad som växer under vattenytan på mjuka
bottnar på 1-10 m djup. Ålgräs dominerar på leriga och sandiga sediment med låg till måttlig
vågexponering. Längs måttligt exponerade kuststräckor bildar ålgräset stora bälten avbrutna
med sandbankar, medan förekomster i skyddade områden bildar mer sammanhängande
ängar.
Sjögräs utgör den strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. I
jämförelse med makroalgsamhällen och planktonsamhällen är primärproduktionen av
sjögräs och alger i sjögräsängar tre till åtta gånger högre. Sjögräsängar förändrar också den
fysiska miljön där de växer och har därför stor ekologisk betydelse i kustzonen i flera olika
avseenden:

Ekologisk betydelse
PRIMÄRPRODUKTION

Sjögräs har en mycket hög primärproduktion. I svenska vatten är det endast en liten del av
sjögräset som äts upp direkt. Det mesta av dess produktion omsätts i näringsväven efter
nedbrytning som döda växtdelar (detritus). Mycket av detta organiska material exporteras
från sjögräsängar och utgör en viktig kolkälla också för närliggande ekosystem. Ålgräs betas
till en mindre del direkt och utgör då en viktig födokälla för svanar och gäss, exempelvis för
migrerande prutgäss i tidvattensområden där ålgräset exponeras vid lågvatten.
Havsgråsuggor (Idotea spp.) och större märlkräftor (Gammarus spp.) betar också färskt
ålgräs i brist på små påväxtalger.
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Faunan består ofta av unga blåmusslor (Mytilus edulis) och mossdjur (Electra sp.).
Mikroalgsbetarna domineras av de limniska snäckorna Theodoxus fluviatilis och Lymneae
sp., samt Hydrobia sp.

Sjögräsblad utgör ett underlag för påväxtalger (både mikroskopiska kiselalger och
snabbväxande makroalger) samt fastsittande djur och växer. Produktionen av påväxtalger
kan i många fall vara högre än sjögräsets. Dessa fintrådiga alger utgör i sin tur föda för ett
stort antal små ryggradslösa djur som lever bland sjögräsbladen, vilket möjliggör en mycket
hög sekundärproduktion och artrikedom i sjögräsekosystemen.
Sjögräsbladen och påväxtalger utgör en komplex tredimensionell struktur som skyddar
mindre fiskar och kräftdjur, framför allt från rovdjur. Ålgräsängar utgör därför en viktig
uppväxtmiljö för många arter, bland annat för torsk, vitling, strandkrabbor och tångräkor.
Den höga sekundärproduktionen i ett ålgräsekosystem gör också att många vuxna fiskar
använder ålgräsängar för att söka föda, exempelvis torsk, ål, havsöring, olika läppfiskar,
smörbultsfiskar, kantnålsfiskar, simpor, tånglake, m.fl.
DÄMPNING AV VÅGENERGI

Sjögräsens blad dämpar energin i vågor och strömmar vilket minskar uppgrumling och
erosion av bottensediment och ökar sedimentationen av partiklar ur vattnet. Ålgräsängar
fungerar därför som ett filter som minskar grumligheten i vattnet och ökar bottenfällning av
fiskars och ryggradslösa bottendjurs frisimmande larver.
STABILISERING AV SEDIMENTET

Sjögräsens rotsystem bildar mattor under sedimentytan som binder sedimentet och minskar
erosionen. Den kombinerade effekten av sjögräsens bladmassa och jordstam gör att organiskt
material ackumulerar i sedimentet, vilket medger hög produktion av bottendjur.
SYREPRODUKTION

Sjögräs frisätter syre i fotosyntesen som förbättrar vattenkvaliteten för djuren i sjögräsängen
och i närliggande områden.
ARTIKEDOM

Friska sjögräsängar har hög artrikedom både i fråga om makroalger och om djur. Oftast är
antalet växter och djur flera gånger högre än i närliggande icke vegetationsklädda bottnar [3].
Vid en noggrann inventering av två ålgräsängar vid Norges sydkust hittade man totalt 72
arter av påväxtalger, samt 105 rörliga och 20 fastsittande djurarter på och bland bladen [56] .
Man tror att förekomsten av flera arter inom varje funktionell grupp ökar motståndkraften
mot naturliga och antropogena störningar i sjögräsekosystemet och i närliggande miljöer. I
kustområden där hårdbotten saknas kan sjögräsängar utgöra den enda tillgängliga biotopen
för organismer som kräver fast substrat eller strukturellt skydd för sin överlevnad. I dessa
områden är sjögräsängen mycket viktig för den lokala artrikedomen. Dessutom finns ett antal
arter som nästan uteslutande bara finns i ålgräs, t.ex. kantnålsfisken tångsnälla (Synganthus
typhle).

23

HAV I BALANS LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

SUBSTRAT, STRUKTUR OCH FÖDOKÄLLA

Sjögräsängar fungerar som sedimentfällor som avlägsnar organiska föroreningar ur vattnet
och ger klarare vatten. Sjögräs och påväxtalger tar också upp närsalter och koldioxid ur
vattnet, vilka till stor del binds i sedimentet, varför sjögräsängar minskar övergödningen och
växthuseffekten.
Ålgräsängar har stor artrikedom av både alger och djur. Ålgräsängar har därför stor betydelse
för den lokala artrikedomen. Sjögräsängar är mycket vackra och spännande dyk- och
snorkelmiljöer, och ålgräsängar kan potentiellt bli viktiga områden för turistnäring och
friluftsliv. Ålgräsängar utgör en viktig uppväxt- och födomiljö för flera kommersiella fiskar,
bl.a. torsk, vitling, ål, havsöring och abborre.
De grunda områdenas mångfald bidrar på olika sätt till stora ekonomiska värden genom att
det i dessa områden utförs en rad olika s.k. ekosystemtjänster. Det mest konkreta exemplet
är den höga produktionen av plattfisk, torsk, annan matfisk och skaldjur som sker i dessa
områden. Denna ekosystemtjänst har traditionellt varit en viktig del i kustbefolkningens
utkomst och även i det moderna samhället bidrar den med stora värden till bland annat den
lokala turist-, rekreations- och restaurangnäringen. Mångfalden av livsmiljöer och arter
levererar även ekonomiska värden på andra, mindre konkreta sätt. Exempelvis kan denna
mångfald göra områden mer estetiskt tilltalande och därmed öka dess värde för turist- och
rekreationsnäringen. Värdet av denna ekosystemtjänst är svårare att mäta, men den
ekonomiska betydelsen av ett fungerande ekosystem blir ofta uppenbart när förändringar
sker. En gradvis igenväxning med fintrådiga alger i grunda områden leder ofta till dålig lukt
och visuella förändring. Detta påverkar områdets värde för rekreation och kan till och med
påverka hus- och tomtpriser.

Hot
Det är svårt att förutsäga hur klimatförändringar kommer att påverka svenska ålgräsängar.
En ökad frekvens av av instabilt väder med många stormar kan medföra att starka strömmar
river upp plantor. Ökad nederbörd kan ge utsötning av vattnet som kan påverka
utbredningen av ålgräset så att det förskjuts till områden med konstant salthalt över 6
promille. Ökad nederbörd betyder även att närsaltsmängden från land ökar och förstärker
övergödningen.
Förhöjda halter av näringsämnen i kustområden resulterar oftast i en ökad produktion av
växtplankton och ökad halt av organiska partiklar i vattnet, vilket minskar ljusets möjligheter
att nå ned i vattnet. Närsaltsutsläpp kan därför minska det maximala djup som sjögräsängar
kan växa på. Övergödningen i Östersjön är troligen orsaken till att djuputbredningen av
ålgräsängar minskat till runt fem meters djup. Förhöjda halter av närsalter gynnar också
ettåriga snabbväxande alger som snabbt kan tillgodogöra sig näringsämnena. Övergödning är
troligen också orsak till en ökad förekomst av epifyter och mattor av makroalger i
ålgräsekosystemen. En ohämmad tillväxt av dessa fintrådiga alger reducerar ljustillgången
för sjögräset, hindrar vattenomsättningen och orsakar en minskning av den associerade
faunan. Nedbrytning av stora mängder alger kan också orsaka syrebrist och
svavelvätebildning som slår ut ålgräsängarna lokalt.
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Tjänster

Vid förestående exploatering i havsmiljön som t.ex. muddring, dumpning eller byggnation är
det viktigt att bedöma effekter på vattenomsättning.
Vid planering av marinor och farleder är det viktigt att göra en bedömning av effekterna av
svall och mekanisk störning.

Blåstångssamhällen
Blåstångsamhället bidrar till den biologiska mångfalden i kustzonen genom att den bildar en
för många fiskar viktig uppväxt- och födosöksplats, t.ex. för gädda och abborre. Kustområden
med välutvecklade algsamhällen, inte bara tångbältet utan även djupare algsamhällen, utgör
spännande dyklokaler och platser för snorkling och bad. Genom sitt rika fiskliv är de
populära områden för sportfiskare. De är därför viktiga undervattensmiljöer för friluftsliv och
turistnäring.
Blåstångsbältet breder ut sig i Egentliga Östersjöns opåverkade områden från mellan cirka
0,5 meters djup ned till cirka 10 m och utgör ungefär 40 % av algbiomassan. Blåstångsbältets
djuputbredning, styrs framförallt av tillgången på ljus. Förändras siktdjupet ökar eller
minskar djuputbredningen av tång långsamt.

Ekologisk funktion
ARTRIKEDOM

Tångbälten är viktiga för biologisk mångfald. I Sverige har man funnit ett 30-tal djurarter och
ungefär lika många arter av makroalger associerade till tångbälten. Av dessa är det bara
några få arter som endast förekommer i tångbältet. Många arter är vanligare och förekommer
i större mängder i tångbältena. En förändring av tångbältenas utbredning påverkar därför
också den biologiska mångfalden. Till arter som man enbart hittar i tångbältena hör
tångludd, Elachista fucicola, en brunalg som är vanlig på blåstång i Östersjön. I övrigt finns
det inga arter som är unika för smaltång- och blåstångsamhällen i Bottenhavet eller blåstångoch sågtångsamhällen i Egentliga Östersjön.
I tångruskor i Egentliga Östersjön kan det finnas mellan 20 och 30 arter av makrofauna. Den
associerade makrofaunan i blåstångsruskor i södra Östersjön (ca 9 000 individer/m2)
domineras av fjädermygglarver (Chironomider), tångmärlor (Gammarider) och
schackmönstrad snäcka (Theodoxus fluviatilis). Dessa arter dominerar också i
blåstångsruskor i norra Egentliga Östersjön.
De viktigaste betarna i tångsamhället i Östersjön är olika arter av havsgråsuggor (Idotea
spp.), vilka äter av både tång och fintrådiga alger, och olika arter av snäckor, som främst äter
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Överfiske kan hota ålgräsekosystem om förlust av stora rovfiskar fortplantar sig ned till lägre
trofiska nivåer, via små rovlevande fiskar och kräftdjur, och orsakar en förlust av små
algbetare som inte längre kan kontrollera tillväxten av alger i ålgräsängarna. Övergödning
och överfiske kan alltså synergistiskt gynna uppkomsten av kvävande algmattor, och sedan
skapa en självgenererande cykel då förlusten av ålgräsbiotoper ytterligare minskar antalet
stora fiskar som är beroende av ålgräsängar som uppväxtmiljö (t.ex. torsk).

Trådslick (Pilayella littoralis) tillhör de fintrådiga alger som har gynnats av ökade
närsaltshalter i vattnet. Det har visat sig att de algmattor som trådslick bildar på klippbottnar
i Egentliga Östersjön effektivt hindrar nya blåstångsplantor att fästa sig på botten. Orsaken är
dels rent fysiskt genom att de befruktade tångäggen fastnar bland trådarna och inte når
klippan, dels kemiskt genom att trådslick utsöndrar ämnen som minskar överlevnaden hos
de nya blåstångsgroddplantorna med hela 95%, jämfört med groddar på stenar utan
trådslick.
FUNKTIONELLA NYCKELARTER

Små ryggradslösa betare (kräftdjur och havgråsuggor, 5-20 mm) betar effektivt av både
fintrådiga alger och mikroskopiska alger och har därför en nyckelroll i regleringen av
mängden påväxt på tången. Små fisk- och kräftdjurspredatorer (40-140 mm) kan reducera
biomassan av betare avsevärt. Den fintrådiga algen trådslick (Pilayella littoralis) och även
andra alger samt sedimentation på klipporna kan hindra nya tångplantor från att etablera
sig.

Ökad förekomst av trådslick kan leda till ett skifte från dominans av blåstång till fintrådiga
alger och det kommer att leda till att biomassan av flora och fauna per m2 minskar. Även den
relativa abundansen av funktionella grupper av fauna skulle till viss del förändras med högre
abundans av nedbrytare och lägre abundans av rörliga betare.
De fiskar som ofta förekommer i blåstångbältet i Egentliga Östersjön är t.ex. olika arter av
simpor, smörbultar, spigg (storspigg och tångspigg) och tånglake. En viktig funktion som
tångbältet har i Östersjön är som lekmiljö för strömming. Den ökade mängden trådslick
(Pilayella littoralis) som växer på tången och bildar drivande algmattor när de lossnar har
negativa effekter på strömmingrommens överlevnad.
I Östersjön förekommer sommar- och höstförökande blåstångsindivider. Höstförökande
bestånd av blåstång dominerar utmed fastlandskusten i Kalmarsund men förekommer även
på andra lokaler både i Egentliga Östersjön och på västkusten. En hypotes är att de plantor
som förökar sig på hösten skulle ha större framgång och spridas lättare i övergödda miljöer,
eftersom mängden epifyter på klippan under plantorna är mindre på hösten i septembernovember jämfört med på sommaren (maj-juni).
PRIMÄRPRODUKTION

Primärproduktionen i tångsamhället är mycket hög. En stor del av den årligen producerade
biomassan i tångbältet lossnar under sommaren och hösten. Det organiska materialet
producerat i tångbältet driver sedan antingen in till stränderna och kastas upp i tångvallar
eller ut till djupare bottnar. Primärproduktionen från tångbältet utgör därför en viktig
kolkälla för både strandmiljöerna och djupare liggande samhällen.
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av små mikroskopiska alger på tångens yta. Tidigare undersökningar visar att om antalet
havsgråsuggor i en tångplanta är högt, över 80 individer per 100 g tång, kan de helt förstöra
ett tångbestånd. Nya resultat tyder på att även märlkräftor är viktiga betare i
blåstångssamhället i Östersjön och att betestrycket troligtvis är mycket större än vad man
tidigare antagit.

Tångplantor bildar ett underlag för ett stort antal olika påväxtarter, både mikro- och
makroalger, samt fastsittande djur, t.ex. olika filtrerande djur som mossdjur, hydroider,
havstulpaner och blåmusslor. Dessa påväxtalger och fastsittande djur utgör i sin tur föda för
ett stort antal små ryggradslösa djur, t.ex. tusensnäcka (Hydrobia spp.), schackmönstrad
snäcka (Theodoxus fluviatilis), havsgråsuggor (Idotea spp.) och tångräkor (Palemon spp.),
samt för olika småfiskar.
FÖDA FÖR BETARE

Samtliga tångarter betas också direkt av havsgråsuggor (Idotea spp.), märlkräftor
(Gammarus spp.) och olika snäckor, t.ex. strandsnäckor (Littorina spp.)och schackmönstrad
snäcka (Theodoxus fluviatilis). Schackmönstrad snäcka och oval dammsnäcka (Lymnea
peregra, alt. Radix peregra) äter enbart små groddplantor av blåstång upp till en storlek på ca
1mm.
SKYDDANDE STRUKTUR

Tångbälten är väsentliga för många fiskartergenom att de är uppväxtplats och leksubstrat för
dessa. Tången ger skydd och möjligheter att hitta föda inne mellan tångruskorna. En art som
använder tångbältet för sin lek är strömmingen i Östersjön. Genom sin komplexa struktur
skyddar tångbältet mindre kräftdjur och fiskar, framförallt unga stadier, från rovfiskar.
Många fiskar vandrar in till de grunda vikarna under våren för sin lek. Den höga
produktionen av djur i tångbältet gör också att många vuxna fiskar hittar sin föda här, t.ex.
gädda, abborre, spigg, tångspigg, simpor och tånglake.
NÄRINGSFILTER

Tångbältet utgör ett filter i de skyddade inre skärgårdarna, genom att det binder mycket av
näringen som kommer med avrinningen från land eller i form av direkta utsläpp från
avloppsanläggningar.
ÖKAR MOTSTÅNDSKRAFT MOT STÖRNING

Tångbälten är viktiga för att de minskar risken för att främmande arter skall etablera sig. Ett
fältexperiment vid Ölands kust 2004 visade att förekomsten av ett blåstångsbälte har en
tydlig effekt på samhällets resiliens (motståndskraft) mot fysisk störning. I ytor utan tång
ökade överlevnaden av kortlivade ettåriga tarmalger och den totala invaderingsframgången
av blåstång. Studien visar på betydelsen av att skydda och bevara stora strukturellt och
funktionellt viktiga arter, som blåstång för att bibehålla ett kustområdes förmåga att motstå
störningar.

Känslighet
Tångsamhället, där olika tångarter är strukturellt och funktionellt viktiga, uppvisar tydliga
effekter av: betning av havsgråsuggor, hög närsaltbelastning som gynnar snabbväxande
trådalger och algblomning, samt ökad sedimentation som slår ut djupare levande
tångbestånd. Stora individer är också de mest reproduktiva och en störning av dem påverkar
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SUBSTRAT FÖR PÅVÄXTORGANISMER

Blåstång är redan från början fysiologiskt stressad av den låga salthalten i Östersjön. De är
känsligare för ytterligare störningar, både när det gäller gifter som olika tungmetaller och
fysikaliska faktorer som uttorkning eller frost. Till exempel har undersökningar visat att
blåstång i det tidvattenslösa Östersjön förlorat i tork- och frystålighet under de ca 5000-7500
år som den har levt konstant under vatten, jämfört med blåstång från västkusten.
Grunt levande bestånd är också känsliga för kraftig vågpåverkan, vilket innebär att de slits
loss. Förökningen hos tång är begränsad i tid och likaså är spridningen av ägg och spermier
mycket begränsad, eftersom deras överlevnad i vattnet är kort jämfört med arter med
långlivade larvstadier. Den enda möjligheten till längre spridning är genom drivande
reproduktiva plantor.
Det största hotet mot blåstång i Egentliga Östersjön är effekter av övergödning, som innebär
förlust av substrat som antingen omvandlas till mjukbottnar, koloniseras av blåmusslor eller
blir övervuxna med trådalger så att nya plantor inte kan etablera sig.
Den ökade känsligheten vid sjunkande salthalt gäller även många av de andra marina arterna
som förekommer i tångsamhället, t.ex. blåmusslan, hjärtmussla, kräftdjur och makroalger.
Det omvända gäller för sötvattensarterna, t.ex. schackmönstrad snäcka (Theodoxus
fluviatilis) som istället blir mer stressade ju högre salthalten blir. Det låga artantalet i
Östersjön innebär att om en art slås ut, t.ex. en viktig strukturerande art som blåstång eller
smaltång, finns det få andra arter som kan fylla dess funktion. Ett tydligt exempel är blåstång
i norra Egentliga Östersjön där, om den försvinner och från ett område, det inte finns någon
annan storvuxen långlivad art som kan ersätta den.
Östersjöns tångsamhälle är känsligare för störningar som t.ex. övergödning, eftersom både
tången själv och den associerade floran och faunan alla lever under stress från låg salthalt.
Orsaken till att tångsamhället i Östersjön bedöms som känsligare jämfört med västkustens
tångsamhälle är dels att det finns färre arter inom varje funktionell grupp (t.ex. filterare och
betare), dels, och kanske främst, att det inte finns någon annan strukturerande flerårig stor
brunalg som kan ersätta blåstången om den slås ut. Den genetiska variationen är också
mindre hos många arter i Östersjön, vilket tillsammans med den anpassning som skett till låg
salthalt gör att de inte kan ersättas med individer från Västerhavet om de skulle slås ut i
Östersjön.
Många studier har även visat att effekterna av olika miljögifter vid samma koncentration blir
större på Östersjö- jämfört med västkustpopulationer och att t.ex. tungmetaller förekommer i
former som är lättare att ta upp och får därmed större gifteffekt på organismen.
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indirekt också nyrekryteringen av groddplantor. Fortplantningskroppar och groddplantor är
dock de känsligaste stadierna för t.ex. höga halter av tungmetaller vilket kan minska
befruktning och överlevnaden hos groddplantor, speciellt vid låg salthalt. Även om
tångpopulationers tillväxt påverkas mindre av störningar på rekryteringsstadiet än av
störningar på vuxna plantor så måste det ske en viss nyrekrytering för att populationerna inte
ska utrotas dvs. inget steg i livscykeln får slås ut helt.

Det finns inget kustvattenområde som inte påverkats av mänskliga aktiviteter. Innan ett marint
kustområde kan planeras och skötas på ett hållbart sätt kommer det att krävas kunskap om hur
undervattenslandskapet ser ut, d.v.s. kartor över vilka biotoper som finns, både inom området,
regionalt och nationellt. Vidare krävs en bedömning av hur värdefullt just det specifika
området är ställt i relation till övriga områden och en avvägning mellan om området skall
brukas för produktion av t.ex. kustfiske, friluftsliv och turism eller avsättas som marint
naturreservat. Det gäller att göra bedömningen på landskapsnivå och inte på enskilda
biotoper, som t.ex. tångsamhällen. De beskrivningar som följer gäller enbart för tångbiotoper
med sin associerade flora och fauna och någon sammanvägd bedömning av skötsel och
åtgärder mellan olika habitat i t.ex. en vik eller ett kustområde har inte gjorts här.
De största övergripande hoten mot tångsamhället i Egentliga Östersjön är effekter av ökade
närsalter/övergödning och utsötning.
De största hoten på lokal skala mot tångsamhället som livsmiljö är muddring, båttrafik,
utsläpp av giftiga substanser (klorat, vissa tungmetaller, irgarol, olja) och ett för stort uttag av
fisk (överfiske).

Blåmusselbankar och rödalgssamhällen
Blåmusslan är den dominerande arten på hårda bottnar i Östersjön och bildar
sammanhängande mattor från några meters djup ner till 30 m, ofta tillsammans med
rödalger (Furcellaria, Ceramium, Polysiphonia, Rhodomela och Phyllophora).
Musselbottnarna är dock inte lika vanliga och välutvecklade på riktigt vågexponerade
stränder. Det finns även blåmusslor på mjukbottnar. Artdiversiteten är högst på medeldjupa
(5-10 m) sandiga mjukbottnar med god vattenomsättning. Cirka 25 djurarter och 5 algarter
är associerade till dessa blåmusselbottnar.
Blåmusslorna har både en strukturerande och funktionell roll för biodiversiteten. Musslornas
skal utgör hårda ytor där alger och fastsittande djur kan sätta sig, vilket är en förutsättning
för att dessa organismer överhuvudtaget skall kunna finnas på mjukbotten. Blåmusslornas
filtrerande funktion producerar avföring som ansamlas på botten. Denna avföring attraherar
många små organismer, t.ex. havsborstmaskar och nematoder. Snäckor (Hydrobia sp. och
Potamopyrus ), musslor (Cerastoderma sp. och Macoma balthica), kräftdjur (Gammarus sp.
och Idothea sp.) och havsborstmaskar dominerar de associerade djuren. Fintrådiga rödalger
(Phyllophora, Furcellaria, Ceramium och Polysiphonia) sitter associerade till musslornas
byssustrådar.
Blåmusslan kan inte leva på djupa mjukbottnar på grund av att substratet är instabilt
(musslorna ”drunknar” i sedimentet) och vattenomsättningen dålig.
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Hot

Musselbottnar i Östersjön är biotopbildande (dvs. de skapar en speciell typ av miljö) och
utgör en viktig livsmiljö för flera andra arter. Musslan själv utgör den dominerande
biomassan och dess filtrerande funktion är mycket påtaglig.
Här förekommer ullsleke (Ceramium tenuicorne) på grunda bottnar, kräkel (Furcellaria
fastigiata) och fjäderslick (Polysiphonia fucoides) på lite djupare bottnar (2-8 m) och
blåtonat rödblad (Phyllophora), rödblad (Coccotylus) samt rödris (Rhodomela confervoides)
associerade till musslorna på de djupaste bottnarna.

Andra viktiga arter
Associerade fiskarter är smörbultar, tejstefisk, tånglake, stensimpa och oxsimpa. Ishavstång
(Fucus evanescens) sätter vanligen fast sig på gamla musselskal. Alfågel och ejder är starkt
beroende av blåmussla som föda. Plattfisk är också beroende av blåmussla som föda i
Östersjön.

Marina naturtypen blåmussla/rödalger dominerar på hårdbotten i ytterskärgården.
FOTO: Tång och Sånt.
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Karaktäriserande arter och nyckelarter

Blåmusslor är mycket toleranta mot de flesta typer av påverkan och störningar, utom
predation från sjöstjärnor och strandkrabbor, samt i viss mån extrem sedimentation t.ex. i
samband med muddring. Till skillnad från de flesta andra organismer så gynnas musslor av
övergödning. Extrema naturliga störningar t.ex. lågvatten under längre perioder eller kraftig
isbildning kan tillfälligt slå ut populationer nära ytan (0-1m). Populationer som finns nära
ytan är också känsliga för kraftig vågpåverkan, speciellt när musslorna vuxit sig stora, efter 12 år, och då lätt slits loss. Blåmusslan har stor potential att snabbt återkolonisera bottnarna
så snart störningen har försvunnit tack vare sin effektiva fortplantning. Leken sker i maj-juni
och larverna sätter sig ofta från mitten av juni till slutet av juli. Genom att larverna simmar
fritt i vattnet i ca tre veckor hinner de spridas långt med strömmarna. Den största faran för
musselpopulationen i Östersjön skulle vara introduktion av parasiter, sjukdomar eller
musselpredatorer som drastiskt skulle kunna minska mängden musslor. Den svartmunnade
smörbulten som är på inmarsch i Baltikum har nämnts som ett sådant potentiellt hot, även
om effekterna hittills tycks var små.
Musslor är redan från början fysiologiskt stressade av den låga salthalten i Östersjön, vilket
innebär att de blir mycket mindre än t.ex. på västkusten. I allmänhet ökar också känsligheten
för annan störning ju längre in i Östersjön man kommer. Föroreningsstressen, från t.ex. olja
eller tungmetaller, läggs ovanpå den allt större fysiologiska stressen vid sjunkande salthalt.
Blåmusslor från Östersjön är alltså känsligare för föroreningar än blåmusslor från Nordsjön.
Den ökade känsligheten gäller inte bara musslor utan de flesta organismer av marint
ursprung, t.ex. kräftdjur och blåstång. Genom att antalet arter i Östersjön är litet så finns
färre alternativa arter som kan fylla samma funktion om en art skulle slås ut. Detta ökar
risken för att viktiga funktioner, som t.ex. filtrerarfunktionen, kan slås ut här. Sammantaget
gör detta att Östersjöns ekosystem måste betraktas som känsligare för förorening av t.ex. olja
eller tungmetaller än västkustens ekosystem, även om många andra faktorer också spelar in.
I allmänhet är blåmusslor mycket toleranta mot de allra flesta typer av störningar och
förändringar i omvärldsfaktorer. De är i allmänhet avsevärt mycket mer toleranta än många
andra nyckelarter/biotoper och blir därför ofta den art/biotop som blir kvar i en vik som
påverkas av någon faktor. Genom att de associerade arterna är känsligare än musslorna så
minskar mångfalden generellt vid störning.
SUBSTRATFÖRLUST OCH ÖVERTÄCKNING

Blåmusslor är i allmänhet måttligt toleranta mot substratförlust och övertäckning, men det
beror på faktorns styrka. Muddring av djupränna i ett område som leder till förändrade
djupförhållanden kan t.ex. göra att en musselbank försvinner där rännan anläggs.
SEDIMENATION

Blåmusslor klarar av en del sedimentering men dränks av för hög sedimentering om inget
hårt substrat finns kvar att sitta på. Associerade arter är i allmänhet känsligare än musslorna
varför mångfalden generellt minskar vid störning.
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Känslighet

Musslor trivs bra i strömt vatten som tillför näring och syre, varför minskning av dessa
faktorer innebär sämre levnadsvillkor.
TEMPERATUR

Musslor klarar sig från 0°C till ca 25°C. Kraftiga och snabba temperaturhöjningar under
vintern när de är acklimatiserade till låga temperaturer från t.ex. 3° C till 15 °C kan dock slå
ut dem.
GRUMLIGHET

Musslor trivs i grumligt vatten om detta består av små ätliga organiska partiklar och
koncentrationen inte är så hög att de dränks i sediment, eller att syrehalten blir för låg.
Inblandning av oorganiska partiklar (sand, slam etc.) har en utspädande effekt på
födotillgången och minskar tillväxten.

Hot
Det främsta hotet mot blåmusselbottnar som livsmiljö är muddringar i områden med
musselbottnar. Blåmusslan är inte hotad som art, däremot är biotopen musselbottnar,
uppbyggda av gamla individer med rik associerad fauna, potentiellt hotade. Särskilt
musselbottnar på mjukbottnar är känsliga då det sannolikt tar lång tid innan de återetableras.
Detta beror på att musselskalen utgör substrat för nyrekrytering av mussellarver.
Allmänt sett är musselbottnar relativt sett mer tåliga mot de flesta störningar än andra habitat,
och är ofta de sista som försvinner i ett område som påverkas. Vissa typer av påverkan som
t.ex. grumling, övergödning och strukturer som placeras till havs gynnar musslor
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STRÖMMAR, EXPONERING

