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Bakgrund

STATUS 

Kvävehalter

2010-2012 • Vattenkvalitén har förbättras sen 1990-talet

• God ekologisk status i många havsområden

Siktdjup

1992-2012

Ingen naturlig återhämtning av ålgräs!

Övergödningseffekter har minskat 

i Västerhavet



2015

75 hektar

93% förlust

1980-tal

1057 hektar

2000-2004

328 hektar

69% förlust

Fortsatta förluster i södra Bohuslän 

Moksnes m.fl. 2018. Estuaries and coasts
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Area 
(ha) 

Dmax 
(m) 

Area 
(ha) 
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(m) 

Dmax 
(m) 

Site 1 94 4.0 3 2.0 2.0 

Site 2 39 3.5 0 2.4 1.1 

Site 3 146 3.4 0 2.3 1.1 

Site 4 214 3.6 <0.1 2.1 1.5 
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..men bara i vikar som förlorat ålgräs!

(Moksnes m.fl. 2018. Estuaries and Coasts)

• Naturlig återhämtning av ålgräs 

bedöms inte som sannolik

• Inga testplantering har överlevt i 

dessa vikar 



Glaciallera

Ökad uppgrumling som följd av ålgräsförlust

Ålgräs kan inte längre växa på lokalen

Vinddriven resuspension av sedimentet 
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Stable eelgrass state

Threshold of state variable

Time

Disturbance

Turbidity / Algal mats

Low
sediment 

resuspension

High
light conditions

High
eelgrass 
growth

Dense/large eelgrass bed
Sediment stabilized
Drift algae excluded

Increased 
sediment 

resuspension

Decreased
light conditions

Decreased 
eelgrass 
growth

High 
sediment 

resuspension

Low
light conditions

No 
eelgrass 
growth

Patchy eelgrass bed
Sediment destabilized

Drift algae enters meadow

Drift algae cover bottom
Increased sediment resuspension

Eelgrass excluded

Stable sediment state

(B)

(A)

Eelgrass

i. ii. iii.

(Moksnes m.fl. 2018. Estuaries and Coasts)

Stabil 

ålgräsmiljö

Stabil miljö med 

algmattor

Snabb förlust av 

ålgräs

Regimshifte från en miljö med ålgräs och klart vatten, 

till en miljö med grumligt vatten och drivande algmattor



Mål: studera om sandtäckning av botten kan minska 

uppgrumlingen av sediment och tillåta tillväxt av ålgräs. 

Syfte: utveckla nya åtgärder som kan möjliggöra restaurering 

och återhämtning av ålgräs i problemområden, och stoppa de 

pågående förlusterna av ålgräs i södra Bohuslän

Utveckling av sandtäckning som åtgärd för att 

förbättra miljöförhållandena för ålgräs

Sandtäckning i Odensefjord 2018



Förstudier 2018-2019: 

• Identifiera en lämplig lokal och djup för 

sandtäckning med fält- och modellstudier 

• Studera påverkan från sandtäckning på 

faunan i sedimentet

• Studera hur ålgräs kan tillväxa på 

utplacerad sand

• Studera sedimentdynamiken i lokalerna

Utveckling av sandtäckning som åtgärd för att 

förbättra miljöförhållandena för ålgräs

Ryskärsfjorden

Lökebergskil

Källnäs

Lilla 
Askerön



Fältstudier 2018-2019

Fältexperiment med sandtäckning

• Sandplottar (1 m2, 10 cm djup) 

• två djup (1.5, 2.2 m) 

• 4 lokaler (n=3)

• Ålgräs planterad på sand och naturligt sediment

• Infauna provtagen på sand och naturligt sediment

Ryskärsfjorden

Lökebergskil

Källnäs

Lilla 
Askerön

Utplacering av sandplottar med flotte

Planterat ålgräs på sandplott



• Inga negativa effekter på bottenfaunan av sandtäckning

• Ca 3 gånger högre abundans på sand än naturligt sediment

• 30-50% högre diversitet på sand

• Ålgrästillväxt generellt högre på sand

• Positiv tillväxt av ålgräs endast vid lokalen Lilla Askerön

• Sand eroderade eller täcktes av sediment på andra lokaler

Resultat
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Ryskärsfjorden

Lökebergskil

Källnäs

Lilla 
Askerön

Lilla Askerön vald för fortsatta studier

• Problem med uppgrumling av sediment

• Ingen erosion av eller sedimentation på utplacerad sand

• Inga negativa effekter på infaunan av sandtäckning

• Hög överlevnad av planterat ålgräs på sand

• Låg förekomst av arter som skulle kunna påverkas 

negativt av sandtäckning

• Positiv inställning hos markägare och boende i området 

till att genomföra en sandtäckning



• Sjöbris skapar upprumling av sediment

• Dåliga ljusförhållanden och hög sedimentation i de grunda delarna

Problem med uppgrumling av sediment idag

Kl. 11.00

Möller 2019

Turbiditetsmätningar 2019



• Ålgräs kan inte överleva på de grunda delarna av viken

• 4x högre tillväxt på sand än naturligt sediment i den djupa delen

Problem med uppgrumling av sediment idag

Grund
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1. 

2. 

Hydrodynamisk modellering av uppgrumling

Preliminära resultat

Sandtäckning



• Test av storskalig sandtäckning längs stranden

• Pilotstudier visar att sanden inte eroderar

• 2200 m2 sandtäcks under mars 2020

• Test - transplantering av blåmusslor för att stabilisera botten

• Pilotstudier visar hög överlevnad över vintern

• Upp till 100 ton musslor planteras i april 2020

Pågående studier 2020

Samarbete med Åsa Strand 

Anna-Lisa Wrange  (IVL)    

och 8-fjordar



• Storskalig sandtäckning i de centrala delarna av viken

• 10 000 m2 sandtäcks februari-mars 2021

• Modellresultat avgör exakt utformning och placering

• Plantering av ålgräs på sandtäckta delar (1 hektar)

• Uppföljning av turbiditet, ljusförhållanden och överlevnad av ålgräs

Planerade studier 2021

Sandtäckning

(10 000 m2)



Stort tack till alla samarbetspartners 

och för uppmärksamheten!
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