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1 Inledning
All avloppsverksamhet klassas som miljöfarlig verksamhet och genomgår tillståndsprövning. Gryaabs
avloppsreningsverk (Ryaverket) miljötillstånd är från 1994 och utgick från den dåvarande
miljöskyddslagen. Sedan 1999 har miljöskyddslagen ersatts av Miljöbalken, och Ryaverkets verksamhet
ska tillståndsprövas utifrån denna lagstiftning. Prövningen utförs av Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.
Inför tillståndsprövningen är det av stor vikt att utreda miljöförhållandena i Ryaverkets recipient.
Ryaverket släpper idag ut ca 1200 ton kväve och 25‐30 ton fosfor per år till recipienten, vilket motsvarar
20 respektive 18‐21 % av Göta älvs (södra grenen) näringstransport till havet (DHI 2016). Marine
Monitoring AB har tidigare utfört en litteratursammanställning av de undersökningar samt utredningar
som utförts inom Ryaverkets recipientområde mellan åren 2005 och 2015 (Börjesson 2016). I
sammanställningen redovisas även de biologiska samt fysikalisk‐kemiska kvalitetsfaktorer som är
kopplade till recipientens ekologiska statusklassning. Denna studie visade att bristen på relevant data
med avseende på de biologiska kvalitetsfaktorerna makroalger och bottenfauna var stor för det
aktuella recipientområdet och information om den nuvarande statusen för kvalitetsfaktorn
makroalger saknas helt.
Marine Monitoring AB har på uppdrag av Gryaab AB utfört en inventering av makroalger i Ryaverkets
recipientområde under 2016 för att klarlägga nuvarande miljöstatus på områdets hårdbottnar. Den
ekologiska miljöstatusen klassades i enlighet med gällande nationella bedömningsgrunder
(Naturvårdsverket 2007). I bedömningsgrunderna ingår även ålgräs (Zostera marina) varför en
översiktlig bedömning av ålgräsets djuputbredning på sedimentbottnar i recipienten inkluderades vid
inventeringen. Klassning av den ekologiska miljöstatusen sker enligt en femgradig klassificeringsskala;
hög, god, måttlig, otillfredställande och dålig status.
Bedömning av ett områdes ekologiska miljöstatus utifrån kvalitetsfaktorn makroalger baseras på den
maximala djuputbredningen hos ett antal fleråriga arter. Djuputbredningen påverkas främst av
ljustillgången som minskar vid ökad närsaltsbelastning. Makroalger tar upp näringsämnen direkt ur
vattenmassan och vissa snabbväxande arter gynnas av ökad näringstillförsel, vilket resulterar i att
fleråriga arter kan bli överväxta. I områden med höga halter av näringsämnen i vattnet ökar även
planktonproduktionen, vilket resulterar i en ökad grumlighet i vattnet och bidrar därmed till en
minskad ljustillgång för vegetationen. Många arter av makroalger är fleråriga och kan därför ge en bild
av hur miljöförhållandena varit under en längre tid.
Bilden i Göta älvs mynningsområde kompliceras av älvens transport av sediment från land som leder
till ökad mängd partiklar i vattnet (grumlighet) och därmed en minskad ljustillgång och en ökad
sedimentation på vegetationen. Studier har visat att ljustillgången begränsas året om vid Bohuskustens
vattenvårdsförbunds mätstation vid Älvsborgsbron och att grumligheten avtar med avstånd från älven
(DHI 2005).
Sveriges kustvatten delas in i olika typområden för att jämförelser ska ske mellan vatten med samma
förutsättningar, vilka presenteras i Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys (NFS
2006:1). Enligt typindelningen ingår Ryaverkets recipientområde i ”Västkustens inre kustvatten”. Vilka
arter som skall bedömas vid statusklassificering varierar mellan kustvattnets olika typområden
(Naturvårdsverket 2007). De ingående arterna i ”Västkustens inre kustvatten” utgörs av 8 makroalger,
vilka presenteras i tabell 1 och figur 3. Statusklassificeringen omfattas främst av hårdbottenväxande
arter men även ålgräs, som utgör viktiga och artrika livsmiljöer på grunda skyddade mjukbottnar, ingår
i bedömningen.
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Vid klassificering av ekologisk status i ett område ska de biologiska kvalitetsfaktorerna vägas samman.
Anledningen är att miljöstatusen i flera olika typer av miljöer skall bedömas. Exempelvis ger en
bedömning baserad på makroalger endast den ekologiska statusen på hårda bottnar i området. Det är
därför en nödvändighet att provta flera kvalitetsfaktorer för att täcka in olika typer av bottnar såsom
hårt och mjukt substrat (Naturvårdsverket 2007). Under sommaren 2016 har därför Marine Monitoring
AB även klassificerat miljöstatusen på mjukbottnarna inom recipienten utefter miljökvalitetsfaktorn
bottenfauna. Resultaten från provtagning av bottenfauna berörs inte i denna rapport utan presenteras
separat i Andersson m.fl. (2016).
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder har utformats för att klassificera miljöstatus inom ett
vattenområde istället för enskilda stationer. För att undvika stora variationer mellan stationer inom
ett område, beroende av faktorer såsom djup, typ av substrat, vattenutbyte, strömmar mm,
rekommenderas att prover tas inom likartade vattenområden vid statusklassning. Vid provtagningen i
Ryaverkets recipient har avgränsningen av likartade vattenområden följt samma indelning som i
vattenförvaltningsarbetet där ett likartat område motsvaras av en vattenförekomst. Inom varje likartat
område skall minst tre stationer/transekter inventeras för att belysa variationen i arternas
djuputbredning.
Avgränsningen av Ryaverkets recipientområde baserades på en preliminär spridningsmodell av
Ryaverkets utsläpp som utförts av DHI (DHI 2017). De berörda vattenförekomsterna är: Asperöfjorden,
Rivö fjord, Dana fjord, Björköfjorden samt St Kalvsund (figur 1).

Figur 1. Karta över inventerade stationer av djuputbredning hos makroalger inom de fem vattenförekomsterna som utgör
Ryaverkets recipientområde. I kartan visas även den klassificerade miljöstatusen i respektive område.
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Figur 2. Karta över inventerade lokaler av djuputbredning hos ålgräs inom de fem vattenförekomsterna som utgör Ryaverkets
recipientområde. I kartan visas även skattad ålgräsförekomst utifrån fjärranalyser 2008, 2013 och 2014 (Lawett opublicerad
data). I norra delen av Björköfjorden markeras även lokaler som besöktes men där inget ålgräs förekom.

2 Utförande
Djuputbredning av makroalger dokumenterades på tre stationer och ålgräsets djuputbredning på två
till fyra stationer inom respektive vattenförekomst (Figur 1 och 2). Makroalger inventerades med
apparatdykning under perioden 12‐15 augusti (figur 4) och ålgräs dokumenterades med ekolod och
videokamera för undervattensbruk den 9 september 2016. Stationernas placering illustreras i figur 1
och 2 och information om respektive station presenteras i Appendix 1 och 2.
Dykinventeringen av makroalger utfördes genom s.k. linjetaxering, vilket innebär att en dykare simmar
längs en transektlina som läggs ut vinkelrätt mot djupkurvorna. Transekten sträcks ut från strandlinjen
ner till vegetationens maximala djuputbredningsgräns. De 8 arterna som ingår i bedömningsgrunderna
(tabell 1) eftersöktes på det hårda substratet på respektive station och den maximala
djuputbredningen, dvs. den djupaste plantan, noterades. Djupet korrigerades mot
normalvattenståndet med information från närmaste mätstation som finns att hämta hos
sjöfartsverket (ViVa), alternativt SMHI.
Allt dykeriarbete genomfördes enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16), vilket innebär
certifiering för utförande av dykeriarbete (S30 och S30‐dykledare) samt ett dyklag om minst tre
personer.
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2.1 Klassificering av miljöstatus enligt nationella bedömningsgrunder
Resultaten från djuputbredningen av makroalger ska anges i ekologiska kvalitetskvoter (EK) enligt
ramdirektivet för vatten. Det maximala djupet hos respektive art resulterar i poäng som baseras på
gränsvärden i de nationella bedömningsgrunderna (tabell 1, Naturvårdsverket 2007). Transektens EK‐
värde beräknas därefter genom att summera poängen för de påträffade arterna och beräkna
medelvärdet som sedan delas med fem (maxpoängen). Vid bedömningen bör djupet på en station
överstiga det maximala djupet för de ingående arterna vid hög status och minst tre av de utvalda
arterna måste ingå i bedömningen för arternas djuputbredning. EK‐värdet för
området/vattenförekomsten motsvaras av medelvärdet av de inventerade transekternas EK‐värde och
jämförs med klassgränserna för ekologisk miljöstatus (tabell 2).

Figur 3. Några av de utvalda arter av makroalger samt ålgräs (Zostera marina) som ingår i de nationella bedömningsgrunderna
för typområde ”Västkustens inre kustvatten”. Bilderna till vänster visar: nervtång (Delesseria sanguinea) tillsammans med
bladmossdjur, karragenalg (Chondrus crispus) och skräppetare (Saccharina latissima) (mittersta bilden), ålgräs (Zostera
marina) (nedre bilden). På bilderna till höger syns: kräkel (Furcellaria lumbricalis) och fintrådiga och fingreniga rödalger
(översta bilden), ektång (Halidrys siliquosa) (mittersta bilden) och ett bälte av skräppetare (nedre bilden).
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Figur 4. Inventering av djuputbredningen hos makroalger utfördes med apparatdykning. Djuputbredningen av de ingående
arterna i bedömningsgrunderna eftersöktes på hårt substrat inom Ryaverkets recipientområde.

Tabell 1. Gränsvärden för makroalgers maximala djuputbredning (m) inom typområde ”Västkustens inre kustvatten”. Efter
de olika arterna presenteras det djup som motsvaras av en poängklass som sedan används för att beräkna stationens
ekologiska kvalitetskvot (EK‐värde). Om exempelvis det maximala djupet hos Furcellaria lumbricalis noterades på 8 meters
djup motsvarar det poängklass 4.

TYP: VÄSTKUSTENS INRE KUSTVATTEN
ART

5 p om > än: 4 p om > än: 3 p om > än: 2 p om ≤ än: 1 p om arten

Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina

10
18
12
8
18
8
10
15
8

7
12
7
5
12
5
7
10
6

4
6
4
3
6
3
4
5
3

4
6
4
3
6
3
4
5
3

Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen
Utslagen

Tabell 2. Klassgränser för områdets ekologiska kvalitetskvot (EK‐värde) vid klassificering av miljöstatus utefter vegetationens
djuputbredning.

MILJÖSTATUS
HÖG
GOD
MÅTTLIG
OTILLFREDSTÄLLANDE
DÅLIG

EK‐INTERVALL
0,81‐1,0
0,61‐0,80
0,41‐0,60
0,21‐0,40
0‐0,20
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3 Resultat
Ryaverkets recipientområde utgörs främst av grunda och djupa sedimentbottnar. Hårt substrat i
anslutning till fastlandet och öar övergår i stora delar av området i sedimentbotten grundare än 10
meter. För att uppfylla kriterierna för bedömning av miljöstatus utifrån makroalgers maximala
djuputbredning måste stationens djup vara större än det maximala djupet för minst tre arter vid hög
status. Det innebär att om en art förekommer på stationens maximala djup för hårdbotten och detta
djup understiger artens maximala djuputbredning vid hög status kan den inte inkluderas i
bedömningen (tabell 1). Djupet var således den största bidragande faktorn till stationernas
lokalisering. På grund av bristen på djupa hårdbottnar kunde ingen hänsyn tas till exempelvis ström‐
och vågexponering, vilket kan påverka både artförekomst och djuputbredning. I delar av Dana fjord
och södra Asperöfjorden råder dessutom dykförbud, varpå vissa områden inte inkluderades vid val av
stationer.
Som underlag för ålgräsutbredning inom området användes GIS skikt från fjärranalyser 2008, 2013 och
2014, vilka sammanställts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Lawett opublicerad data). Utefter
kartunderlaget besöktes lokaler där ålgräs förväntades förekomma för att dokumentera
djuputbredning med ekolod och videokamera för undervattensbruk. Inom varje vattenförekomst
besöktes 2‐4 ålgräsängar. Ålgräs noterades även på två dykstationer, en i Rivö fjord och en i St
Kalvsund. Djuputbredning av ålgräs på de inventerade lokalerna varierade mellan 3,2 och 4,9 meter
och presenteras i Appendix 2. På några av stationerna begränsades utbredningen av ström‐ och
vågexponering, alternativt brist på sedimentbotten. Den djupaste noteringen i respektive område
användes vid statusbedömningen, alla dokumenterade djup motsvarade emellertid måttlig status
(djuputbredning: 3‐6 meter = 3 poäng). I Björköfjorden hittades förhållandevis lite ålgräs och i hela
norra delen där ålgräs tidigare observerats fanns inget ålgräs vid inventeringstillfället (september
2016) (figur 2).
I figur 5 presenteras bedömningen av ekologisk miljöstatus i de undersökta vattenförekomsterna
baserat på maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs. Bedömningen innefattar främst
hårdbottnar (häll, block, sten) inom området, då större delen av bedömningen baseras på makroalger.
I figuren presenteras EK‐värdet för respektive vattenförekomst. Variationen mellan stationer
presenteras som standardavvikelse som anger osäkerheten i statusklassificeringen. Om
standardavvikelsen överlappar någon av klassgräns bör en expertbedömning avgöra vilken miljöstatus
området tillhör.
I följande avsnitt presenteras de olika vattenförekomsterna inom Ryaverkets recipientområde separat
med avseende på djuputbredning av makroalger och ålgräs samt bedömning av ekologisk status.
Eftersom djuputbredning av ålgräs och makroalger inventerades på olika stationer inom områdena och
förekommer på olika typer av substrat bedöms respektive områdes ekologiska status både med och
utan ålgräs inkluderat. Den ekologiska statusen blir i regel högre om endast makroalger inkluderas i
bedömningen.
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Figur 5. Klassificering av miljöstatus inom de fem vattenförekomster som utgör Ryaverkets recipientområde baserat på
djuputbredning av makroalger och ålgräs. Miljöstatus presenteras som områdets EK‐värde baserat på tre makroalgsstationer
och 2‐4 ålgräslokaler per område. Osäkerheten i klassningen av status presenteras som standardavvikelse. Klassgränserna för
miljöstatus illustreras i färgerna blå = hög, grön = god, gul = måttlig, orange = otillfredsställande och röd = dålig.

3.1 Asperöfjorden
Stationerna för dokumentation av makroalgers djuputbredning i Asperöfjorden koncentrerades till den
västra sidan av området då stora delar utgörs av grundområden eller djupare sedimentbotten (figur
1). Stationerna ligger därmed förhållandevis skyddade mot västliga vindar men bedöms vara
strömexponerade då transekterna delvis utgjordes av skalgrus. Inom området påträffades alla arter
som skall inkluderas vid statusbedömning med undantag för ektång (Halidrys siliquosa), som är vanligt
förekommande på vågexponerade lokaler (figur 6). Asperöfjorden klassificeras till god miljöstatus men
är samtidigt det område som har det sämsta EK‐värdet inom recipienten. Variationen mellan stationer
var hög och standardavvikelsen, dvs. osäkerheten i bedömningen av områdets status, överlappar
gränsvärdet för måttlig status. Station Asperö 1 hamnar inom gränsintervallet för måttlig status och
Asperö 3 hamnar i det nedre intervallet för god status. På station Asperö 2 växte flertalet av arterna
på djup motsvarande god status och stationen har således det högsta EK‐värdet inom området (tabell
3).
Djuputbredning av ålgräs studerades på två lokaler inom Asperöfjorden. I den södra delen (lokal B,
figur 2) noterades ålgräs ner till 4,9 meters djup, vilket är den djupaste noteringen inom hela
recipientområdet. Förekomst av ålgräsros (Sagartiogeton viduatus), hög täckningsgrad, lite påväxt och
en liten förekomst av lösliggande fintrådiga alger indikerar en tämligen opåverkad ålgräsäng i
jämförelse med övriga områden inom recipienten (figur 7). På lokal A, som var placerad i anslutning till
dyklokalen Asperö 2, förekom ålgräs fläckvis på en botten som utgjordes av skalgrus och grus.
Substratet indikerar en exponerad miljö och plantorna hade lite påväxt.
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Tabell 3. Maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs i Asperöfjorden. Djuputbredningen hos de noterade arterna
resulterar i poäng som används vid beräkning av transektens EK‐värde, vilket baseras på gränsvärden i de nationella
bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Medelvärdet för transekternas EK‐värde används därefter för att bedöma
områdets ekologiska miljöstatus. Variationen presenteras som standardavvikelse. En art som noteras vid transektens
maximala djup för hårdbottensubstrat tas inte med i bedömningen om detta djup understiger artens maximala
djuputbredning vid hög status, vilket markeras med ett kryss. EK‐värdet och miljöstatus beräknas både med och utan ålgräs
då arterna förekommer på olika typer av substrat och inte dokumenterades på samma station.
Station:
Art
Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina
Transektens max djup (hårdbotten)
EK‐värde transekt + Z. marina
EK‐värde transekt ‐ Z. marina
EK‐värde Vattenförekomst + Z.marina
EK‐värde Vattenförekomst ‐ Z.marina

Vattenförekomst: Asperöfjorden
Asperö 1
Asperö 2
Djup
Poäng
Djup
Poäng
9,8
4,0
10,0
4,0
12,1*
x
12,3*
x
5,7
3,0
7,2
4,0
3,8
3,0
6,7
4,0
9,3
3,0
12,0*
x
Inga plantor observerades
Inga plantor observerades
6,3
3,0
9,9
4,0
3,1
2,0
12,0*
x
4,9
3,0
4,9
3,0
12,1
0,60
0,60

Asperö 3
Djup
Poäng
8,8
4,0
13,4
4,0
6,0
3,0
2,1
2,0
11,7
3,0
Inga plantor observerades
6,5
3,0
Inga plantor observerades
4,9
3,0

12,7
0,76
0,80
0,66 ± 0,07 = GOD STATUS
0,68 ± 0,09 = GOD STATUS

15,5
0,629
0,633

* Djuputbredningen vid eller i närheten av transektens maximala djup, kan förekomma djupare och tas inte med i bedömningen

Figur 6. Bilder från stationerna i Asperöfjorden där djuputbredning av makroalger dokumenterades. Makroalgsamhället på
bilderna domineras av skräppetare (Saccharina latissima) samt fintrådiga och fingreniga rödalger. Mellan algerna
förekommer skalgrus vilket indikerar strömexponerade stationer.

Figur 7. En ålgräsäng i södra delen av Asperöfjorden (lokal Asperö B) utan påväxt av fintrådiga alger och förekomst av ålgräsros
(Sagartiogeton viduatus). Bilden t.h. visar den djupaste ålgräsplantan på en siltig mjukbotten. På bilden syns även en ledning
med påväxt av rödalger samt sudare (Chorda filum).
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3.2 Rivö fjord
Norra delen av Rivö fjord utgörs av områden där hårdbotten övergår i sedimentbotten grundare än 10
meter. Dokumentationen av makroalgers djuputbredning inom området koncentrerade således i den
södra delen (figur 1). Stationerna låg förhållandevis nära varandra och variationen i EK‐värde var
relativt liten (figur 5, tabell 4). Alla arter med undantag för ektång (Halidrys siliquosa) noterades inom
området och inkluderades i bedömningen (figur 8). Vid beräkning av miljöstatus av området hamnar
EK‐värdet inom det övre intervallet för god status. På station Rivö 1, som ligger tämligen exponerad,
var transektens EK‐värde på gränsen mellan god och hög miljöstatus om bedömningen endast baseras
på makroalger. Delar av transekten utgjordes av skalgrus och förutom makroalger noterades ålgräs ner
till 3,8 meters djup samt kluster med blåmusslor på 5 meters djup. Där bergväggen var vertikal,
dominerade även filtrerande lädermossdjur (Alcyoniidae).
Ålgräsets djuputbredning registrerades, förutom på makroalgstationen Rivö 1, på ytterligare två
lokaler där djuputbredningen var 3,6 respektive 4,7 meter (figur 2). Ålgräset täckte ca 20 % av botten
och hade påväxt av bl.a. kiselalger och sedimentpålagring, och på botten mellan plantorna förekom ca
25‐50 % lösliggande fintrådiga alger (figur 9).

Tabell 4. Maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs i Rivö fjord. Djuputbredningen hos de noterade arterna resulterar
i poäng som används vid beräkning av transektens EK‐värde, vilket baseras på gränsvärden i de nationella
bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Medelvärdet för transekternas EK‐värde används därefter för att bedöma
områdets ekologiska miljöstatus. Variationen presenteras som standardavvikelse. En art som noteras vid transektens
maximala djup för hårdbottensubstrat tas inte med i bedömningen om detta djup understiger artens maximala
djuputbredning vid hög status, vilket markeras med ett kryss. EK‐värdet och miljöstatus beräknas både med och utan ålgräs
då arterna förekommer på olika typer av substrat och inte dokumenterades på samma station.
Station:
Art
Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina
Transektens max djup (hårdbotten)
EK‐värde transekt + Z. marina
EK‐värde transekt ‐ Z. marina
EK‐värde Vattenförekomst + Z.marina
EK‐värde Vattenförekomst ‐ Z.marina

Vattenförekomst: Rivö fjord
Rivö 1
Rivö 2
Djup
Poäng
Djup
Poäng
10,3
5,0
9,5
4,0
12,2
4,0
13,9
4,0
8,5
4,0
6,0
3,0
Inga plantor observerades
5,3
4,0
11,2
3,0
12,0
3,0
Inga plantor observerades
Inga plantor observerades
7,8
4,0
7,8
4,0
12,2
4,0
13,6
4,0
4,7
3,0
4,7
3,0
13,1
0,78
0,80

17,0
0,71
0,73
0,74 ± 0,03 = GOD STATUS
0,76 ± 0,03 = GOD STATUS

Rivö 3
Djup
Poäng
9,4
4,0
13,3
4,0
6,6
3,0
4,9
3,0
12,6
4,0
Inga plantor observerades
9,1
4,0
13,3
4,0
4,7
3,0
15,0
0,73
0,74
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Figur 8. Makroalger inom Rivö fjord (Station Rivö 1). På bilden t.v. syns ett rödalgsbälte och på bilden t.h. ett bälte av
skräppetare (Saccharina latissima). På stationen noterades även en riklig förekomst av stensnultra (Ctenolabris rupestris).

Fig 9. Ålgräs (Zostera marina) i Rivö fjord (t.v. lokal Rivö A och t.h. lokal Rivö B). Ålgräset förekom tämligen glest med hög
täckningsgrad av fintrådiga lösliggande alger mellan plantorna.

3.3 Dana fjord
Den ekologiska statusen i Dana fjord klassificeras som hög. Inom området observerades alla arter av
makroalger som skall ingå vid bedömning av ett område. På en av stationerna saknades dock två arter
och till följd av det förhållandevis ringa djupet på stationen kunde tre av de noterade arterna inte
inkluderas vid bedömningen (tabell 5). I brist på djupa hårdbottnar placerades två av
makroalgsstationerna (Dana 2 och Dana 3) tämligen exponerade mot Göteborgs skärgårds kustvatten.
Lokalerna hade inte helt oväntat de högsta EK‐värdena inom hela recipientområdet (1,0). Alla
påträffade makroalger på stationerna uppfyllde det maximala djupet för hög status. På den tredje
stationen (Dana 1), som placerades längre in närmare Björköfjorden, var förhållandena något sämre
men makroalgernas djuputbredning resulterade ändå i att transektens EK‐värde motsvarade hög
miljöstatus. Inkluderas djuputbredning av ålgräs blir EK‐värdena på de tre stationerna något sämre och
station Dana 1 hamnar på gränsen mellan hög och god miljöstatus. Makroalgsamhället på de yttre
exponerade stationerna var förhållandevis opåverkade och på den djupare hällen förekom täta
bestånd av bladmossdjur (Flustridae) (figur 10‐12).
Djuputbredning av ålgräs noterades på tre lokaler, två i södra delen av området, norr om Brännö, och
en i norra delen, söder om Hönö (figur 2). Djuputbredningen varierade mellan 3,4 och 4,8 meter.
Ålgräset i den södra delen av området var förhållandevis gles med en täckningsgrad som varierande
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mellan 10 och 50 %. Ålgräsplantorna hade bitvis ca 50 % påväxt av bl.a. bentiska kiselalger och
fintrådiga brunalger och på botten noterades lösliggande makroalger som dominerades av rödalger
(figur 13). På den norra sidan förekom en tätare ålgräsäng där plantorna täckte 50‐75 % av botten. För
övrigt var förhållande liknande de södra ängarna med ca 50 % påväxt och lösdrivande makroalger på
botten.

Tabell 5. Maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs i Dana fjord. Djuputbredningen hos de noterade arterna resulterar
i poäng som används vid beräkning av transektens EK‐värde, vilket baseras på gränsvärden i de nationella
bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Medelvärdet för transekternas EK‐värde används därefter för att bedöma
områdets ekologiska miljöstatus. Variationen presenteras som standardavvikelse. En art som noteras vid transektens
maximala djup för hårdbottensubstrat tas inte med i bedömningen om detta djup understiger artens maximala
djuputbredning vid hög status, vilket markeras med ett kryss. EK‐värdet och miljöstatus beräknas både med och utan ålgräs
då arterna förekommer på olika typer av substrat och inte dokumenterades på samma station.
Station:
Art
Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina
Transektens max djup (hårdbotten)
EK‐värde transekt + Z. marina
EK‐värde transekt ‐ Z. marina
EK‐värde Vattenförekomst + Z.marina
EK‐värde Vattenförekomst ‐ Z.marina

Djup
11,6
14,9
8,5
7,5
12,7
6,7
9,6
14,9
4,8

Vattenförekomst: Dana fjord
Dana 1
Dana 2
Poäng
Djup
Poäng
5
11,6
5
4
22,1
5
4
14,2
5
4
11,4
5
4
21,1
5
4
8,2
5
4
15,0
5
4
21,1
5
3
4,8
3
19,3
0,80
0,83

22,0
0,96
1,00
0,89 ± 0,06 = HÖG MILJÖSTATUS
0,94 ± 0,08 = HÖG MILJÖSTATUS

Dana 3
Djup
Poäng
11,1
5
16*
x
Inga plantor observerades
11,5
5
16*
x
Inga plantor observerades
13,6
5
16*
x
4,8
3
16,0
0,92
1,00

* Djuputbredning vid transektens maximala djup, kan förekomma djupare och tas inte med i bedömningen

Figur 10. De vågexponerade lokalerna vid station Dana 2 (tv) och Dana 3 (th).
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Figur 11. Makroalgsamhället på de yttre stationerna i Dana fjord. På bilden t.v. syns nervtång (Delesseria sanguinea)
tillsammans med bladmossdjur (Flustridae). Även dödmanshand (Alcyonium digitatum) syns i bakgrunden. På bilden t.h. syns
skräppetare (Saccharina latissima) med en underliggande vegetation som utgörs av karragenalg (Chondrus crispus).

Figur 12. Bilder på ektång (Halidrys siliquosa) och ett rödalgsbälte med skräppetare (Saccharina latissima), vilka uppfyllde
maximal djuputbredning motsvarande hög status på de yttre lokalerna i Dana fjord.

Figur 13. Ålgräs (Zostera marina) från de södra lokalerna i Dana fjord. Ålgräsplantorna hade bitvis ca 50 % påväxt av bl.a.
bentiska kiselalger och på botten noterades lösliggande makroalger som dominerades av rödalger.
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3.4 St Kalvsund
I St Kalvsund observerades alla arter som skall ingå vid bedömning av miljöstatus i ett område och
variationen i EK‐värdet mellan stationer var liten. Djupet på stationerna varierade mellan 14,6 och 17
meter och flera av de påträffade arterna kunde inte inkluderas i bedömningen. Stationernas EK‐värde
resulterar i att området klassificeras i den övre delen av gränsintervallet för god miljöstatus (figur 5),
både med och utan ålgräs inkluderat (tabell 6). St Kalvsund är tämligen strömexponerat och
sedimentet nedanför hårdbotten utgjordes av skalgrus och sand. Även arter av fastsittande fauna som
trivs på exponerade bottnar såsom filtrerande bladmossdjur (Flustridae), lädermossjur (Alcyonidiidae)
och tarmsjöpung (Ciona intestinalis) observerades inom området. Trots den exponerade miljön
noterades mycket svavelvätebakterier där hårdbotten övergick i sedimentbotten, vilket tyder på hög
belastning av organiskt material. På en av dykstationerna (St Kalv 2) noterades ålgräs som växte fläckvis
på skalgrusbotten ner till 3,3 meter djup. På samma lokal noterades höga tätheter av ektång som trivs
i exponerade områden (figur 14). Ålgräsets djuputbredning dokumenterades, förutom på dykstationen
St kalv 2, på ytterligare tre lokaler inom området och varierade mellan 3,3 och 4,6 meter (figur 2).

Tabell 6. Maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs i St Kalvsund. Djuputbredningen hos de noterade arterna
resulterar i poäng som används vid beräkning av transektens EK‐värde, vilket baseras på gränsvärden i de nationella
bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Medelvärdet för transekternas EK‐värde används därefter för att bedöma
områdets ekologiska miljöstatus. Variationen presenteras som standardavvikelse. En art som noteras vid transektens
maximala djup för hårdbottensubstrat tas inte med i bedömningen om detta djup understiger artens maximala
djuputbredning vid hög status, vilket markeras med ett kryss. EK‐värdet och miljöstatus beräknas både med och utan ålgräs
då arterna förekommer på olika typer av substrat och inte dokumenterades på samma station.
Station:
Art
Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina
Transektens max djup (hårdbotten)
EK‐värde transekt + Z. marina
EK‐värde transekt ‐ Z. marina
EK‐värde Vattenförekomst + Z.marina
EK‐värde Vattenförekomst ‐ Z.marina

Vattenförekomst: St Kalvsund
St Kalv 1
St Kalv 2
Djup
Poäng
Djup
Poäng
8,5
4
8
4
16
4
14,4*
x
4,3
3
8,4
4
7
4
6,5
4
16,5*
x
14,5*
x
Inga plantor observerades
6,9
4
6,6
3
7,9
4
16,8**
5
14,6*
x
4,6
3
4,6
3
17,0
0,74
0,77

Djup
7,8
14,8*
9,2
3,9
14,8*
5,6
8,6
14,8*
4,6

14,6
0,77
0,80
0,75 ± 0,01 = GOD STATUS
0,78 ± 0,02 = GOD STATUS

St Kalv 3
Poäng
4
x
4
3
x
4
4
x
3
14,8
0,73
0,76

* Djuputbredningen vid eller i närheten av transektens maximala djup, kan förekomma djupare och tas inte med i bedömningen
** Räknas med i bedömningen även om den växer på transektens maximala djup då den uppfyller djuputbredning för hög status (5)
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Figur 14. Bilder från den strömexponerade lokalen St Kalv 2. På bilden t.v. syns ektång (Halidrys siliquosa) och skräppetare
(Saccharina latissima) och på bilden t.h. fläckvis förekomst av ålgräs (Zostera marina) med påväxt som troligtvis utgörs av
bl.a. bentiska kiselalger och fintrådiga brunalger.

3.5 Björköfjorden
I Björköfjorden placerades stationerna för djuputbredning av makroalger jämt fördelade inom
området (figur 1, figur 15). Området klassificeras till god miljöstatus och variationen mellan stationerna
var liten (figur 5, tabell 7). En av stationerna, Björkö 2, var förhållandevis grund och flera arter kunde
inte inkluderas i bedömningen. Ektång var ovanlig men förekom på den nordligaste lokalen. Lokalerna
var strömexponerade och sedimentet mellan hårdbotten dominerades av skalgrus. På den djupare
hårdbotten inom området noterades en hög sedimentpålagring och sikten var dålig (figur 16). På
station Björkö 1 noterades en liten blåmusselbank på 2 meters djup.
Djuputbredningen av ålgräs dokumenterades på två lokaler i den södra delen av området (figur 2). I
den norra delen av området observerades inget ålgräs trots att lokaler där det tidigare förekommit
ålgräs besöktes. På ålgräslokalen Björkö A noterades endast ålgräs fläckvis med ca 5‐10 % täckning av
botten och djupaste plantan observerades på 3,2 meters djup. På lokal Björkö B observerades istället
en tät äng och den maximala djuputbredningen var på 4,7 meter.

Figur 15. Bild på station Björkö 2 som placerades i norra delen av Björköfjorden.
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Tabell 7. Maximal djuputbredning av makroalger och ålgräs i Björköfjorden. Djuputbredningen hos de noterade arterna
resulterar i poäng som används vid beräkning av transektens EK‐värde, vilket baseras på gränsvärden i de nationella
bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Medelvärdet för transekternas EK‐värde används därefter för att bedöma
områdets ekologiska miljöstatus. Variationen presenteras som standardavvikelse. En art som noteras vid transektens
maximala djup för hårdbottensubstrat tas inte med i bedömningen om detta djup understiger artens maximala
djuputbredning vid hög status, vilket markeras med ett kryss. EK‐värdet och miljöstatus beräknas både med och utan ålgräs
då arterna förekommer på olika typer av substrat och inte dokumenterades på samma station.
Station:
Art
Furcellaria lumbricalis
Phyllophora pseudoceranoides
Rhodomela confervoides
Chondrus crispus
Delesseria sanguinea
Halidrys siliquosa
Saccharina latissima
Phycodrus rubens
Zostera marina
Transektens max djup (hårdbotten)
EK‐värde transekt + Z. marina
EK‐värde transekt ‐ Z. marina
EK‐värde Vattenförekomst + Z.marina
EK‐värde Vattenförekomst ‐ Z.marina

Vattenförekomst: Björköfjorden
Björkö 1
Björkö 2
Djup
Poäng
Djup
Poäng
8,8
4
8,4
4
15,1
4
12,2*
x
5,0
3
9,1
4
4,8
3
4,4
3
11,8
3
12,2*
x
Inga plantor observerades
4,7
3
9,3
4
8,3
4
12,7
4
12,2*
x
4,7
3
4,7
3
16
0,70
0,71

12,2
0,70
0,72
0,72 ± 0,02 = GOD STATUS
0,73 ± 0,03 = GOD STATUS

Björkö 3
Djup
Poäng
8,2
4
14,7
4
8,0
4
7,2
4
11,8
3
Inga plantor observerades
9,6
4
13,5
4
4,7
3
17,8
0,75
0,77

* Djuputbredning vid transektens maximala djup, kan förekomma djupare och tas inte med i bedömningen

Figur 16. Makroalgsamhälle i Björköfjorden. På hällen syns skräppetare (Saccharina latissima) tillsammans med
bladmossdjur (Flustridae) (bild t.v.). På den djupare hällen noterades en hög sedimentpålagring (bild t.h.)
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4 Diskussion
I Ryaverkets recipientområde råder en övergödningssituation där Göta älvs transport av näringsämnen
från bl.a. jordbruk, avloppsreningsverk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition är en bidragande
faktor.
Övergödning leder till försämrade ljusförhållanden för vegetationen då planktonproduktionen i
vattenmassan ökar och snabbväxande mikro‐ och makroalger som växer på annan flerårig vegetation
gynnas. Försämrad ljustillgång resulterar i att djuputbredning hos fleråriga makroalger minskar, vilket
är en av anledningarna till att makroalger är en ekologisk kvalitetsfaktor i de nationella
bedömningsgrunderna. Då makroalger är fastsittande och fleråriga kan de dessutom spegla
miljöförhållandena under en längre tidsperiod.
Utifrån årets (2016) inventering av makroalger och ålgräs är den ekologiska miljöstatusen god i alla
vattenförekomster som ingår i Ryaverkets recipientområde med undantag för Dana fjord som har en
hög status. Miljöstatusen i Asperöfjorden ligger emellertid nära måttlig då variationen mellan
stationer, dvs. osäkerheten i bedömningen, överlappar gränsvärdet mellan god och måttlig status.
Anledningen är att två av transekterna har EK‐värden som hamnar vid eller nära gränsen för måttlig
status. Utifrån bedömningsgrundernas kvalitativa beskrivning, som är ett stöd till den kvantitativa
beräkningen av status och beskriver hur makroalger förändras vid en ökad närsaltsbelastning
(Naturvårdsverket 2007), bedöms dock makroalgssamhället motsvara god status i Asperöfjorden,
framförallt då flera av arterna på stationerna förekommer djupare än de djup som motsvarar måttlig
status i den kvalitativa beskrivningen.
Miljötillståndet i Ryaverkets recipient överensstämmer med den nationella övervakningen av
makroalger i Skagerrak och Kattegatt. I Skagerrak inventeras årligen två vattenområden utanför
Lysekil. Vid den senaste klassificeringen av miljöstatus (2012) hade Saltö fjord, som representerar
mellanskärgården, en god status och ytterskärgården en hög status. I Kattegatt undersöks tre
vattenområden vid Onsalahalvön och även där bedöms ytterskärgården till hög status och mer
skyddade områden till god status (Tobiasson m.fl. 2013/2014).

4.1 Makroalger på hårdbotten
Det finns flera faktorer som påverkar makroalgers utbredning. Djuputbredningen påverkas främst av
ljustillgången men även platsbrist kan vara begränsande när mer konkurrenskraftiga arter dominerar.
Ett makroalgsamhälle som förändras från större, fleråriga tångarter till ett samhälle dominerat av mer
snabbväxande, fintrådiga alger ger signaler på en försämrad miljö orsakad av ökad närsaltsbelastning.
Artsammansättningen av makroalgssamhället är även beroende av exponeringsgrad. I skyddade
områden är artrikedomen som högst runt 4‐5 meter och i vågexponerade områden betydligt djupare.
I ett makroalgsamhälle är det främst de s.k. krontaksbildande arterna som har de högsta naturvärdena.
Krontaksbildande alger innefattar tång‐ och kelparter som på grund av deras struktur bildar viktiga
livsmiljöer för många ryggradslösa djur, och även för många fiskarter som kommer för att söka föda.
Krontaksbildande arter som ingår i bedömningsgrunderna är skräppetare (Saccharina latissima) och
ektång (Halidrys siliquosa). Skräppetare förekom på alla stationer vid årets (2016) inventering och
djuputbredningen varierade mellan 6,3 och 15 meters djup. Den djupaste noteringen gjordes som
förväntat på de yttre exponerade stationerna i Dana fjord, vilket motsvarade hög status. Bortsett från
dessa stationer förekom skräppetare ner till 9,9 meters djup. Det innebär att djuputbredningen
motsvarar god status på alla stationer förutom på en station i St Kalvsund och två stationer i
Asperöfjorden där djuputbredningen motsvarar måttlig status. Ektång observerades inte i de inre
områdena Rivö fjord och Asperöfjorden men förekom i övriga vattenförekomster med en maximal
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djuputbredning som varierade mellan 4,7 och 8,2 meter, vilket motsvarar god till hög status i Dana
fjord, god status i St Kalvsund och måttlig status i Björköfjorden.
Att ektång inte förekom i de inre områdena är att förvänta då arten är vanlig i ström‐ och
vågexponerade områden, vilket styrks av en inventering av makroalger som gjordes i Göteborgs
skärgård 2010 (Göteborg stad 2011). Baserat på insamlad data vid studien 2010 gjordes en modellering
av sannolik utbredning av makroalger i Göteborgs skärgård (Göteborg stad 2012). Utifrån modellen var
skräppetare allmänt förekommande inom hela området och förväntades växa ner till ca 10 meters
djup. Förekomst av ektång var beroende av en högre exponering och noterades främst i den yttre
delen av skärgården och förväntades utifrån modellen förekomma mellan ca 5‐10 meters djup.
Resultaten stämmer väl överens med årets (2016) inventering.
Övervakning av skräppetare har visat att den nedre djuputbredningsgränsen har minskat sedan 1990‐
talet i Skagerrak (Andersson och Börjesson 2014, Karlsson 2007, Karlsson m.fl. 2012, Tobiasson m.fl.
2013/2014). I en sammanställning av det nationella övervakningsprogrammet av makroalger i
Skagerrak mellan åren 1993 och 2006 noterades en signifikant minskning i medeldjup av nedre
växtgränsen hos skräppetare (Karlsson 2007). Från 2007 fram till 2012 hade även den övre
utbredningsgränsen reducerats, vilket resulterade i ett snävare djuputbredningsintervall mellan 4 och
6 meters djup i jämförelse med 3 och 10 meters djup mellan åren 1994 och 2000 (Karlsson m.fl. 2012).
Det är viktigt att notera att det nationella övervakningsprogrammet representerar endast en liten del
av kusten och skräppetare har observerats betydligt djupare vid andra inventeringar i Bohuslän, bl.a.
vid övervakning av makroalger i Brofjorden (Andersson och Börjesson 2014), vid dykinventering av
makroalger i Marstrandsfjorden (Anon 2008) samt inom Ryaverkets recipientområde (Göteborg stad
2011). I den nationella övervakningen av makroalger i Kattegatt, vid Onsalahalvön, observeras inte
några försämringar i skräppetarens utbredningsmönster (Tobiasson m.fl. 2013/2014) där den
förekommer ner till 18 meters djup. I den nationella övervakningen i Skagerrak har även medeldjupet
för nedre utbredningsdjup hos ektång minskat från 11,5 till 9,3 m under perioden 1994‐2006 (Karlsson
2007). I Kattegatt förekommer ektång djupare, där den påträffas ner till ca 12 meters djup.
I Ryaverkets recipient förekommer både skräppetare och ektång på liknande djup som i närliggande
undersökningar samt i den nationella miljöövervakningen av makroalger, även om djuputbredningen
av skräppetare snarare överensstämmer med djuputbredningen mellan åren 1994 – 2000 i Skagerrak
och att arterna inte växer riktigt lika djupt som i Kattegatt.

4.2 Ålgräs i grunda vikar
Ålgräsängar skapar en komplex tredimensionell struktur och utgör viktiga habitat åt marina
organismer. Ålgräset binder även sedimentet och dämpar vågrörelser och förhindrar således grumling
och erosion. Generellt anses ålgräs ha ett högt bevarandevärde och är känsliga för ökad
närsaltsbelastning och är således en av de utvalda arterna i de nationella bedömningsgrunderna.
Ålgräsängar är en globalt hotad biotop som har minskat kraftigt de senaste 50 åren och finns med på
OSPAR‐konventionens lista över hotade eller minskande arter. I Bohuslän har mer än 60 % av allt ålgräs
försvunnit sedan 1980‐talet (Baden m.fl. 2003). Den största orsaken till förlusten anses vara
övergödning då ”mattor” av snabbväxande fintrådiga alger gynnas av höga närsaltshalter och algerna
ansamlas i grunda vikar där de konkurrerar ut ålgräset. Minskningen av ålgräs i Bohuslän har främst
noterats på de grundare bottnarna där fintrådiga algmattor ansamlas (Pihl m.fl. 1999, Baden m.fl.
2003). Studier utanför Önnered i Göteborg visar dock att även djuputbredningen minskat i delar av
Göteborgs skärgård (Andersson 2016), vilket indikerar en försämring av ljusförhållanden orsakad av en
ökad planktonproduktion. Eftersom ålgräs binder sedimentet och dämpar vågrörelser kan en förlust
av ålgräs resultera i en ökad resuspension av sedimentet vilket resulterar i försämrade ljusförhållanden
samt att sedimentationen på kvarvarande plantor ökar. Resuspension av sedimentet kan vara en
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anledning till att ålgräs inte lyckas återhämta sig i områden där övergödningssituationen har
förbättrats (Moksnes m.fl. 2016).
Ålgräsets utbredning i Västra Götalands län har skattats utifrån en sammanställning av
satellitbildbaserad fjärranalys från 2008, 2013 och 2014 (Lawett opublicerad data). Resultaten
demonstrerar att ålgräs förekommer i flera grunda vikar i Ryaverkets recipientområde och användes
som underlag vid årets (2016) inventering. Ålgräs påträffades i alla områden förutom i norra delen av
Björköfjorden (figur 2). De påträffade ålgräsängarna inom Ryaverkets recipient bedöms vara
påverkade av lösliggande alger, påväxt och sedimentpålagring. I Asperöfjordens södra del noterades
emellertid en tät äng som bedöms vara mindre påverkad än övriga områden. Djuputbredningen i
Ryaverkets recipientområde varierade mellan ca 3 och 5 meter vilket motsvarar måttlig status. Idag
förekommer ålgräs på mellan 0,5 till 4 meters djup i Bohuslän enligt Havs‐ och Vattenmyndighetens
rapport 2016:8 som behandlar förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige (Moksnes m.fl. 2016),
vilket överensstämmer med djuputbredningen i Ryaverkets recipientområde.

4.3 Påverkan från stationernas placering
Vid val av stationernas placering kunde ingen hänsyn tas till exponeringsgrad pga. att stora delar av
recipientens hårda substrat förekommer inom grunda områden. Exponeringsgrad är annars en viktig
faktor vid val av stationer och i bedömningsgrunderna rekommenderas att lokaler med måttlig
vågexponering inventeras. Det var främst i Rivö fjord, Asperöfjorden och Dana fjord som stationernas
lokalisering påverkades av djupet för hårt substrat. I Rivö fjord placerades lokalerna i södra delen vilket
innebär att de inte är fördelade över området och är därför mindre representativa för de mer
vågexponerade grunda hårdbottnarna på norra sidan av området. I Asperöfjorden ligger lokalerna
skyddade mot västliga vindar men anses ändå strömexponerade vilket innebär bättre förutsättningar
för makroalgerna. I Dana fjord var skillnaden i djuputbredning mellan den inre stationen Dana 1 och
de två yttre stationerna förhållandevis stor. De två yttre stationerna placerades vågexponerat på
gränsen till ”Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt” enligt typindelningen av Sveriges kustvatten (NFS
2006:1) och alla arter uppfyllde en djuputbredning motsvarande hög status. I bedömningsgrunderna
är gränsvärdena för de ingående arterna annorlunda inom denna områdestyp i jämförelse med
”Västkustens inre kustvatten”, vilket innebär att arterna behöver förekomma djupare för att uppnå
hög miljöstatus. Beräknas miljöstatus utifrån gränsvärdena för djuputbredning enligt ”Västkustens
yttre kustvatten, Kattegatt” för dessa två stationer har området emellertid fortfarande hög status (EK‐
värde 0,88 ± 0,06). Det var endast arterna kräkel (Furcellaria lumbricalis) och karragenalg (Chondrus
crispus) som inte uppfyllde hög status. I St Kalvsund och Björköfjorden bedöms stationerna vara
representativa för respektive område, vilket även demonstreras av den låga variationen mellan
stationer i resultaten.

4.4 Rivö fjord ett övergångsvatten
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder behandlas Rivö fjord som ett övergångsvatten och för
makroalger har inga bedömningsgrunder tagits fram för detta typvatten. Från och med 2015‐05‐29
ändrade emellertid Havs‐ och Vattenmyndigheten vattenkategorin i Sverige och Sveriges
övergångsvatten motsvaras nu av kustvatten. Detta innebär att bedömningsgrunderna gäller även för
Rivö fjord men sötvattenspåverkan kan dock fortfarande påverka artsammansättningen av
makroalger. Baserat på att resultaten är likartade mellan Rivö fjord och närliggande vattenförekomster
bedöms dock makroalgernas utbredning inte påverkas nämnvärt av eventuella salthaltsgradienter
eller fluktuationer inom området.
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5 Sammanfattning/Slutsats
Utifrån årets (2016) inventering av makroalger och ålgräs i Ryaverkets recipientområde klassificeras
miljöstatusen till god i vattenförekomsterna Asperöfjorden, Rivö fjord, St Kalvsund och Björköfjorden
och till hög i Dana fjord. Den sämsta miljöstatusen noterades i Asperöfjorden där två av stationerna
hamnade på gränsen till måttlig status. Miljötillståndet överensstämmer väl med den nationella
övervakningen av makroalger i Skagerrak och Kattegatt, som representerar både mellan‐ och
ytterskärgården. De krontaksbildande algerna skräppetare och ektång förekommer i de områden och
på de djup som förväntas i Göteborgs skärgård utifrån tidigare studier och modeller. Skräppetare
noterades dock djupare än på stationerna i den nationella övervakningen utanför Lysekil samtidigt som
den förekommer något grundare i jämförelse med övervakningen i Kattegatt vid Onsalahalvön. Ålgräs
dokumenterades på djup där ålgräs förväntas förekomma i Bohuslän även om ängarna bedöms
påverkade av en ökad närsaltsbelastning och noteras på djup motsvarande måttlig status. Stationernas
placering var helt beroende av djupet och ingen hänsyn kunde tas till exponeringsgrad, vilket innebär
att det finns en osäkerhet i hur väl stationerna representerar hårdbotten inom området, framförallt i
Rivö fjord och Dana fjord. Rivö fjord har tidigare klassificerats som ett övergångsvatten, makroalgerna
vid årets inventering bedöms dock inte vara nämnvärt påverkade av låga salthalter eller salthalts
fluktuationer.
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7 Appendix
Appendix 1. Stationer där djuputbredning av makroalger dokumenterades med position och maximalt djup
med hårt substrat på stationen.
Appendix 2. Lokaler där djuputbredning av ålgräs dokumenterades med position och djup.
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Appendix 1. Stationer där djuputbredning av makroalger dokumenterades med position och
maximalt djup med hårt substrat på stationen.
WGS 84 (grad., dec.grad.)
Makroalger
Vattenförekomst Stationsnamn
Lat.
Long.
Asperöfjorden
Asperöfjorden
Asperöfjorden
Rivö fjord
Rivö fjord
Rivö fjord
Dana fjord
Dana fjord
Dana fjord
St Kalvsund
St Kalvsund
St Kalvsund
Björköfjorden
Björköfjorden
Björköfjorden

Asperö 1
Asperö 2
Asperö 3
Rivö 1
Rivö 2
Rivö 3
Dana 1
Dana 2
Dana 3
St Kalv 1
St Kalv 2
St Kalv 3
Björkö 1
Björkö 2
Björkö 3

57,62871
57,64524
57,65129
57,66321
57,65952
57,66018
57,68905
57,63845
57,65454
57,69365
57,70535
57,68438
57,70664
57,72355
57,70197

11,82835
11,81025
11,80737
11,80081
11,80468
11,81577
11,69986
11,68315
11,6735
11,6688
11,67225
11,67523
11,68726
11,70548
11,69849

Max. djup
(m)
12,1
12,7
15,5
13,1
17,0
15,0
19,3
22,0
16,0
17,0
14,6
14,8
16,0
12,2
17,8
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Appendix 2. Lokaler där djuputbredning av ålgräs dokumenterades med position och djup.
Ålgräs (Zotera marina )
Vattenförekomst
Stationsnamn
Asperöfjorden
Asperöfjorden
Rivö fjord
Rivö fjord
Rivö fjord
Dana fjord
Dana fjord
Dana fjord
St Kalvsund
St Kalvsund
St Kalvsund
St Kalvsund
Björköfjorden
Björköfjorden

Asperö A
Asperö B
Rivö A
Rivö B
Rivö 1 (dyk)
Dana A
Dana B
Dana C
St Kalv A
St Kalv B
St Kalv C
St Kalv 2 (dyk)
Björkö A
Björkö B

WGS 84 (grad., dec.grad.) Djuputbredning
(m)
Lat.
Long.
57,6449
57,6254
57,6621
57,6589
57,6632
57,6518
57,6544
57,6790
57,6861
57,7030
57,7141
57,7054
57,7002
57,6942

11,8084
11,8305
11,8024
11,7898
11,8008
11,7677
11,7616
11,6703
11,6715
11,6637
11,6602
11,6723
11,7012
11,6876

3,4
4,9
4,7
3,6
3,8
3,4
4,3
4,8
3,6
4,0
4,6
3,3
3,2
4,7
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