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Ålgräs 
•  Blomväxt från land som anpassat sig till den marina miljön 

•  Jordstammar med rötter som förankrar växten i sedimentet 

•  Blommor som pollineras under vatten och bildar frön 



Ålgräsets ekosystemfunktioner 

•  ”Ekosystemingenjör” som förändrar miljön där den växer:  
Stabiliserar botten 
Höjer vattenkvaliteten  
Skapar habitat för ett stort antal växter och djur 

Ålgräs	(Zostera	marina)	

•  Dominerande vegetation på grunda mjukbottnar i Västerhavet 
och södra Östersjön 

•  Ökar biodiversitet och produktion av fiskar och kräftdjur  
•  Förser människan med flera viktiga ekosystemtjänster 



Ålgräsets ekosystemtjänster 

Ålgräs	(Zostera	marina)	

•  Viktigt uppväxthabitat för många kommersiella fiskar 
>400 juvenila torskfiskar per hektar och år 

Cole	&	Moksnes	2016	

•  Tar upp och lagrar kol – motverkar klimatförändringar 
>15 000 kg kol per hektar 

•  Tar upp och lagrar kväve och fosfor – motverkar övergödning 
>800 kg kväve per hektar 

•  Motverkar stranderosion och höjer vattenkvalitén 
  Ökar siktdjupet >1 m 



Hot mot ålgräsängar i Sverige 

Gullmarsfjorden, 2004

    ÖVERGÖDNING 

•  Minskar siktdjupet i vattnet och utbredningsdjupet hos ålgräs 

•  Skapar snabbväxande algmattor som kväver ålgräset 



ÖVERFISKE förstärker den negativa 
effekten av övergödning 

N+N+
N+

Energiöverföring

Kontroll

(Moksnes	m.fl.	2008,	Baden	m.fl.	2010,	2012)		



Effekter av småskalig exploatering av grunda vikar 

Ca	50	bryggor	och	2	båthamnar	
2llkommer	varje	år		

2008	fanns	7000	bryggor	och	600	
båthamnar	längs	Västkusten		

Många	små	ärenden	–	stora	effekter?	

(Pe>ersson	2011)	



Över 400 ha (ca 7%) av ålgräset i 
Västra Götalands län har försvunnit 

eller påverkats negativt pga. bryggor! 
(Eriander	m.fl.	opubl.	data)	

Effekter av småskalig exploatering av grunda vikar 

Bryggor skuggar ålgräset så att det inte 
kan växa runt bryggan 

Flytbryggor ger dubbelt så stora 
negativa effekter som pålade bryggor 

Andelen flytgryggor ökar idag snabbt 



60% av ålgräs i Bohuslän försvunnet sedan 1980-talet 

(Baden	et	al.	2003,	Nyqvist	et	al.	2009,	Cole	&	Moksnes	2016)		

Motsvarar	ca	12	500	ha	ålgräs!	

Förluster	i	ekosystemfun2oner	över	25	år:	
•  7	600	ton	torsk	
•  6	000	ton	kväve	
•  422	000	ton	kol	



Södra Bohuslän värst drabbat!	
Innehöll den största mängden ålgräs på 1980-talet 

						År 	 					ha 				Förlust	
1980-talet				794 									-	
2000-2005				103										87%	
2010-2015			<20 					>98% 		

Nästan	allt	ålgräs	förlorat!	
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(Moksnes	m.	fl.	2016)	



Inledande	bedömning	av	miljöTllståndet	för	ålgräs	inför	
HavsmiljödirekTvet	gav	O2llfredställande	Tll	Dålig	status	
i	Bohuslän	

(God	Havsmiljö	2012,	Havs	och	va>enmyndigheten)	

Statusbedömning	av	ålgräsvariabler	med	bedömningsverktyget	BEAT.	
HARMONY-projektet.		

Dålig	status	



Förluster av ålgräs försämrar vattenkvalitén 

Ödsmål	kile	

Rörtången	

Lökebergs	kile	

Lugnt	
väder	

Västlig	
vind	

2014:												 	 	 		<0.1	ha	ålgräs.	Siktdjup	<2.5	m	

Moksnes	opublicerad	data	

FÖRSÄMRAT	
BADVATTEN!	

1980-talet	Rörtången:	ca	50	ha	ålgräs.	Siktdjup	>3.5	m	

Övervakning		
av	ljus	



Glaciallera	

Permanenta ekosystemförändringar 

Ålgräs kan inte längre växa på lokalen 
  

Vinddriven resuspension av sedimentet  



Ryskärsaorden	
1980:	214	ha	ålgräs	

Permanenta ekosystemförändringar 
Ökad förekomst av drivande algmattor på botten 



Nya åtgärder för ålgräsängar 

•  Forskningsprogrammet	ZORRO	har	i	samarbete	med	
Länsstyrelsen	och	HaV	analyserat	brister	i	dagens	förvaltning	
av	ålgräs	och	ger	förslag	nya	åtgärder.	

•  Nya	metoder	har	tagits	fram	för	ad	restaurera	ålgräs	i	
Sverige,	inklusive	riktlinjer	vid	kompensa2onsrestaurering.	

•  Nya	rapporter,	handböcker	och	vägledningar	för	förvaltning	
och	restaurering	av	ålgräs	i	Sverige	utkommer	2016.	

www.gu.se/zorro 



Ålgräsrestaurering i Sverige 

•  Val av lokal: kritiskt! Övervakning och testplantering 
under 1 år 

•  Planteringsmetoder: Transplantering av vegetativa 
skott rekommenderas 

•  Övervakning och uppföljning: Under 10 år 

•  Totalt 1,2 – 2,3 miljoner kr per ha 

Övervakning	av	ljus	
och	temperatur	 Testplantering	

Singelsko>-metoden	



Summering 
1.  Enorma förluster av ålgräs har skett i Bohuslän vilket lett till 

betydande förluster av viktiga ekosystemtjänster                      

2.  Även småskalig exploatering av grundområden ger betydande 
förluster av ålgräs sammanlagt. 
 – Viktigt att beakta den totala effekten ur ett landskapsperspektiv! 

3.  När en stor ålgräsäng försvinner kan permanenta förändringar  
      ske av ekosystemet så att ålgräs ej längre kan växa där. 

 – Viktigt att skydda återstående ängar!  

4.   För områden med goda miljöförhållanden finns nu väl 
fungerande metoder för ålgräsrestaurering i Västerhavet. 
 – Handböcker utkommer hösten 2016 



TACK!	
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