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Förord  
Jag har valt att skriva om Blåstång( Fucus vesiculosus) delvis för att blåstången finns strax 
utanför Norrköping i Bråviken och för att det är bland de viktigaste algerna vi har i östersjön. 
Jag valde just blåstång eftersom att det finns mycket relevant och viktigt information om just 
den arten. Blåstången har även en betydelsefull inslag på ekosystemet i Norrköping. 
Miljöförstöringar som skulle göra att blåstången utrotas skulle kunna ge allvarliga 
konsekvenser som följd för både oss och andra arter som är beroende av blåstången. Detta 
gjorde att jag blev nyfiken om just Blåstången. När jag började läsa och söka information om 
just den alge så insåg jag vilka unika egenskaper den faktiskt har.  
 
 
 
 
Sammanfattning 
Blåstången (Fucus vesiculosus) tillhör gruppen brunalger. Blåstången växer som mest i 
östersjön i Sverige men växer även på andra ställen runt om i landet. Blåstången har en 
förmåga att växa långt ner i sjöar och hav eftersom att den kan trivas bra vid låga salthalter. 
Men för att blåstången ska växa upp i en bra miljö behöver den tillräckligt med ljusenergi för 
att fotosyntesen ska ske. Idag så har man gjort beräkningar och mätningar som betyder på att 
blåstången håller på att konkurreras ut av andra organismer och det har att göra med att 
miljöförstöringar som vi har påverkat. För att rädda blåstången måste vi ta hänsyn till det 
forsaker säger innan det blir försent. 
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Inledning 
I det här arbetet kommer jag att skriva om blåstången och besvara följande frågeställningar: 
 

● Hur får organismen i sig näring? 
● Vad har organismen för fortplantningsstrategi? 
● Är arten hotad eller hotar den männiksan?  

 



  
 
Metod 
Jag har besökt norrköpings stadsbibliotek och fått tag i två böcker, Havets växter skriven av 
Aase Kristiansen och Ulf Svedberg och Alger vid Sveriges östersjökust. Jag hittade inte så 
mycket information i just de böckerna för att kunna besvara mina frågeställningar så därför 
har jag använt mig av andra källor på nätet. 
 
Den första källan som jag använt mig av på nätet är skargardsstiftelsen.se. Skärgårdstifelsen 
är en pålitlig källa de jobbar med att utveckla och bevara naturreservat och de finansieras av 
region Stockholm. 
 
Jag hittade även ett bra självständigt arbete från Uppsalas universitet skriven av Kajsa Linder. 
 
Naturskyddsföreningen är också en bra källa som tar upp vad man kan göra för att mina 
övergödning i östersjön.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Resultat 
 

 



● Vad har organismen för fortplantningsstrategi?  

Något som är mycket fascinerande med blåstången är blåstångens fortplantningsstrategi.  Det 
är under Maj och Juni som blåstången blir kär utav fullmånens ljus blåstången kan känna av 
månens dragningskraft. Det är då tång plantorna släpper ut miljarder små ägg och spermier i 
olika rörelser. När äggen har förenats med spermierna så söker de en bra klippa eller sten att 
växa på för att sedan växa upp till en blåstång.  1

 
Blåstången har både asexuell och sexuell reproduktion. De är även skildkönade med andra 
ord så har de separata hon och hanplantor. Reproduktionen sker på olika sätt. Den sexuella 
reproduktionen är när han och hon individerna släpper sina avkommor under full måne. Det 
asexuella reproduktionen är när den delar sig och söker sedan ett ställe att leva på. Det tar 
även 3-4 år för blåstången att föröka för första gången.   2

 

● Är arten hotad eller hotar den männiksan?  

 
Genom att det idag sker övergödning i östersjön på grund av oss så har det medfört ett hot för 
blåstången. När det finns för mycket näring i vattnet blir då vattnet grumligt och det gör att 
blåstången inte får tillräckligt mycket ljus så att den kan växa. När Blåstången slutar växa 
drabbar det även andra arter som är beroende av blåstången. Blåstången kunde 1940 växa 3

långt ner i vattnen på ett djup som ligger mellan 5-7 meter. Men idag växer inte blåsten så 
långt ner. Den växer ungefär mellan  0,5-2 meter. Detta beror på övergödning som näring 
som sedan släpps ut vattnet framförallt mest av jordbruket.  4

 
Ett varmare klimat kan även ge allvarliga konsekvenser för blåstången. En studie som gjorts 
av göteborgs universitet och SMHI  visar att ett varmare klimat gör så att blåstången 
försvinner från norra delar av östersjön. Blåstången är nyckelbiotop i östersjön det betyder att 
många växter och djur är i mycket behov av blåstången. Ekosystem som vi har i östersjön 
skulle kunna drabbas hårt om blåstången försvinner. Det har att göra med att salthalterna 
sjunker mycket. Som det ser ut idag så vet man att ingen annan alg skulle kunna ersätta 
blåstången om den skulle försvinna. Det har att göra med att blåstången har en unika 
genkombinationer som gör att de tål låga salthalter. Varmare vattentemperatur som överstiger 
25 grader kan konkurrera ut blåstången och gynnar andra alger som  grönalger och fintrådiga 
alger.  5

 
 

1 https://skargardsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/galo-bilaga5-fakta-ostersjo-blastang.pdf 
2 https://www.ibg.uu.se/digitalAssets/162/c_162294-l_3-k_linder-kajsa-uppsats.pdf 
3 https://skargardsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/galo-bilaga5-fakta-ostersjo-blastang.pdf 
4 https://www.ibg.uu.se/digitalAssets/162/c_162294-l_3-k_linder-kajsa-uppsats.pdf 
5 https://www.havet.nu/?d=190&id=48177 
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● Hur får organismer i sig näring 

Blåstången är autotrofer och får sin näring av fotosyntesen. Det betyder att de behöver solljus 
för att kunna få i sig näring. Fotosyntesen är när växten kan ta upp ljus och sedan lagra den 
till energi. Det är i kloroplasterna som man hittar klorofyll som sedan omlagras till en annan 
form av energi. Blåstången kan alltså mhv koldioxid vatten och ljusenergi omvandla sin 
energi till en annan form energi som kallas druvsocker.  
 
 
 Diskussion 

Blåstången har en betydelsefull inslag på ekosystemet i Norrköping och det är viktigt att vi då 
bevarar den på ett bra sätt så att den inte utrotas eller konkurreras ut på något slag. Som det ser 
ut idag så är organismen hotad och det har att göra med olika faktorer. Den största faktorn är 
övergödning som släpps ut i östersjön. De mesta av övergödningen kommer från jordbruket 
men det förekommer övergödning på andra sätt som minskar blåstångens chans för överlevnad. 
För att öka blåstångens chans för överlevnad måste vi agera och tänka på vad vi kan göra för 
att minska chansen för arten att utrotas. Ett exempel är att införa fler reningsverk som gör att 
vattnet blir renare och då kan växten få i sig tillräckligt mycket ljus för att kunna växa. Att 
använda miljövänliga produkter som inte innehåller fosfat kan också rädda blåstången. EU har 
exempel förbjudit all disk och tvättmedel som innehåller fosfat. I östersjön har man kunnat se 
att det funnits farliga kemikalier som inte bara påverkar växterna negativt utan påverkar även 
oss eftersom att det är så pass farliga gifter att det inte kan brytas ned av naturen. Det som 
händer då är att giftet  lagras i kroppen hos djur och människor och de giftet överförs till de 
kommande generationerna. Att kunna samarbeta om strikta regler med andra grannländer kan 
också vara en lösning för att rädda Blåstången. Att kunna genomföra strikta regler innebär 
alltså hur man kan tillsammans samarbeta för att bekämpa chansen för blåstången att överleva 
och försöka anpassa så att blåstången kan få den miljön den behöver för att kunna växa 
normalt.  6

 
Som jag nämnt tidigare i texten så är blåstången en nyckelbiotop i östersjön. Många 
organismer är beroende på ett eller annat sätt av blåstången skulle då miljöförstöringar påverka 
så påverkas inte bara blåstången negativt utan även andra organismer som lever i samma 
kretslopp. Många djur använder just blåstången som ett hem för att kunna gömma sig och 
skydda sig från andra arter.  Skulle dem också kunna utrotas om blåstången utrotas?  
 
Vi skulle även kunna få se en ökad koldioxidhalt i luften eftersom att alger fotosynterar sig. 
Ungefär 46 procent av all syrgas vi har i luften produceras av alger.  Vad som just är speciellt 
med blåstången är att den har en unik genkombination som gör att den tål låga salthalter. 
Östersjön har låga salthalter och därför passar blåstången in perfekt där.   7

6 https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-har-vill-vi-radda-ostersjon 
7 https://illvet.se/naturen/hur-produceras-syre-pa-jorden 
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