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Introduktion 
Sjögräsängar utgör värdefulla miljöer med hög primär- och sekundärproduktion. De utgör också en viktig 

uppväxtmiljö för många arter inklusive flera kommersiella fiskarter. Sjögräs stabiliserar sedimenten och tar upp 

närsalter och koldioxid vilket minskar övergödning och växthuseffekter. I många områden har utbredningen av 

sjögräs minskat och i Västra Götalands län har man visat på förluster på över hälften av arealen ålgräsängar på ca 15 

år (Baden et al 2003).  

WATERS är ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011 (www.waters.gu.se). Målsättningen är att 

utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och 

inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. 

Inom WATERS har vegetationsgruppen sammanställt olika indikatorer som används för bedömning av miljötillstånd i 

Europa och valt ut ett antal för test inom de gradientstudier som ska utföras inom programmet. För mjuka/sandiga 

bottnar är ålgräsets djuputbredning, areella utbredning (inklusive fragmentering) och täckningsgrad i olika 

djupintervall de parametrar som valts ut för test på västkusten (Blomqvist et al 2012). Vi redovisar här 

metoderfarenheter från de fältstudier av ålgräs som vi genomfört med för Sverige ny metodik inom WATERS 

gradientstudie kring Orust och Tjörn under oktober 2012. Resultaten från fältstudierna kommer att redovisas i 

kommande rapporter. 

Undersökningsområden och val av lokaler 
Inom WATERS gradientstudie har fem områden med förmodat olika påverkan valts ut för provtagning (se Figur 1). 

Inom varje område slumpades drygt 10 lokaler för ålgräsprovtagning ut inom delar av områdena med hög 

sannolikhet för ålgräs. Sannolikheten för ålgräsförekomst erhölls från Länsstyrelsen i Västra Götaland och den 

kartering av ålgräsutbredning genom multivariat kategorisering av satellitregistreringar av geosatelliten SPOT-5 som 

genomförts (Envall 2012, se Figur 1). Lokalerna angavs som startpunkt och kompassriktning för den transekt som 

skulle utföras vid varje lokal. Lokalerna fick inte ligga närmare varandra än 200 meter och transekterna fick heller 

inte korsa varandra. 



 

Figur 1 Sannolik utbredning av ålgräs enligt Envall 2012. Ju mörkare grönt desto större sannolikhet för förekomst av ålgräs.  Ålgräs förefaller 
vara en vanlig miljö i de utvalda påverkansområdena, endast i det yttre området Marstrandsfjorden är den mindre vanligt förekommande, i 
norra delen av det området finns dock en del välutvecklade ängar. 

Metoder 
Traditionsenligt har ålgräsets djuputbredning och täckningsgrad övervakats med hjälp av dykare. Av kostnadsskäl 

valde vi att istället använda ny videobaserad metodik för insamling av dessa data. Liknande metodik testas i det 

danska övervakningsprogrammet med start 2012. David Börjesson deltog i en workshop om ålgräsövervakning med 

videosläde i Danmark under april 2012 för att sätta sig in i hur metoden kommer att användas i Danmark. I Tyskland 

används en liknande videometodik med transekter och ziczac-letande för att få replikat på djuputbredningen av 

både ålgräs och blåstång (Fürhaupter och Meyer 2009). 

 



 

Figur 2 Videosläde som används i Danmark. Bild från Århus universitet. 

Vi har använt en liknande metodik som den danska men inte haft samma tekniska lösningar (se Figur 2). Metoden 

gick ut på att filma från en bogserad videosläde längs en transekt tvärs djupkurvorna tills dess sista planta 

observerats plus ytterligare 0,5-2 meters djup. Därefter körde man i en ziczacformad bana tvärs transekten för att få 

ytterligare 7 – 10 observationer av den djupaste delen av ängen (sista plantan), se exempel i Figur 3. Vid 

observationerna av ängens djupaste del längs den ziczacformade banan tvärs transekten noterades position 

(waypoint) och djup i fält varför dessa data blev klara direkt i fält. Tanken vara att även, från videofilmerna, analysera 

täckningsgraden längs transekten  av ålgräs och fintrådiga alger på laboratoriet. Transekterna skulle då delats in i 

kortare avsnitt och djup samt medeltäckningsgrad för varje avsnitt noteras. Bildkvalitén på filmerna var dock av 

sådan kvalitet att detta inte kunde göras.  

 

Figur 3 Videofilmning längs transekt med videosläde (röd linje) samt notering av djupaste del av äng längs en ziczacformad bana tvärs 
transekten (gröna prickar). 

Videosläden som vi använt konstruerades under sommaren 2012 efter förebild från en släde som framgångsrikt 

använts av Lars-Ove Loo vid Göteborgs Universitet. På släden monterades en standard dropvideokamera (Seaviewer) 

0,9 meter över botten (se Figur 4), och med en vinkel mot botten på ca 30 grader. Dropvideokamerans bild visas på 

en bildskärm i båten. Genom att backa med båten drogs släden med hjälp av ett rep fäst på knapen i fören. Längden 

på repet mellan fästpunkt och släde var 7 - 8 meter oberoende av vattendjupet.  Fästpunkten (knapen) var ca 0,8 



meter upp från vattenytan, 4 meter från GPS-antennen och avståndet mellan GPS-antenn och ekolodsgivare var ca 

1,5 meter (se Figur 5). 

 

Figur 4 Videosläde som använts vid filmning av ålgrästransekterna. 

 

Figur 5 Båt som användes vid arbetet. Ungefärliga mått för placering av ekolodsgivare, GPS-antenn och fästpunkt för släde är angivna. 

I fält kördes i första hand till den givna positionen för respektive transekt. Om ålgräs inte fanns vid den angivna 

positionen letades en kort stund i dess närområde innan avfärd skedde till nästa position. Transekterna filmades 

med en hastighet av ca 0,5-1 knop. I filmen visas position och tidpunkt men inte djup. Djupet loggas tillsammans 

med tidpunkt i ekolodet (Humminbird 898 cx). Djupet i olika delar av filmen kan räknas fram via tidpunkt från det 

loggade djupet i ekolodet korrigerat för avstånd mellan släde och ekolod. Observationerna av ängens djupaste del 

längs den ziczacformade banan tvärs transekten utfördes med en separat dropvideokamera (Seaviewer utan släde) 

och djupet erhölls direkt från ekolodet. Alla djup vattenståndskorrigerades för respektive lokal med hjälp av data 

från Sjöfartsverkets mätstation vid Marstrand. 



Erfarenheter från fältarbetet 
Inom varje påverkansområde inventerades 5-8 lokaler under perioden 8-18 oktober 2012. Totalt gjordes inventering 

eller försök till inventering på 34 lokaler under fem fältdagar. Vädret var periodvis inte bra och omöjliggjorde 

fältarbete främst på grund av hård blåst. Vid en ökad vindstyrka blev hantering av båt samt släde svårare på grund av 

vågor och avdrift. Detta medförde att tidsåtgången för respektive lokal samt övriga transporttider till sjöss ökade. 

Hård blåst innebar även att vattenrörelserna ökade med följden att sedimentpartiklar rördes upp från botten inom 

vissa områden vilket gjorde att sikten kraftigt försämrades, tydligast var detta i de östra delarna av Hakefjorden men 

noterades även i de nordvästra delarna av Halse-Askeröfjorden. Även regn, som ökade tillrinningen från land, 

medförde att sikten i ytvattnet tidvis blev så gott som obefintlig. I Byfjorden och på några lokaler i Havstensfjorden 

kunde inga filmningar av transekterna genomföras av den anledningen. Däremot gick det trots den extremt dåliga 

sikten bra att utföra registrering av djuputbredning. Genom att direkt i fält studera ekolodssignaler visuellt (se Figur 

6) var det möjligt att följa ålgräsvegetationen, och med hjälp av en separat dropvideokamera kunde gränsen för 

ålgräsutbredningen (sista plantan) verifieras.  

 

 
Figur 6 Skärmbild från ekolod. Gränsen mellan vegetationsfri botten och ålgräsvegetation(se inringat område) syns 
tydligt i ekolodet. 
 
 
Beroende på sikten i vattnet gick det heller inte alltid att filma med en kameravinkel på 30 grader, utan i stället fick 

kameran riktas ned mot botten och filma med en brantare vinkel. Detta påverkade inte bara hur lång sträcka som 

kunde ses på filmen utan det blev även ett problem då vegetation (ålgräs samt Chorda filum) fastnade på den främre 

ramen på släden. Om kameran riktades nedåt med ca 30 grader sågs ramen endast i den nedre delen av filmrutan 

och vegetation som fastnade störde inte så mycket, men vid dålig sikt riktades kameran ca 45 grader och då 

hamnade ramen längre upp i bilden vilket innebar att vegetation som fastnade nästan täckte halva bildrutan (se 

Figur 7 a-b). Kameran var vid dessa tillfällen tvungen att tas upp för att avlägsna ålgräsblad och alger. En annan 

utformning av denna ram kan möjligen lösa detta problem. Inom vissa områden var täckningsgraden av C. filum 

mycket hög, och denna alg snärjde in sig i allt (kamera, släde och båtpropeller). Vid en lokal var filmningen tvungen 

att avbrytas då massförekomst av C. filum omöjliggjorde arbetet. 

 

 



a)   b)  
Figur 7 Två bildsekvenser från den utförda inspelningen av ålgrästransekter med en kameravinkel på ca 30 grader 
(Figur 7a) respektive ca 45 grader (Figur 7b).  
 
Släden kan upplevas som något klumpig och otymplig på land och i båten men gick mycket stabilt på botten. 

Inledande tester gjordes med en kamerahöjd av 0,5 meter, men detta var för lågt då kameran i stort sett täcktes av 

ålgräsvegetation. Det extra stag som fästes på släden gjorde att kameralinsens mittpunkt var 0,9 m ovanför botten, 

och en ungefärlig höjd på kameran rekommenderas vara ca 1 meter för att få perspektiv något uppifrån. Samma 

slädtyp med ca 90 cm höjd på kameraplaceringen användes i Lommabukten under hösten 2012 med mycket gott 

resultat. I Lommabukten användes dock en GoPro Hero2-kamera med kontinuerlig filmning i transekter med ca 600-

2 100  m längd.  

Metoden upplevdes i sin helhet som enkel att utföra. Två personer var fullt tillräckligt för att kunna genomföra 

samtliga moment inom fältarbetet. I denna undersökning varierade tidsåtgången, från start av filminspelning till och 

med att sista djuputbrednings position var registrerad, till mellan 15 – 42 minuter per lokal. Till denna tid tillkommer 

transporttider mellan lokaler, men också eventuell tid för kontroll av lokal och förekomst av vegetation, justering av 

fältutrustning etc. Tidsåtgång per lokal är även beroende av rådande väderförhållanden, lokalens sträckning och 

utformning, övrig vegetation (exempelvis förekomst av C. filum), siktförhållanden men också övrig båt- och 

fartygstrafik. Eftersom denna undersökning utfördes i oktober var båttrafiken generellt låg. I Marstrandsfjorden blev 

dock filmningen avbruten/fördröjd på grund av detta. Om undersökningen genomförs under högsommaren kommer 

tidsåtgången i vissa områden bli större på grund av en ökad båttrafik. Det som också behöver förbättras väsentligt är 

kamerakvalitén. I föreliggande undersökning var avsikten att bedöma täckningsgraden längs transekterna, men 

bildkvalitén var så pass undermålig att detta inte var möjligt. En högre upplösning, även vid måttliga ljusförhållanden 

krävs.  

Förslag till vidare utveckling 
Problemet med att släden trasslade in sig i vegetationen var besvärande på en del lokaler. Det vore därför intressant 

att jämföra en släde liknande den danska med den som vi använt för att se hur den uppför sig i fält och om den beter 

sig bättre i situationer med mycket fintrådiga alger och C. filum där vår släde hade problem. Vidare behöver kameror 

med bättre upplösning användas om täckningsgraden ska bedömas. Den nu använda kameran var dock tillräckligt 

bra för att bedöma djuputbredningen (sista plantan). En Go Pro-kamera är en billig kamera-lösning med hög 

upplösning vid goda ljusförhållanden (Go Pro Hero2). Nackdelen är att man inte har en live-bild ombord i båten vilket 

krävs för djuputbredningsbestämning med den här använda ziczac-metoden. Det ska dock poängteras att hänsyn 

alltid måste tas till olika provtagningsområden med avseende på väder, vind och risk för dålig sikt genom uppvirvling 

av sediment eller stor landavrinning vid hög nederbörd i det aktuella området. 

 



Slutsatser 
Den för Sverige nya metoden för övervakning av djuputbredning och täckningsgrad av ålgräs med video som använts 

under oktober 2012 av Waters vegetationsgrupp i farvattnen kring Orust och Tjörn verkar lovande. Med relativt 

enkla och billiga medel kan användbara data erhållas relativt snabbt. En begränsning med metoden är dess 

känslighet för dåligt väder och dåliga siktförhållanden. 

Erkännande 
Det här redovisade arbetet är en del i den gradientstudie som 2012 utfördes inom projektet WATERS på uppdrag av 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.  
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