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Vad har tjocka stillastående algmattor för effekt på bottenlevande 

organismer i grunda mjukbottenvikar på Gotland? 

Jennie Ljungberg 

Alger som under storm slits loss driver ofta med vågor och strömmar i havet. Slutligen 

hamnar de kringdrivande algerna i en vik där de packas samman och bildar tjocka, ibland helt 

stillastående algmattor. Under dessa algmattor uppstår det ofta syrebrist, vilket innebär att 

många av de arter som lever på bottnen dör eller flyttar till andra mera lämpliga områden. 

Detta behöver inte betyda att det inte finns något liv alls under algmattorna. Arter som bättre 

tål låga syrehalter kan under en viss period öka i individantal.  

Syftet med den här studien var att ta reda på, bl.a. genom ett kontrollerat experiment i fält, hur 

algmattor påverkar den bottenfauna som lever på mjuka bottnar. Studien utfördes i två grunda 

vikar på norra Gotland, Kappelshamnsviken och Hideviken. De båda vikarna valdes till 

studieområden eftersom de skiljer sig åt gällandes exponeringsgrad för vågor och vind. 

Hideviken är mer öppen ut mot havet och Kappelshamnsviken är mer skyddad. En insamling 

av bottenfaunan i områden med alger och i områden utan alger gjordes den 24 maj och den 16 

juni 2014 på ett djup av < 0,5 m. Alla djur som var större än 1 mm identifierades och 

artbestämdes. I Kappelshamnsviken utfördes ett experiment där burar med alger och burar 

utan alger placerades ut, för att efterlikna förhållanden med och utan algmatta. Syrgashalt och 

temperatur mättes kontinuerligt i burarna. I Kappelshamnsviken uppstod också en naturlig 

algmatta till följd av kraftiga nordanvindar den 27 maj 2014. Algmattan studerades från dess 

uppkomst tills att den nästan helt upplösts tre veckor senare.  

 

Resultatet från Kappelshamnsviken visar att antalet taxa var högre i burar utan alger jämfört 

med antalet taxa vid experimentets början, burar med alger och under algmattan. Detta 

betyder att antalet taxa ökat över tid, men endast i burar utan alger. Resultatet visar också att 

antalet individer i bottenfaunan ökat sedan experimentets början i alla områden undersökta.  

Antalet individer i burar utan alger var högre än i burar med alger. Detta kan innebära att 

förekomst av algmassor minskar individ antalet över tid. Syrgashalterna i burar med alger och 

under algmattan minskade under experimentets gång. Under algmattan hittades endast taxa 

med större tolerans för lägre syrenivåer, så som exempelvis larver tillhörandes fjädermyggor, 

Chironomidae och havsbortsmaskar, Nereis diversicolor. Detta innebär att det likväl kan 

finnas liv under en stillastående algmatta.  

Slutsatsen i denna studie är alltså att syrehalten i algmattor sjunker vilket påverkar stora delar 

av bottenfaunan negativt. De mer syrekänsliga arterna kommer antingen att dö eller migrera 

till andra mera lämpliga områden. Men en stillastående algmatta behöver nödvändigtvis inte 

innebära enbart död. De arter som är mera toleranta för lägre syrenivåer i sedimentet kommer 

under en viss period att öka i individantal som ett resultat av minskad konkurrens men också 

för att det under algmattan bildas gott om föda när algerna bryts ned. 

 


