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Sammanfattning 

 

Längs den svenska kusten verkar landhöjningen, en process där landet höjs efter den 

senaste istiden. Mest påtaglig är landhöjningen i Östersjön. Till följd av landhöjningen 

avsnörs grunda havsvikar från havet och bildar nya sjöar, så kallade flader, gloflader 

och glon. Målet med denna studie var att undersöka sediment från olika 

provtagningspunkter i en gloflad i Gårdskärsområdet i Lövstabukten (norra Uppland), 

för att se hur fördelningen av olika arter av kransalger varierat i glofladen under åren 

när miljön successivt förändrats. För att undersöka detta har oosporförekomst från 

kransalger i sediment studerats. I det undersökta området får landhöjningen verka 

ganska ostört, vilket gör det intressant att undersöka just detta område. Denna 

undersökning visar att Chara aspera, Chara globularis och Chara tomentosa tidigare 

funnits i den undersökta glofladen. C. aspera förekom vid samtliga fem 

provtagningspunkter och under längst tid, medan C. globularis noterades vid två 

provtagningspunkter och C. tomentosa fanns vid endast en provtagningspunkt och är 

den art som växt i glofladen under de senaste åren. Inga stora skillnader fanns i 

sedimentet mellan de fem olika provtagningspunkterna. Färgen varierade från mossigt 

grön och vattenrik i ytsediment till fast lera i de djupare delarna av sedimentet.    

  

 

 
 
 
 

Nyckelord: gloflad, kransalger, landhöjning, oosporer, sediment, södra Bottenhavet.  
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1. Inledning  

           

 

Kransalger är en grupp växter som lever i söt- och brackvatten och finns spridda på 

kontinenter över hela världen (Blume, Blindow & Dahlke 2009). De kan även 

förekomma i marina vatten (Blindow, Krause, Ljungstrand & Koistinen 2007). Längs 

den svenska östersjökusten återfinns 14 av de 34 arter av kransalger som hittats i 

Sverige (Blindow 2000).                      

Kransalger kan användas som indikatorer för bra vattenkvalitet då de är ganska känsliga 

för övergödning och försvinner ofta tidigt vid övergödning. Växtplatsen för respektive 

art av kransalg påverkar dess utseende och detta medför att det kan vara svårt att se de 

karaktärer som kännetecknar en viss art av kransalger(Blindow m fl. 2007).  

 

Kransalger är oftast sambyggare (hon- och hanorgan finns på samma individ) men kan 

även vara tvåbyggare (hon- och hanorgan finns på olika individer). De honliga 

fortplantningsorganen kallas oogon och de hanliga anteridier (Blindow m fl. 2007). Vid 

reproduktion bildar zygoten ett tjockt hållbart skal runt sig, en så kallad oospor (Blume 

m fl. 2009). Utseendet hos oosporer som exempelvis form och storlek, kan användas vid 

artbestämning, eftersom oosporerna är artspecifika (Rodrigo, Alonso-Guillén & Soulié-

Märsche 2010). Skalet gör oosporer tåliga och de kan bevaras i tusentals år under goda 

förhållanden. Oosporer kan därför vara användbara för att studera hur tidigare 

förhållanden i ett område kan ha sett ut, genom att studera vilka kransalger som tidigare 

funnits i området, eftersom oosporer kan bevaras i sediment (Haas 1994). Förekomsten 

av oosporer kan visa på hur artfördelningen sett ut i ett område. Oosporer kan även 

bevaras i sediment som förkalkade oosporer (Rodrigo m fl. 2010).  

 

Undersökningar av sediment från en avsnörd havsvik samt av förekomst av oosporer 

från kransalger i sediment från dessa, har tidigare utförts av bl.a. Rodrigo m fl. (2010) i 

Spanien. Undersökningar av oosporer har även utförts av bl.a. Blume m fl. (2009) där 

de studerat variation hos oosporer inom närbesläktade Chara taxa.  

                    

När jordytan höjs till följd av att isen från den senaste istiden dragit sig tillbaka (smält 

bort) och vikten från isen försvinner från jordytan är en process som kallas landhöjning 

(Marshak 2008).  

Längs den svenska östersjökusten har grunda havsvikar och nya sjöar längst kusterna 

bildats när de blivit avskiljda från havet på grund av denna landhöjning. En sjö som 

bildas till följd av landhöjningen kallas flad-stadium, men en flad har dock fortfarande 

kontakt med havet i form av små smala öppningar. När öppningen till havet hos en sjö 

ligger över havsnivå, så att vatten från havet bara vid vissa tillfällen når sjön, så kallas 

den för en glo. Det finns mellanstadier av flad respektive glo, exempelvis ung flad (som 

är ett förstadium till flada) och gloflad (som är ett stadium mellan flad och glo) 

(Munsterhjelm 1997).                  
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I de grunda havsvikarna värms vattnet upp snabbt på våren till skillnad från mer öppna 

havsområden och när dessa till följd av landhöjningen avsnörs, så förändras de abiotiska 

och de biotiska förhållandena i viken (Hansen, Wikström & Kautsky 2008).   

 

Sediment är en avsättning lösa berg- och mineraldelar samt organiskt material som 

ansamlas till exempel på botten av en sjö, men inte är hårt sammanfogade. Sediment 

kan vara till exempel sand eller gyttja/dy. Sammanpressning av sediment kan, efter lång 

tid, omvandlas till sedimentära bergarter (Marshak 2008). De översta lagren av 

sediment är yngst och ju längre ner man kommer i sedimentet, ju äldre är sedimentet.   

  

Platsen för undersökningen var en gloflad vid kusten i Gårdskärsområdet i norra 

Uppland (Lövstabukten). Området kännetecknas av att det är låg topografi och stor 

förekomst av block och stenar, både i vattnet och på land och i området finns stränder 

av morän med ofta kalkrik jordmån. I de grunda havsvikarna är bottensedimentet 

näringsrik gyttja som är löst i konsistensen, medan det i de områden där kusten är 

exponerad för vågor domineras av sand som är fast i konsistensen. Landhöjningen i 

detta område är cirka 6 mm/år (Strokirch & Wallström 2008).  

 

Oosporförekomst i sediment kan visa på hur sammansättningen av olika arter av 

kransalger har förändrats under årens lopp. Det är av intresse att studera 

oosporförekomst i sediment för att undersöka vilka arter av kransalger som förekommit 

i en gloflad under åren i Gårdskärsområdet och kanske även visa på hur förhållandena 

varit i glofladen. I delar av detta område (Lövstabukten) har landhöjningen fått verka 

relativt ostört (Strokirch & Wallström 2008). Detta gör området extra intressant att 

undersöka för att se hur artsammansättningen av kransalger har förändrats till följd av 

landhöjningens inverkan.   

 

Syftet med studien var att undersöka hur variationen av olika arter av kransalger har sett 

ut och förändras genom åren vid olika delar i en gloflad i Gårdskärsområdet. Målet med 

denna studie var att studera artförändringen av kransalger över tid på olika platser i en 

gloflad, från utvecklingen från grundhavsvik till gloflada (till följd av landhöjningen). I 

studien har förekomsten av oosporer från kransalger undersökts i sediment. 

Med hjälp av detta kan man möjligen visa på hur förhållandena (exempelvis 

syretillgång) har varierat och hur detta kan ha påverkat artsammansättningen i 

glofladan. 
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2. Material och metoder 

 

2.1 Fältprovtagning 

Provtagning utfördes den 12 mars 2012 vid kusten av Lövstabukten utanför Gårdskär, i 

norra Uppland (Figur 1; koordinater för glofladen är; N 60,62020°, O 17,64160°).  

Prover insamlades från is vid fem olika provtagningspunkter (punkt 1-5) i glofladen 

(Figur 2). Punkterna som valdes var utspridda i olika delar av glofladen respektive ett 

prov i mitten av glofladen (Figur 2). 

 

Figur 1. Karta över Lövstabuktens placering i Sverige och platsen för den undersökta glofladen.  Modifierad efter 

Strokirch & Wallström (2008). 
  

   

 
 

 
Figur 2. Detaljbild av glofladen, de ungefärliga platserna för de fem provtagningspunkterna och  pilen markerar 

platsen för utloppet. Linjens längd motsvarar 50 m. Avritad efter sattellitbild (Google maps) 

Lövstabukten 

Glofladen 

Gårdskär 
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Prov togs med en sedimentprovtagare (Figur 3) utrustad med plexiglasrör (diameter 6,4 

cm). Sedimentet trycktes ut ur röret med en pistong och skivades i åtta delprov om fem 

cm vardera (undantag djupaste provet från hål nr 1 som är fyra cm). Proverna 

överfördes i märkta plastpåsar. Totalt insamlades 40 prover.  

 

 

Figur 3. Provtagningsrör med pistong i nedre delen och en fast satt skivningstillsats på den övre delen.  

 

Två ytvattenprover togs från punkt nr 1 för att bestämma konduktivitet och salthalt i 

glo-fladen. Samtliga prover förvarades efter provtagningen mörkt, i ett kylrum på 

Högskolan i Gävle.       

 

 

2.2 Analys av prover 

Vid analys på lab rördes varje prov om och vikt och volym bestämdes för att bestämma 

densiteten i varje provtagningsskikt.           

Vattenhalten från respektive prov bestämdes genom att 20 cm³ av sedimentet från 

respektive prov torkades i värmeskåp i 105°C under cirka 15 timmar (Broberg 2003). 

Efter detta vägdes proverna en gång till och vattenhalten är skillnaden mellan 

ursprungsvikt och slutvikt (efter torkning).  

Sedimentets färg och konsistens antecknades för att kunna jämföra mellan 

provtagningspunkter och/eller skikt. 

 

  



 

8 

 

 

 

Oosporförekomst bestämdes i 5 cm³ av det omrörda provet vilket silades genom två 

olika silar och dessa hade masktätheten 0,50 mm respektive 0,25 mm. Silarna sköljdes 

under rinnande vatten och vaskades därefter i vattenbad och det som, efter vaskning, var 

kvar i silen med masktätheten 0,25 mm analyserades på oosporförekomst. Proven 

analyserades i stereolupp, i vått tillstånd, i petriskålar märkta med rutmönster i botten 

(för att underlätta den systematiska undersökningen av proven). Oosporer överfördes till 

en separat petriskål för att underlätta artbestämningen. Vid artbestämning av oosporer 

användes karaktärer som längd, bredd och antal ribbor i spiralmönstret på oosporerna 

(se figur 4). För artbestämning användes Haas (1994) och Schubert & Blindow (2004).  

 

Oosporerna fotograferades med hjälp av ett mikroskop utrustad med en kamera.  

Vattnets konduktivitet(lösta joner i vattnet) mättes med en konduktivitetsmätare(712 

Conductometer, Metrohm Ion analysis). Salthalten beräknades enligt Friends of Five 

Creek (2012).   
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3. Resultat  
 

Oosporer från följande arter påträffades i sedimenten: Chara aspera, Chara globularis 

och Chara tomentosa (Figur 4).   

Oosporer observerades i 13 av de totalt 40 undersökta proverna. I samtliga förutom ett 

prov, så återfanns oosporer på 10-30 cm djup i sedimenten. Det enda prov som Chara 

tomentosa fanns i var på 5-10 cm djup (Tabell 1-5).    

 

Konduktiviteten i de två ytvattenproverna var 5, 712 mS/cm respektive 5,635 mS/cm, 

vilket motsvarar en salthalt på 3,5 ‰ respektive 3,4 ‰.  

Sedimenten vid provtagningspunkterna var utseendemässigt ganska lika varandra, de 

två översta skikten (0-10 cm djupnivå) hade mossgrön färg, de fyra skikten i mitten (10-

30 cm djupnivå) gick från mossgrön med lite grå till grå med lite mossgrön färg. De två 

djupaste skikten (30-40 cm djupnivå) var lera och grå i färg. Konsistensen i sedimenten 

gick från mycket lös längst upp till mycket hård i de djupaste skikten. Den tydligaste 

skillnaden kunde observeras mellan de översta och de djupaste skikten, skikten i mitten 

av sedimenten var svåra att urskilja från varandra.    

Vattenhalten varierade ganska mycket mellan de olika skikten (överst-underst), medan 

det var relativt liten variation i vattenhalt vid samma djupnivå mellan de olika 

provtagningspunkternas (Tabell 1-5).  Densiteten varierade från 0,88 g/cm³ till 1,22 

g/cm³, de flesta prover hade dock en densitet runt 1 g/cm³ (Tabell 1-5).  

Ytsediment från punkterna 1 och 5 var rostfärgat, luktade ruttet och innehöll 

svavelbakterier. 

   

 

  

 
a) Chara aspera  b) Chara globularis  c) Chara tomentosa  

 

Figur 4 .  Oosporer av påträffade Chara-arter. Linjernas längd motsvarar 500µm. 
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Tabell 1. Sedimentets vattenhalt (%) och densitet (g/cm³) samt oosporförekomst (antal/cm³) på olika djupnivåer av 

provtagningspunkt 1. 

Sedimentprov 
1 

     Vattenhalt 
%            g/cm³ C. aspera C. globularis C. tomentosa 

0-5 cm 97,28 1,05 0 0 0 

5-10 cm 93,9 0,97 0 0 0 

10-15 cm 89,74 1 0 0 0 

15-20 cm 86,93 0,92 0,2 0 0 

20-25 cm 85,65 0,98 1,2 0,2 0 

25-30 cm 82,24 0,97 0,6 0,2 0 

30-35 cm 70,17 1,11 0 0 0 

35-39 cm 69,49 1,04 0 0 0 

 
 

Tabell 2. Sedimentets vattenhalt (%) och densitet (g/cm³) samt oosporförekomst (antal/cm³) på olika djupnivåer av 

provtagningspunkt 2. 

Sedimentprov 
2      Vattenhalt %           g/cm³ C. aspera C. globularis C. tomentosa 

0-5 cm 96,86 1 0 0 0 

5-10 cm 95,31 1,02 0 0 0,2 

10-15 cm 90,63 1,06 0,2 0 0 

15-20 cm 85,12 0,89 0,4 0,2 0 

20-25 cm 81,4 0,94 0,2 0 0 

25-30 cm 76,07 1,02 0 0 0 

30-35 cm 68,59 1,03 0 0 0 

35-40 cm 67,93 1,08 0 0 0 

 

 

Tabell 3. Sedimentets vattenhalt (%) och densitet (g/cm³) samt oosporförekomst (antal/cm³) på olika djupnivåer av 

provtagningspunkt 3. 

Sedimentprov 
3      Vattenhalt %           g/cm³ C. aspera C. globularis C. tomentosa 

0-5 cm 96,15 0,96 0 0 0 

5-10 cm 92,82 1,18 0 0 0 

10-15 cm 92,12 0,95 0 0 0 

15-20 cm 88,43 0,88 0,8 0 0 

20-25 cm 84,92 0,95 0,2 0 0 

25-30 cm 75,1 1,22 0 0 0 

30-35 cm 71,2 0,98 0 0 0 

35-40 cm 70,71 1 0 0 0 
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Tabell 4. Sedimentets vattenhalt (%) och densitet (g/cm³) samt oosporförekomst (antal/cm³) på olika djupnivåer av 

provtagningspunkt 4. 

Sedimentprov 
4      Vattenhalt %          g/cm³ C. aspera C. globularis C. tomentosa 

0-5 cm 96,51 1 0 0 0 

5-10 cm 92,59 1,06 0 0 0 

10-15 cm 89,64 0,92 0 0 0 

15-20 cm 87,9 0,93 0,2 0 0 

20-25 cm 84,89 1,01 0,2 0 0 

25-30 cm 71,47 1,01 0 0 0 

30-35 cm 67,05 1,02 0 0 0 

35-40 cm 68,2 1,08 0 0 0 

 
 

Tabell 5. Sedimentets vattenhalt (%) och densitet (g/cm³) samt oosporförekomst (antal/cm³) på olika djupnivåer av 

provtagningspunkt 5.  

Sedimentprov 
5       Vattenhalt %            g/cm³ C. aspera C. globularis C. tomentosa 

0-5 cm 98,07 1,01 0 0 0 

5-10 cm 96,41 0,98 0 0 0 

10-15 cm 94,28 1,07 0 0 0 

15-20 cm 89,34 0,93 0 0 0 

20-25 cm 85,34 0,93 0,6 0 0 

25-30 cm 80,11 0,94 0,4 0 0 

30- 35 cm 67,37 1,14 0 0 0 

35-40 cm 64 1,07 0 0 0 
 

 

Chara aspera påträffades vid samtliga provtagningspunkter på djup mellan 10 cm och 

30 cm (Tabell 1-5 och Figur 5), Chara globularis var lite ovanligare och fanns endast 

vid två punkter (1 och 2), på djup mellan 15 cm och 30 cm (Tabell 1 och 2 och Figur 6). 

Chara tomentosa fanns endast vid punkt 2, på djup mellan 5 cm och 10 cm (Tabell 1 

och Figur 7).  

Den provtagningspunkt med flest arter var lokal 2 där alla tre arterna var representerade, 

vid punkt 1 fanns två av arterna representerade (C. aspera och C. globularis) medan det 

vid punkt 3, 4 och 5 endast fanns en art representerad, C. aspera.   
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Figur 5. Fördelningen av oosporer från C. aspera (antal/5 cm³) på olika djupnivåer i sediment för olika 

provtagningspunkter i glofladen. 

 
 

 
 

Figur 6. Fördelningen av oosporer från C. globularis (antal/5 cm³) på olika djupnivåer i sediment för olika 

provtagningspunkter glofladen. 
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Figur 7. Fördelningen av oosporer från C. tomentosa (antal/5 cm³) på olika djupnivåer i sediment för olika 

provtagningspunkter i glofladen. 

 

Det var en signifikant negativ korrelation mellan vattenhalten och densiteten på 

proverna, så att de prover som hade en lägre vattenhalt hade en ökad densitet (r = - 

0.317, p= 0.046, n = 40). Det var också en negativ korrelation mellan provets densitet 

och antal oosporer av C. aspera (r = 0.560, p = 0.001, n = 40, figur 8). Det fanns dock 

ingen korrelation mellan vattenhalt och antal oosporer av C. aspera (r= -0.042, p = 

0.79). (Inga korrelationer utfördes för de andra två arterna eftersom de var så sällsynta i 

denna studie). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Antalet oosporer av C. aspera i relation till densitet. 
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4. Diskussion 

  

Denna studie visar att de arter av kransalger som finns i denna gloflad är Chara aspera 

(10-30 cm djupnivå), Chara globularis (15-30 cm djupnivå) och Chara tomentosa (5-10 

cm djupnivå). C. aspera fanns vid alla provtagningspunkter medan C. globularis fanns 

vid två provtagningspunkter (punkt 1 och 2) och C. tomentosa vid endast en av 

provtagningspunkterna (punkt 2). Detta tyder på att det inte har funnits några kransalger 

i området från början, när detta område fortfarande var hav med inget eller mycket lite 

organiskt sediment på botten (lerigt sediment härstammar från havsbotten). De första 

arterna som började växa här var C. aspera och C. globularis och när dessa arter 

började växa fanns det troligen organiskt sediment på botten av havsviken. C. aspera 

har funnits lite längre i området och i lite högre frekvens än C. globularis. Denna studie 

indikerar att när C. aspera och C. globularis försvunnit i området så har C. tomentosa 

börjar växa där och detta i sin tur antyder på att det har skett en förändring i 

artsammansättningen under denna tid.      

 

Här nedan redovisas ett antal tänkbara förklaringar till denna fördelning av Chara-arter i 

glofladen.  

 

Generellt så är C. tomentosa en relativt tålig art av kransalger och kan överleva ganska 

länge under anaeroba förhållanden jämfört med flera andra arter av kransalger. 

(Munsterhjelm 1997) Vilket kan förklara varför C. tomentosa återfanns i den övre delen 

sedimentet och inte C. aspera och C. globularis. Detta då förekomsten av 

svavelbakterier och lukten av ruttet i sedimenten tyder på att det är eller nyligen varit 

syrefritt i glofladen.  

 

I Sverige är C. aspera är den vanligast förekommande arten kransalger (Blindow m fl. 

2000). I denna studie var också C. aspera den mest frekventa arten av kransalger i 

glofladen, den fanns vid alla fem provtagningspunkterna och detta indikerar att den 

tidigare varit vanlig i området.                   

Strokirch & Wallström (2008) har funnit C. aspera i andra undersökta gloflader i 

Lövstabukten. De fann C. globularis i gloer och i en fjärd i Lövstabukten och C. 

globularis återfanns i denna studie i den undersökta glofladen, vilket Strokirch & 

Wallström (2008) inte funnit i de gloflader de undersökt i detta område.  

På grund av landhöjningen påverkas både abiotiska och biotiska faktorer med tiden, 

t.ex. så minskar djupet i området och utbytet av vatten från havet (Hansen m fl. 2008). 

Både Hansen m fl. (2008) och Munsterhjelm (1997) har visat att även artrikedomen och 

biomassan minskar ju mer isolerat ett område blir och ju mindre havsvatten som flödar 

in. Detta överensstämmer även med resultatet i denna undersökning, det vill säga att 

artrikedomen, i detta fall av kransalger, minskar ju mer isolerad ett område blir.  I denna 

studie observerades nästa inga oosporer vid 0-15 cm djupnivå (dvs. under den senaste 

tiden, då det blivit mer isolerat), med undantag för provtagningspunkt 2, (Figur 5-7).
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Variation hos oosporer inom taxa, bland populationer och inom samma population gör 

att det kan vara svårt att artbestämma oosporer (Blume m fl. 2009). I denna studie har 

det varit svårt att artbestämma oosporerna, eftersom bestämningsnyckeln av Haas 

(1994) främst är avsedd för artbestämning av kransalger i Centraleuropa och kan därför 

vara lite missvisande. I Schubert & Blindow (2004), som också användes vid 

artbestämningen, fanns ingen nyckel, bara bilder och beskrivning av karaktärer. Vissa 

oosporer var genomskinliga vilket tyder på att dessa är ”döda” (några av C. globularis) 

och då kan få en annan färg, vilket också försvårar artbestämningen. Det har varit 

svårast att artbestämma C. globularis eftersom arter, som exempelvis Chara intermedia 

och Chara baltica, har oosporer som liknar C. globularis oosporer. Eftersom både C. 

intermedia och C. baltica tidigare har påträffats i Lövstabuktens gloflader och glon 

(Strokirch & Wallström 2008), kan det i denna studie finnas risk att bestämningen av C. 

globularis blir lite osäkrare.  

 

Blume m fl. (2009) visade i sin studie på att torra oosporer är kortare och smalare än 

våta oosporer, vilket därmed kan påverka artbestämningen. Oosporerna artbestämdes 

och förvarades i vått tillstånd. Det var även en liten mängd sediment som undersöktes 

från respektive djupnivå och få oosporer återfanns (ibland endast en) men trots att 

skikten av sedimenten (vid respektive djupnivå) blandades innan analys, så är det inte 

helt säkert att dessa 5 cm³ som undersöktes var representativa för just det 

sedimentdjupet i just den delen av glofladen. Dessa faktorer gör att bestämningen av 

mängden oosporer blir lite osäkrare.   

 

Tydliga skillnader kunde urskiljas mellan ytsedimentet och de djupaste delarna av 

sedimenten, där de två ytligaste skikten (0-10 cm djupnivå) var mycket vattniga 

(vattenhalt cirka 98-92 %) och mossgröna till färgen, medan de två djupaste skikten 

(30-40 cm djupnivå) var leriga och mycket hårda i konsistensen. Det fanns dock ingen 

korrelation mellan vattenhalt och antal oosporer av C. aspera. Skikten mellan dessa två 

nämnda skikt (dvs. de som låg mellan 10-30 cm djupnivå) var svåra att skilja från 

varandra och det var i dessa skikt (10-30 cm djupnivå) som nästan alla oosporer 

observerades (undantag C. tomentosa som fanns på 5-10 cm djupnivå).  

Det var dock en signifikant negativ korrelation mellan densiteten i proverna och antalet 

oosporer av C. aspera. Vilket innebär att ju högre densitet sedimentet hade ju färre 

oosporer återfanns i provet. Förklaringar till detta kan möjligtvis vara att om det finns 

mer organiskt material (som har lägre densitet än lera), då finns det mer oosporer av C. 

aspera. Eftersom det inte heller fanns någon korrelation mellan vattenhalt och antalet 

oosporer av C. aspera, kan kanske detta vara en möjlig förklaring.           
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Studien visar att C. aspera har funnits vid samtliga undersökta provtagningspunkter i 

glofladen, dock inte tidigt i glofladans historia när det var lerig havsbotten (med mycket 

lite eller inget organiskt sediment) och under de senaste åren. C. globularis och C. 

tomentosa har endast funnits vid två respektive en av de undersökta 

provtagningspunkterna och mycket få i antal. C. tomentosa är den art som varit 

representerad den senaste tiden. Kanske är det så att det helt enkelt inte är någon stor 

artvariation mellan olika delar i glofladen, men att artrikedomen av kransalger generellt 

verkar minska i glofladen ju mer isolerad den blir, detta då färre oosporer observerades i 

de ytligare sedimenten.  

 

Metoden som användes, att undersöka oosporer i sediment från en avsnörd havsvik, likt 

Rodrigo m fl. (2010), gav användbara resultat och ger en överblick i hur fördelningen av 

arter av kransalger sett ut vid olika provtagningspunkter i glofladen.  

 

I vidare studier borde fler prover tas och framförallt borde en större mängd sediment 

undersökas för att få ett tydligare resultat.      
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