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Den biologiska mångfalden är vanligen 
hög på växtklädda bottnar längs kusten. 
I Västerhavet är antalet algarter avsevärt 
högre än på Sveriges ostkust. I Öster-
sjöns utsötade vatten fi nner vi istället 
ett stort antal vattenlevande kärlväxter 
som skapar artrika samhällen. Storvuxna 
algskogar av tång och tare är viktiga 
miljöer för många organismer, men har 
under de senaste tjugo åren minskat sin 
utbredning längs delar av kusten.

■ År 2010 har av FN utnämnts till ”året för 

biologisk mångfald”. Bakgrunden är den 

konvention som antogs 1993, med målet 

att förlusten av biodiversitet skulle hejdas 

till just i år. Riktigt så långt har vi kanske 

inte kommit i Sverige, men kunskapsläget 

om tillståndet för de vegetationsklädda 

bottnarna runt våra kuster har förbättrats 

kraft igt sedan konventionen antogs. Över-

vakningsprogrammet har utökats med fl er 

lokaler och en stor mängd inventeringar 

har utförts. Ett konkret resultat av dessa 

inventeringar var att kransalgerna plocka-

des bort från rödlistan. Deras situation var 

inte så dålig som man trott.

Biologisk mångfald kan defi nieras 

på lite olika sätt, men är ett mått på hur 

många naturtyper och arter det fi nns, samt 

hur stor den genetiska variationen är inom 

arterna. Hög diversitet anses ge större 

motståndskraft , resiliens, och bättre skydd 

mot förändring, exempelvis från våra 

mänskliga aktiviteter. Detta gör att ekosys-

temet har större förmåga att utvecklas, och 

fortsätta ge oss ekosystemtjänster som mat 

och naturupplevelser. 

Även i EU:s marina direktiv är bio-

diversitet upptagen som en egen mål-

beskrivning, så kallad deskriptor, vilket 

understryker hur viktig den biologiska 

mångfalden anses vara.

Ett år för biologisk mångfald
STEFAN TOBIASSON, LINNÉUNIVERSITETET / JAN KARLSSON, GÖTEBORGS UNIVERSITET / HANS KAUTSKY, STOCKHOLMS UNIVERSITET

På västkustens lite djupare klippiga bottnar 
bildar de storbladiga tare-arterna viktiga skog-
lika miljöer. Där trivs en stor mängd andra 
växt- och djurarter. Här syns stortare, Laminaria 
hyperborea, tillsammans med en sjöstjärna, 
röda kalkalger, mossdjur och hydroider.

I Bottenhavets utsötade vatten förekommer 
en mångfald alger och kärlväxter tillsammans 
eller bredvid varandra, de förra på hårt substrat 
och de senare på mjukt. Här syns snärjtång 
på stenar samt kransalger och små kärlväxter 
på sand.

Foto: Jan KarlssonFoto: Hans Kautsky
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Artantalet förändras kraftigt
Växtklädda bottnar är bland de mest artri-

ka och produktiva havsmiljöerna vi har. 

Det faktum att många områden är mycket 

heterogena, och därmed innehåller ett 

fl ertal olika växtsamhällen är också det ett 

mått på hög diversitet. 

I Västerhavet räknar man med att 

det fi nns ungefär 350 olika makroalger, 

alg arter som är synliga med blotta ögat. I 

norra Öresund sker en dramatisk föränd-

ring då antalet minskar till ungefär 130. Det 

är det utsötade vattnet från Östersjön som 

påverkar artrikedomen på detta tydliga 

sätt. Östersjön har med sitt bräckta vatten 

och sin korta historia en förhållandevis 

låg artdiversitet jämfört med Västerha-

vet, vilket är ett av skälen till att Östersjön 

betraktas som ett särskilt känsligt vatten-

område. I söder fi nns strax över 100 arter av 

makroalger inklusive krans alger, men anta-

let marina arter minskar ju längre norrut 

man kommer, och försvinner nästan helt 

i Bottenviken. Istället tillkommer ett nytt 

artrikt habitat, de grunda utsötade vikarna, 

med en allt rikare och mer divers kärlväxt-

fl ora av tåliga sötvattenarter och sötvat-

tenalger ju längre norrut man kommer. 

Den typen av miljöer saknas nästan helt i 

Västerhavet, där salthalten även i grunda 

områden är alltför hög. 

Diversitet längs kusten …
Vilka arter och grupper som dominerar de 

växtklädda bottnarna förändras också på 

ett påtagligt sätt längs Sveriges långa kust. 

Hela västkusten, ner till norra Öresund, 

domineras av gruppen rödalger. De utgör 

närmare 60 procent av de växtarter som 

påträff ats vid olika inventeringar i områ-

det. I Blekinge har gruppens andel minskat 

till 40 procent, och den fortsätter att sjunka 

ju längre norrut vi kommer. I Bottenviken 

utgör rödalgerna endast några få procent 

av de funna växtarterna.

Grönalgerna däremot, utgör en tämli-

gen konstant andel av växtarterna i de olika 

områdena. Detsamma gäller för brun-

algerna, som bidrar med runt en fj ärdedel 

av arterna längs större delen av den svens-

ka kusten. Dock minskar de dramatiskt i 

Bottenviken. 

I Egentliga Östersjön och norrut ökar 

antalet kärlväxter, från i storleksordningen 

12 i söder till ett 40-tal i Botten viken där de 

utgör över hälft en av arterna. Även kransal-

gerna ökar i artrikedom från Kalmar län 

och norrut, och allt fl er grupper tillkommer 

ju längre norrut man kommer. Mossorna 

uppträder frekvent först i det Mats Waern 

redan 1952 kallade ”the Fontinalis district”, 

alltså Bottenhavet.

… och på djupet
Även i djupled fi nns det en uttalad skill-

nad i artrikedom. Ett vågutsatt område har 

som regel få och kortvuxna arter i grun-

dare delar, för att lite djupare gradvis öka 

i diversitet samt i storlek hos de enskilda 

individerna. Diversitetens maximum ligger 

djupare ju mer exponerat området är. I mer 

skyddade områden fi nner man som regel 

något fl er arter i ytnära nivåer, men fram-

förallt är de betydligt mer storvuxna och 

växer i tydliga zoner. Beroende på ljuskli-

matet dominerar oft ast grönalger närmast 

ytan, för att på lite större djup ersättas av 

brunalger, som exempelvis tång och tare. 

Djupast växer vanligen rödalgerna. Men 

även om vi ibland kan urskilja zonering-

ar av vissa enskilda arter eller samhällen 

uppvisar merparten av vegetationen en 

mosaikartad struktur.

På vågexponerade lokaler i Skagerrak 

ligger diversitetsmaximum på runt tio 

meters djup, medan det i mer skyddade 

områden ligger på ungefär halva detta 

djup. Även den vågexponerade Onsala-

halvön i Kattegatt har sitt maximum mellan 

fyra och sex meter. I ytterskärgården längs 

Blekingekusten ligger det ytterligare ett par 

meter grundare. 

n Det är stor skillnad på vilka arter som bygger upp växtsam-
hällena i de olika havsområdena. Antalet arter av alger minskar 
dramatiskt från Västerhavets salta miljöer till Östersjöns allt 
mer utsötade vatten. Istället tillkommer en allt rikare fl ora av 
tåliga sötvattenväxter som framför allt växer i utsötade grunda 
vikar. Diversiteten i Östersjön består av fl er olika växtgrupper, 
men med betydligt färre arter i varje, än i Västerhavet.

En jämförelse av funna växtarter fördelade på olika växtgrup-
per, registrerade i databasen MarTrans, vänligen framtagna av 
Mats Blomqvist, Hafok AB.
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n  Även i djupled fi nns det en 
uttalad skillnad i artrikedom. I mer 
exponerade miljöer kan diversitets-
maximum ligga fl era meter djupare 
än i lugnare områden. Dessa kurvor 
är från Skagerrak, men mönstret är 
liknande i övriga havsområden, även 
om maximum ligger grundare.

Data från regionala mätningar i 
Skagerrak 1994-2009. Spridningen 
anges som 95% konfi densintervall.
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n Även om antalet arter kan vara stort på de 
växtklädda bottnarna är det i allmänhet några 
få arter som dominerar, ytterligare några som 
är vanliga, samt en lång svans av arter som 
endast observerats vid enstaka tillfällen. Svan-
sen blir därför allt längre med tiden, allteftersom 
fl er ovanliga arter observeras.

Data från tjugo års provtagning i Hanöbukten. 

n Djuputbredningen av skräppetare har 
minskat signifi kant i Skagerrak under de 
senaste femton åren. Det senaste året 
låg även den övre gränsen djupare än 
förut, vilket resulterade i ett mycket smalt 
växtintervall.

Medelvärden för övre respektive nedre 
utbredningsgräns på 6 lokaler. Spridning-
en anges som 95% konfi densintervall. 

n Blåstångens medeldjup i Asköområdet 
har stadigt ökat de senaste femton åren. 
Tången fi nns ända från ytan och ner till 
åtta meters djup, men på fl era av loka-
lerna fi nns den inte alls.

Data från samtliga 30 lokaler i området. 
Spridningen anges som medelvärdets 
medelfel, standard error.

Många arter men ett fåtal dominerar
Vegetationstäcket är i allmänhet uppbyggt 

enligt ett mönster som är detsamma längs 

hela kusten. Ett fåtal dominanta arter följs 

av några arter som är ganska vanliga, samt 

ett stort antal som endast sällan observeras. 

Längden på denna svans av ovanliga arter är 

huvudsakligen beroende av observatörer-

nas fl it och kunnighet – högst art diversitet 

fi nner vi utanför de sedan länge etablerade 

fältstationerna i landet.

Således har hittills ett drygt 90-tal arter 

identifi erats inom miljöövervakningen i 

Skagerrak av de totalt 350 arter som fi nns i 

området. Endast fem av dessa har en täck-

ningsgrad större än tio procent i det under-

sökta djupintervallet, och så många som 

36 av arterna har påträff ats varje år sedan 

provtagningarnas början 1993. I Hanöbuk-

ten har ungefär en tredjedel av det kända 

antalet arter observeras under de tjugo år 

miljöövervakning pågått. I Asköområdet, 

som provtagits kvantitativt sedan 1992, har 

hittills 45 olika arter hittas, varav 25 endast 

förekommit i något enstaka prov. Knappt 

tio arter förekommer i mer än tjugofem 

procent av proverna. 

Stora alger skapar artrika miljöer
Storvuxna alger som tång och tare skapar 

viktiga livsmiljöer för många olika livsfor-

mer. Den tredimensionella miljö de skapar 

är uppväxtplats för många djur, och tjänar 

också som födosöksområde för många 

fi skarter. Dessutom är det en stabil miljö, 

eft ersom dessa alger är fl eråriga, och alltså 

fi nns kvar när växtsäsongen är slut. Beva-

randet av tång- och tareskogar är därför av 

stor vikt för biodiversiteten längs kusten. 

Den mest utbredda tångarten i Öster-

sjön är blåstång, men ytterligare tre arter 

av tång fi nns representerade. Ishavstång 

fi nns till Öresund, medan sågtång kan 

hittas ända upp till Östergötland. I Botten-

havet lever blåstången vid sidan om smal-

tång. I Västerhavet fi nns betydligt fl er arter 

av storvuxna alger. Östersjöns tångarter 

spelar även här en stor roll som habitatbil-

dare, främst i halvskyddade och skyddade 

dj
up

 (m
)

1995 2000 2005

15

5

0

10

20
skräppetare (Saccarina latissima)

VIKTIGA MILJÖER PÅ RETRÄTT ... ... MEN ANDRA BLIR ÅTER BÄTTRE

dj
up

 (m
)

1995 2000 2005

2

0

4

6
blåstång (Fucus vesiculosus)

n En stor del av de skoglika och artrika tångmiljöerna i Hanöbukten försvann på 1990-talet. 
De ersattes främst av fi ntrådiga rödalger, och trots att många år har gått fi nns ännu inga tydliga 
tecken på att tången återkommer.
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miljöer, men djuputbredningen är betydligt 

blygsammare, från ytan ner till fyra meters 

djup. I Västerhavets utsjö och öppna kuster 

utgör istället bälten med de stora bladfor-

made brunalgerna stortare, fi ngertare och 

skräppetare, liksom den mera busklika 

ektången, viktiga och artrika miljöer.

Viktiga miljöer på reträtt …
Dessvärre visar de fl esta tillgängliga uppgif-

ter att både tång- och tareskogar minskat 

kraft igt i utbredning under de senaste 

femtio åren. Under de knappt tjugo år som 

övervakningen av dessa miljöer pågått 

har ytterligare minskningar observerats i 

många områden.

Utbredningen av den storvuxna brun-

algen skräppetare, som förekommer 

längs hela den svenska västkusten och in 

i Öresund, har under 2000-talets första 

årtionde dramatiskt minskat i Skagerrak, 

i såväl ytter-, mellan- som innerskärgård. 

Främst förklaras utvecklingen av en mins-

kad djuputbredning, men 2009 var även 

den övre gränsen starkt reducerad, vilket 

resulterade i det smalaste växtintervallet 

hittills. Motsvarande försämring har note-

rats även längs den norska delen av Skager-

rak. I Kattegatt däremot har skräppetare 

inte minskat.

Längs Blekingekusten har tångens situ-

ation försämrats avsevärt de senaste tjugo 

åren. Under mitten av 1990-talet försvann 

den i stora mängder, främst i ytterskärgår-

den, och hittills syns ingen betydande åter-

hämtning. Det omedelbara skälet till tång-

ens nedgång antas vara kraft ig betning av 

det lilla kräft djuret tånggråsugga. 

… men andra blir åter bättre
Regionala data från Kalmar län visade länge 

samma försämring för tångens situation 

som i Blekinge, men redan fem år tidigare. 

Här har dock en tydlig återhämtning skett 

de senaste åren, och nu är djuputbredning-

en på fl era lokaler i norra länsdelen lika 

stor som under slutet av 1980-talet.

Även i mellersta och norra Egentliga 

Östersjön har klara förbättringar skett de 

senaste decennierna. I Asköområdet i norra 

Egentliga Östersjön observerades under 

året blåstång på samtliga trettio lokaler för 

första gången sedan mätningarna inleddes 

1974. Även på lokaler kring Gotland obser-

verades nyetablerade blåstångsplantor på 

ett fl ertal lokaler. Denna glädjande utveck-

ling understryks av att tångens djuputbred-

ning stadigt har ökat under snart tjugo år. 

Det gäller såväl i ytter- som i mellan- och 

innerskärgården. Den förbättrade djuput-

bredningen förklaras sannolikt av klarare 

vatten som en följd av minskad mängd 

partiklar i vattenmassan. 

Nytt verktyg för att mäta diversitet
Biodiversitet kan som synes mätas och 

beskrivas på många olika sätt och på 

fl era olika nivåer. I ett försök att skapa 

ett gemensamt sätt till bedömning i Öster-

sjön har samarbetsorganisationen Helcom 

utvecklat verktyget Biodiversity assessment 

tool, Beat.

Tanken är att man med relativt enkla 

variabler och på ett objektivt sätt ska kunna 

bedöma biodiversiteten i olika delar av 

Östersjön, men också kunna följa den över 

tiden. Ett exempel på variabel kan vara att 

följa utbredningen av blåstångsbälten eller 

något annat växtsamhälle som förknip-

pas med hög biologisk mångfald. Ökad 

utbredning av ett sådant samhälle bidrar 

till ett högre Beat-index. 

Verktyget är under utveckling, men 

testades under 2009 på ett antal platser 

i Östersjön inklusive Kattegatt. Prelimi-

nära resultat visar att diversiteten i alla 

delar av Östersjön har påverkats negativt 

av mänsklig aktivitet i någon grad. Sämst 

är statusen i södra och mellersta Östersjön 

och i Kattegatt, medan den är något bättre 

i Bottniska viken. En slutsats som överens-

stämmer ganska väl med våra resultat från 

miljöövervakningen. S

Den stora brunalgen skräppetare, 
Saccharina latissima, är en av tre tare-

arter på västkusten. De senaste åren 
har den minskat kraftigt i Skagerrak.
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2009Vegetationsklädda bottnar
Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet / Jan Karlsson, Göteborgs universitet / Hans Kautsky, Stockholms universitet

Bruten trend i Skagerrak

I Skagerrak undersöks två vattenområden 

nära Gullmaren, ett i ytter- och ett i mellan-

skärgården. Båda uppvisar en negativ 

trend för bottenvegetationen. Förklaring-

en är minskad djuputbredning för ett stort 

antal av de indikatorarter som används för 

att bedöma den ekologiska statusen. Trots 

den långsiktiga nedgången, var årets status 

glädjande nog hög i båda områdena, eft er 

att ett par år ha legat i den lägre klassen 

god. Kanske ser vi här en återhämtning 

från bottennoteringen 2007. För skräppe-

tare var situationen dock fortsatt dålig.

Nya områden i Kattegatt

I Kattegatt provtas från och med 2009 tre 

vattenområden utanför Onsalahalvön 

inom den nationella miljöövervakningen. 

I ett av dem har undersökningar bedrivits 

sedan 2007, och äldre regionala data fi nns 

för ytterligare ett par år. Statusen där har i 

alla år varit hög. De två nytillkomna vatten-

områdena representerar mer skyddade och 

grundare områdestyper, och uppnår god 

respektive måttlig ekologisk status. Det 

bör noteras att variationen inom område-

na var avsevärd, vilket dels kan förklaras av 

få provpunkter, men också av att lokalerna 

med sina ringa djup har svårt att uppfylla 

bedömningsgrundens kriterier.

Rödalger dominerar i Blekinge

Längs Blekingekusten är den ekologiska 

statusen hög, vilket den varit alla de tre år 

som nationell miljöövervakning utförts i 

området. Trots detta fanns bälten av blås- 

eller sågtång endast på fj orton av de tjugo 

undersökta transekterna under året, och 

tången verkar ha väldigt svårt att återta sin 

tidigare utbredning. 

Överlag var annars täckningen av 

alger hög. Rödalgerna dominerade såväl i 

antal arter som i täckningsgrad. De täck-

te närmare hundra procent av lämpligt 

substrat ner till femton meters djup eller 

mer. Endast i den översta halvmetern 

dominerade grönalger. Resultaten från 

den nationella miljöövervakningen över-

ensstämmer väl med den regionala miljö-

kontrollen i området.

Mer tång runt Gotland och Askö

Provtagningsområdet på Gotland består 

av fem lokaler och är tänkt att återspegla 

miljötillståndet i Egentliga Östersjöns 

utsjöområden. Lokalerna valdes år 2000
för trendövervakning, och inte för de långt 

senare fastställda bedömningsgrunderna. 

En av lokalerna är dock tillräckligt djup 

för att en ekologisk kvalitetskvot, EQR, ska 

kunna beräknas.

På fl era av lokalerna observerades under 

året många nyetablerade, ungefär tvååriga 

tångskott. Det kan innebära att tången är 

på väg att breda ut sig på de djupare bott-

narna där den tidigare var glest förekom-

mande. Den första klintpallen, ner till 

dryga metern, har alltid haft  ett levande 

och frodigt tångsamhälle.

I Asköområdet var statusen fortsatt hög. 

Även här uppvisar blåstången en positiv 

utveckling. Under året fanns denna viktiga 

art för första gången sedan 1974 på alla de 

trettio undersökta lokalerna. Blåstångens 

ökning, såväl i täckning som i djuputbred-

ning, är det viktigaste skälet till att den 

ekologiska statusen i området uppvisar en 

signifi kant ökning. Även andra växter visar 

dock en positiv trend.

Bra år vid Höga kusten

Det nyligen startade provtagningsområdet 

vid Höga kusten hade hög status även detta 

år. Det observerades inga stora skillnader, 

men en liten ökning i EQR-värdet tyder på 

gynnsamma förhållanden i området under 

2009.
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Ett stort antal små blåstångsplantor 
hittades vid årets dykinventering på 

Gotland. Det innebär att den tidigare 
glest växande populationen på några 

meters djup och nedåt nu förtätas.
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m Tillståndet för de vegetationsklädda 
bottnarna vid de nationella övervak-
ningsstationerna är bedömd med 
hjälp av ekologisk kvalitetskvot (EQR). 
Lokalernas utveckling över tid visas i 
fi gurerna och årets statusklassning är 
markerad med en färgad prick. Onsa-
lahalvöns två nytillkomna områden 
saknar fi gurer, men har statusklassats. 

Spridningen anges med 95% konfi -
densintervall och trendlinjer är statis-
tiskt signifi kanta.

n= antal stationer som ingått i bedöm-
ningen.
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