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Abstract 

During the summer of 2020, a study on hydrography, sediment, zoobenthos and vegetation was conducted at three 

road embankments in the Åland archipelago. The same areas had previously been thoroughly surveyed in 2003 as 

well as shortly in the sixties and seventies. Hence, the aim of this study was to mainly follow up on the areas and 

investigate possible changes in the zoobenthos community and vegetation since 2003. The road embankments in 

question were located at Husö, Sandö and Nåtö, and were all characterized by different abiotic conditions. Husö 

road embankment area is located in the inner archipelago, meanwhile the Sandö and Nåtö road embankments 

were more marine areas. Thus, the areas had different levels of exposure, which resulted in different waterflows 

through the sounds of the road embankments.  

The differences in location and abiotic factors also contributed to the differences in hydrography. At the Husö road 

embankment, the results from the hydrographic analyses varied greatly from the results at the Sandö and Nåtö 

road embankments. Naturally, the lowest levels of salinity were observed at Husö, specifically in the most sheltered 

areas on the eastern side of the embankment. The highest levels of total phosphorous and total nitrogen were also 

noted in the same area. Regarding zoobenthos, the highest species richness was observed at Husö, meanwhile 

Sandö had the lowest number of different species. However, Sandö had the highest zoobenthos biomass. Common 

species were Limecola baltica, Hydrobia spp., Oligochaeta, Hediste diversicolor and Chironomidae-larvae. The 

vegetation varied greatly between the road embankments, but common species were species of Chara, Stuckenia 

and Potamogeton as well as Myriophyllum spicatum. The beaches of the Sundö and Husö embankments were 

dominated by a dense reed-belt (Phragmites australis). 

Overall higher values of total phosphorus, total nitrogen and chlorophyll-a was observed at all the stations in 2020 

than 2003. A visible change in zoobenthos biomass was observed in this study, in comparison to the latest one. 

The zoobenthos biomass had dramatically decreased at both the Husö and Nåtö embankment areas but increased 

at Sandö. More species/taxonomical groups were found 2020 than 2003 and species composition had shifted. 

Bivalvia was still the dominating taxon overall at all embankments, but at Husö, Insecta had become more common, 

meanwhile Gastropoda had become more common at Nåtö. At Sandö, a shift from Crustacea dominated to more 

Gastropoda and Polychaeta dominated zoobenthos had occurred. Noticeably more macrophyte species were found 

during the survey 2020 than 2003. 

To conclude, areas that previously were eutrophicated had further worsened since the last study and overall higher 

values of nutrients and chlorophyll-a were measured at all the embankments. The zoobenthos species composition 

and biomass has been altered since the latest study, however, it is hard to determine if it is a result of the road 

embankments. Vegetation has slightly changed in terms of species; however, it is hard to determine this as well 

due to the differences in sampling technique.  
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1 Inledning 

Vägbankar är ett sätt att försäkra fasta trafikförbindelser mellan skärgården och fastlandet. Det är även 

en av de byggnadsmässigt enklaste och billigaste lösningarna (WESTERBERG 1976). Under slutet av 

1960-talet och början av 1970-talet byggdes ett flertal vägbankar på Åland. Detta gjordes i ett försök att 

behålla skärgården bebodd (WESTERBERG 1980). Av samma orsak anlades också de vägbankar som 

ligger i fokus i detta projekt: Nåtö vägbank, söder om Mariehamn, Sandö vägbank mellan Vårdö och 

Sandö samt Husö vägbank mellan Björkö och Bergö.  

 

Vägbankar byggs ofta på grunda områden och när man tar bort en av de mest dominerande reglerande 

faktorerna i systemet – vattenströmningen – kan ett flertal miljöeffekter observeras. Vattencirkulationen 

kan förändras så att vattenströmningen minskar och vattenomsättningen försämras. En minskning i 

vattenströmning kan leda till ökad sedimentation och försämrad syresättning av bottensedimenten. En 

kombination av dessa två leder till att syrebrist kan uppstå (WESTERBERG et al. 1980). Försämrad 

vattenomsättning kan leda till att vattenmassor hålls kvar vid vägbanken och med ökad avrinning från 

landområdena kan närsalter och organiskt material tillkomma. Näring kan också hållas lagrad vid 

vägbanken, som ett resultat av försämrad vattenomsättning, både i form av växt- och djurplankton och 

som organiskt material eller närsalter. Allt detta kan också leda till att syrebrist uppstår (AULIO 1992).  

 

I och med byggandet av en vägbank kan även en minskning i vind- och vågexponering väntas, vilket i 

sin tur kan leda till att makrofyternas utbredning ökar på grunt vatten. En kombination av lägre vind- och 

växelverkan samt mera vegetation kan också leda till att mera organiskt material hålls kvar vid grunda 

områden, vilket i sin tur ytterligare kan leda till att syrebrist uppstår (AULIO 1992).  

 

Med alla dessa effekter som kan resultera i syrebrist, kan redan från tidigare eutrofierade områden 

försämras ytterligare. Med en ökad primärproduktion, minskar siktdjupet och primärproduktionen flyttas 

sedan till ytligare vatten. Rester av döda alger och makrofyter kan ansamlas, vilket i sin tur leder till att 

ytterligare syre förbrukas i nedbrytningsprocessen av detritus. På så vis kan syrebristen vid bottnen nära 

vägbankar sporras ännu mera (AULIO 1992). 

 

Den senaste uppföljningsstudien av miljöeffekterna av vägbankar på Åland (Husö, Sandö och Nåtö 

vägbank) är från 2003 (SUOMALAINEN 2003) och de resultaten jämfördes med resultat från 1970-talet 

(WESTERBERG 1976, WESTERBERG et al. 1980). Resultatet var att mängden bottenfauna 

(biomassa) hade minskat på majoriteten av alla provtagningsstationer och artsammansättningen hade 

förändrats. Däremot är det värt att nämna att provtagningsmetodiken varierade mellan de olika studierna 

och att resultaten från bottenfaunaundersökningarna därför inte kunde jämföras med säkerhet 

(SUOMALAINEN 2003). Gällande vegetationen observerades inte stora skillnader mellan 1970-talet 

och 2003, men vassbestånden (Phragmites australis) hade vuxit vid Husö och i de muddrade områdena 
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vid Sandö hade trådlika alger börjat ansamlas (SUOMALAINEN 2003). Liknande resultat observerades 

av Aulio (1991), där vassens utbredning observerades öka mycket kring vägbankar i Åboland, vilket i 

sin tur också ledde till ännu sämre vattenrörelser och syrebrist (AULIO 1991). Vägbankens effekt hade 

2003 observerats påverka eutrofieringsutvecklingen speciellt vid Husö vägbank, där vattenströmningen 

naturligt är sämre än vid de andra vägbankarna (SUOMALAINEN 2003). Återigen har dessa resultat 

tidigare bekräftats av AULIO (1991, 1992), i Åboland, där områden med redan försämrad 

genomströmning, uppvisade ännu värre eutrofieringstillstånd än tidigare (AULIO 1991).  

 

Målet med denna undersökning är därför att undersöka huruvida vattenmiljön vid Husö, Sandö och Nåtö 

vägbank har förändrats sedan 2003 i fråga om hydrografi, bottenfauna och vattenväxtlighet. Denna 

undersökning utfördes på uppdrag av Ålands landskapsregering. 

2 Undersökningsområden  

I detta specialarbete undersöktes tre vägbankar på Åland; Husö, Sandö och Nåtö. Vägbanken vid Husö 

sträcker sig över Jungansholmssundet mellan Björkö och Bergö i Finström. Vägbanken, som är byggd 

1969, är ca 300 m lång och har en broöppning som är uppskattningsvis 4 m bred (Fig. 1 & 2, Tab. 1). 

Vägbanken vid Sandö går över Sandösund, mellan Vårdö och Sandö. Den är uppskattningsvis 150 m 

lång och har en 5 m bred broöppning (Fig. 1 & 3, Tab. 1). Även Sandö vägbank är byggd 1969. Nåtö 

vägbank, som byggdes 1973–74, är ca 1,5 km lång och går mellan Mariehamn och Nåtö. Vägbanken 

har totalt tre broöppningar: en över Nåtöströmmen en över Styrsöfjärden och en mellan Skobbholm och 

Granholm (Fig. 1 & 4, Tab. 1).   

 

Tabell 1. Stationer med GPS-koordinater, djup, bottentyp och organisk halt. Vid H4 och H5 
var bottenhugg omöjliga p.g.a. hög Vaucheria-matta och därför saknas data. NH1 och NH2 är 
stationer för endast hydrografi. 
Table 1. Sampling stations with GPS-coordinates, depth, sediment type and organic content. 
Sediment sampling at H4 and H5 was impossible due to the dense mat of Vaucheria spp. 
Stations NH1 and NH2 are hydrographical data only. 

Område Station Koordinater Djup Sedimenttyp Org. halt 
  N E (m)  (%) 
Husö H1 60° 16,282’ 19° 48,469’ 9,9 lera/gyttja 6,84  
 H2 60° 16,171’ 19° 49,419’ 2,5 grus med gyttja 1,29  
 H3 60° 16,234’ 19° 49,527’ 2,6 grus med gyttja 1,37  
 H4 60° 16,161’ 19° 49,946’ 2,0 (Vaucheria-matta) - 
 H5 60° 15,918’ 19° 50,100’ 2,4 (Vaucheria-matta) - 
Sandö S1 60° 16,332’ 20° 23,862’ 0,6 sand 0,32  
 S2 60° 16,188’ 20° 23,775’ 0,7 sand 0,25 
 S3 60° 16,243’ 20° 23,699’ 0,7 sand 0,40 
 S4 60° 16,290’ 20° 24,120’ 6,1 Grusblandad gyttja 1,95 
Nåtö N1 60° 03,532’ 19° 57,213’ 5,1 gyttja 11,96 
 N2 60° 03,443’ 19° 57,539’ 2,3 småsten med gyttja 2,03 
 N3 60° 03,258’ 19° 58,045’ 3,9 grus med gyttja 0,35 
 N4 60° 03,046’ 19° 58,319’ 4,5 stenar med gyttja 0,98 
 N5 60° 03,104’ 19° 58,524’ 4,7 grus med gyttja 3,21 
 NH1 60° 02,978’ 19° 57,473’ 8,1  - 
 NH2 60° 03,902’ 19° 58,934’ 10,1  - 
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Figur 1.Karta över de undersökta vägbankarna på Åland. 
Figure 1. Map over the studied road embankments in the Åland archipelago. 

 
 

 
Figur 2. Karta över vägbanken vid Husö, med provtagningsstationer (stjärna) och 
transekter (sträck). 
Figure 2. Map of the Husö road embankment area with the sampling stations 
(stars) and transects (lines). 
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Figur 3. Karta över vägbanken vid Sandö, med provtagningsstationer 
(stjärna) och transekter (sträck). 
Figure 3. Map of the Sandö road embankment area with the sampling 
stations (stars) and transects (lines). 
 

 

 
Figur 4. Karta över vägbanken vid Nåtö, med provtagnings-stationer 
(stjärna) och transekter (sträck). 
Figure 4. Map of the Nåtö road embankment area with the sampling 
stations (stars) and transects (lines). 
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3 Material och metoder 

Provtagningen utfördes en gång i månaden vid varje område i juni – augusti 2020, enligt tabell 2.  
 

Tabell 2. Provtagningsschema under sommaren 2020 vid 
Husö, Sandö och Nåtö. 
Table 2. Sampling timetable during the summer of 2020 at 
Husö, Sandö and Nåtö. 

Datum Område Provtagning 
16.6 Husö Bottenfauna, sediment, hydrografi 
23.6 Sandö Bottenfauna, sediment, hydrografi 
25.6 Nåtö Bottenfauna, sediment, hydrografi 
15-16.7 Husö Vegetation, hydrografi 
23.7 Sandö Vegetation, hydrografi 
4-6.8 Nåtö Vegetation, hydrografi 
18.8 Husö Hydrografi 
19.8 Sandö Hydrografi 
21.8 Nåtö Hydrografi 

 

3.1 Hydrografi 

Vattenprover togs med en LIMNOS-vattenhämtare, försedd med termometer. Proverna togs från 

ytvattnet vid varje provtagningsstation (0,5–1,5 m djup) och från bottenvattnet vid de 

provtagningsstationer som var djupare än 5 m (H1, S4, NH1 och NH2). Temperatur uppmättes i fält. 

Syrehalten vid Sandö och Nåtö mättes också i fält med hjälp av en YSI ProODO – Optimal Dissolved 

Oxygen Instrument.  

 

Salinitet bestämdes i laboratorium genom att uppmäta ledningsförmågan (mScm-1) med en Metrohm 

712 Conductometer och sedan uträknades sedan med formeln S ‰ = 0,6701x – 0,3723 (där x är den 

uppmätta konduktiviteten). För bestämning av vattnets pH användes en Metrohm 827. 

 

Vattnets syrehalt uppmättes med hjälp av Winkler-metoden och omräknades sedan till en mättnadsgrad 

mg/l enligt följande ekvation:  

𝑋  
8000 𝑀 𝑑

𝑣
 

Där 𝑋  är provets koncentration av löst syre (mg/l) medan M är natriumsulfatens koncentration (mol/l). 

D är åtgången natriumsulfat (ml) och v är provvolymen (ml).  

Ytterligare uträknades syrets mättnadsgrad i procent enligt följande:  

𝑋  
100 𝑋

𝑆
 

Där Xp är Syrets mättnadsprocent (%) och Sx är syrets maximala löslighet från luft till vatten vid 

jämviktsläge (mg/l).  

 

Totalfosfor och totalkväve bestämdes genom samtidig persulfatoxidering. Klorofyll a-halten 

analyserades efter filtrering genom VWR glasfiberfilter. Mängden klorofyll bestämdes sedan genom 
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etanolextrahering och med en ThemoSpectronic Aquamate Spectrophotometer. Siktdjupet bestämdes 

visuellt vid varje provtagningsstation med siktskiva (Ø 25 cm).  

 

3.2 Sediment 

Under provtagningen av bottenfauna togs även prover för organisk halt. Provet togs från det översta 

skiktet (ca 2 cm) av sedimentet i bottenhämtaren. I laboratorium bestämdes den organiska halten genom 

att mäta glödningsförlusten. Proven torkades 24 h i 100° C och sedan brändes de 3h i 500 °C. 

I samband med provtagningen av bottenfauna observerades även sedimentets kvalitet som färg, 

struktur, förekomst av växter och detritus, samt lukt för att påvisa eventuella tecken på syrebrist.   

 

3.3 Bottenfauna 

Bottenprover ur bottenfaunasamhällena vid Husö, Sandö och Nåtö vägbank togs kvantitativt i tre replikat 

under juni 2020 med en Ekman-Birge bottenhämtare (17 × 17 cm, 289cm2). Proven sållades genom ett 

0,5 mm såll, varpå de konserverades i 70 % etanol och sorterades sedan under ljusmikroskop. 

Bottenfaunan bestämdes till lägsta möjliga taxonomiska nivå, med undantag för glattmaskar 

(Oligochaeta), nattsländor (Trichoptera), en del fjädermyggor (Chironomidae) och tusensnäckor 

(Hydrobia spp). Både abundans och biomassa (etanol, våtvikt) per m2 uträknades för alla 

arter/taxonomiska grupper.  

 

3.4 Makrofytkartering 

En 50 m lång sjunkande transektlina drogs ut från stranden och vegetationen längs transektlinan 

analyserades sedan var femte meter. Vid platser av speciellt intresse kunde transektlinan göras längre, 

men ofta var djupet en begränsande faktor. För uppskattningen av växtlighetens täckningsgrad 

användes en 0,25 m2 transektruta. Karteringen utfördes snorklandes och vid behov dykandes. Ifall 

vassbältet (P. australis) var mycket omfattande vid startpunkten av transekten, påbörjades 

växtkarteringen vid vassbältets yttre kant. Artbestämningen skedde främst i fält, men i osäkra fall togs 

prover tillbaka till stationen för noggrannare identifiering i laboratorium under mikroskop och med hjälp 

av litteratur. Den maximala täckningsgraden för en enskild ruta antogs vara 100 %.  

 

Koordinaterna för transektens start- och slutpunkt bestämdes med GPS och djupet mättes med 10 cm 

noggrannhet. Vid Husö vägbank gjordes totalt nio transekter, fyra på den östra sidan och fem på den 

västra sidan, medan totalt sju transekter utfördes vid Sandösund. Vid Nåtö utfördes totalt tio transekter 

snorklandes.  
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3.5 Numerisk analys 

Standardavvikelse användes som spridningsmått.  

4 Resultat 

4.1 Hydrografi 

Sommaren 2020 var varm i juni men blev sval igen i början av juli för att bli varmare igen i augusti. Detta 

avspeglades också i temperaturerna för ytvattnet, som varierade mellan stationerna från månad till 

månad. I juni varierade ytvattentemperaturerna vid Husö mellan 18,6 °C och 21,7 °C, medan de under 

juli månad varierade mellan 18,5 °C och 20,2 °C. Under augusti varierade vattentemperaturen vid Husö 

mellan 21,7 °C och 22,4 °C. Överlag var de stationer på östra sidan om Husö vägbank ofta betydligt 

varmare än de på den västra sidan (Bilaga 1). Vid Sandö var den lägsta uppmätta yttemperaturen under 

juni 18,3 °C och den högsta 22,9 °C. Under juli var temperaturen vid Sandö mycket mera jämn och 

varierade mellan 17,3 °C och 17,6 °C. Under augusti var den lägsta yttemperaturen 18,9 °C och den 

högsta 20,3 °C. Den station med lägst temperatur var oftast den yttersta och den djupaste stationen 

(S4). Vid Nåtö vägbank varierade temperaturerna i juni mellan 21,2 °C och 23,9 °C, i juli mellan 18,2 °C 

och 19,2 samt i augusti mellan 20,7 °C och 21,4 °C. De stationerna vid Nåtö vägbank med de varmaste 

uppmätta yttemperaturerna var de nordligaste, i de mest skyddade delarna av vägbanken (N1 & N2) 

(Bilaga 1).  

 

Saliniteten var högst vid Nåtö och lägst på den östra sidan om Husö vägbank (Bilaga 1). Värdena för 

pH varierade inte nämnvärt mera än väntat (lägre pH värden vid djupa provtagningsstationer, Bilaga 1). 

Vid de flesta stationer observerades höga syrevärden, men speciellt höga syrevärden observerades vid 

Sandö i juni (111,5 % - 130,8 %). Vid de djupaste punkterna (H1, S4, NH1, NH2) noterades de lägsta 

uppmätta syrenivåerna i hela undersökningen (Bilaga 1). 

 

De högsta uppmätta värdena av både totalkväve och totalfosfor uppmättes vid Husö vägbank. Mängden 

totalfosfor varierade vid Husö mellan 24 µg/l och 52 µg/l, där de lägsta värdena uppmättes i juni vid 

station H2, samt vid stationerna H1 och H2 i juli, medan det högsta värdet uppmättes i juni vid station 

H5. För totalkväve varierade halterna vid Husö vägbank mellan 282 µg/l och 766 µg/l. Det lägsta värdet 

av totalkväve uppmättes vid station H2 i juli, medan det högsta uppmättes vid station H4 i juni. Överlag 

observerades de högsta uppmätta halterna av både totalkväve och totalfosfor vid stationerna på den 

östra sidan om vägbanken, nämligen H4 och H5. Vid alla provtagningsomgångar observerades både 

den lägsta halten totalkväve och totalfosfor vid station H2 (Fig. 5). 

 

Vid Sandö vägbank varierade inte halten totalfosfor nämnvärt mellan stationerna. Mängden total-fosfor 

varierade mellan 14 µg/l och 24 µg/l, där det lägsta värdet uppmättes i augusti vid S3, medan det högsta 

uppmättes i juni vid samma station (Fig. 6). Halten totalkväve varierade inte heller särskilt mycket mellan 
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vare sig stationer eller provtagningar, med undantag för station S4 i augusti, där den högsta halten av 

totalkväve uppmättes, på 481 µg/l. Det lägsta uppmätta värdet av totalkväve vid Sandö var 288 µg/l och 

observerades i juni vid station S3 (Fig. 6). 

 

Vid Nåtö vägbank noterades en synlig skillnad i totalfosfor mellan stationer i augusti, medan värdena 

var ganska lika under de andra månaderna. Överlag förekom ingen stor variation i mängden totalfosfor 

mellan stationer. Det lägsta uppmätta värdet var 21 µg/l, vilket observerades vid N4 i juli, medan det 

högsta värdet var 38 µg/l och noterades vid samma station i augusti (Fig. 7). Vid Nåtö varierade halten 

av totalkväve mellan stationer under de två sista provtagningarna, men i juni var totalkvävet relativt 

jämnt. Halten totalkväve varierade mellan 248 µg/l och 458 µg/l. Det lägsta värdet noterades i juli vid 

station N2, medan det högsta var vid N4 i augusti (Fig. 7).  

 

Klorofyll a-halterna varierade relativt mycket mellan områden. Vid Husö varierade klorofyll a-halten 

mellan 3,46 µgl-1 och 12,05 µgl-1 över hela provtagningsperioden. Både det lägsta och det högsta värdet 

observerades på H4. Överlag observerades stora variationer i klorofyll a-halt vid Husö mellan månader, 

med stor variation i klorofyll a-halt i juni och jämnare och lägre värden i juli och augusti (Fig. 5). Klorofyll 

a-halterna vid Sandö var de lägsta uppmätta i hela undersökningen, med värden mellan 0,73 µgl-1 och 

2,7 µgl-1. Båda dessa värden uppmättes vid S3. Klorofyll a-halterna var högre på alla stationer vid Sandö 

i juli än i juni och augusti (Fig. 6). Vid Nåtö vägbank var det lägsta uppmätta klorofyll a-värdet 1,85 µgl-

1 och det högsta var 5,65 µgl-1. Det lägsta värdet observerades vid N2, medan det högsta värdet 

uppmättes vid NH1. Relativt stora variationer förekom mellan provtagningsstationerna under alla 

månader (Fig. 7). 
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Figur 5. Resultaten för total-kväve och total-fosfor (vänster) samt klorofyll a (höger) (µgl-1) på provtagnings-
stationerna vid Husö i juni, juli och augusti 2020. Notera olika skalor för kväve och fosfor i figuren: på den vänstra 
axeln syns fosfor (P) och på den högra kväve (N).  
Figure 5.  Results for total nitrogen and total phosphorus (left) as well as chlorophyll a (right) (µgl-1) at the stations 
in Husö in June, July and August of 2020. Note the differences in scale for nitrogen and phosphorous: phosphorous 
(P) on the left axis and nitrogen (N) on the right.  
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Figur 6. Resultaten för total-kväve och total-fosfor (vänster) samt klorofyll a (höger) (µgl-1) på 
provtagnings-stationerna vid Sandö i juni, juli och augusti 2020. Notera olika skalor för kväve och fosfor 
i figuren: på den vänstra axeln syns fosfor (P) och på den högra kväve (N).  
Figure 6. Results for total nitrogen and total phosphorus (left) as well as chlorophyll a (right) (µgl-1) at 
the stations at Sandö in June, July and August of 2020. Note the differences in scale for nitrogen and 
phosphorous: phosphorous (P) on the left axis and nitrogen (N) on the right. 
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Figur 7. Resultaten för total-kväve och total-fosfor (vänster) samt klorofyll a (höger) (µgl-1) på 
provtagnings-stationerna vid Nåtö i juni, juli och augusti 2020. Notera olika skalor för kväve och fosfor i 
figuren: på den vänstra axeln syns fosfor (P) och på den högra kväve (N). 
Figure 7. Results for total nitrogen and total phosphorus (left) as well as chlorophyll a (right) (µgl-1) at 
the stations at Nåtö in June, July and August of 2020. Note the differences in scale for nitrogen and 
phosphorous: phosphorous (P) on the left axis and nitrogen (N) on the right. 
 
 
 

4.2 Sediment 

Den organiska halten (%) fungerar som ett grovt mått för bottenfaunans födotillgång. Vid Husö 

observerades den högsta organiska halten vid H1, med 6,84 %, d.v.s. längst bort från vägbanken (Tab. 

1). H1 var också den provtagingsstation med mest gyttja/lera. Den lägsta uppmätta organiska halten 

var vid H2 (1,29 %).  

 

Den högsta organiska halten vid Sandö observerades vid den djupaste stationen, S4 (1,95 %), med 

mest gyttja, som också var längst bort från vägbanken. Den lägsta organiska halten för hela projektet 

uppmättes vid Sandö, vid S2 (0,25 %). 
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Vid Nåtö uppmättes den högsta organiska halten vid N1 (11,96 %) och den lägsta vid N3 (0,35 %). 

Överlag var de organiska halterna högre i de mera skyddade områdena som vid provtagningspunkterna 

N1 och N2 (2,03) vid den norra delen av vägbanken, samt vid N5 (3,21 %). Provtagningsstationerna 

alldeles bredvid Nåtö strömmen, N3 och N4 (0,98 %) hade de lägsta värdena av organisk halt.  

4.3 Bottenfauna 

Totalt observerades 35 olika arter eller taxonomiska grupper av bottenfauna vid provtagningsstationerna 

vid Husö, Sandö och Nåtö Vid Husö varierade antalet arter/taxonomiska grupper per 

provtagningsstation mellan 9 och 23. Sandö var den vägbanken där artrikedomen var som lägst med 

endast mellan 10 och 15 arter. Vid Nåtö varierade antalet arter/taxonomiska grupper mellan 12 och 16 

per provtagningsstation. 

 

Den provtagningsplats som var längst bort från vägbanken vid Husö, H1, var den med lägst artrikedom, 

med endast 9 arter. Det var också den provtagningsstationen som var djupast. Provtagningsstationen 

närmast vägbanken vid Husö, H3, var den med högst artrikedom (23 arter). Vid Sandö var mängden 

arter vid varje provtagningsstation ganska lika, men den provtagningsstation med aningen flera arter 

var S3, nämligen den provtagningsstation som var närmast den muddrade delen av området. Den 

provtagningsstation som vid Nåtö hade högst artrikedom var N2 (16 arter), medan alla de andra 

stationerna hade aningen lägre antal, men sinsemellan en ganska lika mängd arter/taxonomiska 

grupper. Lägst antal arter arter/taxonomiska grupper observerades dock vid N1 och N4 (12 arter).  

 

Den totala biomassan vid Husö varierade mellan 4,72 ± 4,98 gm-2 och 51,82 ± 60,06 gm-2, mellan 37,22 

± 27,67 gm-2 och 185,15 ± 95,79 gm-2 vid Sandö samt mellan 14,23 ± 17,64 gm-2 och 48,50 ± 18,45   

gm-2 vid Nåtö (Fig. 8). Vid både Husö och Nåtö hade de provtagningsstationerna med högst artrikedom 

också högst biomassa. Detta var däremot inte fallet vid Sandö, där den artrikaste stationen var S3, 

medan den stationen med högst biomassa var S4. 

 
Figur 8. Bottenfaunans biomassa (etanol v/v gm-2) på stationerna vid Husö (H1, H2 & H3), 
Sandö (S1, S2, S3 & S4) och Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) i juni 2020. 
Figure 8. Biomass of zoobenthos (ethanol w/w gm-2) at the stations at Husö (H1, H2 & H3), 
Sandö (S1, S2, S3 & S4) and Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) in June 2020. 
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De mest dominerande grupperna enligt våtvikt (v/v etanol) vid Husö var musslor (Bivalvia) och snäckor 

(Gastropoda) (Fig. 9). Vid H1 och H3 dominerade östersjömusslan (Limecola balthica), medan 

tusensnäckor (Hydrobia sp.) dominerade vid H2, tillsammans med den nyzeeländska tusensnäckan 

(Potamopyrgus antipodarum). Havsborstmaskar förekom också i relativt stora mängder vid Husö, med 

totalt fem olika arter som tidigare har observerats vid Husö (Hediste diversicolor, Marenzelleria sp., 

Pygospio elegans, Boccardellia ligerica, Manayunkia aestuarina) samt en ny invasiv art: Laonome sp 

(Fig. 10). Laonome sp. har tidigare observerats på Åland men då främst i områdena kring Mariehamn. 

Vid Husö förekom arter både ur den taxonomiska gruppen tvåvingar (Diptera, H3) och nattsländor 

(Trichoptera, H2 & H3). Också brackvattensnemertin (Cyanophthalma obscura, H2 & H3) och korvmask 

(Halicryptus spinulosus, H3) noterades vid Husö. Vid H3 observerades flera olika kräftdjur som vitmärla 

(Monoporeia affinis), tångmärla Leptocheirus (Leptocherius pilosus) och tånggråsugga (Idotea baltica).  

 

Vid Sandö dominerade musslor vid alla provtagningsstationer (Fig. 9), med östersjömusslan (L. balthica) 

överlägset mest bidragande vid alla stationer. Dock förekom också hjärtmusslan (Cerastoderma 

glaucum) vid alla provtagningsstationer och vid S3 observerades även sandmusslan (Mya arenaria), 

medan blåmusslan (Mytulis edulis x trossulus) observerades vid S4 och S2. Av snäckorna vid Sandö, 

dominerade tusensnäckor (Hydrobia sp.) vid alla provtagningsstationer. Slammärla (Corophium 

volutator) förekom vid alla provtagningsstationer vid Sandö utom vid S2. Utöver det observerades också 

vitmärla (Monoporeia affinis, S3 & S4) och sandmärla (Bathyporeia pilosa, S1 & S2) vid Sandö. Endast 

tre arter av havsborstmask förekom vid Sandö vägbank: Hediste diversicolor, Manayunkia aestuarina 

och Marenzelleria sp. Plattmaskar (Planaria sp.) noterades vid S2 & S3, medan brackvattensnemertin 

(C. obscura) observerades vid alla provtagningsstationer utom S4. Också fjädermygglarver 

(Chironomidae) och nattsländor (Trichoptera) förekom vid Sandö. 

 

Vid N1 dominerade fjädermygglarver (Chironomidae) och speciellt fjädermygglarver av arten 

Chironomus plumosus. Vid alla de andra provtagningsstationerna vid Nåtö vägbank var musslor 

(Bivalvia) den mest dominerande gruppen och i vid stationerna N2, N3 och N4 var det främst 

östersjömusslan (L. balthica) som bidrog, medan den mest bidragande arten vid N5 var sandmussla (M. 

arenaria). Vid N3 bidrog också tusensnäckor (Hydrobia sp.) mycket. Fjädermyggslarver (Chironomidae) 

förekom överlag mera vid Nåtö än vid de andra vägbankarna (Fig 9). Vid Nåtö vägbank observerades 

också samma invasiva havsborstmask som vid Husö (Laonome sp., N1, N3, N4 & N5, Fig. 10), 

tillsammans med den invasiva slamkrabban (Rithopanopeus harrisii, N2).  

 
Glattmaskar (Oligochaeta) observerades vid alla provtagningsstationer och musselkräftor (Ostracoda) 

förekom vid alla provtagningsstationer, förutom vid Sandö vägbank.  
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Figur 9. Bottenfaunans procentuella sammansättning (etanol v/v gm-2) på stationerna vid 
Husö (H1, H2 & H3), Sandö (S1, S2, S3 & S4) och Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) i juni 2020. 
Figure 9. Species composition of zoobenthos expressed as percentages (ethanol w/w, gm-2) 
at the stations at Husö (H1, H2 & H3), Sandö (S1, S2, S3 & S4) and Nåtö (N1, N2, N3, N4 & 
N5) in June 2020. 

 
 
 

 
Figur 10. Laonome sp. som observerats vid Husö och Nåtö. 
Figure 10. The Laonome worm observed at Husö and Nåtö. 
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4.4 Makrofytkartering 

Totalt observerades 31 makrofyter, varav 14 var fröväxter, 16 var alger och en var mossa (Tab. 3). 

 
Tabell 3. Tabell över alla makrofyter som observerades under projektet. 
Table 3. Table of all the observed macrophyte species that were observed during the project. 

 

4.4.1 Makrofyter vid Husö vägbank 

Totalt observerades 11 olika makrofyter vid Husö vägbank, varav fem var fröväxter och fyra var 

kransalger. Ytterligare förekom en alg och en mossa (Fig. 11, Bilaga 2). Stränderna längs Husös 

vägbank var tätt bevuxna av vass (P. australis). Vid Husö vägbank varierade vattenvegetationen relativt 

mycket på de olika sidorna av vägbanken.  

 

Den västra sidan av vägbanken dominerades överlag av ålnate (Potamogeton perfoliatus). Detta var 

fallet speciellt i de norra delarna på västra sidan, nära Gloet. I samma område förekom även krokmossa 

(Drepanocladus lacustris) och axslinga (Myriophyllum spicatum). Längre söderut på den västra sidan 

av Husö vägbank förekom också borstnate (Stuckenia pectinata) i större mängder. Här förekom också 

rödsträfse (Chara tomentosa) längre bort från vägbanken och axslinga närmare vägbanken. Också 

havsnajas (Najas marina) förekom närmare broöppningen, dock i mindre mängder (Fig. 11).  

 

Art Svenskt namn F/A Art Svenskt namn F/A 

Phanerogama Fröväxter   Xanthphyceae Gulgrönalger 

Ceratophyllum demersum Hornsärv Cd Vaucheria sp. Slangalger Va 

Myriophyllum spicatum Axslinga Ms Capsosiphon fulvescens   Cf 

Najas marina Havsnajas Nm Bryophyta Mossor 

Stuckenia pectinatus Borstnate Sp Drepanocladus lacustris Krokmossa Dl  

Stuckenia filiformis Trådnate Sf Charpophyta Kransalger   

Potamogeton perfoliatus Ålnate Pp Chara aspera Borststräfse Ca 

Ranunculus baudotii Vitstjälksmöja Rb Chara baltica Grönsträfse Cb 

Ranunculus confervoides Hårmöja Rac Chara canescens Hårsträfse Cc 

Zanichellia palustris Hårsärv Zp Chara globularis Skörsträfse Cg 

Ruppia maritima Hårnating Rm Chara tomentosa Rödsträfse Ct 

Ruppia cirrhosa Skruvnating Ruc Tolypella nidifica Havsrufse Tn 

Zostera marina Bandtång Zm Pheophyta Brunalger 

Phragmites australis Vass Pa Chorda filum Sudare Cho 

Schoenoplectus tabernaemontani Blåsäv St Dictyosiphon foeniculaceus Smalskägg Dif 

Chlorophyta Grönalger   Fucus vesiculosus Blåstång Fv 

Ulva sp.  Tarmalger Ulv Pilayella littoralis Trådslick Pili 

Enteromorpha procera Fingrening tarmalg Ep Rhodophyta Rödalger 

Enteromorpha intestinalis Tarmalger Ei Ceramium tenuicorne Ullsläke Cera 

   Bar fundo Bar botten Bf 
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På den östra sidan av vägbanken förekom stora mängder kransalger, vid de nordliga delarna av 

vägbanken. De mest förekommande kransalgsarterna där var borststräfse (Chara aspera) och 

rödsträfse. Också hårsträfse (Chara canescens) och hårsärv (Zannichellia palustris) förekom i små 

mängder (den senare dock endast utanför transektrutorna). Längre bort från vägbanken förekom 

havsnajas (N. marina) och borstnate (S. pectinata) i rikliga mängder, tillsammans med enstaka individer 

av axslinga (M. spicatum) och havsrufse (Tolypella nidifica) (den senare endast utanför transektrutan). 

Längst bort från vägbanken, längs transekterna på den östra sidan, täcktes botten helt av den tätvuxna 

gulgröna algen, sjalgräs (Vaucheria spp.). Längst söderut dominerade också sjalgräs, med några 

enstaka förekomster av borstnate och axslinga (den senare endast utanför transekten) (Fig. 11).  

 

 
Figur 11. Vegetationskarta över området kring Husö vägbank. 
Figure 11. Vegetation map of the Husö road embankment area. 
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4.4.2 Makrofyter vid Sandö vägbank 

Vegetationen vid Sandö var inte lika riklig som vid Husö eller Nåtö. Totalt observerades 16 makrofyter 

vid Sandö, varav 8 var fröväxter och 8 var alger (Fig. 12). Överlag var största delen av det undersökta 

området på Sandö ett mycket grunt, med under en meter vatten. Bottnen hade muddrats närmast 

vägbanken, på den södra sidan av sundet. Ytterligare hade en ränna muddrats från broöppningen ut till 

djupare vatten, till ca 400 m från vägbanken. Stränderna nära vägbanken var vassbevuxna (P. australis), 

speciellt i de nordliga delarna av Sandö sund (Fig. 12).  

 

Närmare vägbanken på den norra sidan av Sandö sund, täcktes den hårda sandbottnen av en blandning 

av borststräfse (C. aspera), trådnate (S. filiformis) och borstnate (S. pectinata). Ställvis bildade även 

hårnating (Ruppia maritima), skruvnating (Ruppia cirrhosa) och hårsärv (Z. palustris) tätare fläckar. 

Enstaka skott av hårsträfse (C. canescens) förekom också. Längst in i den grunda viken observerades 

också blåsäv (Schoenoplectus tabernaemontani). Större stenar förekom ställvis på den norra sidan av 

Sandö sund och de var bevuxna med blåstång (Fucus vesiculosus), trådslick (Pilayella littoralis), sudare 

(Chorda filum) och tarmalger (Ulva sp.) (Fig. 12).  

 

Längst bort från vägbanken, på den norra sidan av Sandö sund, var stranden stenig och dominerades 

därför av blåstång (F. vesiculosus) (70–80 % täckningsgrad), med mindre mängder trådslick (P. littoralis) 

och smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus). Också sudare (C. filum) förekom och mellan stenblocken 

observerades trådnate (S. filiformis). Den steniga stranden övergick till bar sandbotten cirka fem meter 

från stranden. 30 meter från stranden övergick bar bottnen till en gles matta av borststräfse (C. aspera) 

trådnate (S. filiformis), borstnate (S. pectinata) och ålnate (P. perfoliatus). Över 50 meter ut från 

stranden, på över två meters djup, observerades en tät äng av ålgräs (Zostera marina) (25–100 % 

täckningsgrad) (Fig 12).  

 

På den södra sidan av Sandö sund hade bottnen muddrats allra närmast vägbanken. I det området 

förekom främst ålnate (P. perfoliatus) och en del borstnate (S. pectinata) (Fig. 12). Mellan stranden och 

den lilla ön mitt i Sandö sund dominerade axslinga (M. spicatum), men även borstnate (S. pectinata) 

och ålnate (P. perfoliatus) förekom. Allra närmast stranden observerades också hårnating (R. maritima). 

  

Längst ut från vägbanken på den södra sidan av Sandö sund såg bottnen ganska lika ut som på den 

norra sidan, med borststräfse (C. aspera), hårsärv (Z. palustris), hårnating (R. maritima) och borstnate 

(S. pectinata), men vegetationen var aningen glesare. Ytterligare förekom enstaka exemplar av 

havsrufse (T. nidifica) utanför transekten (Fig. 12).  
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Figur 12. Vegetationskarta över området kring Sandö vägbank. Det muddrade områdena markerat med 
grått. 
Figure 12. Vegetation map of the Sandö road embankment area. The dredged areas are marked gray.  
 

4.4.3 Makrofyter vid Nåtö vägbank 

Vid Nåtö vägbank förekom totalt 23 makrofyter, varav 11 var fröväxter och 12 var alger (Fig. 13 & 14). 

Vegetationen var ungefär lika riklig som vid Husö, men flera arter förekom vid Nåtö. Överlag var 

strandprofilen vid Nåtö vägbank djupare än de vid de andra undersökta vägbankarna. Stränderna längst 

i norr var mest vassbevuxna (P. australis) (Fig. 13).  

 

Närmast Nåtö vägbank, där bottnet var mera stenigt hårdbotten, förekom ofta blåstång (F. vesiculosus), 

trådslick (P. littoralis), smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus) och olika arter av tarmalger (Ulva sp.), 

som tarmalg (Enteromorpha intestinalis) och fingrening tarmalg (Enteromorpha procera). Också sudare 

(C. filum), ullsläke (Ceramium tenuicorne) och vågig prickbindel (Capsosiphon fulvescens) förekom 

ställvis (Fig. 13 & 14). Detta var fallet för all vegetation närmast vägbanken med undantag för den 
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sydligaste transekten på västra sidan om vägbanken (NT9, Fig. 14). Vid den transekten var bottnet mera 

mjukt också nära stranden och både grönsträfse (Chara baltica) och borststräfse (C. aspera) 

observerades, tillsammans med skruvnating (R. chirrosa), hårnating (R. maritima) och borstnate (S. 

pectinata). 

 

Mjukbottenvegetationen längre ut från vägbanken varierade aningen mera längs Nåtö vägbank i en 

nord-syd gradient, främst beträffande vilka arter som dominerade (Fig. 13 & 14). Längst norrut längs 

vägbanken dominerade axslinga (M. spicatum) och ålnate (P. perfoliatus), tillsammans med borstnate 

(S. pectinata). Aningen längre söderut blev axslinga allt mer dominerande och närmare den nordligaste 

broöppningen blev hornsärv (Ceratophyllum demersum) vanligare (Fig. 13). Ålnate (P. perfoliatus), 

borstnate (S. pectinata) och hårsärv (Z. palustris) förekom också i aningen större mängder. Några arter 

som endast förekom med några få exemplar i de norra delarna av vägbanken var skörsträfse (Chara 

globularis), hårmöja (Ranunculus confervoides) och skruvnating (R. cirrhosa) (Fig. 13).  

 

 
Figur 13. Vegetationskarta över området kring de norra delarna av Nåtö vägbank 
Figure 13. Vegetation map of the northern Nåtö road embankment area. 
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Vid den södra delen av Nåtö vägbank dominerades den nordligaste transekten  (NT7, Fig. 14) av en 

kombination av axslinga (M. spicatum) och ålnate (P. perfoliatus). Längre söderut och därmed närmare 

Nåtö strömmen, blev borstnate (S. pectinata) den mest dominerande mjukbottensarten. Ytterligare blev 

hårnating allt vanligare för att ställvis till och med vara den dominerande arten (NT9, 90 %). Också 

axslinga (M. spicatum), hårsärv (Z. palustris) och ålnate (P. perfoliatus) förekom i mindre mängder vid 

nästan alla transekter. Hornsärv (C. demersum) förekom endast norr om Nåtö strömmen.  

 

 
Figur 14. Vegetationskarta över området kring de sydliga delarna av Nåtö vägbank. 
Figure 14. Vegetation map of the southern Nåtö road embankment area. 
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5 Jämförelse med tidigare studier 

För att uppskatta huruvida förändringar i vattenmiljön hade skett vid Husö, Sandö eller Nåtö vägbank, 

jämfördes resultaten i den här studien med resultat från den senaste undersökningen från år 2003 

(SUOMALAINEN 2003). 

 

5.1 Hydrografi 

För både totalkväve och totalfosfor observerades högre halter sommaren 2020 än år 2003 vid alla de 

undersökta vägbankarna. Samtidigt var de lägsta uppmätta värdena för totalkväve sommaren 2020 

lägre än de lägsta uppmätta värdena år 2003, alltså hade resultaten år 2020 mera spridning. 

 

Både år 2003 och 2020 observerades de högsta halterna av totalkväve och totalfosfor på den östra 

sidan av Husö vägbank (H4 och H5), med undantag för juli 2003. Också klorofyll a visade ungefär 

samma trend år 2003 och 2020 under juni och juli provtagningsmånader, men med överlag högre värden 

vid alla stationer år 2020. I augusti 2003 observerades höga värden av klorofyll a vid stationerna H4 och 

H5, medan dessa värden år 2020 var mera lika de andra stationerna (SUOMALAINEN 2003). Vid Sandö 

vägbank observerades märkbart högre nivåer av både totalkväve och totalfosfor år 2020 än år 2003. 

Halterna varierade inte nämnvärt mellan stationer och provtagningstidpunkter varken år 2020 eller 2003. 

Gällande klorofyll a uppmättes högre värden vid Sandö under undersökningen år 2003 än år 2020 

(SUOMALAINEN 2003). Vid Nåtö vägbank hade speciellt halten totalfosfor ökat märkbart vid alla 

stationer och vid alla provtagningar sedan år 2003. Detsamma gällde totalkväve vid nästan alla 

stationer. Klorofyll a hade ökat märkbart vid Nåtö vägbank i jämförelse med provtagningen 2003 

(SUOMALAINEN 2003). 

 

5.2 Sediment 

Betydligt lägre värden av organisk halt uppmättes vid provtagningen 2020 än vid provtagningen 2003. 

De högsta uppmätta värdena vid Husö under provtagningen 2020 noterades vid H1 och de värdena var 

betydligt lägre än de som uppmättes 2003. Detsamma gällde vid alla andra provtagningsstationer vid 

de övriga vägbankarna (Tab. 4). 
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Tabell 4. Tabell över den organiska halten vid 
alla provtagningsstationer år 2020 och 2003. 
Table 4. The organic content in the sediment 
at each sampling station in 2020 and 2003. 

Område Station 
Org. halt 

2003 2020 

Husö 

H1 9,21 6,84  
H2 9,76 1,29  
H3 13,86 1,37  
H4  - 
H5  - 

Sandö 

S1 1,81 0,32  
S2 1,94 0,25 
S3 2,32 0,40 
S4 11,83 1,95 

Nåtö 

N1 14,65 11,96 
N2 13,98 2,03 
N3 12,65 0,35 
N4 7,91 0,98 
N5 10,81 3,21 

 

5.3 Bottenfauna 

Gällande bottenfaunabiomassa (v/v etanol) kunde stora skillnader observeras nu jämfört med 

undersökningen år 2003. Bottenfaunabiomassan hade minskat både vid Husö och vid Nåtö vägbank, 

med undantag för station H2 vid Husö. Vid Sandö, däremot, kunde bottenfaunabiomassan observeras 

öka vid alla provtagningsstationer utom S4 (Fig 15).  

 

 
Figur 15. Bottenfaunans biomassa (etanol v/v gm-2) på stationerna vid Husö (H1, H2 & H3), Sandö (S1, 
S2, S3 & S4) och Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) i juni 2020 (vit) och i juni 2003 (grå). 
Figure 15. Biomass of zoobenthos (ethanol w/w gm-2) at the stations at Husö (H1, H2 & H3), Sandö 
(S1, S2, S3 & S4) and Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) in June 2020 (white) and June 2003 (grey). 
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Skillnaderna i bottenfaunabiomassan mellan 2003 och 2020 var även tydlig i sammansättningen av 

bottenfaunas våtvikt. Exempelvis kunde stora förändringar i vilka arter som dominerade vid H1 vid Husö 

noteras. Under provtagningen 2003 dominerade fjädermygglarver (Chiranomidae), medan mest 

dominerande gruppen år 2020 var musslor, mera specifikt östersjömusslan (L. balthica.). 

Havsborstmaskar verkade också ha blivit mera viktiga vid Husö vägbank vid H2 och H3 medan musslor 

bidrog procentuellt mindre år 2020 jämfört med 2003 (ca 90–70 % år 2003 och 45-20 % år 2020) (Fig. 

16). Vid Sandö hade däremot musslor blivit mera betydelsefulla vid alla provtagningsstationer utom S3, 

jämfört med år 2003. Stora skillnader i sammansättningen förekom vid Nåtö station N1 och N2. Vid N1 

dominerade musslor år 2003, medan snäckor dominerade vid N2. Under provtagningen från år 2020 

däremot, dominerade fjädermygglarver (Chiranomidae) vid N1, medan N2 dominerades av musslor. Vid 

N3 hade snäckor blivit mera viktiga än de var vid undersökningen år 2003 och vid både N4 och N5 hade 

musslor blivit viktigare (Fig. 16).  

 

Däremot observerades flera olika arter/taxonomiska grupper totalt under provtagningen 2020 (35 st) 

jämfört med provtagningen 2003 (32 st). Antalet arter vid Husö hade ökat vid varje provtagningsstation 

(varierade mellan 4 och 14, år 2003 och mellan 9 och 23 år, 2020). Vid Sandö var det lägsta antalet 

arter vid en station 6 st. år 2003, medan det nu år 2020 var 10 st. Däremot observerades ett högre antal 

arter vid Sandö år 2003 (17 st) än år 2020 (15 st). Vid Nåtö hade den artfattigaste stationen år 2003 

endast 9 arter, medan den år 2020 hade 12 arter. Däremot observerades upp till 20 arter som mest vid 

Nåtö år 2003, medan den artrikaste stationen år 2020 bara hade 16 arter.  

 

Vid Husö var trenden år 2020 densamma som år 2003: stationen längst bort från vägbanken var den 

artfattigaste (H1), medan stationen närmast vägbanken var den artrikaste (H3). Vid Sandö var den 

artrikaste stationen år 2003 den djupaste, S4, medan den artrikaste stationen nu år 2020 var S3. Den 

artrikaste stationen vid Nåtö var år 2003 N3, medan den år 2020 var N2. Minst arter/taxonomiska 

grupper noterades vid Nåtö år 2003 vid N1, vilket var densamma som i undersökningen 2020, 

tillsammans med N4.  
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Figur 16. En jämförelse av bottenfaunans procentuella sammansättning (etanol v/v gm-2) på stationerna 
vid Husö (H1, H2 & H3), Sandö (S1, S2, S3 & S4) och Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) i juni 2003 och i juni 
2020. 
Figure 16. A comparison of species composition of zoobenthos (ethanol w/w, gm-2) at the stations at 
Husö (H1, H2 & H3), Sandö (S1, S2, S3 & S4) and Nåtö (N1, N2, N3, N4 & N5) in June 2003 and June 
2020. 
 
 

5.4 Makrofytkartering 

På grund av den icke-kvantitativa provtagningsmetodiken (kratta, räfsa och vattenkikare) under 

makrofytkarteringen år 2003, var det svårt att med säkerhet jämföra resultaten med den här 

undersökningen. Överlag påträffades flera arter under makrofytkarteringen 2020 än 2003. År 2003 

observerades totalt 24 arter, medan det år 2020 noterades 31 arter. Totalt 14 alger påträffades år 2003, 

medan 16 noterades år 2020. Nio fröväxter hittades i undersökningen 2003, medan fröväxterna från 

undersökningen år 2020 uppgick till 14 stycken.  

 

En del samma arter förekom både 2003 och 2020 (Tab. 5). Vanliga arter som axslinga (M. spicatum), 

borstnate (S. pectinata), ålnate (P. perfoliatus) och hårsärv (P. zanichellia) förekom vid alla vägbankar 

både år 2003 och 2020. Ytterligare förekom borststräfse (C. aspera) vid alla vägbankar bägge åren 

(Tab. 5, SUOMALAINEN 2003).  

 

Utöver de vanligast förekommande arterna, påträffades ytterligare slangalger (Vaucheria sp.), 

krokmossa (D. lacustris) och rödsträfse (C. tomentosa) vid Husö både år 2003 och 2020. En del arter 

som observerades år 2003 upptäcktes inte år 2020. Exempelvis förekom (R. maritima), tarmalger (Ulva 

sp), östersjösallat (Monostoma baltica), blåstång (F. vesiculosus), trådslick (P. littoralis) och grönslick 
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(C. glomerata) vid Husö under undersökningen 2003. Dessa arter fanns inte inom de undersökta 

områdena eller områdena för transekterna under makrofytkarteringen 2020. Däremot observerades 

trådslick och grönslick vid broöppningen vid Husö vägbank. År 2020 påträffades också tre arter som 

inte upptäcktes under karteringen år 2003. Dessa arter var hårsträfse (C. canescens), havsrufse (T. 

nidifica) och havsnajas (N. marina) (Tab. 5, Fig. 11, SUOMALAINEN 2003).   

 

Vid Sandö noterades totalt 12 makrofyter både år 2003 och 2020, däribland vitstjälksmöja (R. baudotii), 

hårnating (R. maritima) och hårsträfse (C. canescens) samt grönsträfse (C. baltica) både år 2003 och 

2020. Ytterligare påträffades havsrufse (T. nidifica), sudare (C. filum), blåstång (F. vesiculosus) och 

trådslick (P. littoralis) både 2003 och 2020. Arter som påträffades år 2003 vid Sandö var tarmalger (Ulva 

sp.), grönslick (C. glomerata), krulltrassel (S. tortilis) och ullsläke (C. tenuicorne). Dessa arter förekom 

vid Sandö också år 2020, speciellt vid den norra stranden (Fig 12), men arterna observerades inte i 

någon av transektrutorna. Ytterligare påträffades trådnate (S. filiformis), skruvnating (R. cirrhosa), ålgräs 

(Z. marina) och blåsäv (S. tabernaemontani) vid undersökningen 2020 men inte 2003, troligtvis p.g.a. 

de olika provtagningsmetoderna.  

 

Vid Nåtö vägbank observerades hornsärv, (C. demersum), vitstjälksmöja (R. baudotii), hårnating (R. 

maritima) och tarmalger (Ulva sp.) både år 2003 och 2020. Ytterligare påträffades blåstång (F. 

vesiculosus), trådslick (P. littoralis) och ullsläke (C. tenuicorne) vid bägge karteringar. År 2003 noterades 

hjulmöja (Ranunculus circinatus), östersjösallat (M. baltica) och grönslick (C. glomerata), tillsammans 

med havsrufse (T. nidifica) och krulltrassel (S. tortilis). Dessa arter påträffades inte under karteringen år 

2020. Däremot påträffades trådnate (S. filiformis), hårmöja (R. confervoides), skruvnating (R. cirrhosa), 

fingrening tarmalg (E. procera) och vågig prickbindel (C. fulvescens) år 2020 men inte år 2003.  

Ytterligare noterades grönsträfse (C. baltica), skörsträfse (C. globularis) och smalskägg (D. 

foeniculaceus) under karteringen år 2020 men inte år 2003 (Tab. 5, Fig. 13, Fig. 14, SUOMALAINEN 

2003). 
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Tabell 5. Lista över alla makrofyter som påträffades år 2003 och 2020 samt var de förekom. En 
påträffad art indikeras med ett x. 
Table 5. List of the observed macrophytes from 2003 and 2020. Presence of a species is indicated 
with an x. 
Art Svenskt namn HUSÖ SANDÖ NÅTÖ 
Phanerogama Fröväxter 2020 2003 2020 2003 2020 2003 
Ceratophyllum demersum Hornsärv         x x 
Myriophyllum spicatum Axslinga x x x x x x 
Najas marina Havsnajas x           
Stuckenia pectinata Borstnate x x x x x x 
Stuckenia filiformis Trådnate     x   x   
Potamogeton perfoliatus Ålnate x x x x x x 
Ranunculus baudotii Vitstjälksmöja     x x x x 
Ranunculus confervoides Hårmöja         x   
Ranunculus circinatus Hjulmöja           x 
Zanichellia palustris Hårsärv x x x x x x 
Ruppia maritima Hårnating   x x x x x 
Ruppia cirrhosa Skruvnating     x   x   
Zostera marina Ålgräs     x       
Phragmites australis Vass x x x     x 
Schoenoplectus tabernaemontani Blåsäv     x       
Chlorophyta Grönalger             
Ulva sp.  Tarmalger   x   x x x 
Enteromorpha procera Fingrening tarmalg         x   
Enteromorpha intestinalis Tarmalger         x   
Monostoma baltica Östersjösallat   x       x 
Cladophora glomerata Grönslick   x   x   x 
Xanthphyceae Gulgrönalger             
Vaucheria sp. Slangalger x x         
Capsosiphon fulvescens Vågig prickbindel         x   
Bryophyta Mossor             
Drepanocladus lacustris Krokmossa x x         
Charpophyta Kransalger             
Chara aspera Borststräfse x x x x x x 
Chara baltica Grönsträfse     x x x   
Chara canescens Hårsträfse x   x x     
Chara globularis Skörsträfse         x   
Chara tomentosa Rödsträfse x x         
Tolypella nidifica Havsrufse x   x x   x 
Pheophyta Brunalger             
Chorda filum Sudare     x x     
Dictyosiphon foeniculaceus Smalskägg     x   x   
Fucus vesiculosus Blåstång   x x x x x 
Pilayella littoralis Trådslick   x x x x x 
Stictyosiphon tortilis Krulltrassel       x   x 
Rhodophyta Rödalger             

Ceramium tenuicorne Ullsläke       x x x 
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6 Diskussion 

De undersökta vägbankarna varierar mycket sinsemellan. Husö vägbank ligger i ett skyddat område i 

innerskärgården, medan både Nåtö och Sandö ligger i mera exponerade områden. Alla vägbankar har 

också byggts på olika vis och hade olika många och olika storleks broöppningar. Även miljön runt varje 

vägbank varierar mycket, med exempelvis mycket grunda områden kring Sandö vägbank och djupare 

områden alldeles intill Nåtö vägbank. På grund av de många olikheterna mellan vägbankarna är det 

naturligt att skillnader förekommer mellan vägbankarna och det är därför inte ändamålsenligt att direkt 

jämföra resultaten. 

 

Att vattenströmmar påverkar hydrografiska förhållanden vid vägbankar är sedan länge känt 

(WESTERBERG 1976, AULIO 1992) och detsamma observerades också delvis i den här 

undersökningen. De högsta värdena av totalkväve, totalfosfor och klorofyll-a noterades vid Husö 

vägbank, där vattencirkulationen är betydligt lägre än vid Sandö eller Nåtö vägbank, där vattenströmmar 

och vind ständigt påverkar miljöförhållandena (Fig. 5). Detta syntes tydligt exempelvis i saliniteten, när 

de lägsta uppmätta salthalterna noterades på den östra sidan om Husö vägbank både år 2003 och 

2020. Ytterligare noterades de högsta värdena av totalkväve och totalfosfor vid de östra, mest skyddade 

delarna, av Husö vägbank. Detta kan tyda på att vattencirkulationen är speciellt dålig på den östra sidan 

om vägbanken.  

 

Gällande den organiska halten, noterades förvånansvärt låga halter vid alla vägbankar under 

undersökningen 2020, betydligt lägre än vad som förväntades och lägre än under undersökningen 2003. 

Däremot syntes i stort sett samma trend som 2003, med höga nivåer av organisk halt vid samma 

stationer under både undersökningen 2003 och 2020. De låga värdena av organisk halt kan ha berott 

på stora stenar som förekom i proven. Detta kan ha lett till att en verklighetstrogen bild av den organiska 

halten inte erhölls alla gånger. Den organiska halten kan också vara relaterad till bottensedimentets 

kornstorlek, bottnens morfologi och strömmar etc. (LEIPE et al. 2011). För att förbättra detta resultat 

kunde man därmed ha gjort en kornstorleksanalys eller tagit flera replikat för analys av organisk halt, för 

att minska mängden fel.  

 

Bottenfaunan observerades minska i biomassa vid alla stationer och inom alla områden, förutom vid 

Sandö vägbank. Detta skulle kunna antyda att den ekologiska statusen vid Husö och Nåtö vägbank 

ytterligare har försämrats sedan den senaste undersökningen år 2003. Detta skulle kunna förklaras av 

en försämrad vattenkvalitet som ett resultat av vägbankarna, vilket också avspeglas i resultaten för 

halterna av totalfosfor och totalkväve, eftersom dessa nivåer var betydligt högre vid Husö och Nåtö år 

2020 än år 2003.  

 

Ytterligare förekom nya invasiva arter (bland annat Laonome sp. och R. harrissii) vid både Husö och 

Nåtö, vilket delvis kan ha bidragit till förändringen i bottenfaunakompositionen. Slamkrabban (R. 

harrissii) är en opportunistisk art, som inte har observerats ha någon specifik artpreferens när det 

kommer till föda (AARNIO et al. 2015). I områden med stor förekomst av Laonome sp. har en minskning 
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i detrivora evertebrater observerats, samt en total förlust av andra evertebrater. Detta kan indikera att 

arten konkurrerar om föda med andra nativa arter (KOTTA et al. 2015). Kombinationen av flera invasiva 

arter och deras olika ekologiska inverkan på ekosystemen kan vara en stor bidragande faktor till de 

observerade skillnaderna i evertebratsamhällena mellan år 2020 och 2003. Hur en del av dessa invasiva 

arterna påverkar bottenfaunasamhället som helhet är däremot ännu oklart och ytterligare 

undersökningar behövs för att säkerställa detta.  

 

Skillnaden i resultaten för bottenfaunan kan också bero på provtagningsmetodiken. Vid provtagningen 

2003 och 2020 användes Ekman bottenhämtare. Däremot påträffades flera stora stenar i många av 

proverna vid både Nåtö och Husö vägbank. Detta försvårade provtagningen avsevärt och vid en del 

tillfällen kan provernas storlek ha varit suboptimala.  

 

År 2020 observerades 31 makrofytarter, medan det år 2003 observerades 24 arter. En stor orsak till 

denna skillnad kan vara skillnaden i provtagningsmetodik. År 2003 undersöktes 

makrofytsammansättningen vid vägbankarna med hjälp av räfsa och vattenkikare, medan år 2020 

undersöktes vattenmiljön vid alla vägbankar med totalt 26 transekter. Längs transekterna undersöktes 

vegetationen noggrant var femte meter, med en 0,25 m2 transektruta. Detta kan ha bidragit till att mindre 

vanliga arter också observerades i undersökningen 2020 men inte år 2003. Ytterligare var det möjligt 

att uppskatta täckningsgraden av varje art, vid varje transektruta, vilket ger en bättre helhetsbild av 

området och möjliggör framtida kvantitativa jämförelser.  

 

Utöver detta verkar i stort sett samma arter ha förekommit vid ungefär samma ställen vid alla vägbankar 

år 2020 och år 2003. Ett tydligt undantag förekom däremot vid Sandös södra strand, vid den lilla ön. År 

2003 verkar arter av sträfse (Chara spp.), hårsärv (Z. palustris) och hårnating (R. maritima) ha 

förekommit vid den här platsen. År 2020 hade detta område muddrats och dominerades istället av 

axslinga (M. spicatum), med enstaka förekomster av borstnate (S. pectinata) och ålnate (P. perfoliatus).  

 

En del studier (T.ex. AULIO 1992, LINDAHL 2001, RYDGÅRD 2016) understryker vikten av öppnandet 

av vägbankar, för att öka vattenflödet och förbättra statusen. Större och flera trummor under 

vägbankarna, skulle motverka igenväxandet av mindre vikar och hämma eutrofieringen (AULIO 1992, 

LINDAHL 2001). Detta är något som är för sent vid både Husö och Sandö vägbank, där en stor del av 

sunden redan vuxit igen. Längs Nåtö vägbank har däremot åtminstone en ny stor trumma lagts in sedan 

den senaste undersökningen år 2003. Om detta görs på flera ställen av just denna långa vägbank, 

kunde de negativa effekterna av eutrofieringen minskas i de områden som redan hittills varit värst 

påverkade av eutrofieringen. 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att läget har förändrats vid alla de undersökta vägbankarna, 

åtminstone när det kommer till hydrografi och evertebrater. Både mängden näringsämnen och halten 

av klorofyll-a har ökat vid vägbankarna sedan 2003, vilket kan vara ett resultat av den försämrade 

vattenomsättningen, förorsakad av vägbankarna. Ytterligare har biomassan av evertebrater förändrats 
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vid alla vägbankar sedan 2003. Det är omöjligt att avgöra hur makrofytsamhällena vid vägbankarna 

egentligen har förändrats, på grund av de olika undersökningsmetoderna.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Hydrografin vid Husö (H1, H2, H3, H4 & H5), vid Sandö (S1, S2, S3 & S4) och vid Nåtö (N1, 
N2, N3, N4, N5, NH1 & NH2), under sommaren 2020. 
Appendix 1. Hydrography data from Husö (H1, H2, H3, H4 & H5), Sandö (S1, S2, S3 & S4) and Nåtö 
(N1, N2, N3, N4, N5, NH1 & NH2), summer 2020. 

Område Lokal Datum Djup Temp pH 
Ledn. 

förmåga Salinitet 
Syre 
mg/l 

Syre 
% 

Chl-a 
µg/l 

Tot-P 
µg/l 

Tot-N 
µg/l 

HUSÖ H1 16.6.2020 1 18,9 8,394 8,443 5,290 10,380 111,780 11,070 29 489 

HUSÖ H1 16.6.2020 9 14 7,565 8,570 5,370 7,300 70,900 5,200 32 413 

HUSÖ H2 16.6.2020 1 18,6 8,334 8,392 5,250 10,580 113,110 7,150 24 439 

HUSÖ H3 16.6.2020 1 18,6 8,373 9,300 5,190 10,540 112,770 6,650 28 465 

HUSÖ H4 16.6.2020 1 21,7 8,684 7,753 4,820 10,180 115,770 12,050 52 766 

HUSÖ H5 16.6.2020 1 21,3 8,701 7,690 4,780 9,840 111,060 10,800 44 738 

SANDÖ S1 23.6.2020 0,5 21,1 8,238 9,358 5,899 10,760 121,300 1,660 19 292 

SANDÖ S2 23.6.2020 0,5 22,9 8,453 9,353 5,895 11,200 130,800 2,200 22 332 

SANDÖ S3 23.6.2020 0,6 22,8 8,446 9,358 5,899 11,070 128,600 2,140 24 288 

SANDÖ S4 23.6.2020 1 18,3 8,081 9,354 5,896 10,480 111,500 0,960 17 292 

SANDÖ S4 23.6.2020 5,5 17 8,087 9,339 5,886 10,910 112,200 1,310 13 179 

NÅTÖ N1 25.6.2020 1 23,9 8,325 9,764 6,171 9,910 117,500 3,430 27 351 

NÅTÖ N2 25.6.2020 1 23,7 8,254 9,750 6,161 9,790 115,500 1,850 27 354 

NÅTÖ N3 25.6.2020 1 22,5 8,229 9,689 6,120 10,060 116,000 4,260 27 342 

NÅTÖ N4 25.6.2020 1 22,2 8,248 9,683 6,116 10,250 117,700 3,710 27 362 

NÅTÖ N5 25.6.2020 1 21,4 8,202 9,714 6,137 10,050 113,300 3,080 23 350 

NÅTÖ NH1 25.6.2020 1 21,2 8,267 9,669 6,107 10,420 117,800 3,680 25 354 

NÅTÖ NH1 25.6.2020 7 17,7 7,752 9,655 6,098 7,910 82,800 2,810 42 348 

NÅTÖ NH2 25.6.2020 1 22 8,231 9,735 6,151 10,340 117,900 5,360 27 398 

NÅTÖ NH2 25.6.2020 9 16,3 7,360 9,734 6,150 6,060 61,500 2,390 26 321 

HUSÖ H1 15.7.2020 1 18,5 8,013 8,568 5,369 9,088 96,990 6,540 24 418 

HUSÖ H1 15.7.2020 9 17,5 7,614 8,763 5,499 6,688 70,031 3,541 25 295 

HUSÖ H2 15.7.2020 1 19,1 8,109 8,578 5,376 9,536 103,092 4,420 24 282 

HUSÖ H3 15.7.2020 1 19,4 8,135 8,575 5,374 9,504 103,417 3,791 26 450 

HUSÖ H4 15.7.2020 1 20,1 8,779 7,815 4,865 11,008 121,367 3,463 28 521 

HUSÖ H5 15.7.2020 1 20,2 8,807 7,857 4,893 11,232 124,111 3,998 30 637 

SANDÖ S1 23.7.2020 1 17,3 8,293 9,171 5,773 9,780 101,800 2,128 18 326 

SANDÖ S2 23.7.2020 1 17,4 8,503 9,268 5,838 10,560 109,900 1,914 20 339 

SANDÖ S3 23.7.2020 1 17,5 8,368 9,233 5,815 9,970 104,300 2,713 18 338 

SANDÖ S4 23.7.2020 1 17,6 8,245 9,158 5,765 9,380 98,300 2,206 20 326 

SANDÖ S4 23.7.2020 5 17,6 8,235 9,162 5,767 9,140 95,700 2,570 21 332 

NÅTÖ N1 6.8.2020 1 19,4 8,157 9,593 6,056 9,330 101,700 4,234 31 388 

NÅTÖ N2 6.8.2020 1 19,3 8,155 9,598 6,059 9,330 101,200 4,098 26 248 

NÅTÖ N3 6.8.2020 1 18,2 8,143 9,498 5,992 9,520 100,800 4,648 22 342 

NÅTÖ N4 6.8.2020 1 18,6 8,064 9,522 6,008 9,290 99,200 3,934 21 338 

NÅTÖ N5 6.8.2020 1 18,4 7,977 9,846 6,226 9,160 97,300 3,077 24 345 

NÅTÖ NH1 6.8.2020 1 18,2 8,156 9,527 6,012 9,530 101,000 4,156 24 359 

NÅTÖ NH1 6.8.2020 7 18,1 8,135 9,526 6,011 9,330 98,600 3,649 24 349 

NÅTÖ NH2 6.8.2020 1 18,8 8,052 9,840 6,222 9,140 98,100 5,034 23 286 

NÅTÖ NH2 6.8.2020 9 16,7 7,565 9,870 6,242 5,530 58,300 1,992 30 335 

 
 



 
 

 

 
Bilaga 1. Fortsätter 
Appendix 1. Continues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område Lokal Datum Djup Temp pH 
Ledn. 

Förmåga 
Salinitet 

Syre 
mg/l 

Syre 
% 

Chl-a 
µg/l 

Tot-P  
µg/l 

Tot-N  
µg/l 

HUSÖ H1 18.8 1 21,7 8,419 8,873 5,574 9,408 107,031 5,541 30 466 

HUSÖ H1 18.8 9 19,8 7,809 8,870 5,572 6,384 70,000 4,070 30 335 

HUSÖ H2 18.8 1 22,0 8,330 8,898 5,590 9,376 107,277 6,148 27 322 

HUSÖ H3 18.8 1 22,0 8,345 8,913 5,600 9,632 110,206 6,747 33 478 

HUSÖ H4 18.8 1 22,4 8,868 8,396 5,254 10,752 124,014 6,376 32 708 

HUSÖ H5 18.8 1 22,1 8,863 8,431 5,277 10,336 118,532 6,269 35 706 

SANDÖ S1 19.8 0,5 20,1 8,120 9,267 5,838 9,310 102,600 1,814 15 321 

SANDÖ S2 19.8 0,5 19,9 8,222 9,293 5,855 10,190 111,600 1,849 17 312 

SANDÖ S3 19.8 0,5 20,3 7,927 9,309 5,866 8,630 95,400 0,735 14 330 

SANDÖ S4 19.8 1 18,9 8,025 9,283 5,848 9,320 100,200 1,742 18 481 

SANDÖ S4 19.8 6,5 18,4 7,931 9,304 5,862 8,720 92,900 1,714 17 282 

NÅTÖ N1 21.8 1 21,4 8,272 9,765 6,171 9,290 105,100 3,663 30 406 

NÅTÖ N2 21.8 1 21,2 8,018 9,842 6,223 8,550 96,300 4,641 43 401 

NÅTÖ N3 21.8 1 20,9 8,179 9,810 6,201 9,180 102,700 4,670 29 389 

NÅTÖ N4 21.8 1 20,9 8,180 9,823 6,210 9,170 102,600 3,870 38 458 

NÅTÖ N5 21.8 1 20,7 8,023 9,862 6,236 8,630 96,300 3,677 24 301 

NÅTÖ NN1 21.8 1 20,7 8,324 9,664 6,104 9,710 108,200 5,655 26 381 

NÅTÖ NH1 21.8 7 20,7 8,312 9,627 6,079 9,190 102,300 4,770 32 408 

NÅTÖ NH2 21.8 1 21,3 8,167 9,897 6,260 9,110 102,500 3,763 27 410 

NÅTÖ NH2 21.8 9 19,0 7,546 9,866 6,239 5,310 57,300 1,599 28 275 



 
 

 

 
Bilaga 2. De påträffade arterna vid Husö (HT1-HT9). Växtlighetens totala täckningsgrad kan ställvis vara 
över 100 % men för att tydligare visualisera resultaten är den totala täckningsgraden i figurerna 100 %.  
Appendix 2. Encountered macrophytes at the transects at Husö (HT1-HT9). Total coverage might be 
over 100 % but the maximal coverage in the figures are 100 % to better visualize the results. 

 



 
 

 

Bilaga 3. De påträffade arterna vid Sandö (ST1-ST7). Växtlighetens totala täckningsgrad kan ställvis 
vara över 100 % men för att tydligare visualisera resultaten är den totala täckningsgraden i figurerna 
100 %.                                                                                                                                                                             
Appendix 3. Encountered macrophytes at the transects at Sandö (ST1-ST7). Total coverage might be 
over 100 % but the maximal coverage in the figures are 100 % to better visualize the results. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 4. De påträffade arterna vid Nåtö (NT1-NT10). Växtlighetens totala täckningsgrad kan ställvis 
vara över 100 % men för att tydligare visualisera resultaten är den totala täckningsgraden i figurerna 
100 %. 
Appendix 4. Encountered macrophytes at the transects at Nåtö (NT1-NT10). Total coverage might be 
over 100 % but the maximal coverage in the figures are 100 % to better visualize the results. 
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