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Sammendrag 

Ytre Hvaler nasjonalpark ble opprettet i 2009 for å bevare urørt natur i et marint miljø. 

Samtidig er nasjonalparken et viktig rekreasjonsområde for mange mennesker, og fjæresonen 

kan lett påvirkes av menneskelig aktivitet på grunn av sin tilgjengelighet. I denne kvalitative 

fjæresoneundersøkelsen har det blitt samlet inn og identifisert makroalger og assosierte dyr 

fra 7 stasjoner i Ytre Hvaler nasjonalpark. Innsamlingene ble gjort til to sesonger (mars-april 

og august), og metoden som er benyttet er snorkling og håndplukking. Det er også laget 

soneringsprofiler fra alle stasjoner ved hver sesong. På lab ble artene identifisert ved 

mikroskopi og med tilgjengelig litteratur, og det ble laget herbarium og preparatsamling av 

identifiserte arter. Totalt er det registrert 66 taksa makroalger og 32 taksa dyr fra 

innsamlingene. Det er en tydelig endring i dominerende algearter fra vår til høst, mens dette 

ikke er like tydelig for dyrene. Det er også undersøkt hvordan salinitet og eksponering virker 

inn på artsantall, men ingen tydelige trender er registrert. De to faktorene ser ut til å ha effekt 

på artssammensetningen på stasjonene, hvor stasjoner med liknende eksponeringsgrad og 

liknende salinitet har liknende artssammensetning. Undersøkelsen tar også for seg 

fjærepytters artsantall relatert til deres horisontale avstand til havet. Her er ingen tydelig 

sammenheng påvist.  
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1 Innledning 

1.1 Fjæresonens økologi 

Fjæresonen, også kalt litoralsonen, er et område i fjæra som er preget av svært varierende 

forhold. Tidevannssykluser vil gjøre at svaberg som i et øyeblikk er neddykket i vann bare 

noen timer senere ligger tørrlagt. Til tross for varierende og krevende forhold i fjæra finner 

man en stor diversitet her, og man kan finne blant annet rød-, brun- og grønnalger, mollusker, 

krepsdyr og pigghuder på relativt grunne farvann (Lewis, 1964). Artene har ulike 

toleransegrenser for de fysiske faktorene og nettopp ulike toleransegrenser gjør at de fordeler 

seg vertikalt i noe som kalles en sonering (Kaiser et al., 2011). Dette beskrives i nærmere 

detalj i et senere avsnitt.  

1.1.1 Fysiske forhold i fjæra som påvirker dyr og algers utbredelse 

Som sagt er fjæresonen blant annet påvirket av tidevann som hever og senker havnivået, og 

med det bløtlegger og tørker ut organismene som lever her. Forskjellen mellom høy- og 

lavvann varierer både over tid og geografi (Kaiser et al., 2011; Rueness, 1977). Tidevannet vil 

være med på å forme artenes utbredelse og soneringsmønster, da deres øvre voksegrense 

bestemmes av hvor mye vann algene kan miste. I tillegg er vannstanden med på å påvirke 

hvilke temperaturer og saliniteter organismene i tidevannssonen utsettes for (Dipper et al., 

1988; Kaiser et al., 2011; Lewis, 1964). Med lavvann og tørke vil også temperaturen 

organismene opplever endres. Er organismene neddykket i havvann er temperaturen ganske 

konstant og lik som i havet, mens den ved lavvann og tørrlegging vil være likere 

lufttemperaturen. Er lufttemperaturen høy vil vanntapet da være høyt for organismene (Lewis, 

1964). Vanntapet kan midlertidig reduseres f.eks. ved at organismer vokser tett for å holde på 

vannet, at sprekker i fjellet og steinformasjoner holder på vann og at bølger vil kunne sprøyte 

noe vann på området og bløte det til en viss grad (Dipper et al., 1988; Lewis, 1964).  

Tidevann vil også påvirke hvilke saliniteter dyr og alger i fjæra opplever. Ved høyvann vil 

saliniteten være lik den i havet, mens det ved lavvann kombinert med regn vil det være 

omtrentlige ferskvannsforhold organismene lever i. Også en lokasjons plassering i forhold til 

eventuelle elvemunninger vil påvirke saliniteten i et område, og artenes evne til å tåle 

fluktuerende saltkonsentrasjoner varierer i stor grad (Lüning, 1990; Rueness, 1977).  
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Fjæresonen er også der store krefter avsettes når bølgene treffer land. Bølgene og kreftene de 

bringer med seg kan gjøre det svært vanskelig å leve i fjæresonen, da de dytter og trekker på 

organismene som lever der, og kan både fysisk skade dem og rive dem løs fra et eventuelt 

underlag de er festet til. Samtidig bringer bølger med seg næringsstoffer til fastsittende 

organismer (Dipper et al., 1988). Vannets bevegelse er en viktig økologisk faktor med en 

virkning som avhenger av mange forhold. Eksponeringen kan være vanskelig å måle, men 

dette kan være nyttig ettersom artssammensetningen ofte er påvirket av hvor eksponert eller 

beskyttet et område er (Rueness, 1977). En måte å måle eksponeringsgraden til et område er 

hvor stor distanse vinden kan blåse uavbrutt, og dermed lage større og større bølger. Dette 

kalles «fetch», og i tillegg til vindens uavbrutte distanse avhenger den også av blant annet 

dominerende vindretning og lokal topografi (Lewis, 1964). Artssammensetningen av alger er 

ofte tett knyttet sammen med assosiert fauna, da mange av dyrene er avhengige av tangbelter 

som sitt levested i fjæra (Walday et al., 2012).  

1.1.2 Sonering 

Som sagt vil artenes ulike toleransegrenser gjøre at de fordeler seg langs gradienter i et 

mønster som kalles vertikal sonering. Men ikke bare fysiske forhold vil påvirke artenes 

utbredelse, men også biologiske faktorer som konkurranse med andre arter (Kaiser et al., 

2011; Rueness, 1977). Den øvre voksegrensen til en art bestemmes som regel av fysiske 

forhold som tørketoleranse og temperaturtoleranse, mens den nedre grensen bestemmes 

hovedsakelig av konkurranse med andre arter. Dette forklares med at det er lettest å leve 

under vann da forholdene her er mer konstante, og derfor blir konkurransen om de 

dyptliggende vokseplassene stor. De mindre konkurransedyktige artene må derfor vokse 

høyere i tøffere forhold fordi de taper konkurransen med artene som vokser lenger ned. Deres 

toleransegrenser for de ulike fysiske faktorene vil da bestemme hvor høyt de kan vokse 

(Kaiser et al., 2011).  

Som regel følger soneringen et bestemt mønster over større områder og er liknende også 

universelt, men har lokale variasjoner som følge av f.eks. ulik eksponering og konkurranse 

mellom artene som lever der (Dipper et al., 1988; Kaiser et al., 2011). Fjæra deles inn i flere 

soner. Dette ble tidligere gjort etter grenser for høy- og lavvann,  men i dag gjøres dette etter 

biologiske markører (Kaiser et al., 2011; Lewis, 1961; Rueness, 1977). Følgende beskrivelse 
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av soneinndelinger følger Rueness (1977), da denne er tilpasset for arter man finner som 

sonemarkører i norske hav: 

• Supralitoralsonen: Kan beskrives som en sprøytsone med tilførsel av vann fra 

bølgesprøyt over ekstreme høyvannivåer. Store bølger på eksponerte steder gir mer 

bølgesprut, mens på beskyttede steder vil sprutsonen være mindre og da også sonens 

utbredelse. Sonens øvre grense settes av den øvre grensen til laven Verrucaria maura, 

mens den nedre grensen settes til øvre grense for rurbeltet. Som regel består 

supralitoralen av arter som lager brunsvarte belegg som f.eks. Calothrix scopulorum.  

• Litoralsonen: Som regel omfatter denne sonen områder som neddykkes og tørkes av 

flo og fjære, men påvirkes også av eksponeringen. Den øvre grensen settes av et belte 

av tett rurvekst, mens den nedre grensen settes ved den øvre grensen av Fucus 

serratus.  

• Sublitoralsonen: Sonen begynner ved den øvre voksegrensen til Fucus serratus og 

fortsetter ned til algeveksten tar slutt. Dette bestemmes av lysilførselen. I Norge vil 

sonen være på omtrentlig 40-50 m. Sonen er til enhver tid neddykket i vann.  

1.1.3 Fjærepytter 

Fjærepytter er fjellformasjoner i litoralsonen som til tider vil oversvømmes av høyvannet. 

Hvor nærme havoverflaten de ligger vil påvirke hvor ofte dette skjer, og avgjør da hvordan 

forholdene er i fjærepytten. Når fjærepyttene oversømmes av høyvann, vil de ha samme 

forhold som havet ellers, mens de ved lavvann i større grad påvirkes av forholdene i lufta. For 

eksempel vil saliniteten variere stort og være høy ved høye temperaturer og mye fordamping, 

mens den kan senkes til nærmest ferskvannsforhold ved kraftig regn (Lewis, 1964). Dette gjør 

at euryhaline arter, som tåler store variasjoner i salinitet, ofte vokser i fjærepytter. Et 

eksempel er Ulva intestinalis (Rueness, 1977). Jo høyere fjærepyttene ligger, jo mer sensitive 

er de for å endre seg etter forholdene i lufta fordi de sjeldnere får tilførsel av havvann fra 

tidevann eller bølger. Jo større og dypere pytter, jo mer likner de på havet, mens de små og 

grunne fjærepyttene er mer sensitive for endringer i stråling, regn og temperaturer. Til tross 

for stressende forhold kan man finne store artsantall i fjærepytter, både for alger og dyr og 

som regel er flere arter i fjærepyttene som aldri tørker ut. Typiske dyr som lever i fjærepytter 

er Littorina saxatilis og krepsdyrene Idotea og Jaera (Lewis, 1964).  
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1.2 Ytre Hvaler nasjonalpark 

Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges første marine nasjonalpark. Nasjonalparken ble opprettet i 

2009 og omfatter 340 km2 havområder i tillegg til 14km2 landområder i tilknytning til havet 

(se figur 1) (Bjar, 2013). Opprettelsen er ble gjort som et samarbeid med Kosterhavets 

nationalpark i Sverige (Direktoratet for Naturforvaltning, 2009), og man her derfor et svært 

stort område av vernet natur på tvers av landegrensen. Nasjonalparken består av en variert 

natur, og har blant annet kystskog og glatte svaberg over havet, og tareskog og korallrev 

under havoverflaten. Tislerrevet er beskrevet som verdens største innenskjærs 

kaldvannskorallrev, og det er også funnet en rekke sjeldne og truede arter av blant annet alger 

(Direktoratet for Naturforvaltning, 2009). Parken er også hekkested for en rekke sjeldne 

fugler, og et viktig leveområde for steinkobbe i Oslofjorden (Bjar, 2013). I tillegg til diversitet 

av arter er også topografien og bunnforholdene i nasjonalparken unik (Klima- og 

miljødepartementet, 2013). Nasjonalparkens dypest punkt ligger på ca 470 m, samtidig finnes 

grunne partier og skjær som bryter med havoverflaten. Langs forkastningsformasjonen 

Hvalerrenna ligger også en 200m høy undersjøisk, vertikal fjellvegg (Miljødirektoratet, 

2013a). Parken har også spesielle marine egenskaper som på grunn av Glommas utløp nord 

for nasjonalparken sammen med andre forhold, gir mulighet for høy biodiversitet (Klima- og 

miljødepartementet, 2013; Walday et al., 2006).  

 

Figur 1: Kart over Ytre Hvaler nasjonalpark, hvor grensen til parken vises med den grønne linjen. Kartet er 

hentet fra Statens Kartverk (2018).  
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Den unike naturen og det store biologiske mangfoldet gjorde at akkurat Hvalerområdet ble 

valgt ut som nasjonalpark. Opprettelsen skal være med på å bevare både det undersjøiske 

landskapet, og økosystemer knyttet til hav og kyst. Dette skal sikre at det bevares et 

«egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge» (Forskrift om Ytre 

Hvaler nasjonalpark, 2009). Menneskelig aktivitet kan blant annet forstyrre hekkende sjøfugl, 

og bunntråling kan ødelegge de unike korallrevene, og derfor begrenses næringsaktivitet og 

menneskelig aktivitet som kan skade naturen (Bjar, 2013; Klima- og miljødepartementet, 

2013).  

1.2.1 Nasjonalparkens betydning  

Som tidligere skrevet ble Ytre Hvaler nasjonalpark opprettet for å bevare og beskytte urørt 

natur i et marint miljø. Økende aktivitetsnivå langs kysten og i havområdet truer mangfoldet, 

og mange av de kystnære og marine miljøene er sårbare for menneskelig aktivitet 

(Miljødirektoratet, 2014, 2016b). Nasjonalparker skal sikre at naturen ikke forstyrres og at 

arter av planter og dyr ikke utryddes (Miljødirektoratet, 2013b), og Ytre Hvaler nasjonalpark 

kan derfor ses på som en del av den helhetlige forvaltningen av økosystemer i kyst- og 

havområder hvor «særegne og representative økosystemer og landskap skal bevares» 

(Naturmangfoldloven - nml, 2009). 

Samtidig som det er viktig å bevare kysten er det også et viktig rekreasjonsområde for mange 

mennesker, og en stor del av den norske befolkningen er bosatt i kystnære områder 

(Miljødirektoratet, 2016b). Selv om en nasjonalpark legger begrensinger på hvilke aktiviteter 

som kan bedrives i et slikt vernet område, legges det også vekt på at bevaringen skal 

muliggjøre rekreasjons- og fritidsaktiviteter innenfor nasjonalparkens grenser (Klima- og 

miljødepartementet, 2013; Naturmangfoldloven - nml, 2009). Verningen kan ses på som en 

del av at forvaltningen skal bevare naturen slik at også fremtidige generasjoner kan oppleve 

mangfoldet vi ser i dag. Samtidig kan nasjonalparken ha stor nytte pedagogisk og 

vitenskapelig, og undervisningstilbud og kurs kan være med på å øke oppmerksomheten og gi 

kunnskaper om biologisk mangfold i havet og nytten av det.  

Den store betydningen marine nasjonalparker har, har resultert i at det i dag finnes flere 

marine nasjonalparker i Norge, hvorav 4 ligger i Skagerrak (Miljødirektoratet, 2017a).   
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1.2.2 Hydrografi 

Nasjonalparken påvirkes av vann fra Kattegat/Østersjøen, Nordsjøen og av Atlanterhavsvann, 

i tillegg til lokale tilstrømninger fra ferskvannskilder som Glomma (Walday et al., 2006). 

Saltholdigheten overskrider sjelden 25 psu, med unntak av de ytre delene av parken. Man kan 

dele vannmassene i Skagerrakområdet i hovedgrupper som vist i tabell 1 (Danielssen et al., 

1996; Gjøsæter & Danielssen, 2005; Walday et al., 2006). 

Tabell 1: Oversikt over vannmasser i nasjonalparken, deres salinitet, dybdefordeling og opprinnelse. 

Vannmasser Salinitet (psu) Dybde (m) Opprinnelse 

Brakkvann >25 0-5m Glomma 

Skagerrak-kystvann 25-32 0-25 Østersjøen, Glomma 

og sørlige deler av 

Nordsjøen 

Dypvann fra 

Skagerrak 

32-35 25-200 Sentrale deler av 

Nordsjøen og 

Østersjøen 

Atlantisk vann <35 >150 Norskehavet via 

nordlige Nordsjøen 

Det er utstrømmende vann fra Østersjøen med lav saltholdighet samt elvetilførsel av 

ferskvann som er med på å lage et brakkvannslag på omtrentlig 5 m tykkelse i overflaten. 

Under overflatestrømmen fra Glomma nord i parken vil saltere sjøvann strømme inn (Walday 

et al., 2006). Det er i overflatelaget av brakkvann det som regel er store svingninger i 

temperatur og salinitet, og spesielt på våren grunnet tilførsel av vann fra baltiske hav. Andre 

større svingninger i temperatur og salinitet begrenser seg hovedsakelig til de øvre 150 

meterne av vannmassen. Det har de siste årene vært milde vintre og varme somrer i ytre 

Oslofjord (Gjøsæter & Danielssen, 2005). 

Drivkreftene for strømforhold i parken er hovedsakelig lokal vind og strømmer fra Skagerrak 

(Walday et al., 2006). Da det er relativt liten tidevannsforskjell (24 cm forskjell på middel 

høyvann og middel lavvann) vil disse strømmene ha liten virkning, samt at dette resulterer i 

en liten tidevannssone. I tillegg er det en liten påvirkning på strømforholdene fra Glomma. 

Parken har sterke dyptvannsstrømmer som bringer med seg næringsrikt vann og som 
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muliggjør koralldannelsen i parken. Parken beskrives som eksponert for bølger på parkens 

ytterside, mens den blir mer beskyttet i indre områder (se figur 2) (Walday et al., 2006).  

 

Figur 2: Figuren viser bølgeeksponeringen i Ytre Hvaler etter habitatklassifiseringsprogrammet EUNIS. Figuren 

er hentet fra Walday et al. (2006).  

Undersøkelser av tilførsel av næringsstoffer til Ytre Oslofjord viser at jordbruk tilfører mest 

næringssalter (fosfor og nitrogen) i Hvalerområdet, og det er økende tilførsel av 

næringsstoffer fra Glomma (Naustvoll et al., 2016). Oksygenforholdene i parken beskrives 

som gode (Gjøsæter & Danielssen, 2005).  

1.3 Tidligere undersøkelser i Ytre Oslofjord 

Blant de tidligste og omfattende undersøkelsene gjort i ytre del av Oslofjorden finner man 

Sundene (1953), som er publisert i form av en doktoravhandling over undersøkelser gjort i 

tidsrommene 1940-1942 og 1947-1952. Avhandlingen omfatter både undersøkelser av supra- 

og sublitoralen i tillegg til litoralsonen. Totalt ble det registrert 106 algearter i ytre deler av 

Oslofjorden. I tillegg til omfattende undersøkelser av algevegetasjonen ble det også laget 

soneringsprofiler for stasjonene som ble besøkt. Funnene gjort av Sundene ble fulgt opp i en 

rapport av Fredriksen og Rueness (1990) som gjenbesøkte 8 av Sundenes stasjoner i 

sammenheng med kartlegging av eutrofisituasjonen i Oslofjorden. To av disse stasjonene – 

Torbjørnskjær og Akerøya – ligger innenfor dagens nasjonalpark. Også denne undersøkelsen 
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omfattet både litoralen og sublitoralen og inkluderte soneringsprofiler for stasjonene. Totalt 

ble det her registrert 148 arter.  

Andre undersøkelser som er gjort i Ytre Oslofjord inkluderer Knutzen (1974) som ved 

dykking undersøkte 8 stasjoner i Hvalerområdet og rundt Glommas utløp, Bokn (1984) som 

undersøkte organismer fra 0-2 m dybde hvorav 3 stasjoner er innenfor og flere ligger langs 

grensen til dagens nasjonalpark, Moy og Walday (1996) som i fjæresonen fant 68 taxa av 

makroalger og Karlsson (1995) som undersøker området mellom Heia og Torbjørnskjær og 

delvis følger opp resultatene fra Fredriksen og Rueness (1990). I sammenheng med 

opprettelsen av nasjonalparken i 2009 ble en stor mengde undersøkelser gjort, og Walday et 

al. (2006) laget en konsekvensutredning som blant annet undersøkte makroalgene i området.  

I tillegg til dette utfører Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for Vannforskning 

(NIVA) jevnlige undersøkelser for Fagrådet for Ytre Oslofjord (tidligere undersøkelser ble 

gjort av Det Norske Veritas), som en del av et overvåkningsprogram for eutrofiering i Ytre 

Oslofjord. Undersøkelsene resulterer i årlige rapporter, 5-årsrapporter og fagrapporter, hvor 

sistnevnte kategori blant annet omfatter Naustvoll et al. (2016) sin undersøkelse av 

vannmassene og Borgersen og Walday (2016) sin undersøkelse av bløtbunnsfauna. Det er 

viktig å presisere at overvåkningen ikke er undersøkelser med nasjonalparken i fokus, men at 

noen stasjoner til tider ligger innenfor nasjonalparkens grenser. Både 5-årsrapporten fra 2006 

(Dragsund et al., 2006) og fra 2012 (Walday et al., 2012) omfatter flere stasjoner innenfor 

nasjonalparkens grenser, og begge undersøker makroalger på grunt vann. Resultatene fra 

2012 ble igjen fulgt opp av hardbunnsundersøkelser i Gitmark et al. (2015) og Gitmark et al. 

(2017), og i disse rapportene er det også utført egne undersøkelser i fjæresonen. Det er funnet 

en økning i taksa fra rapporten i 2012 og frem til rapporten i 2017, til tross for at færre 

stasjoner er undersøkt. HI og NIVA har også undersøkelser for overvåkningsprogrammet 

Økosystemovervåkning i kystvann (ØKOKYST). Her kartlegges ulike komponenter i 

økosystemer langs kysten for å kunne se hvilke effekter eutrofiering og til dels 

klimaendringer har på økosystemene. I overvåkningen inkluderes blant annet 

hardbunnsundersøkelser av dyr og alger på to stasjoner i Hvalerområdet (Moy et al., 2017).  

De omfattende undersøkelsene av Oslofjorden over lang tid, kan vise en betydelig endring i 

forholdene i Hvalerområdet. Siden Knutzen (1974) sine undersøkelser av effekter fra 

avløpsvann fra Kronos Titan ved Glommas utløp og omegn, og frem til Gitmark et al. (2017) 

sine undersøkelser i 2016 kan man se at forholdene i parken er betydelig endret. Da området 
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tidligere var svært preget av fabrikkutslipp i Glomma, viser nyere undersøkelser og 

overvåkningsprogrammer at forholdene er betydelig forbedret og at man blant annet finner 

flere arter av alger og dyr enn tidligere.  

1.4 Målsetting og motivasjon 

Oppgavens hensikt er å foreta en kvalitativ undersøkelse av fjæresonen med kartlegging av 

makroalger og deres assosierte fauna. Hovedmålet for oppgaven blir å besvare spørsmålet 

«Hvilke makroalger og assosierte dyr finnes i fjæresonen i Ytre Hvaler Nasjonalpark?». Dette 

vil sammenliknes med tidligere undersøkelser som er gjort i området. Oppgaven omfatter at 

alger og dyr har blitt samlet inn og identifisert ned til laveste mulige taksonomiske nivå. Det 

undersøkte området er en nasjonalpark, og det er derfor stor interesse å få undersøkt hvilket 

mangfold som finnes her. Det er ikke tidligere gjort noen ren undersøkelse av fjæresonens 

mangfold i nasjonalparken, og denne undersøkelsen kan derfor være grunnlag som referanse 

for liknende undersøkelser på senere tidspunkter.  

 

Masteroppgaven er av personlig nytte for å oppnå tittelen lektor i biologi og kjemi. Erfaring 

med feltarbeid og kunnskaper om identifisering av arter er viktige egenskaper for en lærer, da 

Utdanningsdirektoratet (2006) legger vekt på å bruke naturen som læringsarena i læreplanen 

for biologi. Det fremheves også at feltarbeid er en grunnleggende egenskap for å få god 

biologisk forståelse. Fjæra er et område som er lett tilgjengelig langs kysten (Kaiser et al., 

2011), og egner seg derfor godt for praktiske undersøkelser i skolen. 

For å innfri oppgavens hensikt er det er laget følgende delmål for oppgaven:  

• Hvordan varierer de dominerende artene med sesong? 

• Hvordan påvirker salinitet diversiteten i form av antall arter? 

• Hvordan påvirker eksponering fordelingen av arter horisontalt og vertikalt? 

• Er det forskjell i antall arter mellom fjærepytter og havet, og hvordan endrer dette seg 

med avstanden mellom de to? 
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2 Materiale og metoder 

2.1 Feltområdet 

Innsamlingen ble gjort i to perioder i Ytre Hvaler Nasjonalpark. Nasjonalparken er en del av 

ytre Oslofjord, og ble opprettet i 2009 (se introduksjon). Siden denne perioden har naturen her 

vært vernet og biologien skal derfor i liten grad være påvirket av menneskelig aktivitet i 

området. Innenfor nasjonalparken ble 7 lokaliteter undersøkt (figur 3, tabell 2). Lokalitetene 

ble valgt med tanke på å være fordelt omkring i hele nasjonalparken, samt med ulik 

eksponeringsgrad.  

 

Figur 3: Oversikt over stasjonenes plassering i nasjonalparken. Kartet er bearbeidet og hentet på Kartverkets 

nettsider (Statens Kartverk, 2018).  
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Tabell 2: Geografisk plassering (GPS-koordinater), innsamlingsdatoer og stasjonsnavn for de ulike lokalitetene.  

Stasjon Breddegrad Lengdegrad Innsamling 

vår 

Innsamling 

høst 

Stasjonsnavn 

1 58°57'33.40"N 10°52'28.50"Ø 01.04.17 

Kl. 13.30 

21.08.17 

Kl.10.40 

Heia øst (GPS002) 

2 58°59'19.80"N 10°55'24.80"Ø 02.04.17 

Kl.10.00 

19.08.17 

Kl.13.50 

Alne øst (GPS004) 

3 59° 3'24.03"N 10°52'47.02"Ø 02.04.17 

Kl.13.30 

20.08.17 

Kl.10.20 

Akerøya nord 

(GPS006) 

4 58°59'50.10"N 10°46'54.90"Ø 03.04.17 

Kl.10.00 

22.08.17 

Kl.09.40 

Torbjørnskjær 

nordøst (GPS008) 

5 59° 2'11.50"N 10°57'21.90"Ø 03.04.17 

Kl.16.30 

22.08.17 

Kl.17.10 

Støodden 

(GPS010)* 

6 59° 0'43.90"N 11° 1'52.20"Ø 04.04.17 

Kl.10.00 

21.08.17 

Kl.15.40 

Søpla sør (GPS012) 

7 59° 6'32.70"N 10°50'2.60"Ø 05.04.17 

Kl.10.20 

23.08.17 

Kl.11.10 

Lyngholmen 

(GPS014) 

*Stasjon 5 Støodden ligger like utenfor Nasjonalparkgrensen 

2.2 Feltarbeid og identifisering av arter 

Feltarbeidet ble gjennomført i to perioder i 2017: En vårinnsamling fra 1. til 5. april og en 

høstinnsamling fra 19. til 23. august. Dette var for å kunne få best mulig bilde av hvilke arter 

som finnes i nasjonalparken på våren og på høsten. Stasjonene ble ikke besøkt i samme 

rekkefølge i de to besøkene, ettersom værforholdene bestemte hvilke stasjoner som var 

tilgjengelige de ulike dagene. Transport mellom stasjonene skjedde på F/F Trygve Braarud, 

og det ble benyttet en mindre gummibåt for å komme til på de ulike øyene. Hver stasjon ble 

markert ved GPS-koordinater og bilder ble tatt slik at de enklest mulig kunne bli funnet igjen 

(se vedlegg 1). 
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2.2.1 Innsamling i felt 

Det ble innsamlet materiale fra en utvalgt fjærepytt og litoralsonen (inkludert supralittoralen) 

på hver stasjon. Innsamlingen av materialet ble gjort ved å snorkle for å plukke alger og dyr 

som fantes i stasjonsområdet (Plansje I bilde A-B og D). Dette gjorde at man samlet inn 

makroalger som vokste omtrentlig ned til en armlengdes dybde. Det er ikke tatt hensyn til flo 

og fjære ved disse innsamlingene, selv om dette vil påvirke hvor dypt men rekker ned under 

innsamlingen. Til hver stasjon ble også salinitet og temperatur målt både i fjærepytten og i 

havet. Saliniteten ble målt med et refraktometer.  

Materialet ble lagt i plastflasker, hvor materialet fra fjærepytter ble holdt adskilt fra materialet 

fra fjæresona. I tillegg ble små glass brukt til å bevare materiale som var veldig smått eller 

som måtte bli skrapet av berget. Ved gjenbesøk i august var noen av fjærepyttene oversvømt 

av høyvannet og målinger av temperatur og salinitet ble derfor ikke skilt fra resten av fjæra i 

disse tilfellene. Likevel skiltes det mellom makroalger som ble samlet innenfor fjærepyttens 

grenser og de som ble samlet utenfor dette. Materialet som ble innsamlet ble lagret i 

plastflaskene i 2% formalin til de ble identifisert på laboratoriet på Universitetet i Oslo 

(Plansje I bilde E-F). Arter som ikke kunne bli samlet inn, ble identifisert i felt og notert.  

Ved gjenbesøket i august ble innsamlingsmetoden noe endret da det på båten ble gjort en 

grovsortering av det innsamlede materialet ved å legge materialet fra plastflaskene over i hvite 

plastkar og så plukke ut individer av hver art over til nye plastflasker. Også dette materialet 

ble lagret i 2% formalin og identifisert på Universitetet i Oslo.  

I tillegg til innsamling av materiale ble det også laget en soneringsprofil for hvert besøk. Dette 

ble gjort ved å bruke tommestokker til å måle hvor høyt «belte» de dominerende artene vokste 

i, målt som vertikal vekst mellom deres øvre og nedre voksegrense (Plansje I bilde C). Ved 

gjenbesøket i august ble målingene justert etter den øvre grensen på rurbeltet (eventuelt 

sagtang hvis rurbeltet var fraværende) for at oppmålt område skulle samstemme mellom hvert 

besøk. At ikke alle stasjonene hadde et tydelig rurbelte gjør stasjonene vanskelig å 

sammenlikne ettersom de ikke har noe felles referansepunkt, og dette vil tas hensyn til i 

kapittel 4 Diskusjon.  
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2.2.2 Identifisering på lab 

Før identifisering ble prøvene skylt i ferskvann og lagret i sjøvann i 24 timer for å fjerne 

formalinrester. Identifiseringen ble gjort morfologisk med lupe og mikroskop, og ved 

benyttelse av bestemmelsesnøkler for grønn-, brun- og rødalger (Rueness, 2006a, 2006b, 

2006c). I tilfeller hvor disse nøklene ikke strakk til ble annen litteratur benyttet, blant dette 

Brodie et al. (2007), Bird og McLachlan (1992), Burrows (1991), Maggs og Hommersand 

(1993) og Rueness (1977). Cyanobakterier ble identifisert ved bruk av Wiik (1981). For hver 

identifiserte art ble det laget et preparat av algens morfologiske kjennetegn ved å legge en bit 

av algen på et objektglass sammen med en dråpe mikstur som bestod av 20 ml destillert vann, 

10 ml maissirup, 10 ml 38% formalin og 1 ml 1% anilin. Større arter ble presset for å lage et 

herbarium. Det innsamlede materialet inneholdt også dyr som ble identifisert ved hjelp av 

Hayward og Ryland (2017).  

2.3 Eksponeringsverdi 

Eksponeringen til en stasjon kan relateres til hvor mye åpne vannmasser det er rundt 

lokaliteten, altså hvor langt det er til land i ulike retninger. Store åpne vannmasser gir vinden 

større mulighet til å skape store bølger, og dermed kan et område som ligger åpent til antas å 

være eksponert (Kaiser et al., 2011; Sivertsen, 2004). Dette betyr at man kan få et mål på 

stasjonenes eksponering ved å se på avstandene til land i ulike retninger. Dette ble gjort ved å 

legge en transparent sirkel med 36 sektorer à 10o over et kart over området, hvor sirkelens 

sentrum lå på stasjonens nøyaktige posisjon (se figur 4). Ved hver sektorlinje ble avstanden til 

land (inkludert små øyer og holmer) målt, og avstanden langs hver sektorlinje ble så lagt 

sammen (se tabell 3). Målte avstander for hver sektorlinje er oppgitt i vedlegg 2.  

 

Figur 4: Figuren demonstrerer hvordan avstand fra stasjon til land beregnes ved å legge en transparent sirkel delt 

i 36 sektorer over et kart. Verken kartet eller sirkelen er riktig proporsjonert i forhold til faktiske kart og mål som 

ble brukt i beregningene til tabell 3.  
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Fra tabell 3 ser man at stasjon 1 og 4 er de klart mest eksponerte, mens stasjon og 6 og 7 er 

mer beskyttet. Metoden tar derimot ikke hensyn til den framherskende vindretningen i forhold 

til hvor de åpne vannmassene ligger, noe som vil påvirke hvor stor effekt vinden faktisk vil ha 

på bølgedannelse (Lewis, 1964; Sivertsen, 2004). Framherskende vindretning i Ytre Oslofjord 

er sørvestlig vind, samt en noe forhøyet frekvens av svakere vind fra nordøst, ifølge data 

hentet fra Metereologisk Institutt (2018) (se vedlegg 3). Setter man dette i sammenheng med 

stasjonenes himmelretning (tabell 3), kan man se at noen av stasjonene ligger mer skjermet til 

enn andre for de framherskende vindene, mens andre vil bli sterkere påvirket i forhold til de 

andre enn den beregnede eksponeringsverdien tilsier. Tabellen sammenlikner også egen 

utregning av eksponeringsverdi med en gradering av eksponering modellert av Walday et al. 

(2006) (se figur 2 i kapittel 1.2.2 Hydrografi). Graderingen samsvarer til dels med egne 

utregninger, men det må påpekes at det i modelleringen er brukt et kart med målestokk 1:150 

000, og at skjær og holmer som er med i egenutregnet eksponeringsverdi da kanskje har falt 

utenfor denne modelleringen.  

Tabell 3: Tabellen viser eksponeringsverdi for hver stasjon som sum av avstanden fra hver stasjon til land for 36 

sektorer, samt en gradering av eksponering gjort etter Walday et. al (2006). Det er også beskrevet hvilke 

retninger som potensielt vil påvirke eksponeringen mest som følge av hvilke himmelretning som har de lengste 

avstandene til land.  

Stasjon Total avstand fra 

stasjon til land 

Himmelretning 

med største 

potensielle 

påvirkning 

Grad av eksponering 

etter Walday et. al 

(2006) (se figur 2) 

1 Heia øst (GPS002) >212,4 cm Nord og øst Moderat eksponert 

2 Alne øst (GPS004) 60,4 cm Nordøst Moderat eksponert 

3 Akerøya nord 

(GPS006) 

>74,7 cm Nordvest Beskyttet 

4 Torbjørnskjær 

nordøst (GPS008) 

>213,6 cm Nord Moderat eksponert 

5 Støodden (GPS010) >123,5 cm Sørøst Moderat eksponert 

6 Søpla sør (GPS 012) 21,1 cm Øst Beskyttet 

7 Lyngholmen 

(GPS014) 

28,3 cm Nord Beskyttet 
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2.4 Analysemetode 

Det er også gjennomført statistisk analyse i form av en ikke-metrisk multidimensjonal 

skalering (NMDS-analyse) for å bedre visualisere og sammenlikne likheter mellom stasjoner. 

Resultatene er analysert med Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research 

(PRIMER), og baserer seg på Bray-Curtis similaritetsindeks og utransformerte data 

(presence-absence).  

NMDS-analyser sammenlikner prøver (her stasjoner) og plasserer dem i et flerdimensjonalt 

rom etter hvor like de er, i dette tilfellet etter hvor lik artssammensetningen er. Jo nærmere to 

prøver plasseres, jo likere vil de være. Altså er NMDS en grafisk fremstilling av mønstre man 

kan finne i prøver, og analysen gir også mulighet for å koble disse mønstrene til 

miljøvariabler dersom andre abiotiske målinger er gjort for hver av prøvene (Clarke, 1993). 

Analysen gjøres ved å lage en matrise over hvilke arter som er tilstede på hvilke stasjoner (se 

vedlegg 5), for å så kjøre dette gjennom PRIMER. Programmet vil kjøre flere tester som 

finner en optimal løsning på grupperingen av stasjonene, og hvor god denne løsningen er 

måles i stress. Lavt stressnivå betyr en god analyse, og stress under 0,1 betyr et godt resultat 

med høy troverdighet i grupperingen. Ofte vil analyser med få prøver ha lavt stressnivå 

(Clarke, 1993). Det flerdimensjonale rommet presses så sammen til et todimensjonalt diagram 

av analysen. Resultatet kan tolkes slik at stasjoner som havner nær hverandre i slike 

diagrammer vil ha likere sammensetning av arter enn stasjoner som havner langt unna 

hverandre i diagrammet.  
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Plansje I: A-B) Snorkling for innsamling av alger, C) Soneringsprofil lages, D) Undervannsbilde fra snorkling 

tatt med Olympus digitalkamera, E-F) Alger og dyr sorteres for identifisering på lab. 
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3 Resultater 

3.1 Floristisk analyse 

3.1.1 Oversikt over algefunn 

Totalt ble det funnet 66 arter av alger, inkludert 4 arter cyanobakterier. Her følger en oversikt 

over artene av alger og de ulike stasjonene de er funnet på i tabell 4.  

Tabell 4: Tabellen viser hvilke alger som ble funnet på hver stasjon. V betyr at arten ble samlet inn på våren, 

mens H betyr at arten ble samlet inn på sensommeren/høsten. FP betyr at arten er funnet i fjærepytten som 

tilhører stasjonen. Artene er organisert alfabetisk.  

Art 1 2 3 4 5 6 7 

Acrochaetium sp. VH H H H H  H 

Acrosiphonia arcta  

VH, 
FP(V) FP(V) V, FP(V) V V  

Aglaothamnion hookeri VH V FP(H)     

Ahnfeltia plicata 
VH, 

FP(V) H 
VH, 

FP(VH)  VH, FP(H) V 
VH, 

FP(H) 

Ascophyllum nodosum      VH  
Bangia fuscopurpurea V V, FP(V) V V V, FP(V)  V 

Blidingia minima     FP(H) H  
Bonnemaisonia hamifera   FP(H) H    
Callithamnion 
corymbosum H     H H 

Calothrix scopulorum VH H VH VH VH, FP(V) H, FP(V)  
Ceramium sp. H   H    

Ceramium tenuicorne  H H  H, FP(H) H VH 

Ceramium virgatum VH V, FP(H) 
VH, 

FP(VH) VH, FP(H) H VH VH 

Chaetomorpha aerea VH VH  VH, FP(V)    

Chondrus crispus 
VH, 

FP(V) H, FP(H) VH, FP(V) 
VH, 

FP(VH) VH, FP(H) V VH 

Chordaria flagelliformis H       

Cladophora rupestris H FP(VH)   FP(V) VH  
Cladophora sp.  H, FP(H) H FP(H) H, FP(H) H  

Corallina officinalis 
VH, 

FP(V)   VH, FP(H)    

Cystoclonium purpureum VH V H     

Desmarestia viridis V       

Dumontia contorta V, FP(V) V V V V V V 

Ectocarpus fasciculatus V V VH VH V  VH 

Elachista fucicola VH VH VH  VH, FP(H) H VH 

Erythrotrichia carnea  H H  H  H 



18 

 

Fucucs distichus   H  

VH, 
FP(VH)   

Fucus serratus 
VH, 

FP(V)  VH  VH, FP(V) VH VH 

Fucus vesiculosus VH VH VH, FP(V)  

VH, 
FP(VH) H VH 

Furcellaria lumbricalis V VH V H  V H 

Gloeocapsopsis 
crepinidinum   H     

Halidrys siliquosa H  H     

Halosiphonia tomentosus V V  V    

Hildenbrandia rubra H FP(H) VH, FP(V) VH   VH 

Lyngbya sp. VH  H H H H H 

Membranoptera alata H V      

Monostroma grevillei V, FP(V) V, FP(V) V, FP(V) V, FP(V) V, FP(V) V V 

Nemalion elminthoides H   H    

Nodularia sp.  V       

Petalonia fascia    V    

Planosiphon zosterifolius  V      

Phycodrys rubens H V H, FP(H)     
Phymatholithon 
lenormandii 

VH, 
FP(V) FP(H)  FP(V)  V H 

Plumaria plumosa V V H     

Polysiphonia brodiaei H H H VH, FP(H) FP(H)   

Polysiphonia elongata  H H     

Polysiphonia fibrillosa H H H H H, FP(H) H VH 

Polysiphonia stricta V VH H VH H   

Porphyra leucosticta   H  VH, FP(H) H  
Porphyra linearis V V, FP(V) V V V V V 

Porphyra umbilicalis V H  VH   H 

Prasiola stipitata   VH VH    

Pylaiella litoralis  

VH, 
FP(V) V, FP(VH) VH V V V 

Ralfsia verrucosa H       

Rhodomela confervoides VH V  V    
Rubrointrusa membrana
cea  VH  H  V  VH 

Saccharina latissima V V    V  
Scytosiphon lomentaria    V, FP(V) V   

Spermothamnion repens H H, FP(H) H     

Sphacelaria cirrosa   H     
Spongonema 
tomentosum V VH V V V, FP(H) V V 

Ulothrix sp. V  FP(V)  V V V 

Ulva intestinalis V, FP(H) V, FP(H) H, FP(VH) 
VH, 

FP(VH) 
VH, 

FP(VH) 
VH, 

FP(VH) 
H, 

FP(VH) 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Rubrointrusa
http://www.algaebase.org/search/?genus=Rubrointrusa
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Ulva lactuca  V H  V  H 

Ulva sp.       V 

Urospora pencilliformis VH FP(V) V, FP(V) V, FP(VH) V, FP(V) V V 

Vertebrata fucoides H VH V, FP(V)  H, FP(H)  H 

Totalt antall arter 47 42 44 33 34 28 30 

 

Det totale antallet identifiserte arter kan presenteres som et kakediagram som i figur 5. 

Tallene brukt i figuren under omfatter både funn gjort ved vårinnsamlingen og 

høstinnsamlingen. I tillegg er det verdt å merke seg at dette er en kvalitativ oppgave som ikke 

fokuserer på antall individer eller biomasse av hver art, men kun på hvor mange arter. 

Kakediagrammet er derfor ikke en indikasjon på hvor mye hver fylum utgjør av total 

biomasse i nasjonalparken, men figuren gir heller et bilde på hvor stor andel hvert fylum 

utgjør av totalt identifisert artsantall. Det er tydelig at det er flest arter av rødalger som utgjør 

50% av det totale antallet identifiserte arter. Brunalgene utgjør nærmere 26%, grønnalgene 

omtrent 18% og cyanobakteriene 6%.  

 

Figur 5: Figuren viser antall arter fordelt i de ulike fylum. Det er også oppgitt antallet arter i hvert fylum. 

Man kan også se på hvordan artene fordeler seg på hver stasjon (figur 6), og man kan se at 

rødalgene er dominerende i artsantall på alle stasjoner. Stasjon 6 og 7 som er de best 

beskyttede stasjonene er også stasjonene som har de laveste artsantallene. Stasjon 1 er 

stasjonen med flest identifiserte arter.  

33

12

17

4

Rhodophyta Chlorophyta Ochrophyta Cyanophyta
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Figur 6: Figuren viser artene fordelt i fylum pr. stasjon. Figuren omfatter funn gjort både ved vår- og 

høstinnsamling.  

Figur 7 under viser hvordan antall identifiserte arter fordeler seg mellom fjærepyttene og i 

fjæra. Figuren skiller mellom funn gjort til våren og høsten, og det er tall for alle stasjonene 

som er lagt sammen og presentert. Artene som var vanligst i fjærepyttene var Ulva 

intestinalis, Chondrus crispus, Urospora penicilliformis og Monostroma grevillei (de to siste 

på våren). Alle artene som er identifisert i fjærepyttene er også funnet i fjæra, om ikke 

nødvendigvis på samme stasjon (for detaljer se tabell 4 over). Flere av artene som ble funnet 

på våren ble ikke funnet igjen på høsten, dette gjør at det ikke er et komplett overlapp mellom 

stolpene for vår og høst selv om artsantallet er relativt likt for sesongene.  

 

Figur 7: Figuren viser forholdet mellom antall identifiserte algeataksa i fjærepyttene og i fjæra lagt sammen for 

alle stasjoner. 
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3.1.2 Taksonomisk oversikt og beskrivelse av flora 

I dette avsnittet følger en beskrivelse av arter, belegg for funnene og om fertile strukturer er 

funnet. Artene er organisert taksonomisk og under dette alfabetisk etter nomenklaturen som 

gitt i Guiry og Guiry (2017). Det er også oppgitt om det er funnet fertile strukturer eller ei. 

Fylum: Cyanobacteria 

Klasse: Cyanophyceae 

Orden: Chroococcales 

Familie: Microcystaceae 

Gloeocapsopsis crepidinum (Thuret) Geitler ex Komárek 

Observasjoner: Brune eller grønnaktige celler som ligger i klaser. Cellene er runde eller 

eventuelt har sammentrykkede kanter dersom de ligger tett som beskrevet i litteraturen (Wiik, 

1981).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 5, samt plansje III bilde I.  

Orden: Nostocales 

Familie: Aphanizomenonaceae 

Nodularia sp. Mertens ex Bornet & Flahault, 1886, nom. cons. 

Observasjoner: Lange tråder med små celler og falske forgreininger. Mange av cellene er 

oppsvulmede og det er innsnøringer ved tverrvegger som beskrevet i Wiik (1981).   

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 8 

Familie: Rivulariaceae 

Calothrix scopulorum C.Agardh ex Bornet & Flahault 

Observasjoner: Dette er en cyanobakterie som vokser i tettvevde matter. Cellene er brede og 

korte og endecellen er avrundet. Det kan forekomme dobbelt falske forgreininger. Ved basis 

av hver tråd er det 1-2 heterocyster som beskrevet som et kjennetegn i litteraturen (Wiik, 

1981).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Plansje III bilde J. i tillegg til preparat 1, 2, 3 og 4. På noen av preparatene er også 

Lyngbya sp. tilstede da disse to artene ofte forekommer sammen.  

http://www.algaebase.org/search/?genus=Calothrix
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Orden: Oscillatoriales 

Familie: Oscillatoriaceae 

Lyngbya sp. C.Agardh ex Gomont, 1892, nom. et typ. cons. 

Observasjoner: Cyanobakterien er mange veldig små og veldig tynne tråder som ligger tett 

flettet sammen. Fargen er grønnaktig og nesten gjennomsiktig til tider (Wiik, 1981).   

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 3, 4, 6 og 7. På noen av preparatene finnes også Calothrix scopulorum, da 

disse to artene ofte forekommer sammen.  

Fylum: Chlorophyta 

Klasse: Trebouxiophyceae 

Orden: Prasiolales 

Familie: Prasiolaceae 

Prasiola stipitata Suhr ex Jessen 

Observasjoner: Tallus er mørkegrønn på farge, inntil 8mm langt og formet som et lite blad 

med en avsmalning mot basis hvor det er festet med en tydelig stilkaktig del. Bladet er ett 

cellelag tykt. Cellene er organisert i grupper og har en pyrenoide hver. Den vokser 

supralitoralt og ofte på områder hvor det mye fugleekstrementer (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 18, samt plansje II bilde F. 

Klasse: Ulvophyceae 

Orden: Cladophorales 

Familie: Cladophoraceae 

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing 

Observasjoner: Algen er uniseriat ugreina og vokser i små tuster som er ca 5 cm høye. 

Cellene er målt til å være 170-250µm brede, mens basalcellen er kraftig forlenget som 

beskrevet i Rueness (1977). Hver celle har mange pyrenoider. Arten kan forveksles med C. 

linum og slekskap og skille dem imellom er et emne som diskuteres i Brodie et al. (2007).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 12, samt herbarium nr 1  
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Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing 

Observasjoner: Algen er uniseriat med forgreininger. Greinene sitter apikalt og det er opptil 

5 forgreininger i ett punkt. Celler er ca 100µm brede og hver med mange pyrenoider.. Algen 

er bruskaktig og stiv i konsistensen og er festet til underlaget med en skive som beskrevet i 

litteraturen (Brodie et al., 2007). Algen skilles fra de andre Cladophora-artene ved sin stive 

konsistens og en mørkere grønnfarge (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 13 og 14, herbarium nr 2, samt plansje II bilde D 

 

Cladophora sp. Kützing 

Observasjoner: Algen er en lysegrønn, myk dusk. Den er uniseriat med greiner festet på 

toppen av cellen de går ut fra, og det er inntil 4 greiner i hvert forgreiningspunkt. 

Forgreiningsmønsteret er spesielt da en grein vil ha en buet vekst med kun celler på den ene 

siden nær greinenden. Hver celle har mange pyrenoider som beskrevet i Brodie et al. (2007).  

Algen er antatt å ikke være C. rupestris på grunn av mykere greiner, samt lysere farge og det 

spesielle forgreiningsmønsteret. Det er vurdert om algen kan være C. sericea eller C. albida, 

men algen er ikke bestemt til art da karakterene er overlappende både mellom disse artene og 

andre arter innen Cladophora (Brodie et al., 2007).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 15 og 16, samt plansje II bilde C.  

Orden: Ulothricales 

Familie: Monostromataceae 

Monostroma grevillei (Thuret) Wittrock 

Observasjoner: Tallus er formet som et blad på inntil 10 cm, med til tider hvitfarget topp 

men ellers lysegrønn. Cellene er kantete og noe rundaktige og ca 17µm i diameter, mot basis 

av algen er de mer langstrakte og tilspisset i begge ender. Mot basis kan cellene også ha flere 

pyrenoider, mens de ellers kun har en. Algen er ett cellelag tykk. Den er en typisk vårart som 

ofte forsvinner utover sommeren. (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet.  

Belegg: Preparat 17, samt herbarium nr 3. 

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Monostroma
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Familie: Ulothrichaceae 

Acrosiphonia arcta (Dillwyn) Gain 

Observasjoner: Algen er en mellomstor, grønn dusk som får en kuleform da alle greinene er 

like lange (Rueness, 1977). Algen er uniseriat forgreina med mange pyrenoider i hver celle. 

Sidegreiner sitter høyt på hovedgreinene og utgår lateralt. Celler er ca 70µm brede. 

Tilstedeværelse eller fravær av krokgreiner gjorde at denne arten tidligere ble delt opp i A. 

arcta og A. centralis, men disse er nå slått sammen til en art (Brodie et al., 2007).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 9 og 10, samt herbarium nr 4.  

 

Ulothrix sp. 

Observasjoner: Artene i slekten Ulothrix er her samlet og identifisert som Ulothrix sp. Dette 

er fordi de vanskelig kan skilles fra hverandre og bestemmelse til art vil derfor være høyst 

usikker. Bestemmelse etter cellestørrelse er usikkert ettersom det er overlappende karakterer.  

Kjennetegn for å identifisere slekten er en ugreinet, uniseriat grønnalge med en belteformet 

kloroplast med 1-3 pyrenoider. Cellene kan både være bredere enn høye og motsatt (Brodie et 

al., 2007; Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet.   

Belegg: Preparat 19 og 20, samt plansje II bilde G-J.  

 

Urospora penicilliformis (Roth) Areschoug 

Observasjoner: Algen er uniseriat og ugreinet, og kan bli opp mot 19 cm lang, men er her 

ikke funnet større enn ca 5 cm. Hver celle har mange pyrenoider. Flere tråder vokser tett 

sammen og hver tråd er festet til underlaget med en forlenget basalcelle. Cellene er 25-75 µm 

brede og som regel noe tønneformet som beskrevet i litteraturen (Brodie et al., 2007). Dette er 

en typisk vårart som forsvinner om sommeren (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 24, 25, 26 og 27, samt plansje II bilde E. 
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Orden: Uvales 

Familie: Kornmanniaceae 

Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin 

Observasjoner: Tallus er inntil 4mm bredt og 10 cm langt. Algen mangler forgreininger, 

men flere tallus reiser seg fra samme feste. Cellene er arrangert i rader og er veldig små (5-

10µm diameter). Det er en pyrenoide i hver celle, og den er plassert midt i cellen hvilket 

stemmer overens med litteraturen (Brodie et al., 2007). Arten er veldig liten og lett å blande 

med små individer av Ulva intestinalis, og er derfor ofte oversett eller feilaktig identifisert 

som U. intestinalis.  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 11, samt plansje II bilde B. 

Familie: Ulvaceae 

Ulva intestinalis Linnaeus 

Observasjoner: Algen er rørformet og uten forgreininger. Cellene er ikke organisert i 

cellerekker, og har kun en pyrenoide. De er runde, men kan også være mangekantet (Rueness, 

1977). Ved basis er tallus avsmalnet. Kloroplasten er plassert i cellens apikale ende og det 

samme gjelder pyrenoiden slik som beskrevet i Brodie et al. (2007).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 21 

 

Ulva lactuca (Linnaeus) 

Observasjoner: Algen er et avlangt blad med ujevn kant, som er ca 7 cm stort. Bladet er 2 

cellelag tykt og hver celle har en pyrenoide. Flere pyrenoider kan forekomme (Rueness, 1977, 

s. 217). Den er festet til underlaget med en stilkliknende del og cellene her har en irregulær 

form (Brodie et al., 2007).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 22 (tverrsnitt), herbarium nr 5, samt plansje II bilde A. 
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Ulva sp. 

Observasjoner: Algen ser ut til å være et lite individ av en Ulva som er 1-2 cellelag tykt. Den 

er ugreinet, og flere celler bred. Det ser ut som om arten har flere skudd som kommer fra 

samme feste. Det er ikke utelukket at algen kan være en liten Monostroma grevillei.  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 23 

Fylum: Ochrophyta 

Klasse: Phaeophyceae 

Orden: Desmarestiales 

Familie: Desmarestiaceae 

Desmarestia viridis (O.F.Müller) J.V.Lamouroux 

Observasjoner: Tallus kan vokse seg fra 10 til 50 cm stort og med konsekvent motsatte 

greiner. Fargen er fra lysebrun til olivengrønn. Greinene er tynnere ut mot spissene og er 

myke som beskrevet i  Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Algen er ikke samlet inn, da den slipper ut sur saft som ødelegger resten av prøvene 

(Rueness, 1977). Den er dermed kun notert og beskrevet fra feltnotater. 

Orden: Ectocarpales 

Familie: Acinetosporaceae 

Pylaiella litoralis (Linnaeus) Kjellman 

Observasjoner: Tallus er opptil 4 cm stort og er forgreinet både med og uten motstående 

greiner. Algen er uniseriat med en gulbrun farge. Algen gjenkjennes på interkalære sporangier 

og mange kloroplaster hver celle. Veksten er ofte epifyttisk på ulike typer substrat som også 

beskrives i Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Intrakalære zoidangier er observert, både pluri- og unilokulære. 

Belegg: Preparat 33, samt herbrium nr 6.  

 

 

 

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Pylaiella
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Familie: Chordariaceae 

Chordaria flagelliformis (O.F.Müller) C.Agardh 

Observasjoner: Algen består av hovedakse med sidegrener av omtrent samme tykkelse. Det 

er kun en generasjon av sidegreiner. Rueness (1977) beskriver at den er dekket av små 

assimilasjonstråder, hvilket også ble observert her. 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Herbarium nr 7.  

 

Elachista fucicola (Velley) Areschoug 

Observasjoner: Algen vokser epifyttisk på Fucus-arter som små dusker på mindre enn 3 cm. 

Den er pseudoparenkymatisk ved basis og har uniseriate assimilatorer. Greinene ut fra basis er 

avsmalende, men omtrentlig 20 - 60µm brede hvilket er innenfor normale mål for arten etter 

Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Unilokulære zoidangier funnet 

Belegg: Preparat 30, samt plansje III bilde G.  

Familie: Ectocarpaceae 

Ectocarpus fasciculatus Harvey 

Observasjoner: Algen er uniseriat forgreinet og vokser epifyttisk på andre alger, og fargen er 

gulbrun. Den blir inntil 10 cm stor. Greinene er ikke motsatte.  Algen har grenknipper med 

plurilokulære zoidangier uten pseudohår som sitter terminalt på greinene. Dette stemmer 

overens med beskrivelser i Rueness (1977).   

Fertile strukturer: Plurilokulære zoidangier er observert.  

Belegg: Preparat 28 og 29, samt plansje III bilde E.  

 

Spongonema tomentosum (Hudson) Kützing 

Observasjoner: Algen er uniseriat med små krokformede greiner. Greinene kan være både 

motstående og avvekslende. Selve tallus er en tvunnet kjerne av enkelttråder som blir 5-10 cm 

stor. Zoidangiene er plurilokulære og står ofte vinkelrett på greinene. Den er ofte epifyttisk 

(Rueness, 1977) og er både på Fucus og på andre substrater.  

Fertile strukturer: Plurilokulære zoidangier er funnet 

Belegg: Preparat 36, samt plansje III bilde H 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Elachista
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Familie: Scytosiphonaceae 

Petalonia fascia (O.F.Müller) Kuntze 

Observasjoner: Algen er 3-4 cm lang med bladformet tallus som er avsmalnet til en kort 

stilk. Overflaten har små, fargeløse hår. Algen er funnet voksende epifyttisk på Chondrus 

crispus. Den er vanligst i fjæresonen om våren, men finnes også dypere om sommeren 

(Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 31, samt plansje III bilde B.  

 

Planosiphon zosterifolius (Reinke) McDevit & G.W.Saunders 

Observasjoner: Algen vokser i klaser av tynne blader som er under 5mm brede og opp mot 5 

cm lange. Algen er dekket av små barkceller, mens den har større fargeløse celler på innsiden. 

Den er sjeldnere enn P. fascia, og forekommer hovedsakelig om våren i Sør-Norge (Rueness, 

1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 32, herbarium nr 8, samt plansje III bilde A.  

 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link 

Observasjoner: Algen har en gulbrun farge og vokser som ugreina tråder ut fra et felles 

festepunkt. Tallus er jevnlig innsnevret og har hule partier. Cellene er i overflaten små og med 

krukkeformede kloroplaster, mens de indre cellene er fargeløse og større som beskrevet i 

litteraturen (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 34 (tverrsnitt), samt plansje III bilde F 
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Orden: Fucales 

Familie: Fucaceae 

Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis 

Observasjoner: Algen er stor (større enn 30 cm) med tykke greiner som har flytebærer 

enkeltvis. Tallus mangler midtribbe og greiene er noe avflatet (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Ikke samlet inn, men funn er notert i felt. 

 

Fucus distichus subsp. evanescens (C.Agardh) H.T.Powell 

Observasjoner: Algen er læraktig og gjentatt todelt. Den kan vokse seg stor opp mot 15 cm 

høy og hver grein er 1-2 cm brede. Reseptaklene er 2-3 cm lange og sitter i skuddspissen. De 

er avlange. Algen kan i steril tilstand likne på blæreløs blæretang (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Reseptakler funnet 

Belegg: Ikke samlet inn, men funn er notert i felt. 

 

Fucus serratus Linnaeus 

Observasjoner: Algen er stor (kan bli opptil 100 cm) og har tykke bladflater med gaffeldelte 

skudd. Bladene er 1-3 cm brede. Midtribben er kraftig og kanten av tallus er sagtakkete 

hvilket stemmer med artsbeskrivelser i Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Ikke observert 

Belegg: Ikke samlet inn, men funn er notert i felt. 

 

Fucus vesiculosus Linnaeus 

Observasjoner: Algen har tykke bladflater med parvise blærer. Den vokse seg stor (høyere 

enn 30 cm). I endene av skuddene er det reseptakler. Midtribben er lett synlig. Arten 

beskrives som svært formvariabel (Rueness, 1977), noe som stemmer overens med at arten 

både ble funnet med og uten blærer.  

Fertile strukturer: Reseptakler observert.  

Belegg: Ikke samlet inn, men funn er notert i felt.  
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Familie: Sargassaceae 

Halidrys siliquosa (Linnaeus) Lyngbye 

Observasjoner: Tallus kan bli inntil 2 m høyt, men her er bare funnet opp mot 10 cm av et 

individ. Algen er rikt forgreinet, og mangler midtribbe. Flyteblærer vokser som utstikkere fra 

greinene som beskrevet i litteraturen (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Plansje III bilde C.  

Orden: Laminarales 

Familie: Laminariaceae 

Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders 

Observasjoner: Algen er stor (opp mot 2 m) og læraktig, og er festet til underlaget med et 

grenet festeorgan. Algen har en stipes som blir flere cm lang. Kanten er frynsete og 

midtpartier er ruglete. Funnene av arten ble som regel gjort under Fucus serratus på mer enn 

1 m dybde, og arten regnes derfor som en sublitoral art (Rueness, 1977).  

Fertile structurer: Ikke observert  

Belegg: Ikke samlet inn, men funn er notert i felt. 

Orden: Ralfsiales 

Familie: Ralfsiaceae 

Ralfsia verrucosa (Areschoug) Areschoug 

Observasjoner: Algen lager skorper på fjellet som er inntil 10 cm store. Rueness (1977) 

beskriver at arten har opprette greiner som går bueaktig opp fra basalskiven.  

Fertile strukturer: Ikke observert  

Belegg: Arten er ikke samlet inn, men observert og notert i felt 

Orden: Sphacelariales 

Familie: Sphacelariaceae 

Sphacelaria cirrosa (Roth) C.Agardh 

Observasjoner: Algen er lys brun og 2-3 cm stor. Den vokser som små busker på Halidrys 

siliquosa og er litt stiv i konsistensen. Tallus består av segmenter av celler som er like høye, 

og apikalcellen er til tider forstørret. Det er aldri sekundære tverrvegger i segmentene. 

Forgreningen er uregelmessig som beskrevet i Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Unilokulære zoidangier er funnet 
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Belegg: Preparat 35, herbarium nr 9, samt plansje III bilde C og D.  

Orden: Stschapoviales 

Familie: Halosiphonaceae 

Halosiphon tomentosus (Lyngbye) Jaasund 

Observasjoner: Algens tallus fremstår som en lang snor kledd med fargete hår i hele 

lengden, ved unntak av helt nederst mot basis. Den er 20-30 cm lang, og flere tråder vokser ut 

fra en felles basis. Algen er hul og ugreinet med unntak av hårene. Den vokser ofte på 

eksponerte områder og er en art som typisk forsvinner utover sommeren (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Herbarium nr 10.  

Fylum: Rhodophyta 

Klasse: Bangiophyceae 

Orden: Bangiales 

Familie: Bangiaceae 

Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye 

Observasjoner: Algen danner lange, tynne tråder som er uniseriat i yngre deler, mens de 

eldste partiene er parenkymatiske. Den er ugreinet og kan være 5-15 cm lang og 20-150 µm 

brede. Pyrenoide forekommer. Algen er en typisk vinter- og vårart som ofte forsvinner om 

sommeren. Fargen er mørkt purpurfarget, mens den om sensommeren kan være avfarget 

gulbrun (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: ikke observert 

Belegg: Preparat 43 

 

Porphyra leucosticta Thuret 

Observasjoner: Algen har et ovalt omriss og er ett cellelag tykt, med en mørkerød 

gjennomskinnelig farge. Den har festepunkt i en liten skive på underlaget som gjør at tallus 

smalner inn mot underlaget, og også kan få en navleliknende form inn mot festet som 

beskrevet i litteraturen (Bird & McLachlan, 1992). Algens størrelse varierer fra 2 cm bredt 

eksemplar funnet på våren til ca 7 cm bredt eksemplar funnet på høsten. 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 65, samt herbarium nr 11.  
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Porphyra linearis Greville 

Observasjoner: Algen er ett cellelag tykk og formet som et smalt blad med en liten 

stilkformet del. Det er ingen midtrand på bladet. Fargen er mørkerød, men gjennomskinnelig. 

Dette er en typisk vinter- og vårart. Den ble ofte funnet i supralitoralen noe som stemmer med 

litteraturen (Bird & McLachlan, 1992; Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 66 

 

Porphyra umbilicalis Kützing 

Observasjoner: Algen består av tynne, brede bladformasjoner festet i et sentralt festepunkt. 

Bladene er ett cellelag tykke og uten midtnerve og kan bli opp mot 15 cm stor. Fargen er 

mørk rød, men gjennomskinnelig. Fargen kan også variere slik at den er mer gulbrun om 

sommeren (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 67, samt herbarium nr 12.  

Klasse: Compsopogonophyceae 

Orden: Erythropeltales 

Familie: Erythrotrichiaceae 

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.Agardh 

Observasjoner: Algen er uniseriat og ugreinet. Cellene kan både være lenger og kortere enn 

de er brede, og har en sentral stjerneformet kloroplast med en pyrenoide. Algen er funnet 

voksende epifyttisk på Ceramium virgatum som beskrevet i Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 51 

Klasse: Florideophyceae 

Orden: Acrochaetiales 

Familie: Acrochaetiaceae 

Acrochaetium sp. Nägeli 

Observasjoner: Artene innen denne slekten er mikroskopiske og består av røde, uniseriate 

grenete tråder. Algene vokser ofte epifyttisk. Trådene kan ha fargeløse hår. Cellene er ca 



33 

 

12µm brede  og 25µm lange, og har en kloroplast med en pyrenoide som stemmer overens 

med beskrivelser i Rueness (1977).  Alger innenfor slekten er vanskelige å skille på grunn av 

overlappende karakterer og er derfor ikke identifisert på artsnivå.  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 37, 38, 39 og 40, samt plansje IV bilde J.  

Orden: Ahnfeltiales 

Familie: Ahnfeltiaceae 

Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries 

Observasjoner: Algen er et stivt nøste på 5-15 cm av mørkebrune tråder som er uregelmessig 

forgreina. Greinene er omtrent like tykke og dekket av tett bark. Greinene er stive. Den vokser 

i litoralsonen og sublitoralen ned til 10m dybde (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke observert 

Belegg: Preparat 42, samt herbarium nr 13.  

Orden: Bonnemaisoniales 

Familie: Bonnemaisoniaceae 

Bonnemaisonia hamifera Hariot 

Observasjoner: Tetrasporofyttstadiet av algen med uniseriat grenete celletråder har 

karakteristiske, små kjertelceller mellom cellene. Forgreiningene er irregulære Algen blir ikke 

større enn 3 cm og vokser ofte epifyttisk på andre alger (Bird & McLachlan, 1992; Rueness, 

1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 44, samt plansje IV bilde C.  

Orden: Ceramiales 

Familie: Ceramiaceae 

Aglaothamnion hookeri (Dillwyn) Maggs & Hommersand 

Observasjoner: Algen er en lite busk med uniseriate greiner, hvor hovedaksen går i sikk-

sakk og sidegreinene aldri står motsatt av hverandre. Hovedaksen er barkkledd ved basis. 

Tallus vokser opp fra en liten gruppe celler som lager et feste som beskrevet i litteraturen 

(Maggs & Hommersand, 1993).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: preparat 41 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Ahnfeltia
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Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye 

Observasjoner: Algen er uniseriat og opp mot 5 cm høy. Fargen er en frisk rødfarge, til tider 

nesten rosa. Den er gjentatt falsk gaffeldelt forgreinet, og toppene ender ofte i fargeløse hår. 

Cellene er lenger enn de er brede i samsvar med litteraturen (Rueness, 1977). Den ble ofte 

funnet epifyttisk på andre alger. 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 45, herbarium nr 14, samt plansje IV bilde A.  

 

Ceramium sp. Roth, 1797, nom. et typ. cons. 

Observasjoner: Algen er gjentatt todelt med 1-10 segmenter mellom hver forgreining. 

Segmentene er lengre enn de er brede. Fargen er friskt rød, med lysere partier der den 

sprekker noe opp i barkkledningen. Algen har mange adventivgreiner, noe som gjør 

artsbestemmelsen vanskelig, da dette stemmer over ens med blant annet artene C. virgatum, 

C. pallidum og C. secundatum. Andre karakterer som kunne blitt brukt til å skille disse artene 

er overlappende og gir derfor heller ikke grunnlag for sikker bestemmelse (Maggs & 

Hommersand, 1993). Flere individer med samme karakteristikker ble funnet på hver av 

stasjonene.  

Fertile strukturer: Cystocarper funnet 

Belegg: Preparat 46 

 

Ceramium tenuicorne (Kützing) Waern 

Observasjoner: Algens tallus er gjentatt todelt med skarpt avgrensete barkbelter som er 

adskilt av lysere partier uten bark. Den kan vokse seg inntil 12 cm stor (Maggs & 

Hommersand, 1993; Rueness, 1977). Den har ingen pigger nær grenspissene, men innrullete 

skuddspisser. 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 47, samt herbarium nr 15.  
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Ceramium virgatum Roth 

Observasjoner: Algen blir 5-20 cm stor, og har dikotom forgreining. Den er fullstendig 

barkkledd og uten pigger. Fargen er rødlig til brun. Vokser blant annet epifyttisk på andre 

alger som for eksempel Fucus. Den vokser hele året og er fertil mot sensommeren (Bird & 

McLachlan, 1992).  

Fertile strukturer: Cystocarper og tetrasporangier funnet 

Belegg: Preparat 48, herbarium nr 16, samt plansje IV bilde I.  

 

Plumaria plumosa (Hudson) Küntze 

Observasjoner: Algen er fjærgreina med parenkymatiske hovedgreiner og  uniseriate siste 

ordens greiner. Algen er dekket av småcellet cortex over hele tallus med unntak av 

greinendene. Fargen er sterkt rødbrun i samsvar med litteraturen (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 57, samt herbarium nr 17.  

Familie: Delesseriaceae 

Membranoptera alata (Hudson) Stackhouse 

Observasjoner: Algen har en rød bladflate med en midtribbe som syns som et mørkt parti i 

tallus. Sidenervene er mikroskopiske. Tallus er pseudodikotomt forgreina og mindre enn 1 cm 

bredt i samsvar med litteraturen (Maggs & Hommersand, 1993; Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: preparat 53 og 54, samt herbarium nr 18.  

 

Phycodrys rubens (Linnaeus) Batters 

Observasjoner: Algen består av lobete blader med kraftig midtribbe og motsatte sidenerver. 

Formen på bladet varierer fra å ha større lober til mer spisse tenner (Bird & McLachlan, 

1992).  Den er 5-10 cm lang og vokser ut fra en stilkformet del. Langs bladkanten sitter 

apikalceller som utvikler seg til nye blader (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: preparat 55 og 56, herbarium nr 19, samt plansje IV bilde B.   

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Ceramium
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Familie: Rhodomelaceae 

Polysiphonia brodiaei (Dillwyn) Sprengel 

Observasjoner: Algen er mørk i fargen og har tydelige grenknipper i toppene. Hovedaksene 

er tydelige og tykkere enn sidegreinene. Endeskuddene har trichoblaster, og eldre celler er 

dekket av bark. Algen har 6-8 periaksalceller som beskrevet i Rueness (1977). 

Tetrasporangier vokser i spiralserier på greinene og egne spermatangiegrener vokser ut 

nederst på trichoblastene i samsvar med Maggs og Hommersand (1993).  

Fertile strukturer: Tetrasporangier og spermatangier er funnet 

Belegg: Preparat 58 og 59, herbarium nr 20, samt plansje IV bilde F og H.   

 

Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel 

Observasjoner: Algen består av en tydelig hovedakse med mindre sidegreiner. Den har 4 

periaksalceller dekket av bark nesten helt ut i skuddspissene. Det er tegn til innsnevring ved 

basis av de minste greinene. Trichoblaster er tilstede, men ikke rikelig. Fargen er mørk til 

friskt rød som beskrevet i litteraturen (Maggs & Hommersand, 1993; Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 60 og 61, samt herbarium nr 21.  

 

Polysiphonia fibrillosa (Dillwyn) Sprengel 

Observasjoner:. Tallus består av en tykk hovedakse med tynnere sidegreiner uten at disse er 

innsnevret ved basis. Algen kan bli opp mot 20 cm høy, men funnet opp mot 10 cm i prøvene. 

Forgreiningen er ofte pseudodikotom. Algen har 4 periaksalceller og kun bark i nedre del av 

hovedaksen. Trichoblaster forekommer i store antall som beskrevet i Maggs og Hommersand 

(1993).  

Fertile strukturer: Cystocarper og tetrasporangier funnet 

Belegg: Preparat 62, samt plansje IV bilde D og E.  

 

 

 



37 

 

Polysiphonia stricta (Mertens ex Dillwyn) Greville 

Observasjoner: Algen er buskaktig med gjentatt todelt forgreining. Den har en frisk rødaktig 

farge og flere greiner er tvunnet sammen. Greinene har 4 periaksalceller, ingen bark og ingen 

trichoblaster i samsvar med beskrivelser i Maggs og Hommersand (1993). 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 64 

 

Rhodomela confervoides (Hudson) P.C.Silva 

Observasjoner: Algen har en tydelig hovedakse med grenknipper. Individer funnet var ca 7 

cm høye og dikotomt forgreinet. Greinene har mye bark helt ut i grenspissene og 

endeskuddene har trichoblaster. Tetrasporangier sitter i par i hvert segment. Greinene har 6 – 

7 peraksialceller som beskrevet i litteraturen (Rueness, 1977). 

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 68 og 69, samt herbarium nr 22.  

 

Vertebrata fucoides (Hudson) Kuntze 

Observasjoner: Algen er buskaktig, ofte med en psudodikotom forgreining. Den er opptil 20 

cm høy, men er her ikke funnet større enn nærmere 7 cm. Den har 12-16 peraksialceller og 

mangler bark og trichoblaster i samsvar med litteraturen (Maggs & Hommersand, 1993).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 63 

Familie: Wrangeliaceae 

Spermothamnion repens (Dillwyn) Magnus 

Observasjoner: Tallus inntil 4 cm høyt og rikt grenet. Algen er uniseriat grenet, og cellene er 

lenger enn de er brede. Greinene er avsmalnet mot enden og vokser tilnærmet vinkelrett på en 

celletråd som ligger langsmed substratet. Tetrasporangier vokser på korte stilker som 

beskrevet i litteraturen (Maggs & Hommersand, 1993; Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Tetrasporangier funnet 

Belegg: Preparat 71, samt plansje IV bilde G.  
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Orden: Corallinales 

Familie: Corallinaceae 

Corallina officinalis (Linnaeus) 

Observasjoner: Algen er forkalket og leddet, omtrentlig 4 cm høy. Den er fjærgreinet hvilket 

stemmer med beskrivelser i Rueness (1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Plansje IV bilde K. 

Familie: Lithothamniaceae 

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey 

Observasjoner: Algen danner en tynn skorpe på blåskjell og annet substrat. Konseptakler er 

hvite og opphevede og tallusranden er også hvit som beksrevet i Bird og McLachlan (1992).  

Fertile strukturer: Konseptakler funnet 

Belegg: Arten egner seg ikke for lagring, og er derfor ikke bevart i herbarium eller 

preparatsamling 

Orden: Hildenbrandiales 

Familie: Hildenbrandiaceae 

Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini 

Observasjoner: Tallus danner et fastsittende, rødt belegg på fjell i fjæresonen (Rueness, 

1977), særlig er den funnet i fjærepytter og sprekker. Skorpen er tynn og kan ikke skrapes av, 

og algen er derfor ikke samlet inn.  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Algen er ikke samlet inn, men notert i felt.  

Orden: Gigartinales 

Familie: Cystocloniaceae 

Cystoclonium purpureum (Hudson) Batters 

Observasjoner: Algen er uregelmessig forgreinet og buskete, med tynne greiner som ender i 

slyngtråder. Tallus er inntil 15 cm stort (Rueness, 1977). Hovedaksen er lett synlig. 

Konsistensen er fast, og algen er ikke hul, men har en filamentøs innside som beskrevet i Bird 

og McLachlan (1992).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 49, samt herbarium nr 23.  
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Familie: Dumontiaceae 

Dumontia contorta (S.G.Gmelin) Ruprecht 

Observasjoner: Algen kan bli høyere enn 5 cm og 2 cm bred. Den har en tydelig hovedakse 

med lange, ugreinede sidegreiner, men er relativt sparsomt forgreinet. Greinene er tydelig 

hule og brunrøde, og algen har en sleip overflate. Den forsvinner ofte om sommeren, men er 

tilstede både på våren og høsten (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 50 (tverrsnitt), samt herbarium nr 24.  

Familie: Furcellariaceae 

Furcellaria lumbricalis (Hudson) J.V.Lamouroux 

Observasjoner: Algen er stiv og gjentatt todelt. Greinene er tykke (1-2mm) og har en 

brunrød farge. I tverrsnitt er greinene tilsynelatende fylt med tråder. Algen er festet til 

underlaget med rhizoider. Ifølge (Rueness, 1977) kan arten skilles fra den svært like arten 

Polyides rotundus enten ved festet som for sistnevnte er festet med en festeplate, eller ved 

tverrsnitt. I tverrsnittet vil F. lumbricalis ha et mer trådet tverrsnitt, mens P. rotundus har 

avlange celler. Metoden er benyttet for individer funnet på stasjon 6(vår), 2 (høst) og 1 (vår) 

og tverrsnittet kan ses på preparat 52.  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 52 (tverrsnitt) 

Familie: Gigartinaceae 

Chondrus crispus Stackhouse 

Observasjoner: Algen har flat stilk og tykke bladformasjoner i endene med gjentatt 

forgreining. Tallus er 5-15 cm stort. Fargen varierer etter voksested, hvor den som regel er 

mørkerød, men kan være gulgrønn i sterk belyste steder. Den kan også iridisere blått under 

vann (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Herbarium nr 25.  

 

 

 

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Dumontia
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Orden: Nemaliales 

Familie: Nemaliaceae 

Nemalion helminthoides (Velley) Batters 

Observasjoner: Tallus kan bli inntil 20 cm høyt, men her er bare funnet eksemplarer på 

mindre enn 5 cm. Algen er sparsomt gaffelgrenet, med greiner som er 2-3mm tykke og 

avsmalnede mot enden. Konsistensen er sleip og gelatinøs, og algen er ikke hul som beskrevet 

i litteraturen (Rueness, 1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Herbarium nr 26.  

Orden: Palmariales 

Familie: Meiodiscaceae 

Rubrointrusa membranacea (Magnus) S.L.Clayden & G.W.Saunders 

Observasjoner: Algen er et nettverk av krypende tråder som vokser endozoisk, ofte i 

bryozoer som Dynamena pumila. Den er friskt rød i fargen. Cellene er 5-10 µm brede og som 

regel lenger enn de er brede. Den mangler pyrenoide som beskrevet i litteraturen (Rueness, 

1977).  

Fertile strukturer: Ikke funnet 

Belegg: Preparat 70  
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Plansje II:  A) Tverrsnitt av Ulva lactuca, B) Cellestørrelse og pyrenoider hos Blidingia minima, C) 

Forgreningsmønster hos Cladophora sp., D) Cladophora rupestris forgreningspunkt, E) Feste hos Urospora 

penicilliformis, F) Feste hos Prasiola stipitata, G-J) Ulike funn av Ulothrix sp. 
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Plansje III: A) Planosiphon zosterifolius (tverrsnitt), B) Petalonia fascia m. fargeløse hår, C) Halidrys siliquosa 

med påvekst av Sphacelaria cirrosa, D) Unilokulært sporangium hos Sphacelaria cirrosa, E) Plurilokulære 

sporangier hos Ectocarpus fasciculatus, F) Tverrsnitt av Scytosiphon lomentaria G) Elachista fucicola  m. 

unilokulære sporangier, H) Krokgrener hos Spongonema tomentosum, I) Gloeocapsopsis crepinidinum, J) 

Heterocyste hos Calothrix scopulorum 



43 

 

 

Plansje IV: A) Callithamnion corymbosum B) Apikalceller langs bladkant hos Phycodrys rubens C) 

Kjertelceller hos Bonnemaisonia hamifera D) Polysiphonia fibrillosa tetrasporangium E) Polysiphonia fibrillosa 

cystocarp F) Polysiphonia brodiaei tetrasporangier G) Tetrasporangium hos Spermothamnion repens H) 

Polysiphonia brodiaei spermatangier I) Cermaium virgatum cystocarp J) Acrochaetium sp. K) Corallina 

officinalis 
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3.2 Faunistisk analyse 

3.2.1 Oversikt over dyrefunn 

Totalt ble det funnet 32 dyretaksa fordelt på 6 fylum. I tabell 5 følger en oversikt over artene 

av dyr og de ulike stasjonene de er funnet på.  

Tabell 5: Tabellen viser hvilke dyr som ble funnet på hver stasjon. V betyr at arten ble samlet inn på våren, 

mens H betyr at arten ble samlet inn på sensommeren/høsten. FP betyr at arten er funnet i fjærepytt, og i parentes 

presiseres det om dette var vår (V) eller sensommer/høst(H). Artene er organisert alfabetisk.  

Art 1 2 3 4 5 6 7 

Alcynodinium hirsutum   VH FP(H) V V H, FP(H) 

Amphibalanus improvisus H   FP(H)   

Ampithoe rubricata V V      

Asterias rubens  FP(H)     H 

Chironomidae-larve FP(H) FP(H) H H, FP(H) FP(V)   

Clytia hemisphaerica     H  H 

Crassostrea gigas H      H 

Dynamena pumila VH H VH  V V VH 

Electra pilosa VH V H H FP(H) H 
VH, 

FP(H) 

Gammarellus 
angulosus V   H FP(H)   

Gammarus locusta  H VH H VH, FP(H) H  
Gastropoda indet  FP(H)      
Haliclystus 
octoradiatus   V     

Idotea balthica  V      

Idotea granulosa VH VH VH H VH, FP(H) V  
Idotea pelagica H, FP(V) VH, FP(V)  H, FP(V) VH, FP(H) H H 

Jaera albifrons  

VH, 
FP(VH) V H V, FP(V) FP(VH)  

Jassa falcata 
VH, 

FP(V) VH  V   VH 

Littorina littorea 
H, 

FP(VH) FP(VH) 
H, 

FP(V) 
VH, 

FP(VH) VH, FP(H) 
V, 

FP(H) H 

Littorina obtusata FP(V)  VH   H H 

Littorina saxatilis 
H, 

FP(VH) V, FP(V)   H FP(H)  

Mytilus edulis VH H, FP(V) 
H, 

FP(V) H, FP(VH) 
VH, 

FP(VH) V  
Nereis sp.  H V H     

Nucella lapillus H, FP(V)   VH, FP(H)    

Obelia longissima  H VH  FP(H)   

Parajassa pelagica H H  V    

Phyllodocidae indet V       
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Semibalanus 
balanoides  VH H  VH, FP(H) VH VH 

Snegle juvenil V FP(H)   V   

Spirorbis spirorbis V V     VH 

Stenothoidae indet H, FP(V) VH, FP(V) V VH V   

Tubularia sp.   V  V V  
Totalt antall  20 23 16 14 19 13 12 

 

Funnene kan også presenteres i en graf som viser hvor mange arter som er identifisert i hvert 

fylum fordelt på stasjonene (se figur 8). Fra dette er det tydelig at det er funnet flest 

arthropoder på alle stasjoner, men det er viktig å merke seg at «flest» betyr ulike arter og at 

dette ikke er noen indikasjon på hvor mange individer av hver art, da dette er utenfor 

oppgavens kvalitative omfang. Det er ikke funnet nevneverdige forskjeller mellom funn på 

vår og høst, slik at figuren ikke skiller mellom dette, men heller viser de totale resultatene for 

begge innsamlingsperiodene.  

 

Figur 8: Figuren viser hvor mange arter som er identifisert innenfor hvert fylum fordelt på hver stasjon både for 

vår og høst. 
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3.2.2 Taksonomisk oversikt og beskrivelse av fauna 

I avsnittet som følger kommer en beskrivelse av innsamlede dyr organisert taksonomisk og 

under dette alfabetisk. Dette følger nomenklaturen som er gitt i Hayward og Ryland (2017).  

Fylum: Annelida 

Klasse: Polychaeta 

Orden: Phyllodocida 

Familie: Nereididae 

Nereis sp. 

Observasjoner: Polychaeten er kun bestemt til slekten Nereis. Den har børster langs kroppen 

og 2 haleantenner. Palpene er store og avsnørte som beskrevet i litteraturen (Hayward & 

Ryland, 2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Familie: Phyllodocidae 

Phyllodocidae indet 

Observasjoner: Polychaeten er kun bestemt til familie. Den er lang og segmentert med stor 

proboscis og en ventral antenne som beskrevet i Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Orden: Sabellida 

Familie: Serpulidae 

Spirorbis spirorbis (Linnaeus)  

Observasjoner: Kalkrør formet som spiral på substrat. Lever i fjæresonen og i grunn 

sublitoral sone, både epifyttisk og på ikke-levende substrat. Dyret kan være opptil 4,5 mm på 

tvers av spiralen (Hayward & Ryland, 2017).   

Belegg: Ikke belegg 
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Fylum: Arthropoda 

Klasse: Hexanauplia 

Orden: Sessilia 

Familie: Archaeobalanidea 

Semibalanus balanoides (Linnaeus) 

Observasjoner: Dyret er opptil 1 cm i diameter, med hvitaktig farge. Kjeglen er relativt lav. 

Kalkplatene er ganske glatte og tennene på lokket møtes i et «trappetrinn» i samsvar med 

litteraturen (Hayward & Ryland, 2017). Arten mangler bunnplate av kalk. 

Belegg: Plansje V bilde O og P.  

Familie: Balanidae 

Amphibalanus improvisus (Darwin) 

Observasjoner: Skallet til dyret er glatt på overflaten og tennene på lokket møtes i en spiss 

diamantformasjon. Den er hvit, og kjegleformen er lav som beskrevet i Hayward og Ryland 

(2017). Bunnplaten har et stripete mønster. 

Belegg: Plansje V bilde M og N 

Klasse: Insecta 

Orden: Diptera 

Familie: Chironomidae 

Chironomidae-larve 

Observasjoner: Larven er smal og lang med en hodeliknende formasjon i den ene enden. 

Lengst frem og lengst bak har den et par vorteformasjoner. Fargen var mørk gul-grønn, men 

flere av individene var svært medtatt av forholdene og strukturer og farger kunne være 

utydelige (Wikipedia, 2016). Larvene finnes både i fersk- og saltvann. Artene i familien er 

vanskelige å skille fra hverandre og funnene er derfor bare bestemt til familie (Ottesen, 2014).  

Belegg: Ikke belegg 
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Klasse: Malacostraca 

Orden: Amphipoda 

Familie: Ampithoidae 

Ampithoe rubricata (Montagu) 

Observasjoner: Amfipoden er inntil 2 cm lang og mørkt rød. Øynene er små og runde. 

Gnatopoden er stor og begge antennene er like store. Telson er konveks apikalt som beskrevet 

i (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Plansje V bilde F 

Familie: Gammarellidae 

Gammarellus angulosus (Rathke) 

Observasjoner: Amfipode med små gnathopoder og to antennepar som er like lange. Øynene 

er store og nyreformede. Epimeralplaten er buet som beskrevet i Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Plansje V bilde E 

Familie: Gammaridae 

Gammarus locusta (Linnaeus) 

Observasjoner: Amfipode med lang 2. flagelle og ekstra flagelle på 1. antenne. Antennene 

har hår, og helt på enden er halen splittet i to like store «greiner». Dyret har store, 

nyreformede øyne som beskrevet i litteraturen (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Ikke belegg  

Familie: Ischyroceridae 

Jassa falcata (Montagu) 

Observasjoner: Dyret er opp mot 1 cm stort med små, runde øyne. Telson er liten med to 

små setae. Antenenen er lange og kraftige. Gnathopod 2 er sterkt forstørret og med en lang 

utvekst hos hanner og konkav innhuling hos hunner (Hayward & Ryland, 2017). Begge kjønn 

er funnet.   

Belegg: Ikke belegg 

 

Parajassa pelagica (Leach) 

Observasjoner: Liten amfipode på inntil 5mm og med små øyne. Antennene er korte og 

antenne 2 er lenger enn antenne 1. Andre antenne har en børstete overside. Gnathopoden er 
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utovervendt og har en bølgete gripeflate som beskrevet i litteraturen (Hayward & Ryland, 

2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Familie: Stenothoidae 

Stenothoidae indet 

Observasjoner: Amfipode med tykk og kort kropp, runde øyne og synlig rostrum. 2. 

antennepar er lenger enn 1. i samsvar med beskrivelser i litteraturen (Hayward & Ryland, 

2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Orden: Isopoda 

Familie: Idoteidae 

Idotea balthica (Pallas) 

Observasjoner: Isopode med kort 1. antenne og lengre 2. antenne. Telson er tilnærmet 

firkantet med en tilspissing på midten og to på siden. Kroppen er inntil 3 cm lang i samsvar 

med beskrivelser i litteraturen (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Plansje V bilde D 

 

Idotea granulosa (Rathke) 

Observasjoner: Isopode med kort 1. antenne og lengre 2. antenne. Telson er avrunnet med en 

tydelig tilspissning på midten. Kroppen blir inntil 2 cm lang (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Plansje V bilde A. 

 

Idotea pelagica (Leach) 

Observasjoner: Isopode med kort 1. antenne og en lengre 2. antenne. Telson er avrundet, og 

kroppen har en rødlig farge. Kroppen kan være opp mot 1 cm lang (Hayward & Ryland, 

2017).  

Belegg: Plansje V bilde B 
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Familie: Janiridae 

Jaera albifrons Leach 

Observasjoner: Isopoden har en oval kropp hvor segmentene har dype  innhakk i kroppen 

ved hvert ledd. På kanten av hver ryggplate er det små nåler. Øynene er store og 2. par 

antenner er like lange som halve kroppslengden i samsvar med beskrivelser i litteraturen 

(Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Plansje V bilde C 

Fylum: Bryozoa 

Klasse: Gymnolaemata 

Orden: Cheilostomatida 

Familie: Electridae 

Electra pilosa (Linnaeus) 

Observasjoner: Kolonier som vokser blant annet på Fucus med ujevn kant. Fargen på 

kolonien er gråaktig. Zoidene er ovale og opptil 0,45mm brede og opptar store deler av 

overflaten til kolonien. Voksested er som regel på grunt vann (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Plansje V bilde H. 

Orden: Ctenostomatida 

Familie: Alcynodidiidae 

Alcynodinium hirsutum (Fleming) 

Observasjoner: Svampvekst med gelatinøst dekke som lager en knutete overflate. Vokser 

epifyttisk på alger (Hayward & Ryland, 2017), ofte her på Ahnfeltia plicata.  

Belegg: Ikke belegg 

Fylum: Cnidaria 

Klasse: Hydrozoa 

Orden: Anthoathecata 

Familie: Tubulariidae 

Tubularia sp. 

Observasjoner: Enkle hydranter på stilk som står opp fra en liggende stilk på substratet. 

Hydranten har knuter og vokser på Chondrus crispus. Hydranten er også relativt stor hvilket 

også beskrives i Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Ikke belegg 
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Orden: Leptothecata 

Familie: Campanulariidae 

Clytia hemisphaerica (Linnaeus) 

Observasjoner: Ugreinet hydroide som reiser seg fra en krypende stolon. Pedicel kan være 

ruglete opp mot hydrotheca. Hydrotheca er klokkeformet og har en ujevn topp som beskrevet 

i litteraturen (Hayward & Ryland, 2017). Hydroiden er funnet voksende epifyttisk, blant annet 

på Ceramium virgatum.  

Belegg: Preparat 72 

 

Obelia longissima (Pallas) 

Observasjoner: Hydroide med alternerende greiner som kun bærer en hydrant. Den har lange 

klokkeformede hydrotheca med ruglete topp i samsvar med beskrivelser i litteraturen 

(Hayward & Ryland, 2017). Funnet voksende på Furcellaria lumbricalis. 

Belegg: Preparat 73 

Familie: Sertulariidae 

Dynamena pumila (Linnaeus) 

Observasjoner: Hydroide med trekantformede ledd og korte hydrotheca. Skuddene er korte 

og oppadrettede. Fargen er hvit, men kan være rød dersom den har endozoisk vekst av 

Rubrointrusa membranacea. Vokser på utvalgte Fucus- og Laminariaarter (Hayward & 

Ryland, 2017).  

Belegg: Preparat 70, samt plansje V bilde I. 

Klasse: Staurozoa 

Orden: Stauromedusae 

Familie: Haliclystidae 

Haliclystus octoradiatus James-Clark 

Observasjoner: Trompetformet stormanet med 8 fliker med tentakler, og vorteliknende 

vekster mellom disse som beskrevet i litteraturen (Campbell, 1977).Den er festet til 

underlaget (her en Chondrus crispus) med en stilk. 

Belegg: Plansje V bilde G. 
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Fylum: Echinodermata 

Klasse: Asteroidea 

Orden: Forcipulatita 

Familie: Asteriidae 

Asterias rubens (Linnaeus 

Observasjoner: Sjøstjerne med 5 armer. Fargen er alt fra rød til blå-lilla. Armene har 

avrundede tupper og overflaten er ruglete som beskrevet i Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Fylum: Mollusca 

Klasse: Bivalvia 

Orden: Mytilida 

Familie: Mytilidae 

Mytilus edulis Linnaeus 

Observasjoner: Ovalt skjell med umbo nær apex. Lengde kan være opp mot 10 cm og fargen 

varierer fra blå til nesten helt svart (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Orden: Ostreida 

Familie: Ostreidae 

Crassostrea gigas (Thunberg) 

Observasjoner: Skjellet er ovalt og som regel observert opp mot 10 cm lange. Umbo er bøyd 

mot en side. Overflaten er skallete og ruglete. Fargen er hvit hvilket passer med beskrivelser i 

Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Arten er kun observert og notert i felt, ikke samlet inn 

Klasse: Gastropoda 

Orden: Littorinimorpha 

Familie: Littorinidae 

Littorina littorea (Linnaeus) 

Observasjoner: Sneglehus med spisst spir og litt ruglete overflate. Ytre leppe får parallelt 

med spiret. Fargen varierer (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Ikke belegg 
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Littorina obtusata (Linnaeus) 

Observasjoner: Sneglehus med sammentrykt spir og tilsynelatende glatt overflate. Fargen er 

lys gul, men kan variere. Den ytre leppen er fortykket inn mot spiret som stemmer med 

beskrivelser i Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Plansje V bilde J.  

 

Littorina saxatilis (Olivi) 

Observasjoner: Sneglehus hvor den ytre leppen møter spiret i en omtrentlig rett vinkel. Det 

er furer i overflaten på skjellet og det er 3-4 spiraler opp mot spiret som også beskrives i 

Hayward og Ryland (2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Orden: Neogastropoda 

Familie: Muricidae 

Nucella lapillus (Linnaeus) 

Observasjoner: Kort spir med tydelige innsnevringer mellom hver spiral og tydelige riller. 

Siphonkanalen er kort og delvis lukket. Ytre leppe lager en tydelig bue inn mot spiret, hvilket 

stemmer overens med litteraturen (Hayward & Ryland, 2017).  

Belegg: Ikke belegg 

Orden: Ukjent 

Familie: Ukjent 

Gastropoda indet 

Observasjoner: Sneglehus med tydelige riller i skjellet og en mørk farge. Den ytre leppen er 

bølget. Arten var ubestemmelig med tilgjengelig litteratur, og er derfor satt til å være en 

ukjent art.  

Belegg: Plansje V bilde K.  
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Snegle juvenil 

Observasjoner: Sneglehus med butt apex. Fargen er blåsort og skallet er skjørt. Ytre leppe er 

tilnærmet parallell med spiret i punktet hvor de møtes. Siste sving på sneglehuset har tegn til 

markerte vertikale striper.  

Belegg: Plansje V bilde K.  
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Plansje V: A) Idotea granulosa B) Idotea pelagica C) Jaera albifrons D) Idotea balthica E) Gammarellus 

angulosus F) Ampithoe rubricata G) Haliclystus octoradiatus H) Electra pilosa I) Dynamena pumila J) Littorina 

obtusata K) Snegle juvenil L) Gastropoda indet M) Amphibalanus improvisus underside N) Amphibalanus 

improvisus overside O) Semibalanus balanoides underside P) Semibalanus balanoides overside 
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3.3 Salinitet, fjærepytter og artsantall  

Til hver stasjon ble det målt temperatur og salinitet ved innsamlingstidspunkt. Målingene ble 

kun gjort ved de to besøkene, og gir derfor bare et øyeblikksbilde av forholdene i området der 

de ble gjort. Resultatene fra målingene er vist i vedlegg 4. Salinitetsmålingene som ble gjort 

kan plottes hvor mange arter av alger, cyanobakterier og dyr som ble funnet på hver stasjon. 

Dette er vist i figur 9 under, hvor det ikke er noen tydelig sammenheng mellom saliniteten og 

artsantallet. Ettersom målingene kun er øyeblikksbilder kan man ikke si om dette er generelle 

trender for en sammenheng mellom salinitet og artsantall.  

 

Figur 9: Figuren viser sammenhengen mellom målt salinitet i ‰ ved besøk og hvor mange arter av alger og dyr 

som ble funnet. En trendlinje er satt inn for å visualisere mulige trender.  

Artsmangfoldet i en fjærepytt kan også sammenliknes med fjærepyttens plassering i forhold 

til havet som i figur 10 under (se vedlegg 4 for målinger av avstand). Grafen viser summen av 

antall arter av alger, cyanobakterier og dyr i hver fjærepytt plottet mot deres horisontale 

avstand til havet målt i meter. Ettersom stasjonene som var oversvømt av vann viser både 

høye og lave artsantall er det vanskelig å si noe om en trend i dette diagrammet.  
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Figur 10: Fjærepyttenes horisontale avstand fra havet (angitt i meter) plottet mot antall taksa av alger, 

cyanobakterier og dyr som ble funnet i fjærepytten. Det er satt inn en trendlinje for å vise eventuelle 

sammenhenger.  
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3.4 Soneringsprofiler 

Soneringsprofilene som ble laget i felt er presentert under. Til hver soneringsprofil er øvre 

grense på rurbeltet (Semibalanus balanoides) brukt som 0-linje, og de andre artenes vertikale 

utbredelse er så presentert ut fra denne. Rurbeltet ble valgt fordi dette er en art som var felles 

for de fleste stasjoner, og fordi den markerer den øvre grensen til litoralsonen (Rueness, 

1977). På stasjon 1 og 3 var det ikke et tydelig rurbelte tilstede og øvre grense til sagtang 

(Fucus serratus) er brukt som 0-linje på disse stasjonene. Soneringsprofilene slutter ved 

sagtangens øvre voksegrense, da denne markerer overgangen til sublitoralen (Rueness, 1977). 

Forholdene mellom voksegrensene på hver figur er riktig etter artenes virkelige utbredelse, 

men helningen på profilen er ikke representativ for helningen på stasjonen i virkeligheten.  

Stasjon 1 Heia øst 

Stasjon 1 Heia øst er en av de mest eksponerte stasjonene i undersøkelsen. Fravær av et 

fremtredende rurbelte gjør at soneringsprofilen har brukt øvre voksegrense for Fucus serratus 

som 0-linje (figur 11). Dette markerer som tidligere beskrevet overgangen til sublitoralen. 

Litoralsonen er preget av Fucus vesiculosus, og i april var det også store mengder av Ulva 

intestinalis som sammen med en assosiasjon av Ulothrix sp. og Urospora penicilliformis 

lagde et grønt belte. Over dette vokste det et tynt belte av Porphyra linearis og et bredere 

belte av spredt Porphyra umbilicalis. På høsten var området over F. vesiculosus erstattet av et 

bredt belte av et svart belegg som ved nærmere undersøkelser på lab viste seg å være en 

blanding av Calothrix scopulorum og Lyngbya sp.. Over dette var fjellet bart.  

 

Figur 11: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 1 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 
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Stasjon 2 Alne øst 

Stasjon 2 Alne øst var relativt lite eksponert sammenliknet med andre stasjoner i denne 

undersøkelsen. Rurbeltet som markerer øvre grense av litoralsonen er her tilstede og er derfor 

brukt som 0-linje (figur 12). Helningen på terrenget er omtrentlig 20% i øvre del frem til 

rurbeltet. Under dette er helningen nærmere 45% og her vokste Fucus vesiculosus såpass dypt 

at ingen Fucus serratus er samlet inn eller registrert. Også her er det en utskifting av arter fra 

vår til høst, og på våren er det over rurbeltet et tynt belte av Bangia fuscopurpurea for så et 

bredere belte av Porphyra linearis over dette. På høsten er det tynne beltet av B. 

fuscopurpurea erstattet av et tynt belte Porphyra umbilicalis og over dette er det igjen et tynt 

belte av Calothrix scopulorum.  

 

Figur 12: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 2 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 

Stasjon 3 Akerøya nord 

Stasjon 3 Akerøya nord er heller ikke veldig eksponert og som med stasjon 1 er det ikke 

funnet et fremtredende rurbelte, slik at også her er Fucus serratus brukt som 0- linje for det 

vertikale voksemønsteret til de andre artene (figur 13). Over F. serratus er det et relativt smalt 

belte av blæreløs Fucus vesiculosus, og på våren er det over dette igjen et belte av Bangia 

fuscopurpurea med Urospora penicilliformis og et belte Porphyra linearis. Over dette er det 

vekst av Prasiola stipitata. På høsten er beltene over F. vesiculosus erstattet av et bredere 

belte av svart belegg som på lab viste seg å være en blanding av Calothrix scopulorum, 

Lyngbya sp. og Gloeocapsopsis crepinidinum. Dette hadde vokst over nedre del av P. 

stipitata-laget som ble registrert på våren.  
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Figur 13: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 3 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 

Stasjon 4 Torbjørnskjær nordøst 

Stasjon Torbjørnskjær nordøst er stasjonen som er mest eksponert i denne undersøkelsen. Ned 

mot området er det en bratt skråning med ca 70% helning som ligger i sprutsonen. Denne 

skråningen sammen med store deler av resten av øya er dekket av Prasiola stipitata både ved 

undersøkelsen om våren og om høsten. Etter denne skråningen er det et ganske flatt område 

hvor materiale er samlet inn før berget skråner omtrentlig 45% nedover i havet. 

 

Under P. stipitata vokser det på våren et belte av Bangia fuscopurpurea og Porphyra linearis, 

før man kommer til rurbeltet (figur 14). Her vokser også Porphyra umbilicalis. Under dette 

vokser det større mengder av arter som Acrosiphonia arcta, Chondrus crispus, Scytosiphon 

lomentaria og  Halosiphon tomentosus med fler. På høsten var mønsteret endret ved at 

Calothrix scopulorum og Lyngbya sp. laget et svart belegg under P. stipitata, Nemalion 

elmintoides vokste sammen med rurbeltet og P. umbilicalis, og helt nederst i soneringen var 

de vanligste artene C. crispus, Ceramium spp. og Polysiphonia spp..  



61 

 

  

Figur 14: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 4 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 

 

Stasjon 5 Støodden 

Etter beregningene gjort i kapittel 2.3 Eksponeringsverdi kan stasjon 5 Støodden regnes som 

delvis eksponert. Stasjonen ligger like utenfor nasjonalparkens grenser. Helningen er i de øvre 

delene svak (10%) før den øker rundt rurbeltet til nærmere 60%. På våren er det et smalt belte 

av rur over Fucus vesiculosus som igjen vokser over Fucus serratus og Fucus distichus (figur 

15). Dette er også tilfellet ved høstinnsamlingen. På våren vokser det over rurbeltet et bredt 

belte av typiske vårarter som Porphyra linearis, Bangia fucsopurpurea, Ulothrix sp. og 

Urospora penicilliformis. På høsten er dette erstattet av et område med bart fjell med innslag 

av Ulva intestinalis. Høyt oppe over dette igjen er det et bredt belte av svart belegg av 

Calothrix scopulorum og Lyngbya sp.. Det er også verdt å nevne at under vårinnsamlingen var 

rurbeltet dekket av et brunt belegg som ved undersøkelser på lab viste seg å være diatomeer. 

Disse faller utenfor oppgavens fokus på makroalger og er derfor ikke identifisert nærmere, og 

er også utelatt fra preparatsamlingen.   
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Figur 15: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 5 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 

Stasjon 6 Søpla sør 

Stasjon 6 Søpla sør er den mest beskytta stasjonen i denne undersøkelsen. Under rurbeltet 

vokste det en blanding av Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum og Fucus serratus (figur 

16). På våren vokste det over rurbeltet Porphyra linearis sammen med Ulothrix sp. og 

Urospora penicilliformis som sammen lagde et grønt belte. På høsten var disse typiske 

vårartene erstattet av et belte med Ulva intestinalis og over dette igjen et svart belegg av 

Calothrix scopulorum og Lyngbya sp..  

  

Figur 16: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 6 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 
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Stasjon 7 Lyngholmen 

Stasjon 7 Lyngholmen er også en svært beskytta stasjon med svak og jevn helning på ca 15%. 

rurbeltet vokste sammen med Fucus vesiculosus, og under dette vokste det Fucus serratus 

(figur 17). På våren vokste det et grønt belte av Ulothrix sp. og Urospora penicilliformis 

sammen med Bangia fuscopurpurea. På våren var dette beltet erstattet av bart fjell med spredt 

forekomst av Porphyra umbilicalis.  

  

Figur 17: Figuren viser soneringsprofiler laget i felt for stasjon 7 både for våren (til venstre) og høsten (til 

høyre). 
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3.5 Ikke-metrisk MDS-analyse 

Resultatet fra NMDS-analysen er vist i figur 18, og det lavet stressnivået på 0,04 betyr at 

resultatet av analysen er til å stole på. I diagrammet kan den horisontale fordelingen av 

stasjonene tolkes til å representere eksponeringen, dersom man sammenlikner med grad av 

egenutregnet eksponering etter tabell 3 i kapittel 2.3 Eksponeringsverdi.  I diagrammet vil 

derfor de mest beskyttede stasjonene være plassert mot venstre, mens de mer eksponerte mot 

høyre. Avvikene i denne horisontale fordelingen kan skyldes en kovarians med salinitet, som 

er en abiotisk faktor som ofte kan knyttes til eksponeringsgraden. De mer eksponerte 

stasjonene har ofte en høyere salinitet fordi det her ikke er like mye ferskvannstilførsel fra 

Glomma. I innsamlingen av data er det kun gjort øyeblikksmålinger av abiotiske data som 

temperatur og salinitet. Ingen av disse egner seg godt til å forklare vertikal fordelingen av 

stasjoner i diagrammet. Men man kan se tegn til en skråstilt fordeling av stasjoner fra øvre 

venstre hjørne til nedre høyre hjørne som kan vise artsantall, hvor stasjon 1 og 2 hadde flest 

arter og stasjon 6 og 7 hadde færrest. 

 

Figur 18: Figuren viser resultatet fra NMDS-analysen gjennomført i PRIMER.  
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4 Diskusjon 

Undersøkelsen vil diskuteres med utgangspunkt i delmålene presentert i kapittel 1.4 

Målsetting og motivasjon som sammen er med på å besvare hovedmålet «Hvilke makroalger 

og assosierte dyr finnes i fjæresonen i Ytre Hvaler Nasjonalpark?».  

4.1 Kartlegging av arter og deres utbredelse 

Det er totalt funnet 66 taksa av alger, hvorav 4 taksa er cyanobakterier, 33 er rødalger, 12 er 

grønnalger og 17 er brunalger. Det er også registrert 32 taksa av dyr fordelt på 6 fyla. Samlet 

for alle stasjonene utgjorde rødalgene 50% av algetaksaene (se figur 5) og var den 

dominerende gruppen på alle stasjonene (se figur 6). Om man ser på en R:B:G-ratio 

(fordeling mellom rød-, brun-, og grønnalger) for totale funn i undersøkelsen vil denne være 

53:28:19, noe som ikke avviker stort fra normalintervallet som ligger på R:B:G=45%±10% : 

40%±10% : 15%±5% etter Bokn (1978) i Dragsund et al. (2006). Denne skalaen er i 

midlertidig laget for å omfatte også sublitoralen, og man kan i fjæresonen forvente en 

forhøyet andel grønnalger, da disse er opportunistiske og stresstolerante arter som takler de 

varierende forholdene i fjæra bedre enn mange andre algearter (Dragsund et al., 2006; Moy & 

Walday, 1996). Stasjon 1 og 2 utpeker seg som de mest artsrike, mens stasjon 6 og 7 er mer 

artsfattige (se figur 6 og 8). Algetaksa som er funnet på alle stasjoner er Ceramium virgatum, 

Chondrus crispus, Dumontia contorta, Monostroma grevillei, Polysiphonia fibrillosa, 

Porphyra linearis, Spongonema tomentosum, Ulva intestinalis og Urospora penicilliformis. 

Disse algene er ikke nødvendigvis funnet til begge årstider, da noen er typiske vårarter. 

Dyretaksa som er funnet på alle stasjoner, enten vår eller høst, er Electra pilosa og Littorina 

littorea, mens det vanligste dyrefylumet på samtlige stasjoner var arthropoda (se figur 8).  

4.1.1 Tidligere undersøkelser 

Funn i denne undersøkelsen kan sammenliknes med tidligere undersøkelser som er gjort på 

liknende grunnlag. Grundige undersøkelser gjort av Sundene (1953) i periodene 1940-1942 

og 1947-1952 og Karlsson (1995) i 1994, har skilt ut funn på grunnere vann som kan 

sammenliknes med egne funn (se vedlegg 6, navn i Sundene og Karlsson er justert etter 

moderne taksonomisk inndeling). Artene valgt ut i tabellen i vedlegget er arter Sundene har 

funnet i supralitoralen og litoralen (følger inndeling beskrevet i kapittel 1.1.2 Sonering) og 
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som Karlsson har registrert ned til 1 m dybde. Egne undersøkelser følger ikke en slik streng 

grense, og flere sublitorale arter er samlet inn under snorklingen som for eksempel 

Furcellaria lumbricalis, Saccharina latissima og Membranoptera alata. Sammenlikningen i 

vedlegg 6 gir derfor et delvis feil bilde av hvilke arter som er funnet i hvilke undersøkelser da 

alle disse artene er funnet i sublitoralen både hos Sundene og Karlsson. I tillegg må det 

bemerkes at Karlsson kun har vært i deler av nasjonalparken, og Sundene har vært i hele Ytre 

Oslofjord, slik at artslisten hans også inkluderer arter fra vestsiden av fjorden.  

Totalt ble det registrert 62 algetaksa fra egne innsamlinger (ekskludert cyanobakterier da disse 

ikke er inkludert i de to andre undersøkelsene), 70 algetaksa i Karlsson (1995) sine 

undersøkelser og 93 hos Sundene (1953). Lavere artsantall fra egne innsamlinger og 

identifiseringer kan skyldes at Karlsson dykket og muligens undersøkte mer nøyaktig og over 

et større område. Sundene samlet inn alger over flere år og til mange årstider og kan derfor 

sikre at han får med arter med ulike vekstsesonger og år-til-år-variasjoner i artsforekomster. 

Karlsson har kun hatt en innsamling på hver stasjon og disse ble gjort på høsten. Han har 

derfor ikke funnet mange av de typiske vårartene som Porphyra linearis og Bangia 

fuscopurpurea. Disse tidligere undersøkelsene har også i stor grad skilt mellom ulike arter 

som i denne undersøkelsen kun er bestemt til slekt, som for eksempel Acrocheatium sp.. I 

tillegg er arter som Chaetomorpha linum og Chaetomorpha aerea vanskelige å skille (Brodie 

et al., 2007), og kan være feilbestemt under egne identifiseringer da det kun er brukt 

morfologiske identifiseringsmetoder. Fucus spiralis er en flerårig art som ikke funnet i denne 

undersøkelsen, men er funnet i både Karlsson og Sundenes undersøkelser. Arten opptrer 

sporadisk i Skagerrak (Rueness, 1977), og finnes til tider på noen få stasjoner i ulike 

undersøkelser gjort i nyere tider (Gitmark et al., 2017). Det kan derfor anses som tilfeldig om 

man finner denne arten ettersom hvor stasjonene plasseres.  

Hvalerområdet har over de siste tiårene forbedret seg med hensyn på vannkvalitet og 

biologisk mangfold (Moy & Walday, 1996), noe som kan tydeliggjøres med at Bokn (1984) 

kun fant 36 algetaksa samtidig som han beskrev et rustbrunt belegg i deler av Hvalerområdet 

som var særlig Glommapåvirket, mens det i NIVAs nyeste bentosundersøkelser ble registrert 

57 algetaksa samtidig som tilstanden i vannmassene er ansett som forbedret på flere stasjoner 

i deres årsrapport for 2016 (Walday et al., 2017). I NIVAs fagrapport for bentosundersøkelser 

fra 2016 er det i tillegg til 57 taksa alger også registrert 35 taksa dyr (Gitmark et al., 2017). 

Registreringene er gjort ved rammeundersøkelser i fjæresonen i august-september, og 
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omfatter hele Ytre Oslofjord. Det er en liten økning i registrerte algetaksa i egne 

undersøkelser (66 taksa inkludert cyanobakterier), mens det er 3 færre taksa dyr 

sammenliknet med Gitmark et al. (2017). Avvikene er små og kan skyldes forskjell i 

innsamlingsmetode, for Dragsund et al. (2006) skriver at en strandsonebefaringer gjort som i 

denne undersøkelsen vil gi en mer dekkende innsamling av alt som finnes i fjæresonen enn 

rammeundersøkelser som ble gjort i Gitmark et al. (2017). Uansett viser både egne 

undersøkelser og tall fra Gitmark at den forbedrede vannkvaliteten i parken som er gjort over 

flere tiår, har resultert i flere registrerte arter av både alger og dyr. 

I et forsøk på å samle alle arter som finnes i marine miljøer i Norge utarbeidet Direktoratet for 

Naturforvaltning en rapport som samler all informasjon om arters forekomst langs 

norskekysten. Denne baserer seg på artenes beskrevne utbredelse i ulik litteratur og deler 

kysten inn i 26 sektorer og beskriver så hvordan arter fordeler seg i disse sektorene. I sektoren 

som omfatter mesteparten av kysten i Østfold, inkludert Hvalerområdet, er det ifølge 

rapporten registrert 192 algearter, samt at det antas å finnes ytterligere 131 arter her basert på 

hvilke registreringer som er gjort i nabosektorene (Direktoratet for Naturforvaltning, 2001). 

Tallet for de faktisk registrerte artene er nesten tre ganger så stort som hvilke arter som er 

registrert i denne masteroppgaven, og nesten 5 ganger så stort om man inkluderer arter som 

kan antas å finnes i sektoren. Likevel er det verdt å merke seg at dette tallet omfatter også 

sublitorale algearter, samt at det kan være gjort taksonomiske endringer siden rapporten ble 

publisert i 2001.  

4.1.2 Sesongvariasjon i dominerende arter 

Det er ikke funnet noen tydelig sesongvariasjon i dyrearter, men om man ser på 

soneringsprofilene som er vist i kapittel 3.4 Soneringsprofiler kan man se hvordan de 

dominerende algeartene på de ulike stasjonene endrer seg med årstidene. Her kan man se at 

flere av de dominerende artene er typiske vårarter som forsvinner til høsten og erstattes av 

høstarter. Det er hovedsakelig arter som vokser over rurbeltet som byttes ut, mens artene 

under rurbeltet er det samme året rundt, og som regel er disse artene ulike Fucus-arter. 

Unntaket for dette er stasjon 4 hvor Fucus-artene er fraværende. Her forsvinner en 

dominerende art som Acrosiponia arcta til høsten, og arter som Nemalion elmintoides 

kommer inn. Typisk ser man i soneringsprofilene at Urospora peniciliformis og Ulothrix sp. 
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lager et grønt belte, ofte sammen med Porphyra linearis og Bangia fuscopurpurea hvor 

sistnevnte arter vokser høyere oppe enn de grønne artene, dette er i samsvar med beskrivelser  

gjort av Sundene (1953). På høsten er dette erstattet av bart fjell, og til tider et svart belegg av 

Calothrix scopulorum og andre cyanobakterier, og i noen tilfeller Ulva intestinalis på de mer 

beskyttede stasjonene. Generelt vil funnene i profilene samstemme med profiler laget av 

Fredriksen og Rueness (1990), men de store mengdene blåskjell som ble funnet i deres 

rapport er forsvunnet i denne undersøkelsen. Mye blåskjell ble den gangen koblet til en 

oppblomstring av mikroalger og den generelle eutrofiutviklingen.  

4.1.3 Rød- og svartelistede arter  

Svartelisten som er benyttet i dette avsnittet er utgitt i 2012. Ny svarteliste ventes i 2018, og 

denne vil kunne gi endringer i konklusjoner som er gjort i dette avsnittet. I denne 

undersøkelsen er det totalt funnet 3 svartelistede arter, hvorav en er en alge og de to andre er 

dyr. Svartelista for fremmede arter har som hensikt å kartlegge innførte arter med økologisk 

risiko for det naturlige mangfoldet i Norge (Gederaas et al., 2012). Bonnemaisonia hamifera 

er listet opp som i kategorien høy risiko (HI). Den ble først registrert i Ålesund i 1902 og har 

siden spredt seg til store deler av kysten (Rueness, 1977). Arten er funnet i undersøkelsene 

gjort av både Sundene (1953) og Karlsson (1995), og er registrert i Hvalerområdet på to 

stasjoner i denne undersøkelsen. Også Amphibalanus improvisus er registrert i kategorien HI, 

og er nå en vanlig art å finne i Østersjøen (Gederaas et al., 2012), og er her registrert på 

stasjon 2 og 5.   

Crassostrea gigas (stillehavsøsters) er satt i kategorien svært høy risiko (SE), hvilket er et 

resultat av at den har høy spredningsevne og er en økosystemingeniør som vil påvirke 

områder der den slår seg ned til egen vekstfordel. Den er spredt til Norge på 1970-1980-tallet 

grunnet utslipp fra oppdrettsanlegg, og kan leve og reprodusere seg her på grunn av varme 

somre (Gederaas et al., 2012). I tillegg til økologiske effekter, kan C. gigas også ha store 

effekter på nasjonalparkens rekreasjonsverdi, da dens skarpe skjell kan skade mennesker som 

bader og vasser i fjæresonen (Miljødirektoratet, 2016a). I NIVAs undersøkelser ble arten først 

registrert 2014, da på 6 av de undersøkte stasjonene. I 2016 ble den registrert på 11 stasjoner, 

ingen av disse innenfor nasjonalparkens grenser (Gitmark et al., 2017). Den er under egne 

innsamlinger registrert på 2 stasjoner, men kan antas å ha stor utbredelse utenfor dette da det 

er igangsatt pilotprosjekter som allerede har fjernet store mengder stillehavøsters i ulike 



69 

 

verneområder Vestfold inkludert Ytre Hvaler nasjonalpark (Miljødirektoratet, 2017b). På 

grunn av artens høye reproduksjonsevne anses det ikke som reelt å kunne fjerne arten fra 

norske farvann, men heller å begrense dens spredning til og innenfor områder med verne- og 

rekreasjonsverdi (Miljødirektoratet, 2016a).  

Det er ikke registrert noen rødlistede arter i denne undersøkelsen etter oversikt gitt i  

Henriksen og Hilmo (2015). 

4.1.4 Salinitet og eksponering 

Raffaelli og Hawkins (1996) beskriver hvordan man kan anta en økning i antall marine arter 

med økende salinitet, som følge av at færre marine arter er tilpasset lave saliniteter. Som vist i 

figur 9 i kapittel 3.3 Salinitet, fjærepytter og artsantall, er det ikke her funnet noen 

sammenheng mellom målte saliniteter og antall arter som er funnet på en stasjon. Noe av 

årsaken til dette kan være at det kun er gjort øyeblikksmålinger av salinitet under 

innsamlingene, og at disse er derfor svært påvirket av blant annet nedbør, vind og 

strømforhold på innsamlingsdagen (Walday et al., 2006). Vårmålingene av salinitet var 

generelt høyere enn høstmålingene, noe som tyder på at innsamlingene ble gjort enten før 

eller etter vårflommen. Dette gjør at man ikke har fått frem en gradering etter salinitet på 

stasjonene etter deres plassering i forhold til Glommas utløp. Et alternativ er å plotte totalt 

artsantall for vår og høst mot målinger av salinitet over lenger tid, hvilket resulterer i figur 19 

under. Tallene for salinitet som er brukt er hentet fra rapporten til Magnusson og Skei (1984) 

som bruker 5 målinger gjennom sommeren 1980 til å lage salinitetsisokliner i det indre 

Hvalerområdet hvor Glomma har mest påvirkning. For de ytre stasjonene (1 og 4) er det brukt 

middelverdier for sommermånedene i perioden 2009-2015, målt gjennom ØKOKYST-

programmet på deres stasjon VT3 Torbjørnskjær (Moy et al., 2017). For dette plottet ser man 

en antydning til at økende salinitet gir økende artsantall. Resultatet er vel og merke fortsatt 

svakt, og om man ser på stasjonenes artsantall sammenfaller ikke laveste salinitetsmålinger 

med laveste artsantall.  
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Figur 19: Antall arter plottet mot saliniteten på stasjonene ved innsamling på vår og høst i henholdsvis blått og 

rødt. Inkludert i grønt er også totalt antall arter for begge innsamlinger plottet mot 5 salinitetsmålinger gjort av 

Magnusson og Skei (1984) gjennom sommeren 1980, samt salinitetsmålinger fra ØKOKYST. Trendlinjer er satt 

inn for å visualisere mulige trender.  

Bokn (1984) undersøkte også artsantall i sin rapport og relaterte dette til Glommas utløp. Han 

påviste en betydelig nedgang i antall arter jo nærmere han kom glommautløpet, men dette 

skyldtes trolig ikke bare salinitet, men også at Glomma på denne tiden brakte med seg mye 

industriutslipp som virket negativt på artsmangfoldet (Bokn, 1984; Moy & Walday, 1996). 

Man har sett en økning i antall arter nær Glommas utløp i de senere årene etter at 

industriutslippene har blitt mindre, men Glomma bringer fremdeles med seg partikler som 

sliter på fastsittende alger og dyr, i tillegg til at noe næringsstoffer fremdeles slippes ut fra 

fabrikker og avrenninger fra land (Moy & Walday, 1996; Naustvoll et al., 2016). Og til tross 

for lavere utslipp er det fremdeles en et økende artsantall fra indre til ytre deler av 

Hvalerområdet (Moy & Walday, 1996) som kanskje til dels kan knyttes til saliniteten, da kun 

arter som tolererer lav salinitet kan være i de indre områdene. Dermed vil diversiteten nær en 

stor ferskvannspåvirkning være lav, selv om kanskje biomassen her er stor (Raffaelli & 

Hawkins, 1996). Moy og Walday (1996) skriver at «Marine alger og dyr har et 

minimumskrav til saltholdighet. Det er derfor naturlig å anta en generell reduksjon i antall 

arter og en økning i hurtigvoksende grønnalger med økt elvepåvirkning», slik at mer 

omfattende innsamlinger og målinger enn det som er gjort i denne undersøkelsen vil 

demonstrere et slikt mønster bedre enn det som er vist i figur 19 over.  
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Som tidligere beskrevet er det en forhøyet andel grønnalger i en R:B:G-ratio i fjæresonen som 

følge av at dette er et stressfylt miljø hvor opportunistiske arter vokser bedre enn andre arter. 

Særlig stasjon 5 og 6 hadde forhøyet andel av grønnalger på henholdsvis 28% og 31%, og 

disse er stasjoner som ligger særlig eksponert for Glommavann med forhøyet mengde 

næringssalter, noe som er gunstig for flere grønnalgearter (Moy & Walday, 1996; Walday et 

al., 2006). Under innsamling på stasjon 5 på våren ble det observert et tydelig grumsete 

ferskvannslag under snorklingen, noe som var et klart tegn på hvor påvirket denne stasjonen 

var av vann fra Glomma. Ikke alle arter tolererer slike lave saliniteter og fluktuerende forhold, 

men noen typiske arter som er tilpasset slike forhold er Fucus vesiculosus, Blidingia minima 

og ulike Ulva-arter (Lüning, 1990). Dette er ingen kvantitativ undersøkelse, og det er derfor 

ikke mulig å si noe om mengdene av disse artene i forhold til mengder av andre arter, men fra 

soneringsprofilene i kapittel 3.4 Soneringsprofiler ser man at det på stasjon 5 og 6 ved 

høstinnsamling hadde vokst frem et belte av Ulva intestinalis hvilket støtter opp om at disse 

stasjonene hadde stressfulle vekstmiljøer med sterk påvirkning av glommavann. Generelt er 

det vanskelig å si noe om det er salinitet som gir disse mønstrene i artsantall og 

artssammensetning med tilgjengelige data fra denne undersøkelsen, da heller ikke MDS-

analysen i figur 18 viser tydelig sammenheng mellom salinitet og artsantall uten å trekke inn 

eksponering som en faktor. Trolig er det er rekke faktorer knyttet til Glommas utløp som 

spiller inn, blant disse er salinitet, næringstilførsel og industriutslipp.  

Eksponering er også en faktor som påvirker artenes utbredelse og lokal artssammensetning på 

stasjoner (Moy et al., 2017; Walday et al., 2017). Ser man figur 6 og 8 sammen med tabell 3, 

er det ingen klar sammenheng mellom artsantall og eksponeringsgrad. Artenes tilpasninger 

gjør at noen har fordel av å vokse eksponert, mens andre har fordeler av å vokse beskyttet 

(Raffaelli & Hawkins, 1996), dette gjør at man heller vil finne en forskjell i 

artssammensetning mellom stasjonene, enn i artsantall. Eksponeringens betydning for 

artssammensetning vises til dels i figur 18 i kapittel 3.5 Ikke-metrisk MDS-analyse. Dersom 

man ser på artenes fordeling etter eksponering kan man se at de mest eksponerte stasjonene 

viser stor forskjell fra de mindre eksponerte stasjonene, i og med at de eksponerte og 

beskyttede stasjonene ligger langt fra hverandre i diagrammet. Dette kan bety at 

eksponeringen av en lokasjon har stor betydning for hvilke arter som er å finne der, noe som 

også er beskrevet under kapittel 1.1.1 Fysiske forhold i fjæra som påvirker dyr og algers 

utbredelse og også undersøkt i Hvalerområdet av Walday et al. (2012).  
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De fleste artene vokser langs en gradient av eksponering, og få arter vokser bare eksponert 

eller bare beskyttet (Lüning, 1990). Stasjonene vil derfor ha ganske lik artssammensetning 

siden deres eksponeringsgrad etter Walday (tabell 3) er relativt lik. Noen arter er typiske å 

finne på eksponerte lokasjoner. På stasjon 1 og 4 som er de mest eksponerte finner man blant 

annet arter som Petalonia fascia og Chordaria flagelliformis som beskrives som arter som 

hovedsakelig vokser eksponert (Lüning, 1990). I tillegg mangler den mest eksponerte 

stasjonen (stasjon 4 Torbjørnskjær) vekst av Fucus-arter. Dette kan skyldes at det er vanskelig 

for algepropaguler å feste seg til underlaget i de mest eksponerte områdene, samt at store 

vekster kan rives vekk av bølgene (Raffaelli & Hawkins, 1996). Det kan også hende at Fucus-

artene vokste dypere enn det som ble innsamlet, og at de ikke ble sett under snorklingen på 

grunn av sterk sjø. Arter som er registrert på de mest beskyttede stasjonene og som er typiske 

å finne på mer beskyttede områder er blant annet Ascophyllum nodosum og Fucus vesiculosus 

(Lüning, 1990; Rueness, 1977). Noen arter som i litteraturen er beskrevet til å foretrekke 

eksponerte områder (Fredriksen & Rueness, 1990; Sundene, 1953), er også funnet på mer 

beskyttede stasjoner som f.eks. Bangia fuscopurpurea som ble funnet på alle stasjoner unntatt 

den mest beskyttede (stasjon 6), og Polysiphonia brodiaei som også ble funnet på stasjoner 

som bare er delvis eksponerte. Og i Lüning (1990) er blant annet Porphyra-, og Ulothrix-arter 

beskrevet som alger som vokser beskyttet, men disse er funnet på alle stasjoner i denne 

undersøkelsen.  

Noen arter kan også ha fenotypiske tilpasninger som gjør at de vokser både eksponert og 

beskyttet. Fucus vesiculosus ble funnet på alle stasjoner unntatt stasjon 4. På stasjon 2 og 3 

var arten blæreløs, en tilpasning til å vokse eksponert. Smale tallus er bedre for å dempe 

virkningen av bølgenes krefter på eksponerte områder, mens F. vesiculosus med blærer gir 

mer effektivt næringsopptak på beskyttede områder hvor overflatevannet rundt tallus ikke 

byttes ut like ofte (Raffaelli & Hawkins, 1996).  

Vertikal utbredelse 

Også den vertikale utbredelsen til arter kan kommenteres ved å undersøke soneringsprofilene 

som er gitt i kapittel 3.4 Soneringsprofiler. Som beskrevet i kapittel 1.1.2 Sonering vil 

soneringprofiler være bredere ved høy eksponering, da bølgesprøyten utvider 

supralitoralsonen. Dette stemmer til dels med egne resultater. De mest beskyttede stasjonene 
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(nr. 6 og 7) har soneringsprofiler med øvre vekstgrense bare 30 cm over rurbeltet på våren, 

mens stasjon 1 har soneringsprofil på over 1 m på samme årstid. Derimot har den mest 

eksponerte stasjonen (nr. 4) blant de smaleste soneringsprofilene på bare 40cm. Dette kan 

skyldes at innsamlingen og målingen til soneringsprofilen ble gjort på en flate uten særlig 

helning, og at bølgehøyden og vannstanden vil avhenge av topografien (Lewis, 1964; 

Sundene, 1953), slik at profilen kanskje blir smalere selv om stasjonen kan regnes som 

eksponert. Heller ikke Fredriksen og Rueness (1990) hadde særlig høye soneringsprofiler for 

stasjonen deres på Torbjørnsskjær, og denne strakk seg bare 60 cm og 40 cm over 0-linja (her 

lagt ved voksegrensen til blåskjell). Det er viktig å merke seg at soneringsprofilene hos 

Fredriksen og Rueness ikke er laget på samme plass som soneringsprofilene i denne 

undersøkelsen, og man må derfor være forsiktig med å sammenlikne dem.  

Det er også avvik fra stasjonenes eksponeringsgrad og soneringsprofilenes bredde på andre 

stasjoner. Avvikene fra teorien om at høy eksponering gir bred soneringsprofil kan skyldes at 

eksponeringsverdiene er gjort på en relativt enkel måte som ikke tar hensyn til blant annet 

fremtredende vindretning og lokal topografi. I tillegg vil flere faktorer virke inn på artenes 

sonering (Rueness, 1977), slik eksponeringen ikke nødvendigvis har forventet effekt på den 

vertikale utbredelsen.   

4.1.5 Fjærepytter 

Som vist i figur 7 er det til begge sesonger funnet flere arter i fjæra enn i fjærepyttene. Et 

større mangfold kan forventes i fjæra, fordi dette er et mindre stressfylt miljø, enn 

fjærepyttene som kan svært fluktuerende forhold (Raffaelli & Hawkins, 1996), som beskrevet 

i kapittel 1.1.3 Fjærepytter. Figur 10 undersøker om det er tegn til at antallet arter avtar med 

økende avstand til havet. Figuren viser ingen klare trender, og en viktig bemerkning til dette 

er at et plott med artsantall mot fjærepyttens høyde over havet kanskje hadde gitt er mer riktig 

bilde på en eventuell sammenheng, da det er høyden over havet som avgjør om fjærepytten 

oversvømmes av tidevann og får tilførsel av vann fra bølger, og ikke nødvendigvis en 

horisontal avstand. Som nevnt er fjærepytter stressende miljøer, og jo lenger unna havet en 

fjærepytt er, jo større risiko er det for uttørking og jo større variasjoner er det i salinitet og 

temperatur (Dipper et al., 1988; Raffaelli & Hawkins, 1996). Dette gjør at arter som finnes 

her ofte har brede toleransegrenser, slik som Ulva intestinalis som er en euryhalin art 

(Rueness, 1977), og ble funnet i alle fjærepytter. Andre arter er heller tilpasset å leve med lave 
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saltholdigheter, som Monostroma grevillei (Brodie et al., 2007). Denne arten ble funnet i 5 av 

fjærepyttene.  

4.2 Feilkilder  

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av forholdene i Ytre Hvaler nasjonalpark. Ved å samle 

inn ved kun to sesonger mister man muligheten for å få med år-til-år-variasjoner i alge- og 

dyreforekomster, samt at innsamlingen er svært preget av tilfeldigheter i tidspunktet for 

innsamling. Blant annet kan dårlig sikt i vannmassene gjøre at man ikke har sett alle artene og 

dermed samlet færre arter på noen stasjoner enn det faktisk er. Verdier som måles for salinitet 

og temperatur er preget at været for innsamlingsdagen, og sier ingenting om klimaet som i 

større grad påvirker organismene i parken. Under identifiseringen av arter kan små og sjeldne 

individer ha blitt oversett da identifisering er en treningssak. I tillegg var identifiseringen av 

arter innsamlet på våren spesielt krevende da flere av algene var dekket av diatomeer. Dyrene 

er ikke systematisk innsamlet, utover at arter som fulgte med algene som ble samlet inn er 

identifisert, samt at man plukket større snegler og sjøstjerner i felt.  
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5 Konklusjon 

Det ble i denne undersøkelsen funnet 66 taksa makroalger (inkludert cyanobakterier) og 32 

taksa assosierte dyr i fjæresonen i Ytre Hvaler nasjonalpark. For dyr er det liten 

sesongvariasjon blant de registrerte artene, mens det er en tydelig utskifting av dominerende 

arter fra vår til høst blant algene.  

Det er ikke funnet en sammenheng mellom antall arter og salinitet eller eksponering, men de 

to faktorene later til å ha en innvirkning på artssammensetningen på de ulike stasjonene, og 

eksponering har til dels en innvirkning på vertikal utbredelse av arter på hver stasjon ved å 

strekke ut artenes sonering på de mer eksponerte stasjonene.  

Fjærepyttene som ble undersøkt hadde totalt færre antall arter enn det som ble registrert i 

fjæra. Det er ingen tydelig sammenheng mellom antall arter i fjærepytten og deres horisontale 

avstand til havet.  



76 

 

Litteraturliste 

Bird, C. J. , & McLachlan, J. L. (1992). Seaweed Flora of the Maritimes 1. Rhodophyta - The 

Red Algae. England: Biopress Ltd. 

Bjar, G. (2013). Vernet natur i Østfold. Østfold: Fylkesmannen i Østfold. Lastet ned fra 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og

%20klima/Verneomr%C3%A5der/Vernehefte%20%C3%98stfold%202013.pdf 

(19.01.18). 

Bokn, T. (1984). Basisundersøkelse i Hvalerområdet og Singlefjorden. 

Gruntvannsorganismer 1980-1982. (NIVA rapport 135:84). Oslo: Norsk Institutt for 

Vannforskning. 

Borgersen, G., & Walday, M. (2016). Overvåkning av Ytre Oslofjord 2014-2018. 

Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport (NIVA rapport 6955:2016). Oslo: Norsk 

Institutt for Vannforskning. 

Brodie, J., Maggs, C. A. , & John, D. M. (Red.). (2007). Green Seaweeds of Britain and 

Ireland. Nord-Irland: British Phycological Society. 

Burrows, Elsie M. (1991). Seaweeds of the British Isles Volume 2 Chlorophyta. Storbritannia: 

British Museum (Natural History). 

Campbell, A. C. (1977). Planter og dyr i grunne farvann. Halden: Gyldendal Norsk Forlag. 

Clarke, K. R. . (1993). Non-parametric multivariate analyses of changes in community 

structure. Australian Journal of Ecology, 18, 117-143.  

Danielssen, D.S., Skogen, M., Aure, J., & Svendsen, E. (1996). Flomvann fra Glomma og 

miljøforholdene i Skagerrak sommeren 1995 (Fisken og Havet rapport 4:1994). 

Bergen: Havforskningsinstituttet. 

Dipper, F., Erwin, D., Farnham, B, Foster-Smith, B., Gubbay, S. , Horsman, P., . . . Wood, E. 

(1988). Sea Life of Britain & Ireland (E. Wood Red.). England, London: Marine 

Conservation Society. 

Direktoratet for Naturforvaltning. (2001). Distribution of marine, benthic macroorganisms in 

Norway - A tabulated catalogue. Oppdatering av utredning for DN1997-1. 

Trondheim: Direktoratet for Naturforvaltning. 

Direktoratet for Naturforvaltning. (2009). Faktaark: Ytre Hvaler Nasjonalpark er opprettet. 

Lastet ned fra 

https://www.ytrehvaler.no/Documents/Ytre%20Hvaler%20nasjonalpark/Dokumenter-

YH/Vedtak%20Statsr%C3%A5d%2020090626/Faktaark_Ytre_Hvaler_endelig_4Zs3

W.pdf (19.01.2018) 

Dragsund, E., Aspholm, O., Tangen, K., Bakke, S. M., Heier, L., & Jensen, T. (2006). 

Overvåkning av eutrofitilstanden i Ytre Oslofjord. Femårsrapport 2001-2005 (DNV 

rapport 2006:0831). Høvik: Det Norske Veritas. 

Forskrift om Ytre Hvaler nasjonalpark. (2009). Forskrift om vern av Ytre Hvaler 

nasjonalpark, Hvaler og Fredrikstad kommuner, Østfold 26. juni 2009 nr. 883.  

Fredriksen, S., & Rueness, J. (1990). Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord 1989. Delprosjekt 

4.1 Benthosalger i Ytre Oslofjord (NIVA rapport 397:90). Oslo: Norsk Institutt for 

Vannforskning. 

Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S., & Larsen, LK. (red.). (2012). Fremmede arter i 

Norge - med norsk svarteliste 2012. Trondheim: Artsdatabanken. 

Gitmark, J., Fagerli, CW., Beylich, B., & Walday, M. (2015). Overvåkning av Ytre Oslofjord 

2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport (NIVA rapport 6822:2015). 

Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning. 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Vernehefte%20%C3%98stfold%202013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Vernehefte%20%C3%98stfold%202013.pdf
https://www.ytrehvaler.no/Documents/Ytre%20Hvaler%20nasjonalpark/Dokumenter-YH/Vedtak%20Statsr%C3%A5d%2020090626/Faktaark_Ytre_Hvaler_endelig_4Zs3W.pdf
https://www.ytrehvaler.no/Documents/Ytre%20Hvaler%20nasjonalpark/Dokumenter-YH/Vedtak%20Statsr%C3%A5d%2020090626/Faktaark_Ytre_Hvaler_endelig_4Zs3W.pdf
https://www.ytrehvaler.no/Documents/Ytre%20Hvaler%20nasjonalpark/Dokumenter-YH/Vedtak%20Statsr%C3%A5d%2020090626/Faktaark_Ytre_Hvaler_endelig_4Zs3W.pdf


77 

 

Gitmark, J., Fagerli, CW., & Walday, M. (2017). Overvåkning av Ytre Oslofjord 2014-2018. 

Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport (NIVA rapport 7165:2017). Oslo: Norsk 

Institutt for Vannforskning. 

Gjøsæter, J., & Danielssen, D.S. (2005). Marint miljø og ressurser i Hvalerområdet (Rapport 

5:2005): Fylkesmannen i Østfold. 

Guiry, M. D. , & Guiry, G. M. . (2017). AlgaeBase. Lastet ned fra http://www.algaebase.org 

Hayward, P. J. , & Ryland, J. S. (Red.). (2017). Handbook of the Marine Fauna of North-West 

Europe (2 utg.). Storbritannia: Oxford University Press. 

Henriksen, S., & Hilmo, O. (red.). (2015). Norsk rødliste for arter 2015. Norge: 

Artsdatabanken. 

Kaiser, M. J., Attrill, M. J., Jennings, S., Thomas, D. N., Barnes, D. K. A., Brierley, A. S., . . . 

Raffaelli, D. (2011). Marine Ecology - Prosesses, systems, and impacts (2. utg.). USA, 

New York: Oxford University Press. 

Karlsson, J. (1995). Inventering av marina makroalger i Östfold 1994: Området Heia-

Torbjørnskjær  (Rapport 4:2004): Fylkesmannen i Østfold. 

Klima- og miljødepartementet. (2013). Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen 

og Skagerrak (forvaltningsplan) (Meld. St. 37 2012-2013). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f9eb7ce889be4f47b5a2df5863b1be3d/no/pd

fs/stm201220130037000dddpdfs.pdf  

Knutzen, J. . (1974). Undersøkelse av bløtbunnsfauna og fastsittende alger i Hvalerområdet 

18-20/9 - 1973. Oslo: Norsk Institutt for vannforskning. 

Lewis, J. R. (1964). The Ecology of Rocky Shores. England, London: The English 

Universities Press LTD. 

Lewis, J. R. . (1961). The Littoral Zone on Rocky Shores - A Biological or Physical Entity? 

Wiley på vegne av Nordic Society Oikos, 12, 280-301.  

Lüning, K. (1990). Seaweeds. Their environment, biogeography, and ecophysiology. USA: 

John Wiley & Sons, Inc. 

Maggs, C. A , & Hommersand, M. H. (1993). Seaweeds of the British Isles Volume 1 

Rhodophyta Part 3A Ceramiales. Storbritannia: Natural History Museum. 

Magnusson, J., & Skei, J. (1984). Basisundersøkelser i Hvalerområdet og Singlefjorden. 

Hydrografi, vannutskifting og hydrokjemi. (NIVA rapport 170:1984). Oslo: Norsk 

Institutt for Vannforskning. 

Metereologisk Institutt. (2018). Vindrose for Strømtangen fyr [Graf]. Oslo: Metereologisk 

institutt, www.eklima.met.no. 

Miljødirektoratet. (2013a). Om Ytre Hvaler nasjonalpark. Lastet ned fra 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/Ytre-

Hvaler/Ytre-Hvaler-nasjonalpark/ (19.01.2018) 

Miljødirektoratet. (2013b, 15. mai). Verneformer. Lastet ned fra 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Verneformer/ (lest 21.01.18) 

Miljødirektoratet. (2014, 03. desember). Nordsjøen og Skagerrak. Lastet ned fra 

http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nordsjoen-og-skagerrak/ (lest 21.01.18) 

Miljødirektoratet. (2016a). Handlingsplan mot stillehavsøsters - Crassostrea gigas. Oslo: 

Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet. (2016b, 24. februar). Hav og Kyst. Lastet ned fra 

http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/ (lest 21.01.18) 

Miljødirektoratet. (2017a). Norges nasjonalparker. Lastet ned fra 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/verneområder/Nasjonalpark

er/Oversikt-over-norges-nasjonalparker.pdf (lest 21.01.18) 

http://www.algaebase.org/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f9eb7ce889be4f47b5a2df5863b1be3d/no/pdfs/stm201220130037000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f9eb7ce889be4f47b5a2df5863b1be3d/no/pdfs/stm201220130037000dddpdfs.pdf
www.eklima.met.no
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/Ytre-Hvaler/Ytre-Hvaler-nasjonalpark/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/Ytre-Hvaler/Ytre-Hvaler-nasjonalpark/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Verneformer/
http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nordsjoen-og-skagerrak/
http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/verneomr


78 

 

Miljødirektoratet. (2017b, 07. mars). Pilotprosjekt for å fjerne stillehavsøsters. Lastet ned fra 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Pilotprosjekt-

for-a-fjerne-stillehavsosters/ (lest 29.01.18) 

Moy, F. E., Trannum, H.C., Naustvoll, LJ., Fagerli, CW., & Norderhaug, KM. (2017). 

ØKOKYST - delprogram Skagerrak. Årsrapport 2016 (Miljødirektoratetrapport 

727:2017). Oslo: Miljødirektoratet. 

Moy, F. E., & Walday, M. (1996). Overvåkning av Hvaler-Singlefjorden og munningen av 

Iddefjorden 1990-1994. Hardbunnsundersøkelser 1990-1994 (NIVA rapport 655:96). 

Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning. 

Naturmangfoldloven - nml. (2009). Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens 

mangfold (naturmangfoldloven).  

Naustvoll, LJ., Norli, M., Selvik, JR., & Walday, M. (2016). Overvåkning av Ytre Oslofjord 

2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport (NIVA 

rapport 6991:2016). Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning. 

Ottesen, P. S. (2014, 02. mai). Fjærmygg. Lastet ned fra https://snl.no/fj%C3%A6rmygg (lest 

10.01.18) 

Raffaelli, D., & Hawkins, S. (1996). Intertidal Ecology. London: Chapman & Hall. 

Rueness, J. (1977). Norsk Algeflora. Norge: Universitetsforlaget. 

Rueness, J. (2006a). Bestemmelsesnøkler til brunalger: Universitetet i Oslo: Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. 

Rueness, J. (2006b). Bestemmelsesnøkler til grønnalger: Universitetet i Oslo: Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Rueness, J. (2006c). Bestemmelsesnøkler til rødalger: Universitetet i Oslo: Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. 

Sivertsen, L. (2004). Undersøkelse av morfometri, tetthet og biomasse hos Zostera marina L. 

på utvalgte lokaliteter i Sør-Norge (Masteroppgave). Oslo: Universitetet i Oslo. 

Statens Kartverk. (2018, 08.01.18). Norgeskart. Lastet ned fra https://www.norgeskart.no/ 

Sundene, O. (1953). The Algal Vegetation of Oslofjord (Vol. 1952 no. 2). Oslo: Det norske 

videnskabs-akademi i Oslo. 

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for 

studiespesialisering. Lastet ned fra https://www.udir.no/kl06/BIO1-01/Hele/Formaal 

(lest 22.01.18) 

Walday, M., Berge, J. A., Helland, A., & Rinde, E. (2006). Konsekvensutredning for Ytre 

Hvaler, Østfold. Deltema naturmiljø i sjøen (NIVA rapport 5301:2006). Oslo: Norsk 

Institutt for Vannforskning. 

Walday, M., Gitmark, J., Naustvoll, LJ., Norling, K., Selvik, JR., & Sørensen, K. (2012). 

Overvåkning av Ytre Oslofjord i 2007-2011. 5-årsrapport (NIVA rapport 6352:2012). 

Oslo: Norsk Institutt for vannforskning. 

Walday, M., Gitmark, J., Naustvoll, LJ., & Selvik, JR. (2017). Overvåkning av Ytre Oslofjord 

2014-2018. Årsrapport for 2016. (NIVA rapport 7169:2017). Oslo: Norsk Institutt for 

Vannforskning. 

Wiik, Øivind. (1981). Supralittorale og littorale blågrønnalgesamfunn i indre Oslofjord 

(Masteroppgave). Oslo: Universitetet i Oslo. 

Wikipedia. (2016, 13.  april). Fjærmygg. Lastet ned fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A6rmygg (lest 10.01.18) 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Pilotprosjekt-for-a-fjerne-stillehavsosters/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Pilotprosjekt-for-a-fjerne-stillehavsosters/
https://snl.no/fj%C3%A6rmygg
https://www.norgeskart.no/
https://www.udir.no/kl06/BIO1-01/Hele/Formaal
https://no.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A6rmygg


79 

 

Vedlegg 1: Bilder fra stasjonene 
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Vedlegg 2: Beregning av eksponering 

Avstander målt fra lokaliteter til land på et kart med målestokk 1:50 000. Kartet er hentet fra 

Statens Kartverk (2018). Målingene er gjort medsols med første av totalt 36 sektorlinjer 

pekende mot nord. Maksimum målt avstand ble satt til 15 cm (7,5 km i virkeligheten) for å 

skalere effekten til et nivå som passer avstandene man finner i Oslofjorden.  

Sektorlinje Stasjonenes avstander til land (cm) 

Nr Grader 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 >15 0 2,4 >15 0 0 1,4 

2 10 14,3 0 1,9 >15 0 0 1,5 

3 20 >15 0 2,6 0,7 0 0 1,3 

4 30 >15 0 1,7 >15 0 0 1,6 

5 40 7,8 11,4 2,1 13,9 0 0 1,4 

6 50 8,2 12,3 0,4 14,5 0 0,1 1 

7 60 9,2 12,5 2,7 2,1 0 2 0,9 

8 70 9,7 0,7 3,2 >15 0 1,2 1,1 

9 80 >15 10,6 2,8 2 0 0,7 0,7 

10 90 >15 3,7 4,3 0 0 0,6 0,7 

11 100 >15 3 0,1 0 2,1 0,6 0,7 

12 110 >15 3 0,1 0 3,5 0,8 0,7 

13 120 >15 3,1 0,1 0 7,6 1,1 1,2 

14 130 >15 0,1 0 0 7,2 1,2 0,6 

15 140 3,2 0 0 0 8,5 0,8 0,6 

16 150 2,8 0 0 0 >15 0,8 1,1 

17 160 1,8 0 0 0 >15 1,1 0,9 

18 170 >15 0 0 0 11,1 1,4 1,3 

19 180 0 0 0 0 9,1 1,2 1 

20 190 0 0 0 0 11,8 3,2 1 

21 200 0 0 0 0 10,6 0,6 1,3 

22 210 0 0 0 0 >15 0,6 0 

23 220 0 0 0 0 0,8 1,2 0 

24 230 0 0 0 0 0,9 1 0 

25 240 0 0 0 0 0,7 0,9 0 

26 250 0 0 0 0 0,8 0 0 

27 260 0 0 0 0 0,7 0 0 

28 270 0 0 >15 >15 0,8 0 0 

29 280 0 0 >15 >15 0,8 0 0 

30 290 0 0 >15 2,4 0,8 0 0 

31 300 0 0 0,1 >15 0,4 0 0 

32 310 0 0 0,1 >15 0,3 0 0 

33 320 0,1 0 0,1 >15 0 0 0 



81 

 

 

 

 

34 330 0,1 0 0,1 >15 0 0 0 

35 340 0,2 0 2,5 >15 0 0 1,7 

36 350 5 0 2,4 >15 0 0 4,6 

Avstand totalt på kart (cm) >212,4 60,4 >74,7 >213,6 >123,5 21,1 28,3 
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Vedlegg 3: Vindrose for Strømtangen fyr 

Dataen er hentet fra Metereologisk Institutt (2018) og viser dominerende vindretning for 

Strømtangen fyr, som er nærmeste målestasjon for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Dataene som er 

benyttet er gjennomsnittsverdier for de siste 10 årene. 
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Vedlegg 4: Abiotiske målinger 

Salinitet og temperatur målt for fjæra.  

Stasjon Salinitet vår Temperatur 

vår 

Salinitet høst Temperatur 

høst 

1 30‰ 5,0oC 19‰ 17,1oC 

2 30‰ 5,1oC 24‰ 17,4oC 

3 25‰ 6,5oC 17‰ 16,6oC 

4 29‰ 5,0oC 23‰ 15,8oC 

5 18‰ 5,8oC 20‰ 17,7oC 

6 28‰ 5,1oC 16‰ 17,7oC 

7 28‰ 6,0oC 21‰ 17,6oC 

 

Salinitet og temperatur målt for fjærepyttene til hver stasjon. Avstanden fra havet er også 

oppgitt. 

Stasjon Salinitet 

vår 

Temperatur 

vår 

Salinitet 

høst 

Temperatur 

høst 

Avstand fra hav (målt 

ved høstinnsamling) 

1 30‰ 5,1oC 22‰ 18,0oC 3 m 

2 24‰ 5,8oC 24‰ 17,9oC 1 m 

3 25‰ 8,9oC 20‰ 16,6oC 3 m 

4 23‰ 6,3oC 30‰ 13,3oC 3 m 

5 21‰ 10,0oC 20‰ 17,7 oC 0 m 

Lå under vann ved 

gjenbeøk 

6 30‰ 5,5oC 16‰ 17,7oC 0 m 

Lå under vann ved 

gjenbesøk 

7 26‰ 6,4oC 20‰ 16,6oC 6 m 
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Vedlegg 5: Datamatrise for NMDS-

analyse 

Stasjon\Art 1 2 3 4 5 6 7 

Acrochaetium sp. 1 1 1 1 1 0 1 

Acrosiphonia arcta 0 1 1 1 1 1 0 

Aglaothamnion hookeri 1 1 1 0 0 0 0 

Ahnfeltia plicata 1 1 1 0 1 1 1 

Ascophyllum nodosum 0 0 0 0 0 1 0 

Bangia fuscopurpurea 1 1 1 1 1 0 1 

Blidingia minima 0 0 0 0 1 1 0 

Bonnemaisonia hamifera 0 0 1 1 0 0 0 

Callithamnion corymbosum 1 0 0 0 0 1 1 

Calothrix scopulorum 1 1 1 1 1 1 0 

Ceramium sp. 1 0 0 1 0 0 0 

Ceramium tenuicorne 0 1 1 0 1 1 1 

Ceramium virgatum 1 1 1 1 1 1 1 

Chaetomorpha aerea 1 1 0 1 0 0 0 

Chondrus crispus 1 1 1 1 1 1 1 

Chordaria flagelliformis 1 0 0 0 0 0 0 

Cladophora rupestris 1 1 0 0 1 1 0 

Cladophora sp. 0 1 1 1 1 1 0 

Corallina officinalis 1 0 0 1 0 0 0 

Cystoclonium purpureum 1 1 1 0 0 0 0 

Desmarestia viridis 1 0 0 0 0 0 0 

Dumontia contorta 1 1 1 1 1 1 1 

Ectocarpus fasiculatus 1 1 1 1 1 0 1 

Elachista fucicola 1 1 1 0 1 1 1 

Erythrotrichia carnea 0 1 1 0 1 0 1 

Fucucs serratus 1 0 1 0 1 1 1 

Fucus distichus 0 0 1 0 1 0 0 

Fucus vesiculosus 1 1 1 0 1 1 1 

Furcellaria lumbricalis 1 1 1 1 0 1 1 

Gloeocapsopsis crepinidinum 0 0 1 0 0 0 0 

Halidrys siliquosa 1 0 1 0 0 0 0 

Halosiphonia tomentosus 1 1 0 1 0 0 0 

Hildenbrandia rubra 1 1 1 1 0 0 1 

Lyngbya sp. 1 0 1 1 1 1 1 

Membranoptera alata 1 1 0 0 0 0 0 

Monostroma grevillei 1 1 1 1 1 1 1 

Nemalion elminthoides 1 0 0 1 0 0 0 

Nodularia sp.  1 0 0 0 0 0 0 
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Petalonia fascia 0 0 0 1 0 0 0 

Planosiphon zosterifolius 0 1 0 0 0 0 0 

Phycodrys rubens 1 1 1 0 0 0 0 

Phymatholithon lenormandii 1 1 0 1 0 1 1 

Plumaria plumosa 1 1 1 0 0 0 0 

Polysiphonia brodiei 1 1 1 1 1 0 0 

Polysiphonia elongata 0 1 1 0 0 0 0 

Polysiphonia fibrillosa 1 1 1 1 1 1 1 

Vertebrata fucoides 1 1 1 0 1 0 1 

Polysiphonia stricta 1 1 1 1 1 0 0 

Porphyra leucosticta 0 0 1 0 1 1 0 

Porphyra linearis 1 1 1 1 1 1 1 

Porphyra umbilicalis 1 1 0 1 0 0 1 

Prasiola stipitata 0 0 1 1 0 0 0 

Pylaiella litoralis 0 1 1 1 1 1 1 

Ralfsia verrucosa 1 0 0 0 0 0 0 

Rhodomela confervoides 1 1 0 1 0 0 0 

Rubrointrusa membranacea  1 0 1 0 1 0 1 

Saccharina latissima 1 1 0 0 0 1 0 

Scytosiphon lomentaria 0 0 0 1 1 0 0 

Spermothamnion repens 1 1 1 0 0 0 0 

Sphacelaria cirrosa 0 0 1 0 0 0 0 

Spongonema tomentosum 1 1 1 1 1 1 1 

Ulothrix sp. 1 0 1 0 1 1 1 

Ulva intestinalis 1 1 1 1 1 1 1 

Ulva lactuca 0 1 1 0 1 0 1 

Ulva sp. 0 0 0 0 0 0 1 

Urospora pencilliformis 1 1 1 1 1 1 1 

Alcynodinium hirsutum 0 0 1 1 1 1 1 

Amphibalanus improvisus 0 1 0 0 1 0 0 

Ampithoe rubricata 1 1 0 0 0 0 0 

Asterias rubens 0 1 0 0 0 0 1 

Chironomidae-larve 1 1 1 1 1 0 0 

Clytia hemisphaerica 0 0 0 0 1 0 1 

Crassostrea gigas 1 0 0 0 0 0 1 

Dynamena pumila 1 1 1 0 1 1 1 

Electra pilosa 1 1 1 1 1 1 1 

Gammarellus angulosus 1 0 0 1 1 0 0 

Gammarus locusta 0 1 1 1 1 1 0 

Gastropoda indet 0 1 0 0 0 0 0 

Haliclystus octoradius 0 0 1 0 0 0 0 

Idotea balthica 0 1 0 0 0 0 0 

Idotea granulosa 1 1 1 1 1 1 0 

Idotea pelagica 1 1 0 1 1 1 1 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Rubrointrusa
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Jaera albifrons 0 1 1 1 1 1 0 

Jassa falcata 1 1 0 1 0 0 1 

Littorina littorea 1 1 1 1 1 1 1 

Littorina obtusata 1 0 1 0 0 1 1 

Littorina saxatilis 1 1 0 0 1 1 0 

Melarhaphe neritoides 1 1 0 0 1 0 0 

Mytilus edulis 1 1 1 1 1 1 0 

Nereis sp.  1 1 1 0 0 0 0 

Nucella lapillus 1 0 0 1 0 0 0 

Obelia longissima 0 1 1 0 1 0 0 

Parajassa pelagica 1 1 0 1 0 0 0 

Phyllodocidae indet 1 0 0 0 0 0 0 

Semibalanus balanoides 0 1 1 0 1 1 1 

Spirorbis spirorbis 1 1 0 0 0 0 1 

Stenothoidae indet 1 1 1 1 1 0 0 

Tubularia sp. 0 0 1 0 1 1 0 

Sum 67 65 60 47 53 41 42 
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Vedlegg 6: Sammenlikning med 

Sundene (1953) og Karlsson (1995) 

Art Sundene  
(1953) 

Karlsson 
(1994) 

Prøis Fylum 

Acrochaetium collopodum X   R 

Acrochaetium hallandicum  X  R 

Acrochaetium humile X   R 

Acrochaetium parvulum X X  R 

Acrochaetium reductum X   R 

Acrochaetium sp.   X R 

Acrochaetium thuretii X   R 

Acrochaetium virgatulum X X  R 

Acrosiphonia arcta X  X G 

Aglaothamnion hookeri   X R 

Ahnfeltia plicata  X X X R 

Ascophyllum nodosum X X X B 

Asperococcus fistulosus X   B 

Bangia fuscopurpurea X  X R 

Blidingia minima X X X G 

Bonnemaisonia hamifera X X X R 

Bryopsis plumosa X   G 

Callithamnion corymbosum X  X R 

Capsosiphon fulvescens X   G 

Ceramium nodulosum  X  R 

Ceramium penicillatum X   R 

Ceramium secundatum X   R 

Ceramium sp.   X R 

Ceramium tenuicorne X  X R 

Ceramium virgatum X  X R 

Chaetomorpha aerea X  X G 

Chaetomorpha linum X X  G 

Chaetomorpha melagonium  X  G 

Chondrus crispus X X X R 

Chorda filum  X  B 

Chordaria flagelliformis X X X B 

Cladophora albida X   G 

Cladophora fracta X   G 

Cladophora rupestris X X X G 

Cladophora sericea X   G 

Cladophora sp.   X G 
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Cladostephus spongiosus  X  B 

Coccotylus truncatus  X  R 

Corralina officinalis  X X X R 

Cruoria sp.  X  R 

Cystoclonium purpureum   X R 

Desmarestia viridis   X B 

Dictyosiphon foeneculaceus X X  B 

Dumontia contorta  X X R 

Ectocarpus fasciculatus X X X B 

Ectocarpus penicillatus X   B 

Ectocarpus siliculosus X X  B 

Elachista fucicola X X X B 

Epicladia flustrae X   G 

Erythrotrichia carnea  X X X R 

Feldmannia irregularis X   B 

Fucus serratus  X X X B 

Fucus spiralis  X X  B 

Fucus vesiculosus X X X B 

Fucus dichtichus   X X B 

Furcellaria lumbricalis   X R 

Gloiosiphonia capillaris  X  R 

Haemescharia sp.  X  R 

Halidrys siliquosa  X X B 

Halosiphon tomentosus   X B 

Hecatonema terminale X   B 

Hildenbrandia rubra X X X R 

Isthmoplea sphaerophora X   B 

Laminaria digitata  X  B 

Leathesia marina  X  B 

Lithoderma sp.  X  B 

Lithothamnion glaciale  X  R 

Lithothamnion lenormandii X   R 

Lithothamnion sonderi  X  R 

Mempranoptera alata   X R 

Microspongium globosum X   B 

Monostroma grevillei X  X G 

Monostroma sp.  X  G 

Myrionema strangulans X   B 

Myriotrichia clavaeformis X   B 

Nemalion helminthoides   X X R 

Nemalion multifidum X   R 

Osmundea cf. truncata  X  R 
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Osmundea pinnatifida X   R 

Percursaria percursa X   G 

Petalonia fascia  X X X B 

Planosiphon zosterifolius X  X B 

Phycodrys rubens   X X R 

Phyllophora 
pseudoceranoïdes 

X   R 

Phymatolithon laevigatum  X  R 

Phymatolithon lenormandii  X X R 

Phymatolithon purpureum  X  R 

Pilinia rimosa X   B 

Plumaria plumosa  X X R 

Polysiphonia brodiaei X X X R 

Polysiphonia elongata X  X R 

Polysiphonia fibrillosa X X X R 

Polysiphonia stricta X  X R 

Porphyra leucosticta   X R 

Porphyra linearis X  X R 

Porphyra umbilicalis X X X R 

Prasiola stipitata X X X G 

Protectocarpus speciosus  X  B 

Protohalopteris radicans X   B 

Pseduolithoderma sp.  X  B 

Puncataria tenuissima X   B 

Punctaria plantaginea X   B 

Pylaiella litoralis X X X B 

Ralfsia verrucosa X X X B 

Rhizoclonium riparium X   G 

Rhodochorton purpureum X   R 

Rhodomela confervoides  X X X R 

Rosenvingiella polyrhiza  X  G 

Rubrointrusa membranacea X X X R 

Ruthnielsenia tenuis X   G 

Saccharina latissima   X B 

Sargassum muticum   X  B 

Scytosiphon lomentaria X X X B 

Spermothamnion repens   X R 

Sphacelaria cirrosa X X X B 

Sphacelorbus nanus X   B 

Spongomorpha aeruginosa X X  G 

Spongonema tomentosum X X X B 

Stilophora tenella X X  B 
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Strangularia clavata X   B 

Tellamia contorta X   G 

Titanoderma pustulatum X   R 

Ulothrix flacca X   G 

Ulothrix sp.  X X G 

Ulothrix subflaccida  X   G 

Ulva clathrata  X X  G 

Ulva compressa X   G 

Ulva intestinalis X X X G 

Ulva lactuca X X X G 

Ulva linza X   G 

Ulva prolifera  X X  G 

Ulva sp.   X G 

Ulvella testarum  X   G 

Ulvella wittrockii X   G 

Urospora penicilliformis X  X G 

Urospora sp.  X  G 

Vertebrata fucoides X X X R 

SUM 93 70 62 

 


