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SÅ SKA BLÅSTÅNGEN KOMMA TILLBAKA

Få saker är så fascinerande som blåstång, i alla fall om du frågar biologen Ellen Schagerström. Och vi är 
beredda att hålla med! Blåstångsamhällen kallas ofta för ”Östersjöns skog” och kikar man närmare inser 
man att det händer mycket där. Skogarna utgör boplats, skydd och födoplats för många fiskarter och rygg-
radslösa djurarter. Och under fullmåne och nymåne frodas kärleken i skogen. Tyvärr har blåstången, ofta 
på grund av övergödningen, minskat eller på vissa platser i Östersjön helt försvunnit. Något som Ellen med 
kollegor arbetar med att ändra på. 

Vi har träffat Ellen, som tillsammans med sina kollegor, 
ägnat en stor del av sitt arbetsliv (och privatliv) åt tång. 
Med projektet ”Restaurering av blåstångssamhällen – en 
manual för tillvägagångssätt” vill Ellen och kollegor 
förmedla den kunskap och erfarenhet de samlat på sig 
genom åren för att ta fram en handbok om hur blåstångs-
samhällen kan restaureras i områden där den minskat 
eller helt försvunnit. Projektet finansieras av 
BalticSea2020 och pågår mellan 2016-2019.

Om du frågar Ellen varför blåstången är så viktig tar det 
mindre än en sekund innan svaret levereras. Tillsammans 
med smaltång och sågtång är blåstången grundpelaren i 
Östersjöns ekosystem. Tång är en alg, en så kallad flerårig 
brunalg. Tången är otroligt viktigt för innanhavet just 
eftersom den är flerårig och finns året runt. Utan den 
skulle fiskar och smådjur inte ha någon plats att gömma 
sig och söka föda under vinterhalvåret eftersom de kärl-

växter som frodas i grunda 
vikar på sommaren vissnar 
ner och övervintrar som röt-
ter eller rotknölar på vintern. 
Dessutom är blåstången 
primärproducent och tillverkar 
syre till vattnet. Blåstången är 
den tångart i Östersjön som är 
mest utbredd. Den finns från 
söder upp till Umeå, medan 
smaltången håller till i norr 
och sågtången i söder.

Ellens resa i tångvärlden startade för längesedan. Hon 
doktorerade på smaltång vid Stockholms universitet för 
Lena Kautsky, även kallad Tant Tång. Ett namn som Lena 
lever upp till då hon kan allt värt att veta om tång.

Foto: Vattenekologerna

Ellen Schagerström. 
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Men hur glider man in på en tång-karriär?
- Jag är nyfiken i en strut! Jag skulle aldrig kunna ha ett 
jobb där man inte får vara detektiv, det är det som är så 
spännande med tång, det finns många nya saker att upp-
täcka! Dessutom får jag bada på arbetstid, säger Ellen.

Övergödning, utsläpp av föroreningar eller annan mänsklig 
påverkan har lett till att blåstången har utarmats eller helt 
försvunnit. Hur påverkar övergödningen blåstången?
- Framförallt påverkar övergödningen blåstången i form av 
sekundära effekter. Skuggningen ökar när det är mycket 
algblomning i vattnet vilket gör att ljuset inte når lika långt 
ned, och ljuset är viktigt för blåstången. Skuggningen gör 
det även svårare för blåstången att producera skydds-
kemikalier som används som försvar mot betare. Och 
mindre skyddskemikalier gör att ruskorna betas hårdare. 
Ökad algmängd i vattnet leder även till ökad beläggning på 
bottnen vilket är negativt för nya små tångruskor. De kvävs 
när det faller ned mycket organiskt material. 

Hur arbetar tång med kemikalier?
-  Som alg har du inte så mycket att jobba med för att 
skydda dig, många arter i havet använder sig av kemikalier, 
både för skydd och för att kommunicera. Vissa tångarter 
släpper ifrån sig en förening om de blir betade på. 
Föreningen signalerar att ruskor runtomkring ska höja sina 
anti-betarkemikalier. 

Tång, specifikt blåstång, förökar sig på ett litet unikt sätt. 
Hur går det till?
- Just blåstången förökar sig främst sexuellt. För ca 8000 
år sedan kom blåstången till Östersjön, då var salthal-
ten högre än idag. Sedan dess har blåstången hela tiden 
anpassat sig till förändrade förhållanden. En av de största 
förändringarna är anpassningen att sexuellt föröka sig 
utan tidvatten, förklarar Ellen. 

Blåstång har han- och honplantor med fortplantnings-
organ som kallas receptakler. Spermier och ägg släpps 
från respektive plantas receptakler för att befrukta/
befruktas och skapa en ny liten planta. Det är viktigt att 
blåstången släpper ägg respektive spermier exakt sam-
tidigt så det blir en hög koncentration av ägg och spermier 
i vattnet vilket ökar chansen till befruktning. 

På atlantkusten, där blåstången kommer ifrån, är just 
tidvattnet det gemensamma startskottet för när ägg och 
spermier ska släppas – när högvatten kommer in och blöt-
lägger ruskorna, då är tiden inne!

I Östersjön har vi inte tidvatten på det sättet, här går 
blåstången på månen istället.  Den sexuella förökningens 
startskott är istället helmåne och nymåne, främst under 
maj och runt midsommar men det finns även några 
bestånd som förökar sig under september/oktober.

En badande detektiv.

Det är skillnad på flytblåsor och blåstångens könsorgan – 
receptakler. Flytblåsorna är fyllda med syrgas och hjälper 
ruskans grenar att hålla sig flytande, medan receptaklerna är till 
för fortplantning. Receptaklerna har en knottrig yta och innehåller 
antingen ägg eller spermier. Ovan är bilder på receptakler. Nedan 
är en bild på flytblåsor.
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En annan faktor som är viktigt är att ägg och spermier inte 
sprids ut för mycket till följd av mycket blåst och turbulens 
i vatten. Koncentrationen är a och o för att chansen till 
befruktning ska vara så hög som möjligt.

- När blåstången under dagtid fotosyntetiserar använder 
den koldioxid vilket ger koldioxidbrist som förändrar pH:t 
runtom receptaklet. Är det mycket vattenrörelse förnyas 
pH:t runt receptaklet vilket tångruskan känner av – då är 
det inte läge att släppa ägg eller spermier! Tångruskan kan 
då hålla sig tills det är lugnare i vattnet och mer fördel-
aktigt att släppa ut ägg respektive spermier, säger Ellen.

Äggen är tunga och sjunker till botten och spermierna, 
som kan se skillnad på ljus och mörker, vet åt vilket håll 
de ska simma eftersom bottnen är mörkare än ytan. När 
de närmar sig äggen känner de feromoner, doftämnen, 
som äggen släpper ifrån sig. När ägget och spermien möts 
bildar de tillsammans en så kallad zygot. Zygoten måste 
fästa på en hård bottenyta för att kunna utvecklas till en 
grodd och i förlängningen till en liten tångruska.

Ellen, Lena och Susanne Qvarfordt genomför projektet 
”Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för 
tillvägagångssätt”. Susanne, har med sina ca 150 dyk om 
året i Östersjön, en unik insyn i innanhavet. De initierade 
projektet eftersom de får många förfrågningar från 
kommuner, landsting och andra intressenter som vill göra 
något för Östersjön, men inte vet riktigt vad.  En del har 
hört av sig och undrar just om inplantering av blåstång i 
vikar där tången försvunnit.

- Vi kan inte säga att det i alla lägen är en bra idé att 
plantera in blåstång, för det beror helt på! Några kollegor 
på västkusten gjorde en manual för restaurering av ålgräs, 
och då tänkte vi att vi borde göra en för blåstång i Öster-
sjön.

Det finns två tillvägagångssätt att restaurera blåstång-
samhällen: passiv och aktiv restaurering. 

- Passiv restaurering går ut på att man återställer en 
miljö till vad den tidigare varit för att låta, i detta fallet, 
blåstången komma tillbaka av sig själv. Aktiv restaurering 
innebär att arten sätts in i miljön, för att man ser att den 
inte kommer kunna ta sig tillbaka själv eller för att det 
kommer ta lång tid för arten att ta sig tillbaka. Det finns 
alltså något slags spridningshinder, menar Ellen.

Manualen kommer handla om vilka passiva restaurerings-
åtgärder som behöver vidtas för att blåstången ska kunna 
komma tillbaka. Manualen kommer presentera vanliga 
problem som orsakat att blåstången försvunnit i syfte att 
dessa ska undersökas och återställas. För det är inte alltid 
så enkelt att det enbart räcker med att plantera in nya 
tångruskor. Finns inte förutsättningarna i miljön kommer 
de inte överleva.

- Ett exempel på det var ett restaureringsprojekt där 
massor av tång sattes ut, men förutsättningarna i miljön 
hade inte undersökts. Det visade sig vara obalans i fisk-
populationen vilket gjorde att det fanns en stor mängd 
betare som åt upp all inplanterad tång. Det är synd, för det 
kostar pengar och tid och resulterar inte i något. Därför 
är det så otroligt viktigt att se till faktorerna som orsakat 
att blåstången försvunnit, för det är främst de som måste 
åtgärdas innan det finns något hopp för att tången ska 
komma tillbaka. 

Passiv och aktiv restaurering kan såklart kombineras. I 
manualen kommer plantering av blåstång behandlas, för 
det kan förekomma miljöer där det finns förutsättningar 
för blåstången att växa och må bra, men spridningshinder 
gör att blåstången inte har möjlighet att ta sig dit. Då kan 
de behöva lite hjälp på traven. 

Groddplantorna har utvecklats till små ruskor, ca 1 år gamla. När 
de är runt 4-5 år blir de könsmogna och kan fortplanta sig. En 
tångruska kan bli upp till 40 år gammal! 
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Små groddplantor, ca 48 timmar gamla, fotade genom mikroskåp. 

Vik med frisk och fin blåstång med många flytblåsor. Blåstång i 
skyddade, grunda vikar har fler flytblåsor än tångruskor som växer 
djupare och i mer turbulenta miljöer. I turbulenta miljöer är det 
bättre att ha färre flytbubblor så grenar inte slits av från ruskan. 
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Text: Madeleine Kullenbo, BalticSea2020

- Det finns två typer av aktiv restaurering: transplantation 
av vuxna plantor och sådd. Transplantation av blåstång är 
lite krångligt eftersom blåstång är väldigt specialiserad till 
sitt område, men i manualen kommer vi presentera olika 
tillvägagångssätt. Sådd innebär att man helt enkelt sår in 
tång med hjälp av spermier och ägg. Även det kommer vi 
beskriva i manualen. Men sexuell reproduktion fungerar 
inte i alla vatten, och därför är det så viktigt att titta på 
förutsättningarna innan, så jag vill verkligen slå ett slag för 
den passiva restaureringen! 

Det är lite av ett detektivarbete att restaurera blåstång-
samhällen. Men Ellen poängterar att manualen kommer 
hjälpa till att visa vägen. Sedan kan inte en manual täcka 
in alla olika scenarion, men då finns hjälp! 

- Exempelvis går det bra att vända sig till ett universitet. 
Eller höra av sig till oss på Tångbloggen! 

Tångbloggen uppdateras och underhålls av Ellen, Lena och 
Susanne. Här finns allt som berör just tång. Och de upp-
muntrar sina besökare att ställa frågor, vare sig det är 
frågor av ren nyfikenhet eller om någon vill ha hjälp i 
projekt som handlar om tång.

Vart står ni just nu i arbetet med manualen?
- Årets fältförsök är avslutat och inom kort kommer vi pu-
blicera en omfattande vetenskaplig artikel. Vi håller också 
på just nu att utforma manualen och inväntar resultat från 
några fältförsök för att sedan publicera manualen under 
2019.

Vad hoppas ni att manualen ska åstadkomma?
- Manualen ska finnas till för alla de som vill göra något för 
Östersjöns miljö och tycker restaurering av blåstång skulle 
vara intressant, oavsett om det är kommuner, landsting, 
skolor eller intresseorganisation. Manualen kommer vara 
viktig för att lyckas med arbetet, så pengar och tid inte 
investeras utan att förutsättningarna undersökts. Det här 
ska inte vara dyrt eller krångligt! Sen vill vi också trycka 
på att det här tar tid, resultaten av restaureringen syns 
inte efter ett år utan kanske om tio år. Och det tycker vi är 
viktigt att politiker och myndigheter känner till innan de tar 
beslut om finansiering av ett projekt. 

Och sist men inte minst, vad skulle du vilja att folk visste 
om tång, som du inte tror att de vet?
- Tång är inte sjögräs! Tång är alger. Som biolog och för-
älskad i tång skär det i min själ när någon kallar tång för 
sjögräs. Det är som att jag skulle kalla svamp för potatis!

Lena Kautsky, även kallad Tant Tång, med receptakler från hon- 
och hanplantor som förhoppningsvis ska generera små nya 
tångruskor. 

Liten snäcka på tångruska. Foto: Ellen Schagerström.
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Du kan läsa mer om projektet på balticsea2020.org
Besök gärna Tångbloggen på tangbloggen.com

http://balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/566-restaurering-av-blastangssamhaellen-en-manual-foer-tillvaegagangssaett
http://www.tangbloggen.com

