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Bild 1. En tät matta av rödplysch med gröna tofsar av bergborsting gömmer
sig under tången på de vågexponerade hårdbottnarna på Nåttarös östra sida.

Nåttarös undervattensmiljö har hög
ekologisk status baserat på bottenvegetationens djuputbredning i området.
Blåstången har stor djuputbredning i
området men 2019 växte den inte lika
djupt som 2007, vilket kan vara en tidig
varningssignal. Kärlväxtsamhällena hade
liknande utbredning 2019 som vid den
tidigare inventeringen. Den populära
naturhamnen Östermarsfladen hade
dock lägre täckningsgrad av kärlväxter
jämfört med andra delar av
undersökningsområdet.
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Fältundersökningen utfördes av Sveriges
Vattenekologer AB och inkluderade dykinventering på tio transekter (figur 1) enligt
samma metodik som år 2007 (2) samt statusbedömning av undervattensmiljön (3).

Under sommaren 2019 inventerades undervattensmiljöerna vid Nåttarö i Stockholm
södra ytterskärgård.
Inventeringen är en del av ett treårigt projekt
”Skydd under ytan” finansierat av Världsnaturfonden WWF där Skärgårdsstiftelsen
ska fokusera på förvaltning och utveckling
av sina undervattensmiljöer. Nåttarös
vegetationsklädda bottnar har tidigare
inventerats år 2007 (1) och syftet med
undersökningen år 2019 var att få aktuell
information om ekologisk status, påverkansfaktorer och eventuella förändringar som
skett i området sedan den första
undersökningen.

Figur 1. Karta över Nåttarö med de tio dyktransekter
som inventerades år 2019 markerade. År 2007
inventerades totalt 13 transekter (1) därav
numreringen (ND1-ND13).
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Nåttarö är en stor ö i ytterskärgården med
många typer av livsmiljöer under vattenytan.
Öns stränder och grunda bottnar har mycket
varierande vågexponering eftersom dess ostoch sydsida vetter mot öppet hav medan
väst- och norrsidan skyddas av skärgård.
Detta innebär att vågexponeringen på de tio
transekterna varierar från extremt skyddad
till exponerad.

Växtsamhällena på öns västra och norra sida
täcktes till stor del av fintrådiga alger (bild 3),
vilket ofta är fallet för mer skyddade
undervattensmiljöer under vår och sommar.
Höga täckningsgrader av fintrådiga påväxtalger under längre perioder kan leda till
glesare och artfattigare växtsamhällen på
bottnarna. Nåttarös blåstångbälten var
emellertid både frodiga och artrika, vilket
indikerar välmående växtsamhällen (bild 4).
Även år 2007 hade de vågskyddade
transekterna högre täckningsgrader av
fintrådiga alger jämfört med de exponerade.

Undervattensmiljön på öns exponerade ostoch sydsida domineras av hårdbottnar (häll,
block och sten) med artrika makroalgssamhällen som inkluderar frodiga blåstångsbälten med bl.a. kräkel och rödblad (bild 2
och 5). I skyddade vikar med sandbottnar
finns även kärlväxter och kransalger.

Bild 2. Artrika algsamhällen på exponerade
hårdbottnar.
Bild 4. Fint exemplar av rödalgen kräkel under
blåstång och fintrådiga alger på transekt ND11.

På öns skyddade västra och norra sida finns
mer grus-, sand- och mjukbottnar med
växtsamhällen bestående av kärlväxter,
kransalger och frilevande makroalger. På
grusbottnarna dominerar ofta den ettåriga
brunalgen sudare medan hårdbottnarna
hyser frodiga blåstångsbälten.

Nåttaröområdet bedömdes ha hög ekologisk
status baserat på bottenvegetationen år 2019.
De två transekter som uppfyllde kraven för
beräkning av status visade på hög status och
expertbedömning av övriga sju (en var för
grund för bedömning) gav minst god status.
Statusbedömningen baseras på ett antal
referensarters djuputbredning och
jämförelser mellan år 2007 och 2019 visade
små skillnader. Även baserat på resultaten
från år 2007 får området hög status.
En jämförelse av blåstångens djuputbredning vid olika täckningsgrader visar
emellertid på minskad djuputbredning sedan
år 2007 (figur 2, övre grafen). Blåstången har
dock, jämfört med andra områden i norra
Östersjön, fortfarande stor djuputbredning
vid Nåttarö.

Bild 3. Blåstångsbälte med mycket fintrådig algpåväxt
på Nåttarös skyddade västsida.
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visar små skillnader mellan åren (figur 2,
nedre grafen), vilket antyder en mycket lokal
förändring i blåstångsutbredning. Detta kan
emellertid vara en tidig varningssignal på
minskad utbredning i området och bör följas
upp med tätare återbesök.

Bild 5. Vackert blåstångsbälte med hög täckningsgrad
på de grunda hällarna på transekt ND6.

Bild 6. Slitet blåstångsbälte på transekt ND8.

Samma jämförelse för kärlväxtsamhällen
visar små förändringar sedan år 2007 med
undantag för de heltäckande samhällena som
hade mindre djuputbredning år 2019 (figur
3). Kärlväxtsamhällenas artsammansättning
stämmer väl överens mellan åren. Båda åren
noterades 7–8 taxa och de dominerande
arterna var ålgräs och borstnate (bild 7).

Figur 2. Blåstångens maximala djuputbredning vid
olika täckningsgrader år 2007 respektive år 2019.
Ovan: baserat på samtliga tio transekter. Under:
baserat på nio transekter, ej ND8. Djup är angivet för
djupaste observationen (1%) samt djupaste bältesobservationen (25%).

Figur 3. Kärlväxternas maximala djuputbredning vid
olika täckningsgrader år 2007 respektive år 2019.
Djup angivet för djupaste observationen (1%) samt
djupaste ängen (25%).

Under inventeringen observerades både
friska, fina blåstångsbestånd (bild 5) och mer
slitna bestånd (bild 6). Särskilt transekt ND8,
där de djupaste observationerna gjordes år
2007, hade sliten blåstång. En jämförelse av
tångobservationer på övriga nio transekter

Bild 7. Ålgräs, en av
de dominerande
arterna i kärlväxtsamhällena.
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Kransalger av släktet sträfsen (Chara) förekom på samma tre transekter båda åren
(ND1, ND3 och ND13). År 2007 noterades
de enbart som släkte medan fyra arter
noterades år 2019 varav borststräfse var i
särklass vanligast.

Bild 9. När frilevande kräkel rullas fram och tillbaka
över botten av vattenrörelser bildas karaktäristiska
runda bollar.

I den populära naturhamnen Östermarsfladen observerades många spår efter
ankring på transektens (ND5) mjukbottnar
och även lägre täckningsgrader av kärlväxter
(figur 4).

Bild 8. Kransalger och kärlväxter på sandbotten.

På transekt ND3 finns även frilevande
bestånd av blåstång, dock ej av dvärgformen
som är ett rödlistat habitat (4). Frilevande
bestånd av vanligtvis fastsittande arter har
länge varit en förbisedd livsmiljö då de
skattats som lösliggande, dvs. döende. Det är
därför svårt att jämföra de frilevande
bestånden. Frilevande blåstång noterades
emellertid redan år 2007 på transekt ND3
och med ungefär samma utbredning år 2019.

Figur 4. Medeltäckningsgrad (%) av kärlväxter i
djupintervall med minst 70% mjuka bottnar på
transekt ND5 jämfört med motsvarande bottnar på
transekterna ND1, ND2 och ND11 (medelvärde ±
standardavvikelse) år 2019.
Bild 9. Blåmusslor.

På öns lite mer skyddade, grunda bottnar
förekom även frilevande, fleråriga rödalger,
kräkel och rödblad. På de grunda bottnarna
rullas de frilevande algerna fram och tillbaka
av vågrörelser och bildar då karaktäristiska
bollar (bild 9). År 2019 förekom de spritt (1–
10% täckningsgrad) på framförallt två
transekter, ND2 och ND11, medan inga
frilevande rödalger noterades år 2007.

Blåmusselbeståndet
på Nåttarös grunda
bottnar hade
liknande täckningsgrad år 2019 som år
2007. Blåmusslor
utgör en viktig
födokälla för fågel
och fisk och kan
inventeras på samma
4

1) Qvarfordt S., Borgiel M. 2007. Marin inventering
av Nåttarö. Länsstyrelsen Stockholms län. Rapport
2008:03.

sätt som växtlighet, dvs. med
täckningsgradsskattningar (figur 5).

2) Naturvårdsverket (2004) Naturvårdsverkets
handledning för miljöövervakning, programområde
kust och hav. Vegetationsklädda bottnar, ostkust.
Version 2004-04-27.
3) Havs och vattenmyndigheten (2013) Bilaga 4.
Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i
kustvatten och vatten i övergångszon. HVMFS
2013:19, 123-131.
4) HELCOM website, accessed 2019-10-21.
http://wwwhelcom.fi/baltic-seatrends/biodiversity/red-list-of-biotopes-habitats-andbiotope-complexes/

Figur 5. Medeltäckningsgrad (%) i enmetersdjupintervall av blåmusslor (vänstra y-axeln) år 2007
respektive år 2019 samt hårdbotten (högra y-axeln) på
de tio inventerade transekterna vid Nåttarö.

Skärgårdsstiftelsen i samarbete med WWF, finansierat av Apotea
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