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Minnesanteckningar Samverkansmöte 22 maj 2017
Carina Pålsson - länsstyrelsen Kalmar, Pernilla Landin - Torsås Kommun, Susanna Minnhagen, Daniel Graf
och Renate Foks - Kalmar kommun, Joakim Holm och Lena Simonsson - Mönsterås kommun, Kristin Bertilius - Borgholms kommun, Jens Nilsson - Emånförbundet, Tommy Skoog - Emåns, Marströmmens och
Viråns vattenråd, Maria Kappling - Naturum Västervik, Michael Ingård - Mörbylånga kommun, Örjan
Ivansson - Norra Möre Vattenråd Rugstorp lantgård, Olof Engstedt - Norra Möre Vattenråd Sportfiskarna,
Daphne Tuvesson - Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd

Sekretariatet 2017 utgörs av:
-

Renate Foks, projektledare och kontaktperson, renate.foks@kalmar.se, 0480 450173
Karin Holmåker, kommunikatör
Anna Thore, mötessamordnare styrgruppen
Alexander Eriksson, stöd till City Accellerator, Race for the Baltic
Gun Lindberg, projektledare vattenfördröjande åtgärder

En arbetsordning antogs den 22e mars av styrgruppen, Roland Åkesson valdes som ny ordförande, uppdaterade sändlistor och under året kommer hemsidan förnyas.

Utbyte av pågående lokala projekt, utvecklingar på kommuner,
vattenråd och länsstyrelsen
Sjöstjärnan:
Förra året vann redan Emånförbundet Sjöstjärnapriset. I år kammade Västervik kommun hem det nationella vattenpriset på Havs och Vattenforum i Göteborg! Stor Grattis!!
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/vattenprisetsjostjarnan/vasterviks-kommun-vinnare-av-vattenpriset-sjostjarnan-2017.html
Också grattis till Torsås Kustmiljöförening och Torsås kommun som nominerades i år!
LOVA och projektpengar:
Länsstyrelsen har slutfört beslut på ansökningar för LOVA bidrag. Många kommuner har pågående eller/och startar nya LOVA projekt. Mörbylånga k. har uppsökande arbete för åtgärder som kan leda till nya
ansökningar.
Förslag: att undersöka om vi kan ha ett gemensamt projektansökan tema kring mikroplaster, det kommer kanske finnas nationala satsningar och medel. Även fortsätter samarbete med LOVA. På agenda till
nästa samverkansmöte
Gruppen kommenterar att handläggartider hos Jordbruksverket och besked att pengar i Landsbygdsprogrammet är slut, leder till att man tappar farten och blir frusterad. Länsstyrelsen lobbar för att Jordbruksverket /departementet ska avsätta mer pengar i Landsbygdprogrammet för åtgärder i vårt län, men
uppmuntrar andra också använda sina kontakter!
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Vattenråd:
Nu är alla vattendrag i vår region del av ett vattenråd. Kustbäckarna i Mönsterås fördelades på Emån och
Alsteråns Vattenråd. Och vattenråden i Oskarshamn och Västervik har kommit igång.
Brostorpströmmens vattenråd har varit drivande i att det sker en förundersökning i Yxern, Kalmar läns
största sjö, för att ta fram korta termin åtgärder för en bättre reglering av vattnet i sjön.
Öland vattenråd har vunnit ett stipendium från Ölandsstiftelsen.
Ljungbyån och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd har med Kalmar och Nybro kommun sökt och fått bidrag
för 3 miljon för deras biotopprojekt Levande Vattendrag.
Skolor:
Västervik och Kalmar har pågående (extern finansierade) vattenprojekt mot skolor och samverkar i länets
nätverk för lärande för hållbar utveckling. Syfte är att på sikt kunna erbjuda alla skolor i länet vattenpedagogisk stöd och program.
Konferenser:
Hav och vattenkonferens ” Från källa till hav” förra veckan i Göteborg, med deltagande från Kalmar, Torsås
och Västervik, hade flera intressanta föreläsningar. I juni kommer Hav sammanställa resultat i en rapport.
Länken skickas till samverkansgruppen.
Anna Thore besökte Svensk Vattens årsmöte och har skrivit ett referat med olika tips och kontakter kring
främst vattenbristfrågor.
Fisketillsyn och samverkan för att skydda rovfisk i Östersjön
Joakim Holm informerade om den senaste forskningen om rovfisk i Östersjön. Det är bevisat att rovfisk har
lika stor betydelse i att motverka övergödnings effekter som att jobba med åtgärder på land. Vi har ett
antal lyckade naturvårdsinsatser i länet för att öka gädda, öring och abborre. Tyvärr motverkas arbetet
genom ett utökat tjuvfiske och missbruk av s.k. hushållsbehov. Problemet är att fisketillsyn har otillräcklig
med resurser samt att det finns många kryphåll i regelverket. Det senaste kommer nu förmodligen förbättras därför att HaV kommer med en revidering av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiskeregler längs kusten inom kort. Vi kan avvakta och yttra oss om förslagen. Återkommande punkt till nästa
möte Fråga bör lyftas i styrgruppen också.

Gemensamma projekt och aktiviteter
Baltic Blue Growth (BBG) har avslutat första året och har 2 år kvar. Om vi kan öka musselskörden från 13
ton till 4000 ton, kan vi kompensera för hela Södra cells utsläpp och förse Swedish Agro med allt fiskmjöl
be behöver till länets hönsfoder. Den 28e kommer musselodlingen visas för framtidens entreprenörer och
det finns möjlighet få sommarpraktik. Borgholm kommun har fått extra bidrag från LOVA för att koppla
BBG till den lokala näringen.
Kompis: samordnare har precis börjat, mer info kommer vid nästa möte när projektledaren bjuds in
Vattenrådsfilmen: alla vattenråd i Kalmarsundskommissionen samarbetar för att göra en gemensam film
om vattenrådens arbete. Vattenråden och LOVA finansierar. Filmen kommer spegla diversitetet i vattenrådens arbete. Personliga intervjuer och aktiviteter spelas in. Filmen kommer göras under sommar-höst
2017.
På eftermiddag kommer samordnare och vattenrådsmedlemmar dessutom delta i en filmutbildning för att
göra egna filmer som presenteras på gemensam youtube kanal.
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LOVA vattenfördröjande åtgärder: Västervik kommun står som projektledare till kommissionens LOVAansökan förstudie vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Regionförbudet, länsstyrelsen och kommunerna i Kalmarsundskommissionen har varit delaktig i skrivandet. Nu kommer projektplanen skrivas om för
att kunna få resten av bidraget från regionala 1:1 pengar. Tobias Facchini kommer kontakta oss för att få
in synpunkter och kompletteringar.
Förstudien ska komma med förslag för lämpliga åtgärder i vår region och kommer vara grund till en större
gemensam ansökan för genomförande av åtgärdena. I förstudie ingår också möten och workshops med
kommunerna och andra aktörer. Som tidigast hösten 2017.
Race for the Baltic- City Accelerator: Karin Löfström presenterade arbetet och resan som Kalmar och Västervik har gjort till en strategisk handlingsplan för Östersjön. Sedan sammanfattade Renate arbetet som
har gjort i Kommissionen sedan 2016. Presentationerna bifogas.
Kalmar och Västervik presenterar planerna under Race for the Baltic slutmöte den 28e juni
Race for the Baltic kommer fortsätta stötta kommuner i sitt arbete med workshops och kontakter. I september planeras en workshop in Kalmar.
Dessutom har sekretariatet anlitat en extern resurs för att stötta kommunerna i KSK konkret med att ta
fram underlag för belastning och pågående åtgärdsarbete och skriva handlingsplanen. (Alexander Eriksson, biolog och kommunikatör).
För att på bästa sätt kunna hjälpa kommunerna med arbetet behöver vii ha mer info om kommunernas
förväntningar och behov:
1. Vad är ditt mål för december 2017?
2. Hur mycket tid/resurser du har för arbetet under 2017.
3. Vad tycker du kommer vara er största vinst? T.ex. Att ha en långsiktig plan, att prioritera åtgärder,
att hitta nya lösningar?
4. Vad tycker du kommer vara en stor utmaning? T.ex. Att sälja till chefer, politiken? Tiden? Kunskap?
5. Dina tankar angående vårt förslag för arbetssätt (se presentationen).
Skickas till Renate senast 9 juni
Kustmiljöturné
- 8 september: Linnéuniversitetet och Algoland, besök Mosskogen
- 26 augusti: vattenråden Kalmar, Öland och Torsås: Höstbål för Östersjön, plast och mikroplast som
gemensamt tema
Vid pennan: Renate Foks
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- Att göra åtgärdsarbete lönsamt

Race for the Baltic

20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only
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• Plattform för ett ekonomiskt- och ekologiskt
hållbart hav
• Samlar näringsliv, innovatörer, entreprenörer
med offentligverksamhet och NGO för
gemensamma åtgärder

Race for the Baltic

Draft—for discussion only

Fokusgrupp: Kommuner
Kostnadseffektiva åtgärder
7 kommuner med som pionjärer
Mål 100 kommuner

20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

•
•
•
•

City Accelerator
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• Underlag
• Handlingsplan
• Politiska beslut

Vad får man ut?

Draft—for discussion only
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

• Nulägesanalys
• Kväve/fosfor belastning
• Näringar som påverkar och blir påverkadeekonomi
• Hur långt når vi med tagna beslut?
• Vad behövs för att nå hela vägen fram?
• Åtgärdstrappa
• Ställningstaganden

Vad ingår?
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Draft—for discussion only

• Början på ett större politiskt arbete
• Maten- dricksvattnet- Östersjön

Kalmar kommun
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Draft—for discussion only

• Medverkan i BSCA har ”satt Västervik på kartan” för lokala
åtgärder för minskad övergödning- vi har mandat att driva frågan vidare

påverkan, lärande och samverkan

• Värdefulla kontakter på nationell och internationell nivå- för

åtgärdsarbetet och prioriteringar på lokal nivå

• En politiskt förankrad Lokal åtgärdsplan för minskad
övergödning i kommunens kustvatten – viktigt för fortsatta

Västerviks kommun
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Draft—for discussion only

Hur går vi vidare?
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Kortfilmer för nätet
Att finnas på nätet har blivit allt viktigare. Syns man inte där så finns man inte. En något
tillspetsad formulering, men det ligger något i det. Att lägga ut små korta filmer med ett
viktigt budskap har blivit allt vanligare under de senaste åren. De flesta har de tekniska
förutsättningarna i form av en mobiltelefon där man kan skapa enkla filmer.
Det finns, som alltid, en del att tänka på innan man kommer igång. Här kommer några tips.
Vilket budskap vill du nå ut med? Vad vill du berätta? Vad vill du med din film? Vem vill
du nå? Syftet måste få styra hur du lägger upp din film.
När du svarat på dessa frågor bör du sätta dig ned och planera vad du ska ha med. Gör ett
manus som beskriver hela filmen från början till slut, eller gör åtminstone en lista på saker
som du vill ha med! Manuset till en film på en minut kan rimligtvis inte bli så långt och
komplicerat. Ett manus kan se ut på många olika sätt. Filmskapare är som alla andra olika
personligheter. En av våra mer kända filmskapare, Bo Widerberg, blev tillfrågad om
manuset till filmen ”Elvira Madigan”. Han tog ett papper och skrev ”Plockar hallon!” Det
var manuset. Han hade nog det mesta i huvudet, men det blev ändå en ganska bra långfilm.
Det är bra med ett ganska detaljerat manus, men man måste inte följa det slaviskt.
Situationer kan dyka upp som ändrar vissa förutsättningar. Det kan trots allt vara bra att veta
vad man eventuellt avviker från.
Filmen är ett bildmedium, varför man behöver tänka i bild. Tänk på hur det kommer att se ut!
Tänk på hur bilderna komponeras och varieras. Tänk på hur bakgrunden blir och se till att
det inte finns saker i bild som drar blicken från det viktigaste i din bild! När det gäller
människor, tänk på hur ljuset faller, exempelvis djupa skuggor i ögonen eller att kläderna
inte stör. Håll kameran stilla! Det finns tekniska hjälpmedel för det. Många kameror har en
funktion som gör att skakningarna vid handhållen kamera blir mjukare, men glöm inte
stativet som är ett utmärkt hjälpmedel för att höja bildkvalitén.
Filmen är också ett ljudmedium. Därför finns det en del att tänka på. När någon ska prata om
något, antingen i en intervjusituation eller som berättare är ljudkvalitén viktig. Undvik
störande bakgrundsljud, trafikbuller eller liknande. Utomhus är blåsten ofta ett problem,
varför en rätt placerad extra mikrofon med vindskydd kan göra underverk. Tala lugnt och
ledigt! Använd talspråk! Undvik att läsa replikerna ur ett manus!
Hur lång ska filmen vara? Hur länge kan du hålla tittaren intresserad? Hur intressant är din
film? Vad tror du att tittaren vill se? Tänk inte bara på vad du själv tycker att tittaren borde
se!
Hur sprider du din film? Det är bra att även här tänka till, att göra en plan för spridningen.
Hur kan du nå målgruppen? Vad kan få dem att vilja klicka? Konkurrensen är stenhård.
Studera filmer på nätet, läs på, testa och öva, öva, öva! Ju mer du tränar desto mer tur har du.

Staffan Arvegård och Sebastian Jakobsson

Utbildning i enkel filmproduktion 22 maj 2017
13.00 Kort presentation av kursledarna Staffan Arvegård och Sebastian Jakobsson.
Presentation av kursens innehåll och uppläggning.
Gruppens kunskapsnivå och erfarenheter.
Indelning i mindre arbetsgrupper.
13.20 Exempel på en kortfilm gjord med enkel utrustning.
Tekniska förutsättningar för enkel filmproduktion.
Komplettering av teknisk utrustning som kan förbättra resultatet.
13.40 Hur skapar man en enkel film? Planering, filmning, ljudinspelning, redigering,
presentation.
14.10 Arbetsfika! Mindre arbetsgrupper, 2-3 personer planerar en kort och enkel
filmproduktion, ½ – 1 ½ minut och genomför filmning utomhus.
15.00 Efterarbete. Genomgång och demonstration av arbetsflödet efter att filmscenerna
är gjorda.
• Överföring av filmscenerna från telefon till laptop eller ”platta”.
• Öppna redigeringsprogram
• Importera filmscener
• Startbild
• Tidlina
• Övergångar mellan filmscener, övertoning
• Gemensam logga, text
• Läs in speakertext
• Lägg ut!
15.50 Hur går vi vidare?
16.00 Slut för dagen! Nu får ni träna själva.

Deltagarna tar med sina telefoner som går att filma med och/eller stillbildskamera som går
att filma med. Skaffa gärna en applikation som förbättrar filmandet, förslagsvis FiLMiC Pro.
Ta med laptop och/eller ”platta” med redigeringsprogram, förslagsvis iMovie för iOS eller
PoverDirector för Android.
Länkar:
www.filmicpro.com (för både iOS och Android)
www.poverdirector.en.uptodown.com
De små arbetsgrupperna sätts ihop så att de som är helt oerfarna kan arbeta med någon som
kan något mer och har tekniska förutsättningar.

Staffan Arvegård och Sebastian Jakobsson

Race for the Baltic
samverkansgrupp 22 maj

Workshop om vision och mål (maj)
Hemläxa nuläge (juni)
Åtgärdstrappan från länsstyrelsen (juni)
Workshop med Race for the Baltic om handlingsplan
(okt)

Hur långt har olika kommuner kommit?

-

Arbete 2016

2017 VP - KSK verksamhet ska utvecklas…
Strategiskt genom att verka för att varje kommun
får en tydlig strategi i det lokala åtgärds-arbetet

Verksamhetsplan

På varje
kommun:

KSKsekreteriatet:

Direktiv
Arbetsredskap

Vattenmyndigheten

Någon/några tjänstemän skriver strategin,
informerar politiken och formulerar förslagen till mål
i kommunens budget

Håller ihop den kommunöverskridande arbetsgruppen och
förmedlar information. Läser rapporter, föreslår arbetssätt
och beräkningsmodeller, fixar experthjälp mm.

Experthjälp
Dataunderlag

Länsstyrelsen

Race for the Baltic:
STRATEGI
Ekonomisk kompetens
Omvärldsbevakning

Förslag till upplägg 2017, KSKs samverkansgrupp:

Genom att använda diverse beräknings-modeller och
skattningar, räkna om kostnaderna till investeringar! ”Turning
adversity into oppertunity”

Formulera klart den ”Local Baltic Sea Action Plan” för varje
kommun som påbörjas idag (mallen)

Dragningar och diskussion med politiken på er kommun.

•

•

•

Syfte: Att mha fakta och ekonomiska argument få prioriterat pengar
till miljöåtgärder!

Föreslå realistiska, långsiktiga (2021) och kostnadsberäknade
reduktions-mål för av utsläpp av fosfor och kväve. Prioritera
åtgärder enligt ”trappan” (redan påbörjat under 2016)

•

Vad ska göras på varje kommun, men med
stöd från KSK-gruppen? (jmfr VA-planerna!)

1.Ta del av Kalmar och Västerviks arbete.
2.Samverka på ett forum som Piren eller Dropbox.
3.Ta del av handledning och konkret hjälp av sekretariatet i
alla delar av arbetet (extra resurs)
4.Delta i workshop med RftB, september 2017
5.Om ni har intresse: delta i RftB skype möten, workshops,
innovation labs (nya samverkan, projekt, mm)

Så här har vi tänkt :

Hur går vi vidare?

Skicka svar till oss senast 1 juni. Svaren kommer
presenteras på styrgruppmötet i stora drag och de
hjälper oss stötta er bättre.

1. Vad är ditt mål för december 2017?
2. Fundera/diskutera hur mycket tid/resurser du har för
arbetet under 2017.
3. Vad tycker du kommer vara er största vinst? Tex: Att ha
en långsiktig plan, att prioritera åtgärder, att hitta nya
lösningar?
4. Vad tycker du kommer vara en stor utmaning? Tex: Att
sälja till chefer, politiken? Tiden? Kunskap?
5. Dina tankar angående vårt förslag för arbetssätt.

Att återkoppla:

- Få en tydligare bild hur långt ni har kommit, vad ni
behöver, har som mål
- Avstämma resurser på sekretariatet, skapa
Piren/dropbox-grupp
- Informera styrgrupp om pågående och planerat arbete
(15/6)
- Organisera workshop med RftB september 2017, det är
ni som bestämmer innehållet/mål
- Stöttar er med arbetet: juni-nov 2017
- Dela inbjudningar för workshops, skype-möte, mm med
Race for the Baltic
- Presentera översiktlig nulägesanalys för hela KSK
samt handlingsplaner från – förhoppningsvis alla kommuner, till nästa styrgruppmöte 17 november

Plan 2017 sekretariatet:

Referat svenskt vatten-stämma 2017
Svenskt Vatten har haft vattenstämma och kalmarsundskommissionens var välrepresenterad i
forma av Svenskt vattens ordförande Johan Persson och även Anna Thore från sekretariatet.
Nedan följer en sammanfattning av highlights under mässan.
Sammanfattningsvis godbitar som berör KSK :
•

Samverkan! Ett antal föreläsare, statistik och goda exempel lyfter fram att för att
VA-Sverige ska klara framtidens utmaningar med klimatförändringar, högt
bostadstryck, krav på ökad rening och behov av ny kompetens så är det
samverkan som är vägen fram. Svenskt vatten i det närmaste uppmanar
kommuner att gå samman i gemensamma VA-organisationer för att stå starkare
för framtida utmaningar.

•

Hållbarhetsindex, i dag finns VASS som mäter olika parametrar inom VAsverige men detta system kan ev ytterligare förbättras och värdera fler
parametrar och också nyttjas mer offentligt för att skapa incitament för att fler
kommuner ska arbeta hårdare med samtliga vattenfrågor.
Kalmarsundskommissionen ligger långt fram i många frågor men fler kan
ytterligare förbättras, ett förbättrat index kan vara ett sätt att belysa detta.

•

Klimatförändringarna påverkar naturen och vattnet i synnerhet, Sverige
behöver ta krafttag i att göra bättre dagvattenlösningar så vi står rustade mot
skyfall, finna nya sätt att använda vatten tex ta hjälp av dagvattenför bevattning
i staden för att spara vatten, ta ett helhetsgrepp om vattenfrågan och även arbeta
mot ex övergödningsfrågor för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen och
jobba brett med vattenfrågan.

Fokus under mässan var de stora utmaningar som svenskt vatten står inför dels på grund av
befolkningsökningen och den höga takten i utbyggnaden av fastigheter där nya VA ledningar
måste komma fram i de flesta städer i Sverige. Enligt boverkets siffror växer vi med ca 70
miljoner fastigheter årligen nästkommande år. För att kommunerna ska lyckas med sin
utbyggnadstakt av fler bostäder och bygga bort bostadskriserna så är ett effektivt och smidigt
Va-system en förutsättning.
Totalt sett i världen blir vi fler och fler, idag är vi 7,4 miljarder människor i världen vilket
ställer högre och högre tryck på ekosystemtjänsten vatten! Sverige har inte riktigt insett detta
utan spolar fortfarande ned mediciner etc i denna resurs.
Mattias Klum som är en av inledningstalarna berättar om den vattenresa han gjort på svenskt
vattens uppdrag där han bland annat besökt Kalmar i syfte att öka statusen och kunskapen
kring vatten bl.a. genom en fototävling, vattenseminarier, och möte med barn. Mattias lyfter
fram Öland som exempel på område där man mer kommit till insikt om vattnets värden som
ekosystemtjänst efter torkan. Han menar att nu är man ångerfulla att man inte till högre grad
värnat de våtmarker som har funnits och varit en förutsättning för att stå emot varierat i väder
där nu torkan blivit framväxande bekymmer.

Svenskt vattens VD Anna Linusson tar i sitt anförande utgångspunkt i de globala
hållbarhetsmålen och menar att svenskt vatten inte bara berörs av de uppenbara mål 6 och 14
utan även om mål som handlar om biologisk mångfald och hållbara städer.
För att riktigt kunna bidra till de globala målen och överkomma utmaningar som behov av nya
reningsverk, renovering av gamla ledningar, nya vattentäkter eller andra sätt att få fram
dricksvatten menar Mattias Klum att vi måste fördubbla eller trippla VA-taxan, uppemot 10
öre litern! Människor måste vänja sig vid att det kostar med rent vatten.
Mattias undrar retoriskt vems ansvar det är att vi har rent vatten? Är det medborgare,
politiker? Idag lever vi som vi hade fyra jordklot vilket inte är hållbart i längden, i synnerhet
inte för vattnet.
En stor fråga under dagarna är även hur vattnet ska säkras när Sverige växer. Det är högt tryck
på bebyggelsen även vid viktiga dricksvattentäkter. Enligt boverket bygger vi 60 miljoner
fastigheter i år och uppemot 70-80 nästkommande år.
I regelverket står bla i Plan och bygglagen att man ska bygga utan att äventyra det
hållbarheten och mark ska användas till bäst ändamål. Enligt PBL är det exploatörens ansvar
att se till att rening av vattnet är tillgodosedd. Enligt BBR finns även hälsokrav på
byggnadernas förmåga att leverera rent vatten.
I kommunernas ÖP ska pekas hur vattnet ska utvinnas , skyddas och renas. Här ska tas
hänsyn till klimatförändringar, vattenskyddsområden, nya vattentäkter, principer för kvalitet i
vattendragen etc.
Flera talare under dagarna lyfter de av länsstyrelserna framtagna vattenförsörjningsplanerna
som reglerar den regionala hållbara planeringen för dricksvattenförsörjning. Det är bra om
även ÖP nyttjar detta som underlag. Slutligen vill boverket tipsa om webbutbildning inom
klimatanpassning. Även boverket trycker på samverkan som ett sätt att lösa de utmaningar vi
står inför inom vatten Sverige.
SMHI föreläser ang klimatförändringar och vattenkvalitén.
Klimatförändringarna kan påverka vattnets kvalité på flera olika sätt. Översvämningar och
höjda temp kan öka övergödning och spridning av bakterier etc som försämrar vattenkvalitén.
IPCC menar att koldioxidutsläppen kommer öka, temperaturen förväntas öka upp till 6 grader
i främst norra Sverige. Temperaturen ökar även i vattnet. Ökad nederbörd förväntas i hela
landet, främst i norr. Mest ökar intensiva skyfall, vilket leder till översvämningar vilket leder
till att en ökad mängd föroreningar kan spolas ut i vattentäkter.
Havsnivån ökar också vilket till viss del motverkas lite av landhöjning. I vår regionen
förväntas höjningen vara ca 1 m till 2100. Havshöjningarna ökar risken för
saltvatteninströmningen i dricksvattentäkter.
Torkan innebar stora problem för främst Öland och Gotland i fjol men kommer drabba flera
kommuner i år. Hela södra Sverige Vättern, Örebro etc kommer drabbas av låga
grundvattennivåer och låga nivåer i sjöar och vattendrag.
De tekniska lösningarna för att finna nytt vatten är oerhört kostsamma, i exempelvis Örebro
planeras en ledning via en bergtunnel att dras från vattentäkten Vättern som innebär mycket

sprängning i berg och beräknas kosta 4 miljarder. Det finns alltså mycket att vinna på att
arbeta med långsiktiga åtgärder måste vidtas.
I sydöstra Sverige beräknas det falla mindre regn samtidigt som avdunstningen blir högre
vilket gör att bara ca en 1/3 av det tillkommande vattnet blir kvar. När temperaturen stiger,
ökar även avdunstning. I prognos ser vi ökad avrinning under vintern men utebliven
vårflod och senare ökad avdunstning under sommaren i sydöstra Sverige.
Sammanfattningsvis kommer totala nederbörden öka men även avdunstning som kommer
leda till låga grundvattennivåer, flöden, vattennivåer i sjöar.
MSB menar även att VA-Sverige står för andra utmaningar kopplat till ett osäkert världsläge
med en komplex hotbild och försämrad säkerpolitiskhotbild. Även IT-lösningar kräver större
säkerhet och VA bolagen måste säkra upp sin IT infrastruktur.

Den största fokuset under dagarna är samverkan. Samtliga föreläsare pekar på de
risker och utmaningar som vattensverige står inför som kan avhjälpas med hjälp av
samverkan.
Norrvatten visar på exempel där flera Stockholms kommuner gått samman för att förbättra
sina tjänster. Norrvatten är Sveriges äldsta VA-samverkan där tre kommuner gick ihop redan
på 50-talet i ett kommunförbund. I norra Sthlm finns nu 14 medlemskommuner med
gemensam taxa, kompetens, bemanning, gemensamma problem som exempelvis torka etc.
Tillsammans har man fler grundvattentäkter och löst dricksvattenförsörjning genom
exempelvis långa ledningar till Norrtälje.
Upplands Väsby har bildat grundvattenråd för att säkerställa vattenkvalitén i täkten.
Samarbetet gör att man ser längre än sin egen kommun. Trots att Upplands Väsby som har en
god vattentäkt genom samarbetet får det besvärligare att exploatera i täktområdet så upplever
man att man ändå tjänar på samarbetet. Solidaritet, helhetsperspektiv hållbarhet och
framtidstänk är drivkraften.
Rent krasst blir det även OH-kostnader och problem klaras bättre av gemensamt än som
självsående kommun. Uppgifter som att säkra grundvatten när det byggs mycket, mäta ex
pfas, uv och kolfilter som skydd mot clostridium etc kan även hanteras bättre.
Även Malmö är ett gott exempel där halva Skåne samverkar inom VA-lösningar. 2014 fick
Malmö svåra översvämningar där skadorna har beräknats till 600milj i skador pga skyfall and
still counting. I områden med goda dagvattenlösningar vart inte skadorna alls höga vilket
återigen ger argument för långsiktig förebyggande åtgärdsarbete.
I Sundsvall finns goda exempel på hur man samverkar och tagit fram goda exempel på
dagvattenlösningar, klimatanpassningar i kommunernas strategidokument och man har även
instiftat ett klimatanpassningsbokslut.
Halland Laholm, bevattningsförbud, är ytterligare ett gott samverkanexempel där man listat
bevattning där alternativa vatten kan användas. Olika vatten med differentierad kvalité kan
ha olika användningsområden. I ny byggnation kan nya lösningar byggas in för att inte spola
bort livsmedel. Öppna dagvattenlösningar med infiltrationsrening som är estetiska och
hälsobefrämjande stärker både staden mot klimatförändringar, renar vattnet och ökar den
biologiska mångfalden i städer.
Flera föreläsare efterlyser ökad tydlighet för att styra mot besparing av vatten och säkra
vatten, förbättra informationen kring vatten etc.

Vattenförsörjningsplaner som länsstyrelsen tar fram lyfts fram som ett av de grundläggande
verktygen för att arbeta långsiktigt med ex torka problematiken. Det är viktigt att kommuner
använder dokumentet och skyddar bestämda täkter för att få en balans mellan skydda och
bygga. Vattenförsörjningsplaner bör göras avrinningsvis och ej länsvis. Återigen är det
samverkan som står i fokus för att bryta gamla administrativa gränser.
Vattenfrågorna bör generellt få ett ökat utrymme i kommunernas ÖP som styr planering där
länsstyrelsens vattenförsörjningsplan väger tungt.
Dagvatten är ännu svårare att arbeta med eftersom det ännu har en oklar lagstiftning vilket
lämnar mycket utrymme till lokala politiker. Samverkan mellan myndigheter behöver bli
bättre här för att få fram tydliga riktlinjer.

Även Örebro hade problem med torka i år. Vattentäkten Svartån med mycket
jordbruksrelaterad problematik stod i fokus med låga vattennivåer. Nivåerna sjönk drastiskt,
Länsstyrelsen hade ingen kraft för reglerande mekanismer mot torka endast mot
översvämning enligt vattendomen. Sjöarna var tömda, musslor låg och torkade på botten. I
november bedömdes att 66 dagar vattenförsörjning fanns kvar. Tömdes systemet helt skulle
det räcka till april, beslut togs mot vattendomen att utflödet måste stoppas. En sparkampanj
inledde mot allmänheten med stort engagemang. Stora protester från befolkning kom från de
sänkta sjöarna. Även vårflod uteblev och det är fortfarande rekordlåga grundvattennivåer.
Man vet inte exakt hur mkt grundvatten spelar in för återbildningen av vattnet. I september
2016 störtdök nivåerna i översta sjön ölen, alla vart tagna på sängen. Idag är nivåerna åter i
nivå men grundvattnet är mycket lågt. I teorin finns försörjning året ut. Bevattningsförbud har
trätt i kraft och alla vattenkrävande anläggningsarbeten kommer att stoppas i sommar.
Nya planer finns att hämta vatten från Vättern tillsammans med 8 andra kommuner.
Länsstyrelsen med sin vattenenhet driver projektet. Man räknar med att åtgärden faller ut om
10-12 år med kostnader upp i mot 4 miljarder

Malmö beskriver arbetet med sin skyfallsplan som togs fram efter 2014 oerhörda skyfall och
340 års regn. Juli augusti största regnperiod är Malmös regnperiod och detta år överfylldes
ledningar och mark. Översvämningarna orsakade källaröversvämningar, viadukter, tunnlar,
etc och värden över 600 000miljoner förstördes.
Det mesta problemen uppstod där marken inte var kommunens kvartersmark. Endast drygt 5
% av marken i Malmö är parkyta. I dag samverkan staden bättre där VA-bolag, gat-och park
etc arbetar gemensamt. Man studerar den nationella Klimatanpassingsutredning och fördelar
ansvarsområdena lokalt i staden, tittar på nya lösningar för dagvatten och anlägger stora
underjordiska regnvattenmagasin. Man skalskyddar vattenanläggningar, öppnar grönytor etc
Man har öppnat Kretsum som är ett pedagogisk verksamhet mot skolan med dagvatten
guidning, lek i vattenparken, titta på vattengardiner. Här kan man på ett enkelt sätt visa upp
problem för allmänheten och öka kunskapen för hur medborgare själva kan arbeta med LOD i
trädgården, öka gräset och minska stenbeläggningen. Det finns även utrymme för FoU projekt
där nya dagvattenlösningar testas och utvärderas.
Malmö berättar även om Augustiborg som redan hade moderna dagvattenlösningar och inte
drabbades lika hårt som övriga Malmö vilket visar på kostnadsbesparingen i att agera
framsynt.
Den stora samverkan i Malmö har gjort att man tillsammans både har medel och kunskap att
agera.

I Karlstad Arvika Årjäng finns samverkan kring nödvatten där en gemensam tank har satts
upp som kan nyttjas av alla tre kommunerna.
Privat aktör erbjöd service avtal med gemensam resurs vilket startade samverkansavtal, plus
gemensam tjänsteman och gemensam nödvattentank.
Svenskt vatten informerade om VASS som är ett bra hållbarhetsindex för kommuner.
Statistiken därifrån visar på att kommuner i dag är duktiga på att leverera god kvalité på
vatten, drift, miljötillstånd och klara leveransbrott.
Men framtidutmaningar i form av vattenbrist kompetensförsörjning, renovering av ledningar
etc klarar inte enskilda kommunbolag lika bra. Statistiken visar tydligt att flerägda VA-bolag
klarar sig generellt bättre än ex småkommuner i frågor som läckor, VA-planering etc
Processor och planer och tillräckligt med personal blir mkt bättre vid samverkan!
VA-Sverige stor inför stora utmaningar, högt bostadstryck, stora behov av nya kompetenser,
utläckage, separera dagvatten, reservvattentäkter, reservaggregat, vägen fram föra tt lösa
dessa utmaningar menar Svenskt Vatten och en stor del av föreläsarna är samverkan över
kommungränserna. Det finns stora vinster att göra genom att överkomma framtidsproblemen
genom samverkan.
Kommuner som samverkar Sotenäs, Malmö mfl menar att politiska motsättningar inte
existerar, VA-frågor hör sällan till den politiska färgskalan. VA-bolagen kanske inte har
kommunicerat de stora problemen och utmaningarna inom branschen tillräckligt och inte
heller de stora möjligheter och miljöpotential i frågorna som finns. Svenskt vatten
konkluderar att detta tror man måste göras för att lösa upp knuten och öka samverkan.

Race for the Baltic
samverkansgrupp 22 maj

Workshop om vision och mål (maj)
Hemläxa nuläge (juni)
Åtgärdstrappan från länsstyrelsen (juni)
Workshop med Race for the Baltic om handlingsplan
(okt)

Hur långt har olika kommuner kommit?

-

Arbete 2016

2017 VP - KSK verksamhet ska utvecklas…
Strategiskt genom att verka för att varje kommun
får en tydlig strategi i det lokala åtgärds-arbetet

Verksamhetsplan

På varje
kommun:

KSKsekreteriatet:

Direktiv
Arbetsredskap

Vattenmyndigheten

Någon/några tjänstemän skriver strategin,
informerar politiken och formulerar förslagen till mål
i kommunens budget

Håller ihop den kommunöverskridande arbetsgruppen och
förmedlar information. Läser rapporter, föreslår arbetssätt
och beräkningsmodeller, fixar experthjälp mm.

Experthjälp
Dataunderlag

Länsstyrelsen

Race for the Baltic:
STRATEGI
Ekonomisk kompetens
Omvärldsbevakning

Förslag till upplägg 2017, KSKs samverkansgrupp:

Genom att använda diverse beräknings-modeller och
skattningar, räkna om kostnaderna till investeringar! ”Turning
adversity into oppertunity”

Formulera klart den ”Local Baltic Sea Action Plan” för varje
kommun som påbörjas idag (mallen)

Dragningar och diskussion med politiken på er kommun.

•

•

•

Syfte: Att mha fakta och ekonomiska argument få prioriterat pengar
till miljöåtgärder!

Föreslå realistiska, långsiktiga (2021) och kostnadsberäknade
reduktions-mål för av utsläpp av fosfor och kväve. Prioritera
åtgärder enligt ”trappan” (redan påbörjat under 2016)

•

Vad ska göras på varje kommun, men med
stöd från KSK-gruppen? (jmfr VA-planerna!)

1.Ta del av Kalmar och Västerviks arbete.
2.Samverka på ett forum som Piren eller Dropbox.
3.Ta del av handledning och konkret hjälp av sekretariatet i
alla delar av arbetet (extra resurs)
4.Delta i workshop med RftB, september 2017
5.Om ni har intresse: delta i RftB skype möten, workshops,
innovation labs (nya samverkan, projekt, mm)

Så här har vi tänkt :

Hur går vi vidare?

Skicka svar till oss senast 1 juni. Svaren kommer
presenteras på styrgruppmötet i stora drag och de
hjälper oss stötta er bättre.

1. Vad är ditt mål för december 2017?
2. Fundera/diskutera hur mycket tid/resurser du har för
arbetet under 2017.
3. Vad tycker du kommer vara er största vinst? Tex: Att ha
en långsiktig plan, att prioritera åtgärder, att hitta nya
lösningar?
4. Vad tycker du kommer vara en stor utmaning? Tex: Att
sälja till chefer, politiken? Tiden? Kunskap?
5. Dina tankar angående vårt förslag för arbetssätt.

Att återkoppla:

- Få en tydligare bild hur långt ni har kommit, vad ni
behöver, har som mål
- Avstämma resurser på sekretariatet, skapa
Piren/dropbox-grupp
- Informera styrgrupp om pågående och planerat arbete
(15/6)
- Organisera workshop med RftB september 2017, det är
ni som bestämmer innehållet/mål
- Stöttar er med arbetet: juni-nov 2017
- Dela inbjudningar för workshops, skype-möte, mm med
Race for the Baltic
- Presentera översiktlig nulägesanalys för hela KSK
samt handlingsplaner från – förhoppningsvis alla kommuner, till nästa styrgruppmöte 17 november

Plan 2017 sekretariatet:

Sammanfattning Samverkansmöte 22 maj 2017
Carina Pålsson, länsstyrelsen Kalmar
Pernilla Landin, Torsås Kommun
Örjan Ivansson, Norra Möre Vattenråd.- Rugstorp lantgård
Olof Engstedt, Norra Möre Vattenråd-Sportfiskarna
Daphne Tuvesson, Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd
Susanna Minnhagen, Daniel Graf och Renate Foks, Kalmar kommun
Joakim Holm och Lena Simonsson, Mönsterås kommun
Kristin Bertilius, Borgholms kommun
Jens Nilsson, Emånförbundet
Tommy Skoog, Emåns, Marströmmern och Viråns vattenråd
Maria Kappling, Naturum Västervik
Michael Ingård, Mörbylånga kommun

Sekretariatet 2017 utgörs av:
-

Renate Foks, projektledare och kontaktperson, renate.foks@kalmar.se, 0480 450173
Karin Holmåker, kommunikatör
Anna Thore, mötessamordnare styrgruppen
Alexander Eriksson, stöd till City Accellerator, Race for the Baltic
Gun Lindberg, projektledare vattenfördröjande åtgärder

En arbetsordning antogs den 22e mars av styrgruppen, Roland Åkesson valdes som ny ordförande,
uppdaterade sändlistor och under året kommer hemsidan förnyas.

Utbyte av pågående lokala projekt, utvecklingar på kommuner,
vattenråd och länsstyrelsen
Sjöstjärnan:
Efter att Emånförbundet redan fått Sjöstjärnapriset förra året, så kammade i år Västervik hem det
nationella vattenpriset på förra veckans Havs och Vattenforum i Göteborg! Stor Grattis!!
Också grattis till Torsås Kustmiljöförening och Torsås kommun som nominerades i år!

LOVA och projektpengar:
Länsstyrelsen har slutfört beslut nya ansökningar för LOVA bidrag.. Många kommuner har pågående
eller/och startar nya LOVA projekt. Mörbylånga k. har uppsökande arbete för åtgärder som kan leda
till nya ansökningar.
Förslag: att undersöka om vi kan ha ett gemensamt tema kring mikroplaster i LOVA 2018. På agenda
till nästa samverkansmöte!
Kommentar att handläggartider i Jordbruksverket och slut på pengar i landsbygdsprogrammet leder
till att man tappar farten och blir frusterad. Länsstyrelsen lobbar för att Jordbruksverket
/departementet ska avsätta mer pengar i Landsbygdprogrammet för åtgärder i vårt län, men
uppmuntrar andra också använda sina kontakter!
Vattenråd:
Nu är alla vattendrag i vår region del av ett vattenråd. Kustbäckarna i Mönsterås fördelades på
Emån och Alsteråns Vattenråd. Och vattenråden i Oskarshamn och Västervik har kommit igång.
Brostorpströmmens vattenråd har varit drivande i att det sker en förundersökning i Yxern, Kalmar
läns största sjö, för att ta fram korta termin åtgärder för en bättre reglering av vattnet i sjön.
Öland vattenråd har vunnit ett stipendium från Ölandsstiftelsen.
Ljungbyån och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd har med Kalmar och Nybro kommun sökt och fått
bidrag för 3 miljon för deras biotopprojekt Levande Vattendrag.
Skolor:
Västervik och Kalmar har pågående (extern finansierade) vattenprojekt mot skolor och delta i länets
nätverk för lärande för hållbar utveckling, Syfte är att kunna erbjuda alla skolor i länet
vattenpedagogisk stöd och program.
Konferenser:
Hav och vattenkonferens ” Från källa till hav” förra veckan i Göteborg, med deltagande från Kalmar,
Torsås och Västervik, hade flera intressanta föreläsningar. I juni kommer HaV sammanställa resultat i
en rapport. Länken kommer skickas till samverkansgruppen.
Anna Thore besökte Svens vattens årsmöte och har skrivit ett referat med olika tips och kontakter
kring främst vattenbristfrågor.
Fisketillsyn och samverkan för att skydda rovfisk i Östersjön
Joakim Holm informerade om den senaste forskningen om rovfisk. Det visar sig att rovfisk har lika
stor betydelse att motverka övergödning som att jobba med åtgärder på land. Vi har ett antal lyckade
naturvårdsinsatser för att öka bla gädda, äring och abborre. Problemet är att fisketillsyn har
otillräcklig med resurser samt att det finns många kryphåll i regelverket. Det senaste kommer nu
förmodligen förbättras därför att HaV kommer med en revidering av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS

2004:36) om fiskeregler längs kusten inom kort. Vi kan avvakta och yttra oss om förslagen.
Återkommande punkt till nästa möte.

Gemensamma projekt och aktiviteter
Baltic Blue Growth har avslutat första året, har 2 år kvar. Om vi kan öka de 13 ton musslor vi skördar
nu till 4000 ton, då kan vi kompensera för hela Södra cells utsläpp och forse Swedish Agro med allt
fiskmjöl be behöver i hönsfodret. Den 28e kommer musselodlingen visas för framtidens
entreprenörer och det finns möjlighet få sommarpraktik. Borgholm kommun hr fått extra bidrag från
Lova för att koppla BBG till den lokala näringen.
Kompis: samordnare har precis börjat, mer info kommer vid nästa möte där projektledaren bjuds in
Vattenrådsfilmen: alla vattenråd i Kalmarsundskommissionen samarbetet för att göra en gemensam
film om vattenrådens arbete. Vattenråden och LOVA finansierar. Filmen kommer spela diversitetet i
vattenrådens arbete, personliga intervjuer och filmer under aktiviteterna.
Filmen kommer göras under sommar-höst 2017. På eftermiddag kommer samordnare och
vattenrådsmedlemmar dessutom delta i en filmutbildning för att göra egna youtube filmer på
gemensam youtube kanal.
LOVA vattenfördröjande åtgärder: Västervik kommun står som projektledare till kommissionens
LOVA-ansökan förstudie vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Regionförbudet, länsstyrelsen och
kommunerna i Kalmarsundskommissionen har varit delaktig i skrivandet. Nu kommer projektplanen
skrivas om för att kunna få resten av bidraget från regionala 1:1 pengar. Tobias Faccini kommer
kontakta oss för att få synpunkter och kompletteringar. Förstudie ska komma med förslag för
lämpliga åtgärder i vår region och kommer vara grund till en större gemensam ansökan för
genomförande av åtgärdena. I förstudie ingår också möten och workshops med kommunerna och
andra aktörer. Som tidigast hösten 2017.
Race for the Baltic- City Accellerator: Karin Löfström presenterade arbetet och resan som Kalmar
och Västervik har gjort för att komma fram till en strategisk handlingsplan för Östersjön. Sedan
sammanfattade Renate arbetet som har gjort i Kommissionen sedan 2016. Presentationerna bifogas
Kalmar och Västervik presenterar planerna under Race for the Baltic slutmöte den 28e juni
Race for the Baltic kommer fortsätta stötta andra kommuner i sitt arbete, så at andra kommuner i
KSK kan få nytta av dem. Sekretariatet har anlitat en extern resurs (Alexander Eriksson, biolog och
kommunikatör) som kommer stötta kommunerna konkret med att ta fram underlag för belastning
och pågående åtgärdsarbete och skriva handlingsplanen.
Vi planerar en workshop med Race for the Baltic i september och stöttning av denna
kommuncoachen. För att planera arbetet behöver vi veta mer vad och hur ni vil jobba:
1. Vad är ditt mål för december 2017?
2. Fundera/diskutera hur mycket tid/resurser du har för arbetet under 2017.

3. Vad tycker du kommer vara er största vinst? Tex: Att ha en långsiktig plan, att prioritera
åtgärder, att hitta nya lösningar?
4. Vad tycker du kommer vara en stor utmaning? Tex: Att sälja till chefer, politiken? Tiden?
Kunskap?
5. Dina tankar angående vårt förslag för arbetssätt.
Skickas till Renate senast 9 juni
Kustmiljöturné
-

8 september: Linnéuniversitetet och Algoland, besök Mosskogen
26 augusti: vattenråden Kalmar, Öland och Torsås: Höstbål för Östersjön, plast och
mikroplast som gemensamt tema

Vid pennan: Renate Foks
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Summary
1. Seagrass and seaweed habitats constitute hotspots for diversity and ecosystem services in
coastal ecosystems. These habitats are subject to anthropogenic pressures, of which eutrophication is one major stressor. Eutrophication favours fast-growing ephemeral algae over perennial macroalgae and seagrasses, causing habitat degradation. However, changes in top-down
control, caused by, for example, overfishing, may also have negative impacts on such habitats
by decreasing grazer control of ephemeral algae. Meanwhile, systematic analyses estimating
top-down effects of predator manipulations across a wide range of studies are missing, limiting the potential use of top-down control measures in coastal management.
2. Here, we review the literature on experiments that test top-down and bottom-up controls
in seagrass Zostera marina and seaweed Fucus spp. food webs in the North Atlantic. Using
meta-analysis and meta-regression, we compare effect sizes of consumer and nutrient manipulations on primary producers, grazers and mesopredators.
3. Presence of mesopredators on average doubled the biomass of ephemeral algae through
trophic cascades, mainly mediated via negative effects on amphipods and isopods. Of the
grazers, gastropods had twice as strong a negative effect on ephemeral algae as amphipods/
isopods, but responded weakly to both predators and fertilization. In accordance with theory,
top-down effects became stronger with eutrophication.
4. Across studies, top-down effects on ephemeral algae at all trophic levels are on par with
eutrophication effects. However, the few studies manipulating piscivorous fish make estimates
of their top-down effects uncertain.
5. Synthesis and applications. Consistently strong top-down effects in coastal ecosystems call
for an integrated ecosystem perspective. Management should consider measures to improve
stocks of predatory fish and reduce mesopredators for restoration and conservation of essential seagrass and seaweed habitats, thereby increasing the long-term viability of ecosystem services from coastal habitats.

Key-words: bottom-up, coastal food webs, conservation, eutrophication, indirect interactions,
marine fisheries management, meta-analysis, overfishing, restoration, review
Introduction
In shallow coastal waters, perennial seagrass and seaweed
beds provide food and shelter for numerous invertebrates
*Correspondence author. E-mail: orjan.ostman@slu.se

and fishes, and the habitats they form are global hotspots
for marine diversity and production (Walker & Kendrick
1998; Williams & Heck 2001; Waycott et al. 2009; Barbier, Leslie & Micheli 2013). These habitats are exposed
to several anthropogenic pressures, such as increasing
nutrient levels and physical habitat modification, while
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populations within these habitats may be overexploited
(Waycott et al. 2009; Worm & Lenihan 2013; Seitz et al.
2014). As a result, seagrass beds have declined globally by
up to 7% per year since 1990 (Waycott et al. 2009) and
perennial macroalga (e.g. Fucus spp.) habitats have
decreased in many coastal areas (Kautsky et al. 1986;
Vogt & Schramm 1991; Munda 1993). One well-recognized major human-induced threat is enhanced nutrient
levels resulting in increased biomass of ephemeral microand macroalgae, causing shading and oxygen deficiency of
perennial plants and algae (Walker & Kendrick 1998; Williams & Heck 2001; Berger et al. 2004; Wahl et al. 2011;
Duffy, Hughes & Moksnes 2013). More recently, overfishing of large predatory fish has also been suggested to contribute to the decline and degradation of seagrass and
seaweed habitats (Eriksson et al. 2011a; Baden et al.
2012). Loss of top predators results in a mesopredator
release, which reduces grazer density and increases fouling
by ephemeral algae (Heck et al. 2000; Williams & Heck
2001; Korpinen et al. 2007; Moksnes et al. 2008; Eriksson
et al. 2009; Duffy, Hughes & Moksnes 2013).
Studies conceptualizing and quantifying bottom-up and
top-down processes are readily available for both seagrass
and seaweed food webs (e.g. Williams & Heck 2001; Hillebrand 2002; Hughes et al. 2004; Korpinen et al. 2007;
Eriksson et al. 2011a; Poore et al. 2012; Wahl et al. 2011;
Duffy, Hughes & Moksnes 2013). The evidence of positive
bottom-up effects of nutrients on biomass of ephemeral
algae and top-down control by invertebrate mesograzers
(amphipods, isopods and gastropods) on the total biomass of all primary producers is mounting (Hillebrand
2002, 2009; Hughes et al. 2004; Wahl et al. 2011; Poore
et al. 2012; Duffy, Hughes & Moksnes 2013; Reynolds,
Richardson & Duffy 2014). In addition, there is both correlative and experimental field evidence of cascading
effects from mesopredators and piscivores on seagrass
and seaweed biomass (Heck et al. 2000; Moksnes et al.
2008; Eriksson et al. 2009, 2011a; Baden et al. 2010, 2012;
Sieben, Rippen & Eriksson 2011). However, the cascading
effects of loss of piscivorous fish can have a wide range of
consequences for perennial vegetation depending on the
feeding biology of dominant mesopredators and mesograzers (reviewed by Duffy, Hughes & Moksnes 2013).
Mesopredators may have a negative effect on perennial
macrophytes by reducing mesograzers that control fastgrowing ephemeral algae, as described by the ‘mutualistic
mesograzer’ model (sensu Duffy, Hughes & Moksnes
2013). Alternatively, mesopredators may have positive
effects on perennial macrophytes if they: (i) reduce the
density of mesograzers that feed (e.g. limpets) or foul (e.g.
tube-building amphipods) the perennial macrophytes
(Lewis & Anderson 2012), or (ii) feed directly on ephemeral algae (Heck et al. 2000). Further, the functional
diversity and complex trophic interactions in the food
web (e.g. omnivory, intraguild predation) may affect the
strength and penetrance of trophic cascades (Strong 1992;
Abrams 1993; Duffy 2002; Duffy, Richardson & France
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2005; Duffy et al. 2015). Thus, simple models of food web
interactions cannot necessarily be generalized from one
area to another. Consequently, there is a need to improve
our understanding of factors that regulate bottom-up and
top-down processes in coastal ecosystems, and assess
whether general predictions can be made for different systems. Although there are many food web models and
studies available, few syntheses are available, and topdown effects of mesopredators and piscivorous fish have
not been estimated across studies before. This information
is crucial for providing advice to management on how to
deal with top-down processes in the context of eutrophication mitigation.
Here, we use a meta-analytical approach to estimate
effect sizes of top-down effects of consumers (grazers,
mesopredators and piscivores) on different trophic levels
and guilds in temperate seagrass and seaweed food webs,
and compare these with effect sizes of experimental fertilization. We restrict our analysis to Zostera marina (L.)
and Fucus spp. habitats in the North Atlantic, as these
represent structurally similar food webs with gastropods,
amphipods and isopods as the main grazers of ephemeral
algae, and crabs, shrimp and smaller fish as mesopredators. In large parts of this area, large piscivorous fish like
gadoids, tunas and sharks have declined during the last
decades, which is believed to have resulted in a mesopredator release (Korpinen et al. 2007; Myers et al. 2007;
Eriksson et al. 2011a; Duffy, Hughes & Moksnes 2013;
McCain et al. 2016). To also infer what factors regulate
the strength of trophic cascades, we conduct meta-regressions with nutrient levels, abiotic factors and number of
trophic levels as covariates of effect sizes. By tracking the
main paths of trophic cascades and quantifying their
strength in relation to bottom-up effects, we finally discuss how management of top-down processes may be used
to relieve the negative consequences of eutrophication.

Materials and methods
We identified the available scientific literature on top-down and/
or bottom-up experiments in coastal seagrass Zostera marina and
seaweed Fucus spp. habitats using the ISI Web of Science Core
Collection data base (1945–2014). The following search string in
the topic was used: (graz* or herbiv*) and exp* and coast* and
(macrophyte* or alg*or seagrass* or seaweed* or Zostera or
Fucus), resulting in 296 hits. Only studies conducted in the northern part of the Atlantic Ocean, including the Baltic Sea and that
contained either Fucus spp. or Zostera marina and ephemeral
macro- and microepiphytic algae were used. Consequently, we
excluded studies that did not involve ephemeral algae (e.g. mesocosm experiment with Zostera or Fucus spp. as sole primary producer). In addition, we searched through previously published
reviews and meta-analyses on top-down and bottom-up effects in
coastal ecosystems for additional studies (Hillebrand 2002, 2009;
Hughes et al. 2004; Korpinen et al. 2007; Gruner et al. 2008;
Wahl et al. 2011; Poore et al. 2012; Duffy, Hughes & Moksnes
2013). In total, we included data from 48 independent studies
(but each study included several different experiments (Table S1
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in Supporting Information), for which we recorded the following
eight variables: (i) type of experiment (mesocosm, enclosure,
exclosure, ambient), (ii) substrate type (soft, hard, mixed), (iii)
volume and (iv) area of experimental unit (ranging~1 L to
>600 m3), (v) average water temperature (7–27 °C), (vi) salinity
(5–32 psu), (vii) duration of experiment (4–250 days) and (viii)
season (spring, summer, autumn or whole season). For each
treatment (fertilization or density manipulations of different consumers), we recorded average treatment levels, standard errors
and sample size for the focal groups. If values were not available
in tables, we used the ruler in Adobe Acrobat to estimate means
and standard errors (SE) from figures. In a few cases where SE
was not presented, we obtained data directly from authors. In
addition, we collected information on ambient and treatment N
and P concentrations as lM dissolved N or P, and grazer abundances. Only 10 studies reported abundances of mesopredators,
which gives too little statistical power to be meaningful in
metaregressions with several explanatory variables.
To better reveal how bottom-up and top-down effects penetrate the foods, we divided trophic levels into different groups.
Ephemeral algae were divided into macroalgae (epiphytic or matforming filamentous or sheath-like algae) and microephiphytes
(unicellular algae, for example diatoms), because they are to a
large extent eaten by different grazers and represent different
energy paths in the food web (R
aberg & Kautsky 2007; Eriksson
et al. 2011b). Ephemeral macroalgae were further divided into
green and red/brown algae because of their different light requirement, growth and palatability (Ekl€
of et al. 2012). Grazers were
divided into crustaceans (amphipods and isopods) and gastropods, as the two groups have different capacities to graze different algal species and respond to blooms of ephemeral algae,
and may also show differences in vulnerability to predation
(Ekl€
of et al. 2012). Amphipods and isopods often have a short
generation time with direct development allowing them to
respond quickly to local blooms of ephemeral algae. They are
also mobile swimmers that feed by chewing and can graze mats
of ephemeral macroalgae, which may not be accessible to gastropods. In contrast, gastropod grazers are slow-moving crawlers
that typically feed by grazing and have longer generation times
that often involve pelagic larval stages. Mesopredators were
divided into fish and crustaceans (crabs and shrimps), and the
most common mesopredators in the studies were stickleback,
gobies and blue crab. The most common piscivorous fish species
were cod, pike and large perch.
We estimated average effect size of treatments as log response
ratios, LRR = ln(Xt/Xc), where Xt is mean treatment level and Xc
is mean level in controls (Hedges, Gurevitch & Curtis 1999; Gruner et al. 2008). A within-study, variance-weighted mixed-model
meta-analysis was applied to estimate the average effect size of
treatments with the respective 95% confidence intervals, CI
(Hedges, Gurevitch & Curtis 1999; Hillebrand 2009). For groups
and treatments with low sample sizes (<30), we used standard
errors corrected for low sample size (Hedges, Gurevitch & Curtis
1999). If 95% CI did not include zero, the average effect size was
considered to be significant (at a = 005). To avoid pseudo-replicating studies that (in addition to controls) included more than
one treatment level (e.g. low, medium and high nutrient or grazer
levels), we only included the ‘high’ level if two levels were present, or the ‘medium’ level if three levels were assessed (high-level
nutrient additions were extremely high in some studies of three
levels of nutrient additions so we always chose medium levels to
be consistent; no study had more than three treatment levels).

However, several treatments from the same study were included
if they were qualitatively different (e.g. presence/absence of grazers or mesopredators). We also included several observations
from the same study if they were done at different points in time
(>30 days from the end of one experiment to the start of the
next) or at different sites (>50 km apart), but each time point/site
was then treated as a separate experiment (i.e. it did not affect
within-experiment variation but only between-experiment variation). From the studies that had done full factorial manipulations
of nutrients and consumers, we estimated the interaction term of
nutrient and grazing/predation effects (for details, see
Appendix S1).
As manipulated levels of nutrients and biomasses of grazers
and mesopredators differed between studies, we wanted to study
how different experimental levels influenced effect sizes. We therefore did meta-regressions, a technique that also assesses the influence of continuous predictor variables on effect size in metaanalyses, which accounts for the non-independence of multiple
experimental levels in a study (Gurevitch & Hedges 1999; Poore
et al. 2012). This also allows accounting for other variables
potentially confounding the results between studies. Specifically,
we tested the influence, measured as t-values, of (i) continuous
treatment variables (dissolved inorganic nitrogen [DIN_T], phosphorus [DIP_T], and grazer biomass in treatments [G_T]), (ii)
ambient grazer biomass [G_C], (iii) ambient dissolved nitrogen
[DIN], phosphorous [DIP], salinity [Salinity] and temperature
[Temp], and (iv) the duration of experiment [Days], on effect sizes
(see also Poore et al. 2012). In the meta-regressions, we use biomass, mg ash free dry weight (AFDW) per square metre using
the conversion rates in Table S2, as a common unit rather than
abundance as the size differs between different grazer species. For
gastropods, we excluded the estimated weight of the calcareous
shell in the calculations of AFDW. Experimental type
([ExpType]; exclosure, enclosure/mesocosm, open cage) and different functional groups [Grazer or Algae groups] were used as
categorical variables in the meta-regressions. Initially, we wanted
to include the number of trophic levels as an explanatory factor,
but the importance of bottom-up and top-down effects are likely
not linear responses to the number of trophic levels (Oksanen
et al. 1981). Therefore, we instead used odd- vs. even-numbered
food chain lengths as a categorical variable. The rationale here
was that for odd-numbered food chains, primary producers and
every second trophic level above (including mesopredators) are
primarily bottom-up controlled and herbivores are top-down controlled, whereas for even-numbered food chains, the opposite pattern may exist. Variation in LRR was analysed in relation to
categorical factors and continuous predictor variables using the
‘lmer’-function in the lme4 package of R. 3.1.1 (Bates et al. 2014).
Predictors were set as fixed factors and experiment as a random
factor. All treatments of a study were included in the model even
if they had more than one treatment level + control, as different
levels could be set as a covariate and experiment as a random
factor (to account for within-experiment dependency of treatments). To select the fixed factors most relevant for explaining
variation in effect size of a treatment, we, using a backward selection process, removed the factor with the highest P-value in an
ANOVA, using the ‘car’-function for R (Fox & Weisberg 2011),
until only significant factors (P < 005) remained. To visualize the
results from the meta-regression, we show partial regressions
using the ‘visreg’-package for R (Breheny & Burchett 2012) and
calculate partial r2-values for the fixed factors using the
‘MuMIn’-package for R (Barton 2016).
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Results
EPHEMERAL MACROALGAE

Across all studies, the magnitudes of top-down and bottom-up controls on ephemeral macroalgae were similar.
On average, nutrient additions (LRR = 092  039;
mean  95% CI; P < 0001; N = 56; Fig. 1a) and mesopredators (076  043; P < 0001; N = 24; Fig. 1a)
approximately doubled, whereas grazers halved the biomass
of
ephemeral
macroalgae
( 072  010;
P < 0001; N = 77; Fig. 1a). Piscivorous fish had only
been manipulated in six experiments, and although the
mean effect size of top-down control of piscivorous fish
on the biomass of ephemeral macroalgae was negative,
it was only marginally significant ( 051  0055,
P = 006; Fig. 1a).
Meta-regressions showed that the positive bottom-up
effect of nutrient additions on ephemeral macroalgae
increased with treatment nitrogen levels (t99 = 61,
P < 0001; Fig 2a) and was larger in odd-level than in
Nutrient
N = 56 77 24
1·5
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even-level food chains (t99 = 37, P < 0001; Fig. 2a,
Table S3). After controlling for nitrogen, there was no
significant treatment effect of phosphorus on ephemeral
macroalgae (t98 = 04, P = 07). The top-down effects of
grazers and mesopredators on ephemeral macroalgae were
amplified with increasing dissolved nitrogen levels in treatments (t95 = 24, P = 002 and t17 = 38, P = 0001,
respectively; Fig 2b,c, Table S3). The results from the
experiments crossing nutrient additions with consumer
manipulations indicated a larger top-down effect of grazers, but not of mesopredators or piscivorous fish, on
ephemeral macroalgae in the presence of nutrient additions than in controls (Appendix S1).
Both nutrient addition and grazers had larger average
effect sizes on green macroalgae than on red or brown
ephemeral macroalgae (nutrients: 108  052, N = 35
vs. 059  040, N = 23; Grazers: 083  01, N = 40
vs. 055  037, N = 21; Fig. 1b). The meta-regressions
revealed that the positive bottom-up nutrient effect on
green macroalgae increased with increasing nitrogen
levels (t35 = 60; P < 0001), and tended to be larger in
food chains with one or three trophic levels than those
with two or four trophic levels (t35 = 18, P = 007).
The positive bottom-up effect of nutrients on red and
brown ephemeral macroalgae was stronger in the
absence of grazers (t19 = 36, P < 0001), but was not
related to nitrogen or phosphorus treatment levels
(Table S2).
Of the two grazer groups, gastropods ( 101  053,
N = 18) had a twice as large negative top-down effect on
ephemeral
macroalgae
as
amphipods/isopods
( 047  035, N = 28; Fig. 3). The negative top-down
effect of amphipods/isopods on ephemeral macroalgae
was stronger with increasing phosphorus (ambient or
added) levels (t35 = 52, P < 0001, Fig. 2d). Too few
observations (n = 12) were available for meta-regressions
to be meaningful for estimating the effect of gastropods
on ephemeral macroalgae.

LRR

1·5
MICROEPIPHYTES

1
0·5
0

–0·5
–1
Red/Brown
Green
ephemeral algae ephemeral algae

Fucus

Zostera

Fig. 1. Mean effect sizes (log response ratios, LRR) of treatments. (a) LRR of bottom-up effects (nutrients, filled diamonds),
and top-down effects (grazers = open squares; mesopredators = grey triangles; piscivorous fish = crosses) on the different
main groups of primary producers in coastal food webs from
experimental studies. (b) LRR of bottom-up and top-down effects
divided for specific groups of ephemeral macroalgae (see Materials and methods) and Fucus/Zostera. Error bars indicate 95%
confidence intervals. N indicates the number of experimental
studies used in the calculation of LRR.

Across studies, microepiphytes were more strongly
affected
by
top-down
effects
from
grazers
( 096  015, P < 0001, N = 63; Fig. 1a) than bottomup effects from nutrients (035  023, P = 0005,
N = 18; Fig. 1a). There were similar negative top-down
effects of gastropods ( 095  025, N = 11) and amphipods/isopods ( 098  025, N = 24; Fig. 3) on
microepiphytes. The average effect size of mesopredators
on microepiphytes was close to zero, but sample size
was low (001  044, N = 9; Fig. 1a). No study quantified the effect of predatory fish on microepiphytes.
Meta-regressions showed that the positive bottom-up
effect of nutrients on microepiphytes increased with
increasing treatment nitrogen levels (t21 = 73; P < 0001)
and that the negative effect of grazers became stronger
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Fig. 3. Mean effect size (LRR) of grazer groups, on algae and
Zostera. Too few studies to estimate effects on Fucus spp. Error
bars indicate 95% confidence intervals. N indicates the number
of experimental studies used in the calculation of LRR.

with increasing treatment grazer abundance (t56 =
P = 005; Table S3).

20;

ZOSTERA/FUCUS

Perennial macrophytes as a group responded more
strongly to bottom-up effects of nutrients than top-down
effects of consumers. Nutrient additions had a negative
net effect on seagrass/seaweed ( 025  010, P < 0001,
N = 50, Fig. 1a), but LRR was on average three times
stronger for Fucus ( 057  029, P < 0005, N = 21;

Fig. 2. Partial regressions of effect size,
LRR (log response ratios), from the metaregressions. In covariates are (a–e) nutrient
levels and (f) grazer abundance. (a–d)
show results of different covariates on
effect size of different treatments on filamentous algae. In (a), LRR of filamentous
algae is separated for when bottom-up
controlled (primary producers alone or
mesopredators as the top trophic level;
solid circles and full line) and top-down
controlled (grazers or piscivorous fish as
the top trophic level; open circles and
hatched line). (e–f) show results of covariates on the effect size of nutrient additions
and grazers on Fucus (solid) and Zostera
(open). r2-values are partial r2-values for
the fixed variable calculated from the
mixed model using the MuMln package in
R 3.1.1.

Fig. 1b) than for Zostera ( 018  011, P = 0002,
N = 40; Fig. 1b). Meta-regressions (Table S3) indicate
that the negative nutrient effects on Fucus and Zostera
increased with increasing treatment nitrogen levels
(t32 = 22, P = 003, and t39 = 22, P = 003; Fig. 2e).
Results from full factorial experiments did, however, not
indicate any interactive effects of bottom-up and topdown manipulations on seagrass and seaweed
(Appendix S1).
Across all studies grazers had relatively small but significant positive net top-down effects on seagrass/seaweed
(012  009, P = 001, N = 69; Fig. 1a), which were similarly strong for Zostera (012  011, P = 003, N = 50)
and Fucus (013  014, P = 009, N = 19; Fig. 1b). The
meta-regression revealed the positive top-down effect of
grazing on Fucus and Zostera increased with increasing
grazer biomass (t28 = 21, P = 005 and t57 = 33,
P = 0002, respectively; Table S3), but was not related to
nitrogen or phosphorus levels (Table S3). Across all studies on Zostera, the positive top-down effect of grazing
depended on gastropod abundance (042  012;
P < 0001, N = 12), while the average effect of amphipods/isopod abundance was non-significant (007  016,
P = 05, N = 24; Fig. 3). Only one and three studies had
separated Fucus responses to manipulation of amphipods/
isopods and gastropods, respectively, so a comparison
between grazer groups was not meaningful. Mesopredators had a non-significant effect on seagrass/seaweed
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(009  015, P = 02, N = 24; Fig. 1a). No study had
estimated the effect of piscivores on seagrass/seaweed.

(a)
2

Discussion
The results of this study suggest that top-down control is
evident across all trophic levels in seagrass and seaweed
habitats in the North Atlantic and that these top-down
effects are at least as important as nutrient effects for the
structure of coastal food webs. The effect sizes of nutrient
and grazer manipulations were on par with effect sizes
reported in previous meta-analyses on ephemeral algae
and Zostera (Hillebrand 2002, 2009; Hughes et al. 2004;
Poore et al. 2012). Regarding Fucus, our analysis reports
considerably stronger negative effects of nutrients and
positive effects of grazers than Wahl et al. (2011). In contrast to that study, we only included experiments with
Fucus if there was ephemeral algae present, not only to
estimate the direct effects on Fucus but also to include the
indirect effects from competition with ephemeral algae.
Despite the fact that North Atlantic coastal food webs
have functionally heterogeneous species at each trophic
level, omnivorous species, and intraguild predation, which
could all dilute top-down effects, we found trophic cascades in these seagrass and seaweed meadows. Mesopredator presence had a cascading top-down effect which
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Across all studies and grazer groups, grazer abundance
was more strongly affected by top-down than bottom-up
control. Nutrient addition had no significant bottom-up
effect on total grazer abundance (007  017, P = 04,
N = 47; Fig. 4a) or abundance of gastropods alone
(007  029, P = 06, N = 19), but had a positive effect
on amphipod/isopod abundance (023  022, P = 004,
N = 33; Fig. 4b). Meanwhile, mesopredators had a negative top-down effect on total grazer abundance
( 074  038, P < 0001, N = 42; Fig. 4a) and on amphipod/isopod abundance alone ( 128  049, P < 0001,
N = 25; Figs 4b and 5), but no significant effect on gastropod abundance (023  049, N = 15; Figs 4b and 5).
The negative top-down effect of mesopredatory fish on
amphipods/isopods ( 190  116, P = 0005, N = 10)
was twice as strong as the effect of crabs ( 079  062,
P = 002, N = 10; Figs 4b and 5). Piscivorous fish abundance (10 studies) had a marginally significant positive
top-down effect on grazer abundance (036  037,
P = 0057; Figs 4a and 5). Only four experiments had
quantified top-down effects of piscivorous fish on mesopredators, and although mean effect size was numerically
large, so were the confidence intervals ( 071  20;
Fig. 1a). The full factorial studies of nutrients and piscivorous fish indicated a marginally significant interactive
effect (032  034, P = 0059, N = 21) on intermediate
trophic levels (grazers and mesopredators lumped to
increase sample size; Appendix S1).

N=

1143

0
–1
–2
–3

Amphipods & Isopods

Gastropods

Fig. 4. Mean effect size, LRR (log response ratios), of treatments
on higher trophic levels. (a) LRR of nutrients, mesopredators and
piscivorous fish on mesograzers and mesopredators in coastal
food webs. (b) LRR of nutrient and different mesopredators on
two functional groups of mesograzers (amphipods/isopods vs.
gastropods) in coastal food webs. Error bars indicate 95% confidence intervals. N indicates the number of experimental studies
used in the calculation of LRR.

increased biomass of ephemeral macroalgae by 113%; an
effect of similar magnitude to the estimated effect of
nutrient additions (150%). Consequently, mesopredator
release induced by loss of piscivores, or apex predators,
can be predicted to have significant cascading effects also
in relatively complex coastal food webs, as previously
shown for overfishing of top predators in coral reefs (Bascompte, Meli
an & Sala 2005) and sea otter recovery in
Pacific seagrass habitats (Hughes et al. 2013). Our results
indicate that piscivores and large predators in seagrass
and seaweed beds can be important for buffering against
effects of nutrient enrichment in real coastal food webs
(see Hughes et al. 2013).
The results from this meta-analysis support that the
top-down mechanisms described by the “mutualistic
mesograzer model” (sensu Duffy, Hughes & Moksnes
2013) dominate in Zostera and Fucus communities of the
North Atlantic (Fig. 5). That is, grazers – by selectively
grazing on epiphytes and fast-growing ephemeral algae –
reduce the competition for light or nutrients, which facilitate the growth of seagrass/seaweed. However, the
strength of bottom-up and top-down effects differs
between groups of plants and grazer species, affecting the
penetrance of the trophic cascades.
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Fig. 5. Conceptualized figure of food web
interactions in coastal Fucus/Zostera food
webs. The thickness of the arrow is proportional to interaction strength (LRR).
Darker solid grey arrows indicate direct
effects, and hatched lighter arrows indicate
indirect effects. Dotted black arrows indicate missing estimates of the interaction
strength. Text in italics describes the type
of interaction (e.g. predation), and (+/ )
the sign of the effect on the receiving functional group. Symbols courtesy of the Integration and Application Network (IAN).

Green macroalgae and microepiphytes responded on
average >30% stronger to grazer treatments than red and
brown ephemeral macroalgae. In return, green macroalgae
responded twice as strongly as red and brown ephemeral
macroalgae and microepiphytes to nutrient enrichment
(Fig. 5). This is consistent with studies showing that green
macroalgae are dominant space competitors in the
absence of grazers (Lotze, Worm & Sommer 2001; Moksnes et al. 2008; Ekl€
of et al. 2012) and dominate macroalgal blooms in the North Atlantic and elsewhere (Valiela
et al. 1997; Pihl et al. 1999), but are often replaced by less
palatable brown and red algal species where grazers are
abundant (Lotze, Worm & Sommer 2001; Ekl€
of et al.
2012).
Even though we found strong effects of mesopredators
on grazers on ephemeral algae, and a positive effect of
grazers on Zostera and Fucus, there was no significant
negative effect of mesopredators on the perennial macrophytes. The lower strength and penetrance of the topdown effects may in part be explained by a slow response
in perennial species in combination with short-term experiments, decreasing the effect size on Zostera and Fucus
(Fig. 1). It may also be partly related to different
responses to trophic interactions between groups of mesograzers. Our results demonstrated that while gastropods

were the most important grazers for seagrass and seaweed
health, they responded weakly to both mesopredators and
nutrients. Meanwhile, crustacean amphipods and isopods
mediated stronger trophic cascades, responding negatively
to mesopredators, as well as positively to nutrient addition. Similar results have been shown in a smaller metaanalysis (Ekl€
of et al. 2012) and suggest that cascading
effects of mesopredator release to algae occur mainly
through fast-growing and poorly defended crustacean
grazers.
The faster response of amphipods and isopods to nutrient additions compared with gastropods has been
observed elsewhere (Eriksson et al. 2011b; Duffy et al.
2015) and may partly be due to faster generation times,
direct development and higher mobility, enabling relative
fast responses to food additions on the small temporal
and spatial scale of the investigated experiments. Gastropods have a generation time (6 months–1 year) that is
typically longer than the duration of most of the experiments (ranging 4–250 days with a median around
1 month), rendering the effect of increased food availability on population biomass difficult to capture in shortterm experiments. In relation to short-term nutrient pulses
in natural environments, for example after upwelling episodes or heavy land run-off, the difference in response
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time may, however, be significant for Fucus and Zostera.
In these instances, a rapid numerical response of crustacean grazers may be vital for regulating biomass of fastgrowing ephemeral algae, which also respond quickly to
nutrient pulses (Kiirikki & Blomster 1996).
Mesopredatory fish like wrasses, gobies and sticklebacks had a negative effect on amphipods and isopods
that was twice as strong as the effects of crabs. Whereas
mesopredatory fish had no significant effect on gastropod
abundance, the effect of crabs on gastropods was not
investigated in any of the reviewed studies, despite crabs
feeding extensively on gastropods in the coastal zone (e.g.
Hamilton 1976; Perez et al. 2009).
Nutrient effects generally increased with the level of fertilization, being positively correlated with the effect size
on ephemeral algae but negatively correlated with effect
size on Fucus and Zostera. Importantly, the meta-regressions also showed that the effects of mesopredators
increased with increasing nutrient levels (especially nitrogen), indicating synergistic effects of nutrient enrichment
and mesopredator release. The interaction term between
nutrient and grazer manipulations in factorial studies was
similar to estimated interaction effects in previous metaanalyses (Hillebrand 2002; Wahl et al. 2011), indicating
that grazing partly mitigates the effect of nutrients on
ephemeral algae. A similar pattern was shown by Poore
et al. (2012), who on a global scale found a weak increasingly negative effect of grazers on total primary producer
biomass with increasing nitrate levels (but see Hillebrand
2009 for an exception). These results are coherent with
the ‘exploitation ecosystem hypothesis’ (Oksanen et al.
1981), stating that trophic cascades become stronger in
more productive environments. Thus, synergistic effects of
(i) nutrient enrichment and (ii) mesopredator release as a
consequence of overfishing of piscivorous fishes highlight
the risk of ‘double-trouble’ for Zostera and Fucus
habitats.
Correlative field studies have suggested a negative
association between the abundance of piscivorous fish
and ephemeral algae (Eriksson et al. 2009, 2011a,b;
Baden et al. 2012), but very few of the experiments in
this meta-analysis manipulated piscivorous fish. Interestingly, the average effect sizes in these studies were on
par with effect sizes of manipulation of lower trophic
levels and of nutrients, but they were only nearly significant (P = 006) due to the low sample size. Cascading
top-down effects from large, piscivorous fish to primary
producers have been observed in no-take and marineprotected areas for decades (e.g. Shears & Babcock 2003;
Guidetti 2006), suggesting they are important. To
improve the estimates and confirm the importance of top
predators in coastal ecosystems, there is a clear need for
more studies manipulating large predatory fish. Cage
experiments that exclude large fish is one tested and useful approach (e.g. Eriksson et al. 2009), but establishing
replicated no-fishing zones in shallow coastal areas in
the North Atlantic would be a more realistic and rele-
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vant way to study the relative importance of top-down
control from large predatory fish, and assess the generality of the trophic cascades shown in this study.
MANAGEMENT IMPLICATIONS

This meta-analysis suggests that top-down effects are typically on par with bottom-up eutrophication effects in
coastal ecosystems and that nutrient enrichment and
mesopredator release may synergistically increase biomass
of nuisance algae and pose ‘double-trouble’ in Fucus and
Zostera communities, just as in freshwater food webs
(Carpenter et al. 2001). This underscores the importance
of taking food webs and trophic interactions into account
in management actions aiming to protect and restore
essential Zostera and Fucus habitats in the North Atlantic. So far, management of eutrophication has concentrated on reducing nutrient leakage from land to coastal
waters. These measures have successfully reduced nutrient
loadings, but may take decades to actually lower nutrient
concentrations in coastal waters (Varjopuro et al. 2014).
Thus, eutrophication problems may remain long after
reductions in nutrient loading.
As top-down processes are here shown to be almost as
important as fertilization for the biomass of ‘nuisance’
ephemeral algae, we suggest management of fish communities towards a state with more piscivorous fish and
fewer mesopredators (Eriksson et al. 2011a) may provide
a tangible additional measure for restoring coastal food
webs. Numerically, the mesopredators’ assemblage of Zostera and Fucus food webs in the north Atlantic are typically dominated by small fish and crustaceans that remain
mesopredators during adult life stages, for example crabs
(e.g. Carcinus maenas), labrids (corkwing and goldsinny
wrasse), croakers (spot, silver perch), gobies (e.g. black
goby) and sticklebacks (Pihl & Wennhage 2002; Sobocinski et al. 2013). For some of these species, there are commercial fisheries, in addition to sometimes recreational
fishing, such as fyke-net fisheries for wrasses used for
removing sea lice from farmed salmon (Skiftesvik et al.
2014), and pot and trap fisheries for crabs. For migratory
mesopredatory species, trawl fishing in the open sea may
also be an option; for example, sticklebacks could be
fished in the open sea for fish meal production. These
fisheries targeting mesopredators can be used to achieve
local reductions of mesopredator abundance to restore
coastal food webs.
Although some of the mesopredators in Zostera and
Fucus food webs are juvenile stages of piscivorous fish,
primarily gadoids, the few field surveys along gradients in
the density of piscivorous fish that exist suggest a negative
correlation with cover of ephemeral algae (Eriksson et al.
2009; Baden et al. 2012). This indicates that the positive
effect of large piscivores on seagrass/seaweed on average
overwhelms the negative effect of mesopredatory life
stages. Replicated no-fishing areas would be a valid way
of testing whether enhancing populations of large piscivo-
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rous fish could be a complementary way of also relieving
eutrophication symptoms.
This meta-analysis indicates that active management of
food web structure, for example by (i) reducing the abundance of benthos-eating fish through targeted fisheries,
and/or (ii) increasing the abundance of large piscivorous
fish through fisheries regulations or establishment of notake marine reserves, may improve the health and resilience of coastal ecosystems. We have here focused on food
web structure to mitigate eutrophication symptoms, but
seagrass and seaweed habitats may also become degraded
by algal blooms stimulated by warming and acidification
(Ekl€
of et al. 2012). It is therefore possible that food web
structure can affect coastal resilience to a wider range of
stressors than nutrient enrichment alone (see Graham
et al. 2015).
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