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Förord

Detta är en preliminär rapport, så tillvida att frå-
gan ”Vilken storlek av statistiskt säkerställd 

förändring kan observeras av systemet?” ej är 
besvarad ännu. Komplettering på denna fråga och 
inlämning av en fullständig rapport sker efter kon-
sultation med Mats Lindegarth, vilket beräknas ske 
i januari - februari 2006. Svaret på denna fråga kan 
även leda till vissa ändringar av svar på en del av de 
övriga frågorna. 

Sammanfattning

Syftet med detta uppdrag var att utvärdera 
prestandan för det samordnade marina miljööver-

vakningsprogrammet för bottenfauna i Västerhavet 
för perioden 2002-2004. Övervakningsprogrammet 
har till uppgift att i första hand kunna redovisa till-
stånd och effekter av övergödning och i andra hand 
redovisa förändringar i den biologiska mångfalden. 
Analysen omfattar samtliga bottenfaunadata (bot-
tenhugg + SPI) i Kattegatt och Skagerrak för denna 
perioden. Arbetet inriktas mot att besvara sju fråge-
ställningar där resultaten från de två metoderna så 
långt det går bedöms var för sig och i kombination 
samt ställs i relation till de nya bedömningsgrun-
derna för marin bottenfauna för att värdera kvalitén 
i bottenmiljön.

Utvärderingen visar att signifikanta förändringar 
har kunnat påvisas vid flera tillfällen och på 

olika rumsliga skalor, från station- till bassängnivå 
vilket tyder på att denna modell för miljöövervak-
ning fungerar bra. Vidare sker undersökning av 
bottenfauna i mer än 30% av vattenförekomsterna 
längs Västkusten och miljöövervakningsprogrammet 
får anses ha en så god täckning av kusten att vat-
tendirektivets krav på regionala miljöbedömningar 
i vattenförekomster/grupper av vattenförekomster 
och typer av vattenförekomster i kustzonen upp-
fylls. Det bör även nämnas att framtagandet av de 
nya bedömningsgrunderna dvs miljökvalitetsin-
dexet BQI bygger på arter observerade längs hela 
västkusten där Skagerrak, Kattegatt och Öresund har 
setts som en enhet, endast indelat i över och under 
haloklinen, dvs ingen indelning efter vattentyper 
eller vattenförekomst.

Då det huvudsakliga syftet med programmet är 
att upptäcka effekter av eutrofiering är det av 

vikt att kunna särskilja eutrofiering från den natur-
liga variationen vilket är problematiskt. Centralt är 
att analys av data sker över en längre tidsperiod där 
man inte enbart analyserar variationen över hela 

perioden utan även analyserar variationen mellan 
åren. Den naturliga variationen kan förväntas vara 
liten till storleken och bör därför framträda endast 
mellan år och inte vara lika framträdande vid analys 
av en längre tidsperiod. Vidare bör de eutrofierings-
känsliga parametrar som återfinns i NV-rapport 4914 
och som idag mäts inom olika övervakningsprogram 
och normalt bedöms var för sig, vägas samman och 
förslagsvis utvärderas ihop med bottenfaunadata 
vart tredje år för att säkerställa om förändringen är 
naturlig eller en effekt av eutrofiering.

Tilläggsinformation inom programmet i dag är 
framförallt information om vattenutbyten och 

syreförhållanden i bottenvattnet för bedömningar 
av SPI-resultaten. Annan tilläggsinformation i pro-
grammet som skulle kunna vara av intresse är dels 
analys av klorofyll a och phaeopigment i sedimentet 
samt analys av stabila kväveisotoper hos någon eller 
några allmänt förekommande depositionsätande 
arter på ett antal stationer för att få en koppling till 
övergödningsgraden. Dessa analyser ses dock inte 
som ett måste för en korrekt bedömning.

Programmets geografiska täckning anses inte 
vara optimalt. Stationerna SK13 och SK34 bör 

utgå alternativt flyttas då dessa avviker markant från 
övriga stationer. Vidare utifrån resultaten från en 
nyligen utförd studie (Rosenberg & Nilsson, 2005) 
av bottenfaunans tillstånd längs västkusten görs 
bedömningen att Ellösfjorden, Stigfjorden och sta-
tioner i norra Bohusläns inre kustområde är områden 
som är angelägna att övervaka och då föredragsvis 
med både SPI och bottenfaunahugg. Eventuella för-
ändringar av programstrukturen bör dock tänkas 
igenom noggrant så att en balanserad undersökning 
bibehålls för att ge en säkrare statistisk analys.
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Bakgrund
Naturvårdsverket uppdrog år 1999 åt Länsstyrel-

sen i Västra Götalands län att göra en översyn 
av programmet för övervakning av makrofauna 
inom Åtgärdsgrupp Västs ansvarsområde.

Målsättningen var att fokusera programmet mot 
att följa de uppsatta miljömålen och säkra 

internationell rapportering. Programmet skulle till-
sammans med övrig nationell och internationell 
information ge möjlighet att redovisa i första hand 
tillstånd och effekter av eutrofiering och i andra 
hand tillstånd och förändringar med avseende på 
biologisk mångfald:

    • Tillstånd och trender skall kunna redovisas
 för Västerhavet med årsvis upplösning
 (årsvärden). 

    • Programmet ska ha en kvalitetsdeklaration 
 som anger med vilken precision (80%) en 
 viss förändring av en variabel/index kan 
 observeras inom en given tidsperiod (10 år)
 och inom givna geografiska skalor
 (bassäng). 

    • I uppdraget ingår att ge förslag på kvalitets
 säkringsrutiner för att säkra möjligheter till
 jämförbarhet av övervakningsresultaten

    • I samråd med länsstyrelser/vattenvårds-
 förbund/samordnad recipientkontroll 
 utarbetas förslag på regionala stationer, 
 mätvariabler och provtagningsfrekvens för 
 vilka data ska rapporteras till nationell 
 datavärd. 

Uppdraget rapporterades år 2000 (Sköld, 2000) 
och utgjorde utgångspunkten för ett nytt uppdrag 

att utforma ett konkret samordnat nationellt-regionalt 
övervakningsprogram för bottenfauna i Västerhavet. 
Uppdraget omfattade kontakt med övriga aktörer i 
Kattegatt och Skagerrak (vattenvårdsförbund och 
länsstyrelser) för att identifiera deras respektive syf-
ten med sina bottenfaunaundersökningar. Dessutom 
utvärderades data från respektive program för att få 
dem att passa in i en gemensam programstruktur där 
konsekvenserna redovisades av att bibehålla/ta bort 
värdefulla stationer med långa tidsserier.

Uppdraget redovisades 2001 (Lindegarth, 2001) 
och det reviderade programmet sjösattes år 2002 

i samverkan mellan Naturvårdsverket, länsstyrelsen 
i Västra Götaland och Bohuskustens Vattenvårds-
förbund. I programmet används en kombination av 

traditionell provtagningsteknik med bottenhugg och 
s.k. SPI-teknik (digital analys av bilder tagna med 
en sedimentprofilkamera).

Vid programstarten beslöts att en utvärdering 
av programmets prestanda skulle genomföras 

efter tre år, dvs för perioden 2002-2004.

Uppdragets 
genomförande
Analysen omfattar samtliga bottenfaunadata 

(bottenhugg + SPI) i Kattegatt och Skager-
rak för perioden 2002-2004. Resultaten från de två 
metoderna (bottenhugg respektive SPI) bedöms var 
för sig och i kombination och ställs i relation till de 
nya bedömningsgrunderna för marin bottenfauna för 
att värdera kvalitén i bottenmiljön. Arbetet inriktas 
mot att besvara följande frågor:

    1. För vilka rumsliga skalor av havsområden 
 (bassäng/delbassängnivå/områdesnivå) kan 
 förändringar mellan år påvisas?

    2. Har programmet tillräcklig spatiell täckning 
 för att uppfylla vattendirektivets krav på 
 regionala miljöbedömningar i vatten-
 förekomster/grupper av vattenförekomster 
 och typer av vattenförekomster i kustzonen?

    3. Vilken storlek av statistiskt säkerställd 
 förändring kan observeras av systemet?

    4. Vilka möjligheter finns att särskilja 
 påverkan från mänsklig verksamhet 
 (främst eutrofiering) från naturliga 
 fluktuationer?

    5. Är programmets geografiska täckning 
 optimal?

    6. Vilken tilläggsinformation måste 
 vara med i bedömningen, t ex syre-
 förhållanden och vattenutbyten under året 
 som föregick provtagningen?

    7. Vilka eventuella förändringar av program
 strukturen bör göras?

Redovisningen granskas och kommenteras av 
utomstående expertis vars utlåtande ingår som 

en bilaga till slutrapporten.
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Läsanvisningar och bakgrund 
för analyser

Rapporten kommer först att ge en kortare sam-
manfattning av undersökningen och resultaten 

för åren 2002-2004 för SPI-undersökningen respek-
tive bottenfaunaundersökningen. Därefter kommer 
de olika frågeställningarna 1-7 att behandlas.

Variabler som har använts i de statistiska 
beräkningarna är för SPI Bentiskt habitat 

kvalitetsindex (BHQ) och för bottenfauna antal mak-
rofaunadjur och antal arter per bottenhugg. Dessa 
variabler speglar övergripande förändringar och 
användes dessutom i de förslag (Sköld, 2000 och 
Lindegarth, 2001) som ligger till grund för föränd-
ringen av programmet 2002. De statistiska modeller 
som har använts vid analys av bottenfauna bygger 
på den analysmodell som Mats Lindegarth tog fram 
2001 i rapport nr 5153 till Naturvårdsverket. Vidare 
kommer analyserna av bottenfauna att fokusera på 
skillnader mellan Bassäng-Exponering (BE) och 
Bassäng-Område (BO). Där exponering delas in i 
utsjö och kust, och områdena delas in i Strömstad 
(BO1), Lysekil (BO2) och Göteborg (BO3). Vid de 
12 lokaler som ska ligga till grund för jämförelser 
mellan bassäng och exponering tas fyra bottenhugg 
per lokal och vid de 24 lokaler som ligger till grund 
för jämförelser mellan de kustnära områdena tas två 
hugg per lokal (Lindegarth 2000).

SPI undersökning 2002-2004

På uppdrag av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och Bohuskustens Vattenvårds-

förbund har provtagningar utförts sedan 2001 för att 
bedöma bottenmiljön med hjälp av fotografering av 
sedimentprofiler (SPI). Denna provtagning har skett 
i fjordarna Gullmarn, Koljöfjorden och Havstens-
fjord i Skagerrak, i områdena Laholmsbukten och 
Skälderviken i Kattegatt, samt i Öresund (Figur 1). 
Provtagningen har utförts enligt en generell under-
sökningsmodell för områdesövervakning.

Målsättningen med områdesövervakning är 
att kunna uttala sig om förändringar i hela 

det område som har avgränsats. Om områdesöver-
vakningen utökas att omfatta flera områden i flera 
rumsliga skalor skapas möjligheten att fastlägga om 
en uppmätt variation är av lokal, regional eller av dif-
fus generell karaktär (Tabell 1). De valda områdena 
och djup-strata inom respektive Kattegatt/Öresund 
och Skagerrak i denna studie skiljer sig topografiskt 
åt, men alla områdena är kända för att tidigare ha 
drabbats av låga syrekoncentrationer i bottenvattnet 
under kortare eller längre perioder.

Inga storskaliga förändringar i bottenmiljön har 
kunnat observeras i Västerhavet sedan provtag-

ningarna startade 2001. Generellt har bottenmiljön 
varit god till måttlig status i hela Kattegatt/ Öre-
sund förutom vid en lokal längst in i Laholmsbukten 

Faktor df test över dfn Betydelse vid signifikans

��� Ti 1 Ti x Om(Ba) 4
Storskalig förändring över tiden (ex. 
klimatförändring)

������� Ba 1 Om(Ba) 4
Skillnader mellan bassänger (ej intressant i 
övervakningssyfte)

������ Om(Ba) 4 St(Om, Ba) 12
Skillnader mellan områden inom bassänger (ej 
intressant i övervakningssyfte)

������ St(Om, Ba) 12 Lo(St, Om, Ba) 54
Skillnader mellan strata inom områden (ej intressant 
i övervakningssyfte)

����� Lo(St, Om, Ba) 54 residual 432
Skillnader mellan lokaler inom strata (ej intressant i 
övervakningssyfte)

Ti x Ba 1 Ti x Om(Ba) 4
Storskalig förändring mellan bassänger över tiden 
(ex. uteblivet vattenutbyte i Skagerraks fjordar)

Ti x Om(Ba) 4 Ti x St(Om, Ba) 12
Regionala förändringar mellan områden i tiden (ex. 
störning i Laholmsbukten men ej i övriga Kattegatt)

Ti x St(Om, Ba) 12 Ti x Lo(St, Om, Ba) 54
Lokal förändringar mellan strata i tiden (ex. störning i 
de djupare delarna av Gullmarn)

Ti x Lo(St, Om, Ba) 54 residual 432
Lokal förändringar mellan Lokaler i tiden (ex. 
slumpartad störning inom ett djupstrata)

residual 432

Tabell 1. ANOVA modell med nämnare för F-kvot och antal frihetsgrader samt ekologisk tolkning 
och relevans för övervakningsprogram (se även Sköld 2000). Rödmarkerad text är intressant i 
miljöövervakningssyfte.



5

Marine Monitoring AB vid Kristineberg, Fiskebäckskil, 2005

där bottenmiljön klassades som otillfredsställande 
2003. I Skagerrak varierar bottenmiljön dock mera 
beroende på område, med hög till god status av bot-
tenmiljön i Gullmarn, och mellan dålig till hög status 
i Havstensfjord och Koljöfjorden. I norra delen av 
Havstensfjord samt på flera platser i Koljöfjorden är 
bottenmiljön så dålig att makroskopiskt liv saknas.

Trots att dessa provtagningar har pågått sedan 
2001 så kommer utvärderingen av fotografering 

med sedimentprofilkamera att bygga på resultat från 
år 2002 till 2004. En orsak till detta är att djupin-
tervallerna är de samma för dessa tre år, då vissa 
anpassningar av djupintervallen inom vilka prov-
tagningen först skedde gjordes efter första årets 
provtagningar.

Bottenfauna 2002-2004

Övervakningsprogrammet för bottenfauna i 
Västerhavet har syftet att påvisa långsiktiga 

förändringar i den marina miljön som en effekt av 
främst övergödning och syrebrist samt till viss del 
även kartlägga förändringar i den biologiska mång-
falden på sublittorala sedimentbottnar. Programmet 
är från och med år 2002 ett samordnat program mel-
lan Naturvårdsverket, Bohusläns Vattenvårdsförbund 
samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. 
Programmet omfattar 33 lokaler enligt Tabell 2 och 
deras fördelning längs kusten framgår av Figur 2.

2002 sågs inga förändringar för de lokaler som 
finns på 50 m eller grundare. Däremot kunde 

påtagliga förändringar observeras bland de lokaler 
som fanns djupare än 50 m. De är vid de djupare 
lokalerna i främst norra Skagerrak som de största 
förändringarna skett. Där har den grävande borst-
masken Scalibregma inflatum ökat kraftigt både 
med avseende på individantal och biomassa. Dessa 
förändringar kan antas vara ett resultat av fr.a. en 
ökad näringstillgång. Även 2003 skedde de största 
förändringarna vid de djupare lokalerna i norra Ska-
gerrak, men denna gången med en kraftig minskning 
av Scalibregma inflatum både med avseende på 
individantal och biomassa. Denna förändring i kom-
bination med att antalet arter och individer minskat 
vid samtliga lokaler på större djup än 50m i norra 
Kattegatt och Skagerrak pekar på att näringstill-
gången på dessa bottnar kan ha varit lägre än året 
innan. Denna minskning fortsatte även under 2004. 
De sedimentanalyser som har utförts inom program-
met 2004 och tillsammans med SMHI:s mätningar 
av syrehalter pekar dock på att det inte har varit 
någon längre sammanhängande period av syrebrist 

�����������������������
�������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�������������������

Havstensfjorden

Koljefjorden

Gullmarn

Skälderviken

Laholmsbukten

Skagerrak

Kattegat

Öresund

����������������
��������������������
��������������

Figur 1. Karta som visar typindelningen av västkus-
ten enligt EUs vattendirektiv samt de bassänger och 
de delområden (gröna cirklar) som ingår i SPI prov-
tagningsprogrammet. Inom varje delområde provtas 
3 djupstrata med 4 stationer och med 4 replikat (gula 
cirklar visar på utsjö och kust stationer inom botten-
faunaprogrammet).
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vid någon av lokalerna under perioden maj 2003 till 
maj 2004. Däremot, enligt faunaanalyser för 2002 
och 2003, har lokalen i Laholmsbukten (KA6) och 
en lokal i Göteborgs inre skärgård (SK34) varit 
påverkade av syrebrist, men vid analys av 2004 års 
provtagning ses en kvarstående effekt av tidigare 
perioder av syrebrist endast vid lokalen i Laholms-
bukten. Övriga lokaler inom programmet kan anses 
ha en bra miljöstatus vilket också understryks av de 
sedimentanalyser som gjorts.

De förändringar, utöver de som nämnts ovan, som 
registrerats i Kattegatts och Skagerraks djupare 

delar och i Brofjorden med närliggande kustområde 
har varit relativt små och kan snarast hänföras till 

arternas naturliga populationsdynamik och till natur-
liga variationer i den hydrografiska miljön.

Enligt de grunder för bedömning av miljökvali-
teten på sedimentbottnar som föreslagits inom 

EU:s ramdirektiv för vatten kan alla lokaler inom 
programmet, med undantag för en, klassificeras att 
ha hög eller god kvalitet. Den lokal (SK34) som 
utgör ett undantag är belägen i en djuphåla med 
mycket hög halt av detritus i Göteborgs inre skär-
gård och har enligt dessa riktlinjer endast en måttlig 
kvalitet.

Lokal Namn Latitud Longitud Hugg Program Anmärkning

SK1 Vade7 58°32.49' 10°47.49' 4 BE V Väderöarna 
SK2 Lyse6 58°15.20' 11°03.50' 4 BE V Lysekil
SK3 Mars7 57°55.90' 11°02.49' 4 BE NO Skagen 
KA1 Vinga SW 57°32.97' 11°31.49' 4 BE HELCOM
KA2 Fladen 57°11.47' 11°40.00' 4 BE HELCOM
KA3 Anholt 56°39.99' 12°06.99' 4 BE HELCOM
SK4 Vade4 58°36,68' 11°08,47' 4 BE, BO1 Södra syster 
SK5 Lyse Hgs 58°15.81' 11°28.65' 4 BE, BO2 Hågarnskär
SK6 - 57°53,90' 11°31,66' 4 BE, BO3 Marstrandsfjorden
KA4 Dana 57°40.20' 11°41.40' 4 BE, BO3 Danafjord
KA5 N7 57°18.20' 11 59.30' 5 BE, BO4 Provtas av Halland 

KA6 L4 56°37.00' 12 38.44' 5 BE, BO5 Provtas av Halland 

SK11 - 58°58.15' 11°05.43' 2 BO1 O Norra Hällsö 
SK12 - 58°55.75' 11°08,36' 2 BO1 N Norra Öddö 
SK13 - 58°52,08' 11°06.75' 2 BO1 S Vattenholmen
SK14 Stro6 58°51.00' 10°45.70' 2 BO1 V Koster
SK15 - 58°47,90' 11°09.52' 2 BO1 N Lindön 
SK16 Stro1 58°44,00' 11°10,00' 2 BO1 S Havstensund
SK17 - 58°42,05' 11°10,82' 2 BO1 S Långbådan 
SK21 Lyse7 58°22.9' 11°09.20' 2 BO2 N Hållö 
SK22 - 58°21.4' 11°26.50' 2 BO2 Inre Brofjorden 
SK23 - 58°20.8' 11°24.1' 2 BO2 Råoljekajen
SK24 Lyse3 58°20.35' 11°21.43' 2 BO2 N Kåvra
SK25 Lyse4 58°14.67' 11°25.58' 2 BO2 Gåsö ränna 
SK26 Lyse5 58°14.39' 11°15.00' 2 BO2 V Tova
SK27 - 58°02,00' 11°22,00' 2 BO2 V Härön 
SK31 - 57°57.53' 11°42,86' 2 BO3 Hakefjorden
SK32 - 57°50,00' 11°30,00' 2 BO3 V Lekskär 
SK33 Gote4 57°45' 11°31' 2 BO3 SSO St Pölsan 
SK34 - 57°39,69' 11°48,32' 2 BO3 O Rivö 
SK35 - 57°36.55' 11°37.50' 2 BO3 Trubaduren
SK36 Gote3 57°30,28' 11°48,25' 2 BO3 Ö Tistlarna 
SKX1 Galterö 58°06.5' 11°48.5' 4 Spec Galterö

Tabell 2. Position, antal hugg och program för de lokaler som besöks inom det 
nationella bottenfaunaprogrammet i Västerhavet från och med  år 2002.
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Figur 2. Karta över de lokaler som ingår i det nationella miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i 
Västerhavet år 2002-2004
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Frågor att utvärdera
För vilka rumsliga skalor av havsområden kan 
förändringar mellan år påvisas?

Analys av 2002-2004 års SPI-siffror visar att den 
generella modellen för områdesövervakning 

fungerar väl då signifikanta förändringar i botten-
miljön har kunnat observeras vid flera tillfällen och 
på olika rumsliga skalor (Tabell 3).

Vid analys av SPI-resultaten för 2002-2004 kan 
inga storskaliga effekter påvisas i bassängerna 

Kattegatt och Skagerrak. Dock sågs en skillnad 
på bassängnivå mellan åren 2003 och 2004 (Figur 
3). Detta är troligen en följd av dels topografiska 
skillnader mellan de olika områdena i bassängerna 
men också en effekt av syreinflöden till fjordarna i 

Skagerrak under 2003 och 2004. De områden som 
provtas med SPI i Skagerrak och Kattegatt skiljer 
sig kraftigt åt. I Skagerrak provtas instängda fjordar 
(Havstensfjorden, Koljefjorden och Gullmarsfjor-
den) som har ett begränsat vattenutbyte, och är 
därmed ofta utsatta för syrebrist, medan mer öppna 
och exponerade områden (Laholmsbukten Skälder-
viken och Öresund) provtas i Kattegatt. Områdena 
i Kattegatt är dock även de periodvis utsatta för 
syrebrist pga den skiktning som uppstår mellan det 
sötare vattnet från Östersjön och det saltare vattnet 
i Kattegatt. Skiktningen innebär att utbytet mellan 
de olika vattenmassorna är begränsat, vilket medför 
stor risk för syrebrist på bottnar under salthalts-
språngskiktet då syrerikt ytvatten inte blandas med 
det syrefattigare bottenvattnet.

������������
Faktor df SS F-Kvot P-Värde nämnare för F-kvot

Tid 1 3,30E-04 ������ Tid * Område (Bassäng)
Bassäng 1 950,69 1,375 0,3061 Område (Bassäng)
Område (Bassäng) 4 2766,58 20,904 0,0001 Strata (Område, Bassäng)
Strata (Område, Bassäng) 12 397,04 3,786 0,0003 Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Lokal (Strata, Område, Bassäng) 54 471,88 4,612 0,0001 Residual
Tid * Bassäng 1 9,00 0,427 ����� Tid * Område (Bassäng)
Tid * Område (Bassäng) 4 84,24 2,65 ������ Tid * Strata (Område,Bassäng)
Tid * Strata (Område, Bassäng) 12 95,38 0,629 ������ Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng) 54 682,63 6,672 ������ Residual
Residual 432 818,50
Variabel: BHQ

������������
Faktor df SS F-Kvot P-Värde nämnare för F-kvot

Tid 1 7,56 4,43 ������ Tid * Område (Bassäng)
Bassäng 1 774,69 0,98 0,3794 Område (Bassäng)
Område (Bassäng) 4 3179,40 22,74 0,0001 Strata (Område, Bassäng)
Strata (Område, Bassäng) 12 419,40 2,23 0,0225 Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Lokal (Strata, Område, Bassäng) 54 845,00 8,89 0,0001 Residual
Tid * Bassäng 1 36,00 21,07 ������ Tid * Område (Bassäng)
Tid * Område (Bassäng) 4 6,83 0,11 ������ Tid * Strata (Område,Bassäng)
Tid * Strata (Område, Bassäng) 12 190,73 1,16 ������ Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng) 54 737,38 7,76 ������ Residual
Residual 432 760,50
Variabel: BHQ

������������
Faktor df SS F-Kvot P-Värde nämnare för F-kvot

Tid 2 9,79 0,43 ������ Tid * Område (Bassäng)
Bassäng 1 1162,04 1,08 0,3581 Område (Bassäng)
Område (Bassäng) 4 4317,48 29,34 0,0001 Strata (Område, Bassäng)
Strata (Område, Bassäng) 12 441,43 2,74 0,0058 Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Lokal (Strata, Område, Bassäng) 54 726,42 7,28 0,0001 Residual
Tid * Bassäng 2 36,00 1,57 ������ Tid * Område (Bassäng)
Tid * Område (Bassäng) 8 91,48 0,82 ������ Tid * Strata (Område,Bassäng)
Tid * Strata (Område, Bassäng) 24 336,82 1,14 ������ Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng)
Tid * Lokal (Strata, Område, Bassäng) 108 1325,58 6,64 ������ Residual
Residual 648 1198,00
Variabel: BHQ

Tabell 3. Statistisk variansanalys av SPI för åren 2002-2003, 2003-2004 och 2002-2004 över eventuella
skillnader i bottenkvalitet över tiden, mellan bassänger och delområden, samt lokala förändringar 
mellan djup. ANOVA-tabell med faktor, antal frihetsgrader (df), variation (SS), F-kvot, P-värde och 
nämnare för F-kvot. De p-värden som i miljöövervakningssyfte är av intresse i denna undersökning är 
markerade med fet stil; rött= ej signifikans och grönt=signifikans.
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Enligt SMHI (Årsrapport Hydrografi 2002, 2003 
och 2004) var syrgashalterna i bottenvattnet i 

Havstensfjord och Koljefjorden mycket över det nor-
mala i slutet av 2002 för att fortsätta och vara inom 
gränsen för det normala under nästan hela 2003, 
med nytt bottenvatten som trängde in i maj-juni. I 
början av 2004 var dock syrgashalten i bottenvattnet 
i Havstensfjord och Koljefjorden dock nära 0 ml/
l men i februari skedde ett inflöde av nytt syrerikt 
vatten till Havstensfjord. I Koljefjorden rådde dock 
syrebrist under större delen av 2004. För Gullmarns 
del har syrgashalterna för perioden 2002-2004 varit 
inom gränsen för det normala. Mars 2004 skedde 
till och med ett rejält djupvattenutbyte vid Alsbäck.

Det periodvis ökade syreutbytet i fjordarna i 
Skagerrak i kombination med den tendens till 

försämring som ses mellan 2003 och 2004 av botten-
miljön vid lokalerna i Kattegatt, är troligen orsaken 
till skillnaderna på bassängnivå 2003-2004. Det 
faktum att denna skillnad inte ses vid variansanalys 
av 2002-2004 års resultat (Figur 4 och 5) tyder på 
att det är en naturlig fluktuation tillföljd av ett ökat 
vattenutbyte. Studier av bottenfauna (Rosenberg 
& Nilsson, 2005) längs västkusten under en längre 
period (11-33 år) visar dock på signifikanta nedåt-
gående förändringar tillföljd av syrebrist, vilket är 
relaterat till eutrofiering och oregelbundna vattenut-
byten.

Inga signifikanta skillnader mellan år har kunnat 
observeras, ej heller mellan interaktionen år och 

område eller interaktionen år och strata vid analys 
av 2002-2004 års resultat. Vidare så har signifikanta 
skillnader mellan interaktionen år lokal dvs lokala 
förändringar kunnat påvisas mellan alla år. I SPI-
rapporten för 2003 har även signifikanta värden 
för interaktionen år och område kunnat påvisas vid 
jämförelse med 2001 års resultat, där effekter på 
områdesnivå kunde observeras i Koljöfjorden, vilket 
visade på en försämring av bottenmiljön inom alla 
djupstrata.

Analys av bottenfaunadata för perioden 2002-
2004 visar även här att den generella modellen 

för områdesövervakning fungerar väl, då signifikanta 
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Figur 3. Förändringar i BHQ-index i Bassängerna 
Kattegat och Skagerrak (p=0,0101) mellan åren 
2003 och 2004 (medel ± SD; n=36).
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Figur 4. Trender i BHQ-index i Bassängerna 
Kattegat och Skagerrak (p=0,2652) mellan åren 
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Figur 5. Trender i BHQ-index i de olika områdena 
(p=0,5969) mellan åren 2002 och 2004 (medel ± 
SD; n=12)
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���������������������
������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 80,667 0,389 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 150 1,2 0,3053 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 4959,375 39,662 0,0002 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 1 425,042 2,049 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 1 266,667 1,285 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 0,00 0,00 1 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 1 2,042 0,01 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 1000,333 4,719 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 8 1659,833 7,829 ������ Residual
Residual 72 1908

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 94,01 0,564 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 518,01 1,197 0,3058 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 2350,26 5,431 0,0481 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 1 102,094 0,612 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 1 31,51 0,189 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 162,76 0,376 0,5567 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 1 201,26 1,207 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 3461,833 13,243 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 8 1334 5,103 ������ Residual
Residual 72 2352,75

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 2 349,01 0,93 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 230,03 0,70 0,4264 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 5625,00 17,17 0,0032 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 2 425,10 1,13 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 2 519,79 1,38 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 121,00 0,37 0,5603 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 2 244,04 0,65 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 2621,44 10,74 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 16 3003,89 6,15 ������ Residual
Residual 108 3296,00

Tabell 4. Statistisk variansanalys av bottenfauna för åren 2002-2003, 2003-2004 och 2002-2004 
över eventuella skillnader i antal arter över tiden, mellan bassänger, exponering och stationer.
ANOVA-tabell med faktor, antal frihetsgrader (df), variation (SS), F-kvot, P-värde och nämnare för 
F-kvot. De P-värden som i miljöövervakningssyfte kan vara av intresse (Sköld, 2000) är markerade
med fet stil; rött= ej signifikans och grönt=signifikans.

förändringar hos antal arter och abundans har kunnat 
observeras vid flera tillfällen och på olika rumsliga 
skalor. Faktorer som kan vara intressanta ur ett mil-
jöövervakningssyfte är främst de som tar hänsyn till 
förändringar över tiden. Analysen av bottenfauna har 
delats in i två olika delar, dels Bassäng-Exponering 
(BE) och dels Bassäng-Område (BO). I båda fallen 
har antal arter och abundans använts som variabler. 
Vilka stationer som används för de olika analyserna 
framgår av Tabell 1 samt Figurerna 8 och 9.

Vid analys av BE (Tabell 4, 5 och Figur 6) sågs 
signifikanta skillnader på olika rumsliga skalor, 

dels mellan olika exponeringar och dels över tiden 
på stationsnivå. Signifikanta skillnader som kan vara 
intressanta ur miljöövervakningssyfte (Tabell 1) 
observerades dock endast på stationsnivå. Föränd-
ringar på stationsnivå tyder på att lokala skillnader 

mellan åren förekommer, detta är dock vanligen inte 
betydelsefullt för nationell miljöövervakning men 
kan vara intressant ur ett lokalt perspektiv.

Även vid analys av BO (Tabell 6), dvs hur de 
olika stationerna inom områdena Strömstad, 

Lysekil och Göteborg varierade i tiden, sågs signi-
fikanta förändringar på olika rumsliga skalor, dels 
mellan stationer inom de olika områdena och dels 
hur dessa varierade över tiden (Figur 7). Trender av 
artantal och abundans över tiden i de olika områdena 
kan ge information om huruvida områdena skiljer 
sig åt eller utvecklas lika. Ur ett lokalt perspektiv är 
det främst skillnader mellan lokaler inom ett område 
som är av intresse.
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Figur 6. Visar trender i antal arter (p= 0,4098) och abudanser (p=0,5353) över tiden i Skagerraks och Kat-
tegatts kust- och utsjöområden (medel ± sd; n=3). 

������������������
������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 49322,667 2,195 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 113162,667 1,871 0,2086 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 989016 16,349 0,0037 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 1 22448,167 0,999 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 1 77293,5 3,44 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 95004,167 1,57 0,2455 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 1 9680,167 0,431 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 483946,25 12,493 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 8 179751,75 4,64 ������ Residual
Residual 72 348628

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 9660,094 0,659 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 103031,51 1,059 0,3336 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 645668,01 6,636 0,0328 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 1 18067,594 1,233 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 1 7579,26 0,517 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 154160,51 1,584 0,2436 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 1 33413,344 2,28 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 778363,75 19,668 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 8 117215,083 2,962 ������ Residual
Residual 72 356184,25

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 2 49539,68 1,40 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng 1 212137,01 1,76 0,2207 Station (Bassäng, Exponering)
Exponering 1 1381996,17 11,49 0,0095 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng 2 27168,85 0,77 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Tid * Exponering 2 80891,85 2,28 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Bassäng * Exponering 1 236763,34 1,97 0,1981 Station (Bassäng, Exponering)
Tid * Bassäng * Exponering 2 33478,51 0,94 ������ Tid * Station (Exponering, Bassäng)
Station (Bassäng, Exponering) 8 961873,06 24,35 0,0001 Residual
Tid * Station (Exponering, Bassäng) 16 283829,94 3,59 ������ Residual
Residual 108 533298,25

Tabell 5. Statistisk variansanalys av bottenfauna för åren 2002-2003, 2003-2004 och 2002-2004 
över eventuella skillnader i abundans över tiden, mellan bassänger, exponering och stationer.
ANOVA-tabell med faktor, antal frihetsgrader (df), variation (SS), F-kvot, P-värde och nämnare för 
F-kvot. De P-värden som i miljöövervakningssyfte kan vara av intresse (Sköld, 2000) är 
markerade med fet stil; rött= ej signifikans och grönt=signifikans.
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���������������������
������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 207,094 3,464 ������ Tid * Station (Område)
Område 2 415,771 0,812 0,4573 Station (Område)
Station (Område) 21 5374,719 12,79 0,0001 Residual
Tid * Område 2 55,562 0,465 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 21 1255,594 2,988 ������ Residual
Residual 48 960,5

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 0,51 0,008 0,9295 Tid * Station (Område)
Område 2 931,938 1,537 0,2383 Station (Område)
Station (Område) 21 6367,969 17,484 0,0001 Residual
Tid * Område 2 118,771 0,932 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 21 1337,469 3,672 ������ Residual
Residual 48 832,5

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 2 263,10 2,082 ������ Tid * Station (Område)
Område 2 1108,51 1,381 0,2732 Station (Område)
Station (Område) 21 8428,04 21,726 0,0001 Residual
Tid * Område 4 215,49 0,852 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 42 2654,08 3,421 ������ Residual
Residual 72 1330,00

������������������
������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 13395,375 0,847 ������ Tid * Station (Område)
Område 2 732669,771 1,896 0,175 Station (Område)
Station (Område) 21 4057921,187 23,991 0,0001 Residual
Tid * Område 2 167868,063 5,305 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 21 332224,562 1,964 ������ Residual
Residual 48 386618

������������

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 1 30566,344 1,468 ������ Tid * Station (Område)
Område 2 568933,896 1,429 0,2618 Station (Område)
Station (Område) 21 4179586,844 22,684 0,0001 Residual
Tid * Område 2 26607,438 0,639 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 21 437317,469 2,373 ������ Residual
Residual 48 421153,5

Faktor df SS F-kvot P-värde Nämnare för F-kvot

Tid 2 31635,88 0,899 ������ Tid * Station (Område)
Område 2 1111013,17 1,788 0,1918 Station (Område)
Station (Område) 21 6524183,94 46,174 0,0001 Residual
Tid * Område 4 175405,21 2,492 ������ Tid * Station (Område)
Tid * Station (Område) 42 739188,25 2,616 ������ Residual
Residual 72 484438,50

������������

Tabell 6. Statistisk variansanalys av bottenfauna för åren 2002-2003, 2003-
2004 och 2002-2004 över eventuella skillnader i antal arter och abundans 
över tiden, mellan områden och stationer. ANOVA-tabell med faktor, antal 
frihetsgrader (df), variation (SS), F-kvot, P-värde och nämnare för F-kvot.
De P-värden som i miljöövervakningssyfte kan vara av intresse i denna 
utvärdering är markerade med fet stil; rött= ej signifikans och 

������������
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Sammanfattningsvis för SPI- och bottenfaunaun-
dersökningen så har signifikanta förändringar 

kunnat påvisas vid flera tillfällen och på olika rums-
liga skalor. Dessa skillnader har framförallt kunnat 
påvisas på stationsnivå men även på bassängnivå 
(SPI). Förändringen som sågs på bassängnivå är 
relaterad till de oregelbundna vattenutbytena i 
fjordsystemen. Oregelbundna vattenutbyten och 
eutrofieringen är direkta orsaker till syrebrist. Att 
förändringar på bassängnivå har kunnat observerats-
tyder dock på att denna modell för miljöövervakning 
fungerar väl och om förändringar på så hög rumslig 
skala kan observeras så bör även signifikanta skill-
nader på lägre nivå tex områden kunna observeras 
om de finns där.

Har programmet tillräcklig spatiell täckning för 
att uppfylla vattendirektivets krav på regionala 
miljöbedömningar i vattenförekomster/grupper av 
vattenförekomster och typer av vattenförekomster 
i kustzonen?

Sveriges kustvatten är indelat i 25 olika typer av 
vatten i enlighet med Vattendirektivet (Hanson 

& Håkansson, 2004) där Västerhavets vattendi-
strikt utgörs av fem olika typer (Figur 1). Typerna 
är baserade på olika faktorer som förväntas ha bety-
delse på ekosystemet, tex fysiska, morfologiska och 
sedimentologiska faktorer. Varje typ delas sedan 
in i mindre områden sk vattenförekomster. Totalt 
har 544 vattenförekomster identifierats i kustzonen 
längs hela Sverige, varav ca 90 vattenförekomster 
sk kustvatten återfinns i Västerhavets vattendistrikt 
(Naturvårdsverket, 2005).

Fasta stationer för bottenfaunaprovtagning 
återfinns i ca 26 kustvatten och slumpad fotogra-

fering av sedimentprofiler (SPI) görs i ca 9 kustvatten 
(Figur 8 och 9). Detta innebär att provtagning 
inom det nationella övervakningsprogrammet för 
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Figur 7. De två övre diagrammen visar trender i antal arter (p= 0,5002) och abudanser (p=0,0575) över 
tiden i områdena Strömstad, Lysekil och Göteborg (medel ± sd; n=8), och de två nedre diagrammen visar 
hur stationerna i de tre områdena skilljer sig åt i antal arter (p= 0,001) och abudanser (p=0,001), (medel 
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mjukbottenfauna sker i mer än en tredjedel av vat-
tenförekomsterna. Vidare tas även bottenfauna inom 
kustvattenkontrollprogrammet på ytterligare 17 sta-
tioner längs hallandskusten och nordvästra Skåne, 
vilket täcker in ytterligare vattenförekomster.

Undersökning av bottenfauna i Västerhavet sker 
med få undantag i likartade sediment. Dessa 

består främst av lera med inslag av silt varav ett 
fåtal stationer även har inslag av sand. Områden 
med sandigt substrat är ofta ointressanta ur över-
vakningsaspekt samt svåra att provta representativt. 
Rosenberg et al (2004) hävdar att kustnära mjukbott-
nar i Skagerrak, Kattegatt och Öresund kan ses som 
en enhet och bör delas in utifrån över och under salt-
haltssprångskiktet (haloklinen) istället för indelning 
i typer och kustvatten. Detta pga att stationerna skil-
jer sig mer utifrån deras respektive förhållande till 
haloklinen än mellan typer. Denna indelning av Ska-
gerrak, Kattegatt och Öresund i ett enda område med 
över och under haloklinen har dessutom använts vid 
framtagandet av de nya bedömningsgrunderna för 
marin bottenfauna dvs miljökvalitetsindexet Ben-
tiskt Kvalitets Index (BQI) (Blomqvist et al 2004 
och Rosenberg et al 2004).

Enligt Vattendirektivet skall bedömningarna om 
bottenfaunans status grunda sig på diversitet 

och individtäthet där man jämför andelen arter som 
är känsliga för, respektive tåliga mot föroreningar. 
BQI-indexet bygger på det totala antalet funna arter, 
deras respektive känslighetsvärden samt individtät-
heten och utifrån detta kan kvalitén i bottenmiljön 
utvärderas. 

Då undersökning av bottenfauna sker i mer än 
30% av vattenförekomsterna längs Västkus-

ten får bottenfaunaundersökningen anses ha en god 
täckning. Det faktum att framtagandet av BQI byg-
ger på att Skagerrak, Kattegatt och Öresund är en 
enhet, gör att vattendirektivets krav på att regionala 
miljöbedömningar i vattenförekomster/grupper av 
vattenförekomster egentligen saknar betydelse då 
regionala bedömningar bygger på en jämförelse med 
arters känslighet och förekomst längs hela kusten. 

Vilken storlek av statistiskt säkerställd förändring 
kan observeras av systemet?

Svar på denna fråga kommer att kompletteras med 
senare efter konsultation med Mats Lindegarth.

Vilka möjligheter finns att särskilja påverkan från 
mänsklig verksamhet (främst eutrofiering) från 
naturliga fluktuationer?

Mjukbottenfauna kan ha livscykler som sträcker 
sig över flera år och är mycket känslig för 

belastning av organiskt material, metaller och miljö-
gifter (Pearson & Rosenberg 1978). Den är relativt 
stationär men dess artsammansättning är beroende 
av bottenmiljön och då särskilt av sedimentförhål-
landena. För en snabb nedbrytning av organiska 
partiklar krävs syre. En hög organisk belastning kan 
leda till syrebrist som i sin tur kan orsaka en försäm-
rad miljö i sedimentet. Genom att följa tillståndet hos 
den relativt stationära mjukbottenfaunan möjliggörs 
en koppling till förändringar av lokala förhållanden.

I miljöövervakningsprogrammet för mjukbotten 
fauna sker två olika analyser av bottenfauna dels 

via sedimentprofilbilder (SPI) och dels via analys 
av bottenhugg. Vid analys av SPI görs en bedöm-
ning av de olika strukturerna i sedimentet och på 
sedimentytan samt det oxiderade sedimentets djup, 
vilket sammantaget ger ett bentiskt habitat kvalitets-
index (BHQ) (Nilsson & Rosenberg 1997). SPI är 
en metod som effektivt kan täcka in större områden 
och vars resultat analyseras snabbt och säkert, vilket 
gör den väl lämpad  för områden där den organiska 
belastningen är stor.  Fördelen med att kunna täcka 
in ett större område är att en mer enhetlig och sann 
bild ges av områdets eutrofieringssituationen.

Vid analys av bottenhugg bedöms artantal, 
abundans och biomassa, vilka alla är viktiga 

parametrar för att kunna bedömma hur bottenfauna-
samhället ser ut. Vilka arter finns? Är det ett diverst 
samhälle eller domineras det av ett fåtal arter? Är 
arterna generalister eller specialister? Ett opåverkat 
bottensamhälle kännetecknas av en hög diversitet 
och relativt låga artabundanser medan ett påverkat 
samhälle har färre arter men ofta en högre abundans 
av dessa. En ökad organisk belastning kan ibland ha 
en primär positiv effekt på bottenfaunan så tillvida 
att abundansen och dess biomassa ökar utan att art-
antalet minskar. En ökad organisk belastning leder 
dock ofta till att syretillgången i bottenvattnet och 
sedimentet minskar, vilket i sin tur leder till kraftig 
försämring av bottenfaunans livsmiljöer.

Vanligast är att eutrofiering ger lokala effekter 
i kustnära områden där vattenomsättningen är 

låg och näringstillförseln hög, men storskalig effekt 
långt ute till havs kan förekomma. Att kunna kvanti-
fiera eutrofiering tillföljd av mänsklig påverkan från 
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Modifierad från http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/havsomr/rapport_havsomr.htm

Figur 8. Karta över hur bottenfaunastationer norr om Lysekil och söder om Strömstad är fördelade i de 
olika kustvattenförekomsterna (blå linje). 
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Modifierad från http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/havsomr/rapport_havsomr.htm

Figur 9. Karta över hur bottenfaunastationer mellan Lysekil och kungsbackafjorden är fördelade i de olika 
kustvattenförekomsterna (blå linje). 
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Parameter Mäts i Tidpunkt

Totalkväve* Ytvattnet Vinter+sommar
Totalfosfor* Ytvattnet Vinter+sommar

Ammonium + kväve Ytvattnet Vinter
Nitrat + nitrit-kväve Ytvattnet Vinter

Fosfat-fosfor Ytvattnet Vinter
Siktdjup* - Augusti

Klorofyll a* Ytvattnet September
Syre i bottenvattnet Bottenvattnet Årsminimum

Mjukbottenfauna Mjukbotten Vår
Makrovegetation Hård- och mjukbotten Sommar-höst

�����������������������������������������������������������������������

Tabell 7. Parametrar som kan ge information om näringstillgången i havet och därmed 
med eutrofiering (NV-rapport 4919).

den naturliga variationen är ett problem. Det finns 
dock ett antal parametrar (Tabell 7) som tillsammans 
ger en uppfattning av eutrofieringsgraden i ett havs-
område (NV rapport 4919), varav mjukbottenfauna 
är en. Dessa parametrar bedöms var för sig men för 
att få en mer komplett bild av eutrofieringen av våra  
hav bör de sammanvägas. Vidare bör analys av data 
ske över en längre tidsperiod där man inte enbart 
analyserar variationen över hela perioden utan även  
variationen mellan åren. Den naturliga variationen 
kan förväntas vara liten till storleken och bör därför 
framträda endast mellan år och inte vara lika framträ-
dande vid analys av en längre tidsperiod. Vidare bör 
de förändringar som ses analyseras vidare, där även 
de parametrar som återfinns i Tabell 7 involveras; 
detta för att säkerställa om det rör sig om en naturlig 
förändring eller är orsakat av mänsklig påverkan.

Är programmets geografiska täckning optimal?

Denna bedömning om huruvida programmets 
täckning är optimal utgår inte från ett ekono-

miskt perspektiv utan enbart från huruvida det finns 
fler områden som kan vara intressanta ur miljööver-
vakningsprogrammets syfte. Det vill säga att i första 
hand visa på tillstånd och effekter av eutrofiering 
och i andra hand tillstånd och förändringar med 
avseende på biologisk mångfald.

I en nyligen utförd studie (Rosenberg & Nilsson, 
2005) av bottenfaunans tillstånd vid 12 stationer i 

tre fjordar och vid 14 kustnära stationer längs väst-
kusten har en minskning av mjukbottenfauna kunnat 
påvisas för det flesta lokaler. Bottenfaunan i studien 
är insamlade vid 3-4 tillfällen under ett tidsspann på 

11-33 år, där orsaken till nedgången tros vara syrebrist 
tillföljd av en hög organisk belastning. Av de lokaler 
som provtogs i denna studie anses Ellösfjorden och 
Stigfjorden vara de två områdena som är mest ange-
lägna att övervaka och då föredragsvis med både 
SPI och bottenfaunahugg. Båda områdena är rela-
tivt grunda och känsliga med en likartad topografi 
med en tröskel och en smal öppning mot den yttre 
arkipelagen. Då Stigfjorden saknar större utsläpp 
anses det också vara ett lämpligt havsområde som 
kan ge tidiga varningar på storskaliga förändringar. 
Det är vidare anmärkningsvärt att provtagningssta-
tioner saknas i den inre skärgården mellan Smögen 
och Kosterfjorden. Eftersom bottenmiljön på flera 
platser i detta område är tydligt negativt påverkad 
(Rosenberg & Nilsson, 2005) borde även regelbun-
den övervakning ske här.

Det finns även några stationer som skulle kunna 
tänkas utgå alternativt flyttas då dessa utmär-

ker sig markant. SK13 (S Vattenholmen) är en sådan 
station, som pga vattenströmmar är influerad av 
Skagerraks djuphåla och stämmer därmed inte in 
så väl på det tänkta undersökningsområdet. Även 
SK34 (O Rivö) är en särpräglad lokal då denna lig-
ger i en djuphåla innehållande mycke detrius, med 
vanligtvis dåliga bottenförhållanden som följd. 
Vidare bör det nämnas att det finns få lokaler längs 
Hallandskusten som ingår i det nationella milijöö-
vervakningsprogrammet för mjukbottenfauna. Dock 
provtas 17 stationer inom Hallands kustvattenkon-
troll program.

Eventuella förändringar bör dock tänkas igenom 
noggrant så att en balanserad undersökning 

bibehålls för att ge en säkrare statistisk analys.
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Vilken tilläggsinformation måste vara med i 
bedömningen, till exempel syreförhållanden 
och vattenutbyten under året som föregick 
provtagningen?

De variabler och parametrar som idag mäts och 
beräknas inom bottenfaunadelen respektive 

SPI-delen inom miljöövervakningsprogrammet för 
bottenfauna framgår av Tabell 8. Till detta tillkom-
mer även de mätningar som SMHI utför på syrehalt, 
bottentemperatur och salthalt i bottenvattnet.

SPI-provtagning sker i områden som är kända 
för att vara utsatta för syrebrist och vid analys 

av resultat från sedimentprofilkameran används 
information om syreförhållanden i bottenvattnet i 
betydligt större utsträckning än vid analys av bot-
tenfauna, eftersom syre mäts regelbundet i dessa 
provtagningsområden. Bedömningar av bakomlig-
gande orsaker till observerade förändringar i antal 
och artsammansättning hos bottenfauna görs däre-
mot främst utifrån arternas olika levnadssätt, då 
syredata inte vid något tillfälle har visat på längre 
perioder av syrebrist. De lokaler som kan anses ha 
varit drabbade av syrebrist har bedömts mot bak-
grund av redoxmätningar och faunaförändringar då 
SMHI saknar mätningar nära dessa lokaler.

Annan tilläggsinformation i programmet som 
skulle kunna vara av intresse är dels analys av 

klorofyll a och phaeopigment i sedimentet för att få 
en uppfattning om mängden färskt organiskt material 
som sedimenterat på lokalen efter vårblomningen och 
därmed få en koppling till övergödning. Denna typ 
av analys kan göras till en relativt låg kostnad då all 
nödvändig utrustning finns vid Kristinebergs marina 
forskningsstation (KMF). Mätningarna bör i sådana 
fall pågå under flera år så att man får en längre tids-
serie. Det kan också vara av intresse att analysera 
stabila kväveisotoper hos någon eller några allmänt 
förekommande depositionsätande arter på ett antal 

stationer. Fraktioner av tunga kväveisotoper acku-
muleras uppåt i näringskedjan och ger därigenom ett 
mått på trofinivåer hos bottenfaunan vilket kan vara 
användbart för att studera hur färskt eller refraktärt 
det organiska innehållet i sedimentet är.

Analys av klorofyll a, phaeopigment och stabila  
kväveisotoper ses dock inte som tilläggsinfor-

mation som är ett måste för tillståndsbedömningen 
av de olika stationerna, då bottenkvaliteten på de 
flesta bottenfaunastationerna i nuläget klassas som 
antingen god eller hög. 

Vilka eventuella förändringar av programstrukturen 
bör göras?

I denna rapport har olika frågeställningar analy-
serats och diskuterats och de förändringar som 

bör betänkas, med bakgrund till vad som har fram-
kommit, är framförallt möjligheterna till att utöka 
provtagningarna till att omfatta fler stationer. Rosen-
berg & Nilsson (2005) har i sin studie av bottenfauna 
längs Västkusten visat på att eutrofiering är ett stort 
problem då minskning av bottenfauna har skett på 
de flesta stationerna i studien. Det är främst angelä-
get att utöka provtagningen med stationer i de inre 
kustområdena i norra Bohuslän, då detta är områ-
den som inte provtas idag, och som tidigt utsätts 
för övergödningseffekter. Eventuella förändringar 
av programstrukturen bör dock tänkas igenom nog-
grant så att en balanserad undersökning bibehålls för 
att ge en säkrare statistisk analys.

I denna bedömning har inga hänsyn tagits till eko-
nomiska aspekter ej heller bedömningar som 

utgår från svaret på fråga tre, angående storlek av 
statistiskt säkerställd förändring, då denna utvärde-
ring kommer att kompletteras med detta svar i ett 
senare skede.

������������ �������� ����������

Antal arter Eveness
Antal individer Shannon-Wiener

Biomassa av varje art Es(100)
Redoxförhållande i sediment Miljökvalitetsindexet BQI

Kornstorleksanalys
Förekomst av svavelvätedoft

Vattenhalt och glödförlust
���

Tabell 8. Variablar och parametrar som mäts inom miljöövervakningsprogrammet för 
mjukbottenfauna.

�����������

Miljökvalitetsindexet BHQ
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Slutsatser
• Signifikanta förändringar har kunnat påvisas 

vid flera tillfällen och på olika rumsliga skalor. 
Dessa skillnader har framförallt kunnat påvisas 
på stationsnivå men även på bassängnivå 
(SPI). Dessa förändringar tyder på att denna 
modell för miljöövervakning fungerar väl och 
om förändringar på så hög rumslig skala som 
bassäng kan observeras så bör även signifikanta 
skillnader på lägre nivå tex områden kunna 
observeras om de finns där.

• Det faktum att undersökning av bottenfauna 
sker i mer än 30% av vattenförekomsterna 
längs Västkusten och att en betydligt större 
område har använts vid framtagandet för de nya 
bedömningsgrunderna gör att miljöövervakning
sprogrammet får anses ha en god täckning.

• För att kunna kvantifiera eutrofiering tillföljd 
av mänsklig påverkan från den naturliga 
variationen bör analys av data ske över en 
längre tidsperiod där man inte enbart tittar 
på variationen över hela perioden utan även 
analyserar variationen mellan åren. Vidare bör 
de förändringar som ses analyseras vidare där 
även de eutrofieringskänsliga parametrar som 
återfinns i Tabell 6 involveras. Dessa parametrar 
mäts idag inom olika övervakningsprogram 
och bedöms var för sig, men för att få en mer 
komplett bild av eutrofieringsgraden av våra  hav 
bör de vägas samman och förslagsvis utvärderas 
vart tredje år för att säkerställa om det naturliga 
förändringarna eller om de beror på mänsklig 
påverkan.

• Utifrån resultaten från en nyligen utförd studie 
(Rosenberg & Nilsson, 2005) av bottenfaunans 
tillstånd längs västkusten görs bedömningen att 
Ellösfjorden, Stigfjorden och stationer i norra 
Bohusläns inre kustområde är områden som 
är angelägna att övervaka och då föredragsvis 
med både SPI och bottenfaunahugg. Vidare 
anses det att stationerna SK13 och SK34 
kan utgå alternativt flyttas då dessa avviker 
markant från övriga stationer pga strömmar och 
bottenbeskaffenhet.

• Den tilläggsinformation som idag används 
vid bedömningar av SPI-resultaten är 
framförallt information om vattenutbyten och 
syreförhållanden i bottenvattnet då denna 
provtagning sker i områden som är kända för att 
vara utsatta för syrebrist.

•  De förändringar av programstrukturen som bör 
göras är främst en utökning av provtagningen 
i de inre kustområdena. De inre kustområdena 
provtas inte idag detta trots att de tidigt utsätts 
för övergödningseffekter.

• Eventuella förändringar av programstrukturen 
bör dock tänkas igenom noggrant så att en 
balanserad undersökning bibehålls för att ge en 
säkrare statistisk analys. 
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