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Leder mer regn till fler giftalger? 
 

En av naturens största och viktigaste grupper av primärproducenter är de marina 
mikroalgerna. Dessa har under senare år tillägnats en allt större uppmärksamhet i 
svensk media, då de kan orsaka ekologiska problem genom kraftiga blomningar vid 
våra kuster. Exempel på skador de kan orsaka inkluderar förhindrande av andra 
vattenväxters fotosyntes genom skuggning, syrefattiga bottnar och, i vissa algers fall, 
produktion av farliga gifter. Mikroalger livnär sig främst genom intag av kol, kväve 
och fosfor som de bland annat får i sig genom att "beta" löst organiskt material. Detta 
sker med hjälp av enzymer, som styckar upp materialet i mindre bitar. Dessa enzymer 
produceras antingen av algerna själva eller av förekommande bakterier, med vilka 
algerna samverkar i en komplex födoväv. 
 
Sverige spås i framtiden få ökad nederbörd. Detta kan leda till att ökade mängder löst 
organiskt material från land sköljs ut i våra kustområden, och alger i dessa vatten får 
då tillgång till mer näring. Syftet med mitt examensarbete var således att undersöka 
om ökade mängder löst organiskt material leder till en ökning av antalet mikroalger, 
samt om deras cellstorlek och enzymaktivitet ökar. 

Mer regn – fler alger 
Vattenprover samlades in från tre vattendrag i Sydsverige: i) Fylleån, som påverkas 
av skog, ii) Lussebäcken, som förknippas med stad och industri, samt iii) Råån, vilken 
rinner genom ett jordbruksområde. Prover hämtades in under perioder före nederbörd 
och efter nederbörd, och från dessa prover i olika miljöer isolerades sedan löst 
organiskt material. Ett experiment med de två giftiga algarterna Alexandrium minutum 
och Prorocentrum minimum ställdes upp och det organiska materialet utgjorde föda 
för algerna. Provtagningar gjordes sedan löpande under studiens gång. 
 
Resultaten av min studie tyder på att ökade mängder löst organiskt material, som blir 
resultatet av ökad nederbörd, leder till ökad tillväxt av antalet mikroalger. Den 
enzymatiska aktiviteten visade olika resultat från lokal till lokal och från art till art, 
medan cellstorleken inte ökade för någon av arterna. 
 
Det faktum att algerna ökade i antal av ökad mängd organiskt material efter nederbörd 
ger en oroväckande bild av framtiden för ekosystemen längs svenska kuster och även 
kusterna runt om i Östersjön, vilka redan idag är allvarligt hotade. En därtill ökad 
mängd mikroalger skulle få förödande konsekvenser för den marina miljön i området. 
Dessutom visade studien att det i bebyggda områden i framtiden kan finnas risk för en 
ökad direkt kontakt mellan människor och giftiga, potentiellt dödliga, alger. Detta hot 
skulle kunna mötas med fortsatt utveckling av reningsverk, bättre sophantering och 
effektivisering av industriella metoder och jordbruk för att minska utsläpp.  
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Effects of increased amounts of dissolved organic 
matter on the growth of toxic algae 

 
ABSTRACT 
Harmful algal blooms are a serious threat to ecosystems along the Swedish coastline. 
While they are important in nature as primary producers, microalgae can also cause 
great damage and injuries to other organisms in both direct and indirect ways. 
Computer modelling and field studies predict that the future climate in Sweden will 
include increased precipitation. This could cause greater amounts of dissolved 
organic matter (DOM) from terrestrial sources to be flushed into the marine 
environment by way of freshwater rivers. My hypothesis was that increased amounts 
of DOM after precipitation will cause an increase in the growth, enzymatic activity 
and cell size of marine microalgae compared to before precipitation. 
 
Water samples were obtained before and immediately after periods of precipitation 
from three different rivers in Sweden: Fylleån (forest), Lussebäcken (urban) and Råån 
(agriculture). DOM with a molecular weight of more than 1 kDa was isolated from all 
samples and used as the primary source of nutrients for two cultivated algal species, 
the toxic dinoflagellates Alexandrium minutum and Prorocentrum minimum. The 
effects of DOM on growth, enzymatic activity and cell size before and after 
precipitation were then countinously monitored for 11 days for A. minutum and 15 
days for P. minimum, respectively. 
 
The results show that increased amounts of DOM after precipitation stimulate the 
growth of the tested species. Results for enzymatic activity were less conclusive and 
cell size did not increase. The increased growth of the microalgae implies that in the 
event of a future increase of precipitation, ecosystems along the Swedish coasts can 
come under increased pressure from greater blooms of algae. There could also be a 
higher risk for direct contact between humans and harmful toxic algae in urban areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advisor:  Tony Fagerberg  
Master´s Degree Project in Marine Biology, 30 credits,  2008 
Department of Marine Biology, Lund University 
  
 


