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BILAGA B1
1. INLEDNING
En inventering av den marina miljön i området utanför Norra hamnen, Malmö har utförts i syfte att bedöma påverkan och naturvärden i den marina miljön. Området undersöktes med videofilmning, faunaprovtagning samt sedimentprovtagning. Sedimentprover tagna i 10 punkter har analyserats avseende föroreningsinnehåll. Resultaten från
sedimentanalyserna redovisas separat i MKB, och inte i föreliggande rapport.

2. METODIK
Området undersöktes den 25:e juni och omfattade videofilmning på totalt 26 punkter, och
fauna- och sedimentprovtagning på totalt 11 punkter (fig 1).
Videodokumentationen utfördes med GoProkamera (HD bildkvalitet) monterad på
en stav. Staven flyttades runt i ett område omfattande ca 5-10 m2. Bedömning gjordes sedan
av hela området som filmats vid punkten. Epifaunaprover för artverifiering togs med håv.
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FIGUR 1. Det undersökta området utanför Norra Hamnen, Malmö. Punkterna anger placering av mätpunkt och vilka parametrar som ingick vid respektive punkt (se legend). Det planerade utfyllnadsområdet är ungefärligt angivet.
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Infaunaprovtagning utfördes med rörprovtagare (0,008 m2). Provet sållades med 1
mm såll i fält och sållresterna konserverades med 90 % etanol. Faunaproverna analyserades på laboratorium där djuren artbestämdes och räknades.
Sediment provtogs med rörprovtagare och ytsediment (ca 0-2 cm) frystes för senare
analyser. Sedimentanalyser redovisas ej i föreliggande rapport. Resultat från sedimentundersökningarna redovisas i MKB.
Samtliga punkter är koordinatsatta med djup angivna (se . Bilagor).
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FIGUR 2. De undersökta punkterna där fynd av köpenhamnsmussla och ålgräs redovisas. Det planerade utfyllnadsområdet

är ungefärligt angivet.
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3. RESULTAT
Samtliga video-observationer och faunadata redovisas i bilaga 1. Fynd av köpenhamns
mussla och ålgräs åskådliggörs i figur 2.

3.1 Referenspunkter (REF)
På 2 punkter söder om (NH1 och NH2) och två punkter omedelbart norr om det planerade utfyllnadsområdet (NH22 och NH23) utfördes fauna-, video- och sedimentundersökningar. På ytterligare 3 punkter (NH24, NH25 och NH26) längre norrut gjordes enbart
videoundersökningar. Djupet på referensstationerna mätte 2,7-7,0m.
De djupaste (6-7m) referensstationerna (NH1, NH 22 och NH24) uppvisade ler- och
sandbottnar med visst inslag av sten och ibland block. Täckningen av fintrådiga alger var
hög (75-100 %). Inget ålgräs observerades på de djupa referenspunkterna. Totalt påträffades
12 faunaarter på de undersökta stationerna. Den rödlistade köpenhamnsmusslan (Parvicardium hauniense) påträffades på NH22. I övrigt noterades en för bottentypen normal fauna.
De grundare referensstationerna (NH2, NH23, NH24, NH25 och NH26) (2,7-5,7m)
uppvisade bottnar med tydligt högre inslag av sten och block. Även här var täckningen
av fintrådiga alger hög (70-100 %). Ålgräs påträffades på samtliga av de grundare referensstationerna med täckningsgrader på 10-60 %. Ålgräset såg friskt ut och förekom bitvis även
i förhållandevis grova substrat (sten/grus). Faunan bestod av totalt 10-12 arter och köpenhamnsmussla påträffades på NH2 och NH23. Biomassan i de kvantitativa faunaproverna
var lägre jämfört med de djupare referensstationerna.

3.2 Exponeringspunkter (EXP)
Totalt 19 punkter undesöktes inom det planerade utfyllnadsområdet (Fig 1). På 7 av dessa
gjordes videoinventering samt fauna- och sedimentprovtagning. På resterande 12 punkter
utfördes endast videoinventering.
De djupaste punkterna (djup >10m) visade på liknande karaktärer (NH6, NH9 och
NH12). De bestod av leriga sandbottnar och ibland inslag av sten och block. Täckningsgraden av fintrådiga alger var sparsam (0-20 %). Varken ålgräs eller köpenhamnsmussla påträffades på dessa punkter. Faunan utgjordes av vanligt förekommande arter med totalt 14 arter.
De medeldjupa punkterna (7,7-9,1m) uppvisade bottnar med större inslag av sten och
block (NH3, NH10, NH13, NH15 och NH16). Vegetationen utgjordes huvudsakligen av
fastsittande, tunt växande fintrådiga alger (75-100 %). Totalt påträffades 9-13 faunaarter på
dessa punkter. Varken ålgräs eller köpenhamnsmussla påträffades här.
De medelgrunda punkterna (4,4-6,7m) uppvisade ett blandat bottensubstrat bestående
av lera, sand, sten och block i varierande komposition (NH4, NH7, NH8, NH17, NH18
och NH19). Täckningsgraden av fintrådiga alger var hög (80-100 %). I den södra delen av
utfyllnadsområdet påträffades huvudsakligen löst liggande alger, men andelen fastväxande
ökade norrut för att dominera förekomsten av fintrådiga alger i utfyllnadsområdets norra
delar. Vid två av de sydliga punkterna (NH4 och NH7) observerades ålgräs (30-50 %) och
vid punkt NH19 observerades köpenhamnsmussla. I övrigt noterades en normal fauna, och
hela 19 arter påträffades vid punkt NH7.
De grundaste punkterna (2,5-4,0m) uppvisade generellt grövre substrat med betydande inslag av block och sten (NH5, NH11, NH14, NH20 och NH21). Täckningsgraden av
fintrådiga alger var hög (65-100 %). Sparsamt med ålgräs (15 %) påträffades i den sydligaste
punkten i utfyllnadsområdet (NH5), samt i de nordligaste punkterna (NH20 och NH21),
där beståndet var tätare (40 %). Då ålgräs observerades var också andelen löst liggande
fintrådiga alger större. Köpenhamnsmussla påträffades vid NH5 och totalt påträffades 10-13
arter vid faunainventeringen.
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4. BEDÖMNING NATURVÄRDEN OCH PÅVERKAN
4.1 Generellt
Området har god vattenomsättning och präglas av riklig förekomst av fintrådiga alger, vilket
indikerar en betydande eutrofiering med höga närsalthalter. Utbredningen av fintrådiga alger
påverkas, förutom av näringstillgång, i stor utsträckning av hydrologiska och vädermässiga
faktorer. Solinstrålning, vågpåverkan och strömförhållanden samverkar och ligger till grund
för hur både fastsittande och lösdrivande fintrådiga alger förekommer. Rikliga mängder av
fintrådiga alger påverkar bottenmiljön på ett negativt sätt, då den kan skugga övrig vegetation och då ansamlingar av lösdrivande fintrådiga alger vid nedbrytning kan skapa syrebrist
och områden med svavelvätebakterier.
Hydrodynamiska modelleringar (SWECO, 2019) visar att påverkan på våg- och strömningsförhållanden blir liten. Strömmarna i området förändras med maximalt 3 cm/s, vilket
ska ställas i relation till befintliga strömningshastigheter i storleksordningen upp till 1 m/s.

4.2 Vegetation
I området förekommer bestånd av ålgräs. Ålgräsängar bedöms ha ett högt naturvärde och är
en viktig bottenmiljö för marina organismer. Ålgräsängar är viktiga miljöer för födosökande
rovdjur såsom fisk, och utgör viktiga yngelkammare för olika fiskarter. Ålgräsängar kan uppvisa mycket hög produktion av biota och förknippas med god artdiversitet.
Ålgräs påträffades i begränsad omfattning på de grundare delarna i områdets södra och
norra delar. En uppskattning, baserad på fynden i föreliggande undersökning, ger att ålgräsområdena utgör maximalt 25 % av det undersökta områdets totalyta, vilket motsvarar en
yta på i storleksordningen 0,035 km2. Områdets bottenmorfologi är till största del olämplig
för ålgräsbestånd. Hög exponeringsgrad där bottendjupet snabbt ökar med avståndet från
land och grovt substrat i de grundare delarna gör det mindre lämpligt för ålgräs att etablera
sig i stora delar av området. Det undersökta området angränsar norrut till Lommabukten
där mycket stora arealer täcks av friska ålgräsbestånd ända ut till 8 m djup (Toxicon, 2018).
Lommabuktens ålgräsängar sträcker sig ända upp till Barsebäck och upptar en yta på i storleksordningen 20-25 km2.
Utfyllnad av det planerade området skulle innebära viss habitatförlust för de observerade ålgräsförekomsterna i området. Ytorna av ålgräsbestånd inom det planerade utfyllnadsområdet är förhållandevis små. Naturlig återetablering av ålgräs nära en nybildad kustlinje
där substratet är lämpligt är inte otänkbar. Dock behöver det befintliga ålgräsbeståndet invid
det utfyllda området utanför Norra hamnen inte vara nyetablerat utan det kan ha
funnits där redan innan tidigare utfyllnader.

4.3 Epifauna och infauna
Faunan i det undersökta området får anses som "normal" för grunda, vegetationsklädda
bottnar i Öresund. 19 arter observerades vid en enstaka punkt medan artantalet generellt låg
på 10-15 arter. Faunan bestod huvudsakligen av robusta arter av kräftdjur, borstmaskar och
mollusker (musslor och snäckor). Ett fåtal fynd av fisk påträffades, men undersökningstypen
som användes riktar sig huvudsakligen mot ryggradslösa djur i och på sedimentet.
I området påträffades köpenhamnsmussla (Parvicardium hauniense). Arten är rödlistad
och klassas av artdatabanken som "sårbar" pga att dess utbredningsområde är mycket begränsat. Arten anses endast förekomma i södra Öresund, där den dock är vanlig. Undersökningar
i norra Hanöbukten och västra Blekinge har dock visat att den är talrik i flera områden i
denna region, vilket tyder på att arten faktiskt har flera utbredningsområden (Toxicon, 2015;
Medins, 2017). Detta minskar sårbarheten för arten. Köpenhamnsmusslan påträffas oftast
i ålgräsängar varför förekomsten av musslan i undersökningsområdet huvudsakligen sammanfaller med ålgräsförekomsten här. Tittar man på utbredningen av köpenhamnsmusslan
i södra Öresund, så är arten allmän till talrik i förekommande ålgräsbestånd.
Utfyllnad av det planerade området skulle innebära viss habitatförlust för köpenhamnsmusslorna i området. Eftersom arten gärna bebor ålgräsängar är ytan som går förlorad liten
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(ca 0,035 km2), särskilt i jämförelse med de stora ålgräsområdena i t.ex. Lundåkrabukten,
Lommabukten och i Höllviken. Dessa områden upptar ytor på i storleksordningen 80-90
km2. Den mängd köpenhamnsmusslor som kan finnas i det undersökta området är utgör
en bråkdel jämfört med bestånden norr och söder om undersökningsområdet.

4.4 Fisk
Ett fåtal fynd av fisk påträffades, men undersökningstypen som användes riktar sig huvudsakligen mot ryggradslösa djur i och på sediment. Allmänt förekommer kommersiella
fiskarter såsom torsk, skrubbskädda, öring och abborre i området. Av dessa arter kan endast
skrubbskäddan betraktas som någorlunda stationär. Yrkesfiske sker huvudsakligen längre
norrut i Lommabukten eller längre ut i Öresund på djupare vatten. Området är påverkat
av mänsklig aktivitet framför allt i form av sjöfart in och ut ur hamnarna, med bullerföroreningar som följd. Området är markerat som dumpningsområde (spoil ground) på sjökort
och fiskeförbud råder inom det aktuella utfyllnadsområdet, vilket är en fördel för i området
förekommande fisk.
Fiskförekomst undersöks ofta genom sk provfiske, då provtagning sker vid ett eller ett
fåtal tillfällen. Detta ger dock ger endast en momentan bild av förekomster vid ett givet tillfälle. Förekomst av fisk varierar över året och det skulle krävas orimligt stora insatser för att
ge en komplett bild av fiskförekomsten i området. Man hänvisas då till att göra en erfarenhetsmässig expertbedömning. Fiskbestånd har alltså inte undersökts specifikt, men utifrån
en erfarenhetsmässig bedömning bedöms påverkan på fiskbestånd i området inte bli mer
än högst marginell, då fisken huvudsakligen är rörlig och området är litet till ytan. Undersökningsområdet, vilket utsätts för förhållandevis stark påverkan från mänskliga
aktiviteter, kan inte anses ha högt naturvärde med avseende på fiskförekomst och
habitatförlusten vid en utfyllnad bör inte ge negativa effekter på fiskbestånden i
närliggande områden.

5. REFERENSER
Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, 2017. "Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016."
Sweco, 2019. Bilaga 2 till MKB/TB: Hydrodynamisk modellering. Uppdragsnummer 13007744.
2019-06-28.
Toxicon, 2018. Rapport 062-18. "Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018."
Toxicon, 2016. Rapport 045-16. "Inventering av ålgräs längs Skånes kust 2016."
Toxicon, 2015. Rapport 054-15. "Undersökningar i Hanöbukten. Undersökningar av fintrådiga alger,
epi- och infauna samt fisk under hösten 2015 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län
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6. BILAGOR
Bilaga 1.
Punkter som dokumenterades vid undersökningar utanför Norra Hamnen den 25:e juni
2019. Positioner anges i WGS-84.
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Punkter
N
E
Djup, m
Naturtyp
Ekologisk status VISS
Natura 2000-område
Bedömning video

Filnamn video
Vegetation
Fintrådiga alger, -fast
Fintrådiga alger, löst
Gaffeltång, Furcellaria
Blåstång, Fucus vesiculosus
Sudare, Chorda filum
Ålgräs, Zostera marina
Epifauna i vegetation
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Theodoxus fluviatilis
-kräftdjur
Amphithoe rubricata
Corophium insidiosum
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Gammarus sp.
Idotea baltica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea sp.
Jaera albifrons
Jaera sp.
Lekanesphaera hookeri
Melita palmata
Microdeutopus gryllotalpa
Microdeutopus sp.
Palaemon elegans
Praunus flexuosus
Praunus sp.
Praunus inermis
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
- övriga
Chironomidae sp.
sjustrålig smörbult
skrubbskädda
stensnultra
storspigg
liten havsnål
Antal taxa
Infauna
Rörprovtagare yta (m2 )
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Antal taxa
Antal/m2
Infauna biomassa/prov
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Biomassa g/m2
Totalt observerad taxa

DJUPA
NH22_REF
55,62881667
55,6388
12,98388333
12,99843333
7,0
6,0
Grund marin mjukbottenbotten
Grund marin mjukbotten
måttlig
måttlig
Lerig sandbotten m
Sandig lera m inslag av
inslag av sten o block.
småsten och musselskal.
Total veg. täckn. Ca 75 %. Helt täckt botten av ca 20
cm fintrådiga alger.
NH1_REF

GoPro554

GoPro545

55,64276667
12,99743333
7,0
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lera m inslag av
sten. Helt täckt av
fintrådiga alger.

55,62963333
12,98731667
5,6
Grund marin mjukbotten
måttlig
Lerig, grovsand m inslag
av sten o block. Obs av
sänka med svavelväte o
fintrådig alger under
nedbrytning. Sparsamt
med ålgräs.

NH23_REF

55,63945
13,00175
4,5
Grund marin mjukbotten
måttlig
Fin o grov sand m inslag
av sten o block. Helt täckt
botten av ca 15 cm
fintrådiga alger.

GRUNDA
NH25_REF

55,64078333
13,00533333
5,7
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandbotten m inslag av
sten o block. Friska
ålgräsbestånd.

GoPro567

GoPro553

GoPro544

GoPro568

NH24_REF

NH2_REF

NH26_REF_OVF4_11
55,65083333
13,035
2,7
Grund marin mjukbotten
måttlig
SE0430148
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande
lera.Friska ålgräsbestånd
med fläckar av bar botten
täckt av lösa fintrådiga
alger.
GoPro569
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DJUPA

Punkter
N
E
Djup, m
Naturtyp
Ekologisk status VISS
Natura 2000-område
Bedömning video

NH6_EXP

NH9_EXP

Filnamn video
Vegetation

GoPro556

GoPro558

Fintrådiga alger, -fast
Fintrådiga alger, löst
Gaffeltång, Furcellaria
Blåstång, Fucus vesiculosus
Sudare, Chorda filum
Ålgräs, Zostera marina
Epifauna i vegetation
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Theodoxus fluviatilis
-kräftdjur
Amphithoe rubricata
Corophium insidiosum
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Gammarus sp.
Idotea baltica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea sp.
Jaera albifrons
Jaera sp.
Lekanesphaera hookeri
Melita palmata
Microdeutopus gryllotalpa
Microdeutopus sp.
Palaemon elegans
Praunus flexuosus
Praunus sp.
Praunus inermis
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
- övriga
Chironomidae sp.
sjustrålig smörbult
skrubbskädda
stensnultra
storspigg
liten havsnål
Antal taxa

55,63278333
12,98486667
10,5
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lerbotten m inslag
av sten o block. Moderat
m blåmusslor (15%).

55,6346
12,9873
10,9
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lera m inslag av
sten o block. Mkt lite
vegetation.

NH12_EXP

55,63571667
12,9891
10,4
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande lera.
Sparsamt med blåmussla
(5 %).
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Infauna antal/prov
Rörprovtagare yta (m2 )
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Antal taxa
Antal/m2

0,0083

1

1
7

5
1

5
1807

Infauna biomassa/prov
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Biomassa g/m2

0,0193

0,3426
0,0357

0,1596
0,0061

67,87

Totalt observerade taxa
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BILAGA B1
Punkter
N
E
Djup, m
Naturtyp
Ekologisk status VISS
Natura 2000-område
Bedömning video

Filnamn video
Vegetation
Fintrådiga alger, -fast
Fintrådiga alger, löst
Gaffeltång, Furcellaria
Blåstång, Fucus vesiculosus
Sudare, Chorda filum
Ålgräs, Zostera marina
Epifauna i vegetation
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Theodoxus fluviatilis
-kräftdjur
Amphithoe rubricata
Corophium insidiosum
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Gammarus sp.
Idotea baltica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea sp.
Jaera albifrons
Jaera sp.
Lekanesphaera hookeri
Melita palmata
Microdeutopus gryllotalpa
Microdeutopus sp.
Palaemon elegans
Praunus flexuosus
Praunus sp.
Praunus inermis
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
- övriga
Chironomidae sp.
sjustrålig smörbult
skrubbskädda
stensnultra
storspigg
liten havsnål
Antal taxa
Infauna antal/prov
Rörprovtagare yta (m2 )
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Antal taxa
Antal/m2
Infauna biomassa/prov
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Biomassa g/m2
Totalt observerade taxa

NH3_EXP

NH10_EXP

55,63161667
12,9854
8,1
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande lera.
Huvudsakligen
fastväxande fintrådiga
alger.

55,63435
12,98911667
9,1
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lera m inslag av
sten o block. Måttligt
med vegetation.
Sparsamt med
blåmussla.

GoPro552

GoPro559

MEDELDJUPA
NH13_EXP
55,63525
12,99055
9,1
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lera m inslag av
sten o block. Måttligt
med vegetation.

GoPro548

NH15_EXP

NH16_EXP
55,63645
55,63605
12,99101667
12,99181667
8,7
7,7
Grund marin mjuk/hårdbotten
Grund marin hårdbotten
måttlig
måttlig
Blandad botten m partier Sten- och blockbotten m
av lerig sand och sten- o inslag av finare
sediment. Helt täckt av
blockbotten.
fintrådiga alger.
Strandkrabba.
Stensnultra.

GoPro561

80
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80
<5
-

70
<5
-

-

-

-

x

x

x
x

x
x

GoPro562

80
<5
-

95
<5
-

x
x

x

x
x

x

x

x

x
7

7

0,0083

0,0083

4

2

21

26

1
1
1

x

2
3

1
1

7
3976

4
3614

0,8973

0,0647

0,0673

0,1067

0,2459
0,0657
0,004

0,0707
0,0114

0,013
0,0038

164,13

22,67
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BILAGA B1
Punkter
N
E
Djup, m
Naturtyp
Ekologisk status VISS
Natura 2000-område
Bedömning video

NH4_EXP

55,63151667
12,98728333
5,2
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande lera.
Friska ålgräsbestånd o
lösa fintrådiga alger

55,63296667
12,98778333
6,7
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sandig lera m inslag av
sten o block. Helt täckt av
fintrådiga alger.

NH8_EXP

55,63298333
12,9896
4,9
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande lera.
Sänkor m mjukare botten
o svavelväte. Friska
ålgräsbestånd.
Stensnultra.

MEDELGRUNDA
NH17_EXP

55,63565
12,99326667
4,4
Grund marin hårdbotten
måttlig
Blockbotten bestående av
fyllnadsmassor. Helt
täckt av fintrådiga alger.
Tångräka (Palaemon
elegans). Strandkrabba.
Sudare.

Filnamn video
Vegetation

GoPro555

GoPro550

GoPro557

GoPro563

Fintrådiga alger, -fast
Fintrådiga alger, löst
Gaffeltång, Furcellaria
Blåstång, Fucus vesiculosus
Sudare, Chorda filum
Ålgräs, Zostera marina
Epifauna i vegetation
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Theodoxus fluviatilis
-kräftdjur
Amphithoe rubricata
Corophium insidiosum
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Gammarus sp.
Idotea baltica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea sp.
Jaera albifrons
Jaera sp.
Lekanesphaera hookeri
Melita palmata
Microdeutopus gryllotalpa
Microdeutopus sp.
Palaemon elegans
Praunus flexuosus
Praunus sp.
Praunus inermis
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
- övriga
Chironomidae sp.
sjustrålig smörbult
skrubbskädda
stensnultra
storspigg
liten havsnål
Antal taxa
Infauna antal/prov
Rörprovtagare yta (m2 )
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Antal taxa
Antal/m2
Infauna biomassa/prov
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Biomassa g/m2
Totalt observerade taxa

NH7_EXP
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NH18_EXP

NH19_EXP
55,63753333
55,637
12,99365
12,99395
6,2
5,4
Grund marin hård/mjukbotten
Grund marin mjukbotten
måttlig
måttlig
Sten- och blockbotten m Sand o grov sand m
inslag av sten o enstaka
partier av finare
sediment. Helt täckt av block. Helt täckt av
fintrådiga alger. Fläckar fintrådiga alger.
med svavelväte.

GoPro564
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-

x
x
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GoPro546
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x

17

8

0,0083

0,0083

21
3

4
x

1
1

4

1
1

5
3614

3
723

2,7455
0,0139

0,0096

0,0104
0,0018

0,2181

0,128
0,0036

360,20

17,01
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BILAGA B1
Punkter
N
E
Djup, m
Naturtyp
Ekologisk status VISS
Natura 2000-område
Bedömning video

NH5_EXP

55,63168333
12,98963333
4,0
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande lera.
Friskt men sparsamt
ålgräsbestånd o
fintrådiga alger

55,63401667
12,99061667
2,5
Grund marin hårdbotten
måttlig
Blockbotten bestående av
fyllnadsmassor. Helt
täckt av fasta fintrådiga
alger. Sjustrålig smörbult
o stensnultra. Enstaka
blåstångsplantor.

Filnamn video
Vegetation

GoPro551

GoPro560

Fintrådiga alger, -fast
Fintrådiga alger, löst
Gaffeltång, Furcellaria
Blåstång, Fucus vesiculosus
Sudare, Chorda filum
Ålgräs, Zostera marina
Epifauna i vegetation
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Theodoxus fluviatilis
-kräftdjur
Amphithoe rubricata
Corophium insidiosum
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Gammarus sp.
Idotea baltica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea sp.
Jaera albifrons
Jaera sp.
Lekanesphaera hookeri
Melita palmata
Microdeutopus gryllotalpa
Microdeutopus sp.
Palaemon elegans
Praunus flexuosus
Praunus sp.
Praunus inermis
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
- övriga
Chironomidae sp.
sjustrålig smörbult
skrubbskädda
stensnultra
storspigg
liten havsnål
Antal taxa
Infauna antal/prov
Rörprovtagare yta (m2 )
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Antal taxa
Antal/m2
Infauna biomassa/prov
-musslor och snäckor
Cerastoderma glaucum
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Mya arenaria
Mytilus edulis
Parvicardium hauniense
Peringia cf ulvae
-kräftdjur
Carcinus maenas
Crangon crangon
Cyathura carinata
Gammarus locusta
Gammarus sp.
Microdeutopus sp.
- havsborstmaskar
Hediste diversicolor
Pygospio elegans
- övriga
Oligochaeta sp.
Biomassa g/m2
Totalt observerade taxa

NH11_EXP

GRUNDA
NH14_EXP
55,63476667
12,99145
3,6
Grund marin mjukbotten
måttlig
Sen o block m inslag av
finare sediment. Helt
täckt av fasta fintrådiga
alger.

GoPro547
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NH20_EXP

55,63775
12,99771667
2,8
Grund marin hård/mjukbotten
måttlig
Blandad botten m sand,
sten, block och
mellanliggande
lera.Friska ålgräsbestånd
med fläckar av stenblockbotten täckt av lösa
fintrådiga alger.

GoPro565

GoPro566
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0,0083

0,0083

3

1
20
1
83

59
13

2
2
2
1
1
12

4

7
14578

6
10000

0,0978

0,0159
1,9765
0,0111
0,2589

7,9059
0,0375

0,0236
0,0084
0,0039
0,0013
0,0145
0,068

0,4366

294,30

1014,12
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NH21_EXP

55,6364
12,99463333
3,7
Grund marin mjukbotten
måttlig
Blandad botten m partier
av lerig sand och sten- o
blockbotten.Friska
ålgräsbestånd.
Skrubbskädda
(Plathichthys flesus).
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