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Inledning 
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, rumslig utbredning (inklusive fragmentering) och 

täckningsgrad i olika djupintervall de parametrar som valts ut för test på västkusten (Blomqvist et al 2012b).  

I en studie baserad på en simulerad ålgräsäng jämförde Bignert et al 2011 provtagning med transekter och 

punkter (ca 10 m2) för att få ett mått på medeltäckningsgrad av ålgräs. Resultatet visade att det krävs betydligt 

större övervakad yta vid provtagning med transekter jämfört med punkter givet samma precision. Dessa resultat 

var en av anledningarna till att vi valde att utveckla en ny videobaserad punktmetod för övervakning av 

täckningsgrad av ålgräs.  

Vi har tidigare redovisat metoderfarenheter från de fältstudier av ålgräsets djuputbredning som vi genomförde 

med för Sverige ny metodik inom WATERS gradientstudie kring Orust och Tjörn under oktober 2012 (Blomqvist 

et al 2012a). Föreliggande rapport redovisar de fältstudier av ålgräsets täckningsgrad i olika djupintervall som 

genomfördes i samma område under september 2013. 

Material och metoder 

Undersökningsområde med val av delområden och provpunkter 
Inom WATERS gradientstudie har fem områden med förmodat olika påverkan valts ut för provtagning (se Figur 

1). Inom varje område valdes 4 – 6 delområden (ängar) ut inom vilka provpunkterna lades ut. Delområdena var 

samma som användes vid djuputbredningsstudierna 2012. Erfarenheter från fältarbetet 2012 utnyttjades för att 

placera ut provpunkter preliminärt inom områden med sannolik förekomst av ålgräs (baserat på en multivariat 

kategorisering av satellitregistreringar av geosatelliten SPOT-5, Envall 2012). Eftersom djupinformationen från 

sjökort är relativt osäker i områdena, fastställdes slutpositionerna i fält så att provpunkter hamnade inom fem 

olika djupintervall, kring ca 1 m, ca 2 m, ca 3 m, ca 4 m och ca 5 m djup. 



 

 

Figur 1. Karta över områden för WATERS gradientstudier på västkusten. I kartan visas också sannolikhet för ålgräs enligt Envall 2012. Ju 

mörkare grönt desto större sannolikhet att ålgräs förekommer. 

Metoder i fält 
Under 2012 studerades djuputbredning (djupaste plantan) av ålgräs längs transekter enligt nu publicerade 

danska metodbeskrivningar (Høgslund et al 2013). Målet var även att, enligt nämnd dansk metodik, undersöka 

täckningsgraden längs transekterna. Kamerakvalitén (d.v.s. bildkvalitén) tillsammans med i flera fall dålig sikt 

medgav dock inte detta.  

Under 2013 användes istället en kamera med hög upplösning (Go Pro Hero 2, med 16 Gb minneskort och LCD-

skärm, UV-hus med ’flat glas’), fastsatt på en pinne. Videoinspelningen sattes i läget 720p och vidvinkel (170°) 

Pinnen var försedd med en tyngd i botten samt flytkroppar och fästpunkt för lina i toppen samt markeringar för 

att kunna sätta kameran på konsekvent samma höjd över botten (Figur 2). Tre olika höjder över botten 

användes, beroende på sikten i vattnet men även ålgräsbladens längd spelade in för valet av kamerahöjd. Vid 

varje provpunkt noterades position och djup, varefter kameran sattes på i videoläge och skickades ned till 

botten. Genom konstruktionen stabiliserades kameran i en vertikal position inom någon sekund. Efter ca 15 

sekunder togs kameran upp och stängdes av. På bakstycket var en LCD-skärm monterad för att kunna 

kontrollera att filmning med acceptabelt resultat var lagrad på kamerans minneskort. Totalt filmades 408 

provpunkter med 83 i Byfjorden (fördelat på 6 delområden), 99 i Havstensfjorden (6 delområden), 94 i Askerö-

Halsefjorden (6 delområden), 75 i Hakefjorden (5 delområden) och 57 i Marstrandsfjorden (4 delområden).  



 

 

Figur 2. Go Pro Hero 2 monterad på pinne med fästpunkt för lina, flytkroppar, höjdmarkeringar för kamerafäste, tyngder. 

Metoder för analyser 
Samtliga filmer överfördes till en dator och en lista med positioner, positionsnamn, filmfilnamn och djup 

upprättades. Vid analysen av täckningsgrad på respektive station spelades filmen fram tills kamerapinnen hade 

stabiliserats och kameran gav en tydlig och klar bild varpå filmen stoppades. Täckningsgraden bestämdes 

därefter i tre steg; 1) ytan som täcktes av ålgräs bedömdes i en kontinuerlig procentskala 2) tätheten i den 

ålgrästäckta ytan bedömdes i en kontinuerlig procentskala 3) de två procentvärdena multiplicerades med 

varandra för att ge s.k. substratspecifik täckningsgrad enligt dansk metodbeskrivning (Høgslund et al 2013). Se 

figur 3 för två olika bilder med bedömningar. 



 

 

Figur 3. Skärmdumpar från filmsekvenser från Hakefjorden. Övre bilden är från 4,8 m djup. Ytan som täcks av ålgräs 5 %, täthet i täckt yta 

75 %, substratspecifik täckning 3,75 %. Den undre bilden är från 1,9 m djup med täckningsgraderna 90, 80 resp. 72 %. 

Resultat och diskussion 

Erfarenheter av fältarbetet 
Överlag var erfarenheterna av fältarbete mycket goda. Metoden med en GoPro-kamera monterad på en enkel, 

självstabiliserande träpinne fungerade smidigt, med snabba upp- och nedtagningar av systemet. Systemet har 

nu använts av Toxicon i ett antal olika projekt, där vi haft behov av att snabbt bilda oss en uppfattning om 

bottenförhållanden, med vattendjup mellan ca 1 och 20 m. Bildresultatet har, med några undantag, blivit 

mycket bra. Framför allt har pinnen snabbt stabiliserats i vattnet, oberoende av vågrörelser, vilket gett en stabil 

och tydlig bild. Ett antal problem under fältarbetet kunde dock noteras: 



 

1) För området som undersöktes fanns inte tillräckligt noggranna sjökort så att positioner i djupstrata kunde tas 

fram i förväg. De preliminära positionerna som tagits fram på basis av satellittolkning och 2012-års 

undersökning fick nästan helt justeras i fält. Detta tog relativt mycket tid fält, men är inget unikt för detta 

projekt. Vid den första utslumpningen av positioner i djupstrata går det åt mycket resurser.  

2) Data från satellittolkningen gav en relativt god bild av var det överhuvudtaget förekom ålgräs, men flera av de 

använda provpunkterna med hög täckning låg utanför förekomstområdet enligt satellittolkningen.  

3) Vid projektet användes samma bildkvalitetsinställning (upplösning 720p, vidvinkel) och vinkel mot botten. 

Däremot fick kamerahöjden justeras vid behov av olika skäl. I en del av områdena, Byfjorden och Askerö-

Halsefjorden, var siktdjupet vid fältbesöket lågt, varför kamerahöjden justerades ned från standardhöjden 110 

cm till 90 cm. En avvägning fick dock göras då ålgräsets bladlängd gjorde att optimal kamerahöjd generellt var 

110 cm. I områden med kortare bladlängd, t.ex. Öresund och skånska sydkusten, har 90 cm kamerahöjd 

bedömts vara mer optimal. Det är en avvägning mellan bladlängd och siktdjupet i vattnet som får avgöra 

kamerahöjden, det viktiga är att vid varje undersökning notera detta, så samma ytstorlek bedöms.  

Erfarenheter från analysarbetet 
Vid optimala ålgräsbilder är bedömningen av ytan som är täckt av ålgräs relativt enkel, d.v.s. de fall där ålgräset 

inte är för långt och/eller ligger ned och försvårar bedömningen av täckt bottensubstrat. I dessa senare fall är 

bedömningen svår, men det är den nästan oberoende av observationssätt (videotransekt, UV-kikare, dykning).  

Nästa steg i bedömningen, tätheten i den ålgrästäckta ytan, beror i hög grad på bildkvalitén. Med detta menas i 

huvudsak hur bladen står, om eventuella strömmar får bladen att böjas så att enstaka bladutskott från ytan inte 

kan ses eller om sikten är begränsad. Som för det första steget i bedömningen, är även detta steg i 

bedömningen relativt enkel om bilderna är optimala. Oberoende av detta kan det finnas skillnader i hur olika 

bedömare uppfattar exempelvis 5 eller 20 % täckning, och f.f.a. hur bedömare varierar i bedömning av täthet i 

täckt yta. En bedömningsguide, framtagen efter förslagsvis en workshop där erfarna bedömare samsas i 

bedömningssätt, skulle vara till stor hjälp. En sådan guide skulle med stor fördel kunna vara webbaserad. 

Tidsåtgång fältarbete och videoanalyser 
Beräkningen av tidsåtgång per delområde i fält baseras på tiden från första till sista provpunkt. Tid för transport 

till och från delområdet tas inte med då denna varierar helt beroende avstånd från lämplig hamn och avstånd 

mellan delområden.  

Tidsåtgången för analys av filmer på laboratoriet räknas som summan av tiden från start av filmen tills en stabil 

och skarp bildruta hittas och filmen stoppas, själva tiden för att göra bedömningen samt tiden för inskrivning av 

data i kalkylblad. I medeltal tog det 30 sekunder att analysera filmen från en provpunkt. 

Den totala tidsåtgången (fältarbete och videoanalys på laboratoriet) per delområde var mellan 25 och 113 

minuter år 2013 (se Tabell 1).  

  



 

Tabell 1. Tidsåtgång för punktmätning av ålgräsets täckningsgrader i delområden. 

 

 

Fältarbete Videoanalys Total tid 

Område Delområde Tid (min) Antal punkter Tid per punkt (min) Total tid Fält+ video 

Byfjorden By1 27 13 2,1 7 34 

Byfjorden By2 20 10 2,0 5 25 

Byfjorden By3 25 
15 

1,7 8 33 

Byfjorden By4 38 18 2,1 9 47 

Byfjorden By5 30 12 2,5 6 36 

Byfjorden By6 25 15 1,7 8 33 

Havstensfjorden HS1 35 15 2,3 8 43 

Havstensfjorden HS2 49 25 2,0 13 62 

Havstensfjorden HS3 32 15 2,1 8 40 

Havstensfjorden HS4 
28 

14 2,0 7 35 

Havstensfjorden HS5 33 14 2,4 7 40 

Havstensfjorden HS6 29 16 
1,8 

8 37 

Askerö-Halsefjorden AH1 61 16 3,8 8 69 

Askerö-Halsefjorden AH2 39 16 2,4 8 47 

Askerö-Halsefjorden AH3 53 16 3,3 8 61 

Askerö-Halsefjorden AH4 47 17 2,8 9 56 

Askerö-Halsefjorden AH5 34 14 2,4 7 41 

Askerö-Halsefjorden AH6 32 14 2,3 7 39 

Hakefjorden HA1 
61 

16 3,8 8 69 

Hakefjorden HA2 54 16 3,4 8 62 

Hakefjorden HA3 104 17 6,1 9 113 

Hakefjorden HA4 39 16 2,4 8 47 

Hakefjorden HA5 20 10 2,0 5 
25 

Marstrandsfjorden Ma1 47 18 2,6 9 56 

Marstrandsfjorden Ma2 51 13 3,9 7 58 

Marstrandsfjorden Ma3 35 
12 

2,9 6 41 

Marstrandsfjorden Ma4 39 13 3,0 7 46 

 



 

Slutsatser 
Metoden är snabb och lättarbetad i fält och ger stabila filmsekvenser även vid dåliga väderförhållanden. 

Videoanalysarbetet är även det snabbt då endast 10-15 sekunder långa videosekvenser används. Bedömningen 

av täckningsgrad kan vara svår vid dåliga siktförhållanden eller om ålgräset ligger ner, men detta gäller för alla 

bedömningsmetoder, oberoende metod. En bedömningsguide för yttäckning och täthetstäckning bör tas fram 

för att öka jämförbarheten mellan olika bedömare. 

Erkännande 
Det här redovisade arbetet är en del i den gradientstudie som 2013 utfördes inom projektet WATERS på 

uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Fältarbetet utfördes av Fredrik Lundgren och 

Weste Nylander. Filmerna analyserades av Per Olsson. 
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