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SAMMANFATTNING. Målsättningen med denna studie var att jämföra traditionell botten-
faunaprovtagning med analys av sedimentprofi lsbilder i några olika typer av bottenmiljöer i 

Bottenhavet. Totalt besöktes 17 stationer i Sundsvallsbukten. Avsikten med uppläggningen var att 
provta lokaler dominerade av östersjömusslan (Macoma balthica), lokaler dominerade av vitmärlan 
(Monoporeia affi nis), lokaler med riklig förekomst av både östersjömusslor och vitmärlor, samt loka-
ler med utarmad makroskopisk fauna, detta för att inkludera en så varierande bottenmiljö som möj-
ligt. Bilderna tagna med sedimentprofi lskameran tolkades enligt ett kvalitetsindex för att klassifi cera 
bottenmiljön, BHQ-index, vilket jämfördes med det från bottenfaunadata kalkylerade AAB-indexet 
som är framtaget för Östersjön. De stationer som saknade eller hade kraftigt reducerad makrofauna 
återfanns på djup som motsvaras av djupet av den nedre delen av sommartermoklinen på cirka 20m 
djup. Dessa stationer tillhörande tillståndklass 4 och 5 enligt Naturvårdverkets bedömningsgrunder, 
det vill säga tydligt till kraftigt påverkade bottenmiljöer och sammanföll med de två olika bedöm-
ningsindexen AAB och BHQ. Fyra stationer klassades som opåverkade till obetydligt påverkade 
enligt AAB-indexet, tillståndsklass 1. Inga stationer klassades så högt enligt BHQ-indexet. Frånva-
ron av större strukturer såsom födofi ckor och djupa djurgångar i sediment-vatten-gränsskiktet kan 
förklara varför det högst uppmätta BHQ-indexet inte nådde upp till tillstånds klass 1 enligt Natur-
vårdsverkets förslag till bedömningsgrunder. Vi föreslår hur BHQ-indexet kan revideras för att ge en 
fullgodmiljöklassifi cering av bottnarna i Bottenhavet.
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Uppdrag

På uppdrag av Naturvårdsverket genomför-
des en jämförande studie mellan analys 

av bottenfauna och av sedimentprofi lsbilder från 
olika typer av bottenmiljöer i Sundsvallsbukten 
den 21-23 september 1999. Provtagningen 
genomfördes som ett samarbete mellan forskare 
från Umeå och Göteborgs Universitet och utför-
des från Umeå marina forskningscentrums forsk-
ningsfartyg R/S Lotty.

Inledning

Östersjön kännetecknas av en stark salt-
haltsgradient från rent marina förhållan-

den i Kattegatt (34 ‰ i djupvattnet) i väst till 
mycket utsötade förhållanden i norra Bottenviken 
(~3 ‰ i djupvattnet). Salthalten är en faktor som 
kraftigt påverkar bottensamhällena i Östersjön, 
vilket medför att faunan diversitet minskar dras-
tiskt från söder mot norr. En annan faktor som 
under senare hälften av 1900-talet kraftigt påver-

kat faunsamhällena i hela området både lokalt 
och inom större områden är tillgången på syrgas 
i bottenvattnet.

Under 1970-talet utvecklades en undervat-
tenskamerateknik av Rhoads och Cande 

(1971), som gjorde det möjligt att fotografera 
sedimentprofi ler in situ. Denna teknik har senare 
utvecklades till ett kraftfullt verktyg för bedöm-
ning av bottnars miljökvalitet genom att samman-
koppla analysen av profi lbilder av sediment med 
tidigare beskrivna successionsmodeller av bot-
tenfauna. Tekniken med bilder av sedimentprofi -
ler har utnyttjats i fl era olika tillämpningar och 
områden, såsom miljökontroll av dumpningsom-
råden (Nichols et al. 1990), miljöpåverkan av 
akvakultur (O’Connor et al. 1989), sedimento-
logiska uppskattningar av kolväteföroreningar i 
sediment (Diaz et al. 1993), monitering av sedi-
mentation (Rumohr & Schomann 1992) och kva-
litetsanalys av olika bottenmiljöer (Rhoads & 
Germano 1982, Valente et al. 1992, Rosenberg 
& Diaz 1993, Nilsson & Rosenberg 1997, 1999, 
2000, Rosenberg et al. 1999).
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Fig. 2. Beskrivning av funktionen av sediment-
profi lkamera. Sedimentprofi lsbilden exponeras 
efter att prismat har trängt ner i sedimentet. 
Färgövergången mellan oxiderat brunt sediment 
och reducerat gråsvart sediment avser oxida-
tionsdjupet

Figur 1. Karta över Sundsvallsbukten med 
provtagningsstationer.
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Tekniken med fotografering av sediment-
profi ler har framförallt utnyttjats i marina 

områden (salthalt > 20 ‰), där diversiteten av 
makrofauna vanligen är högre och innehåller mer 
komplexa strukturer i sediment-vatten gränsskik-
tet, än i mer utsötade områden. Under senare tid 
har dock tekniken används vid ett fl ertal tillfäl-
len i egentliga Östersjön (Schaffner et al. 1992, 
Rosenberg & Diaz 1993, Bonsdorff et al. 1996, 
Rumohr et al. 1997), samt även i limnisk miljö i 
Vänern (Rosenberg et al. 1999). 

Målsättningen med vår undersökning var 
att jämföra traditionell bottenfaunaprov-

tagning med analys av sedimentprofi lsbilder i 
några olika typer av bottenmiljöer i Bottenhavet. 
För att inkludera en så varierande bottenmiljö 
som möjligt för undersökningen valdes 4 delom-
råden i Sundsvallsbukten, och 4 stationer besöktes 
i vart och ett av delområdena. Valet av stationer 
inom varje delområde gjordes baserat på bak-
grundsdata från programmet för recipientkon-
troll i Sundsvallsbukten (Anon. 1996). Avsikten 
med uppläggningen var att provta en lokal inom 
varje delområde dominerad av östersjömusslan 
(Macoma balthica), en lokal dominerad av vit-
märlan (Monoporeia affi nis), en lokal med riklig 
förekomst av både östersjömusslor och vitmärlor, 
samt en lokal med utarmad makroskopisk fauna.

Material och 
metoder

Provtagning. Totalt besöktes 17 stationer 
varav 16 stationer fördelades jämt i 4 del-

områden med 4 stationer inom vardera Indalsäl-
vens mynning, Inre Alnön, Ljungans mynning 
och i yttre Skärgården SO Alnö, samt en extra 
station utanför Sundsvall (Ortviken; Fig. 1). Den 
extra stationen provtogs då någon station med 
utarmad fauna ej kunde observeras vid Ljungans 
mynning. Vid varje station togs 2 bottenprov med 
en Gemini-rörhämtare samt 5 sedimentprofi lsbil-
der. Geminiprovtagaren användes med två plexi-
glasrör (8 cm diameter) som poolades för varje 
prov.
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Fig. 3. Distributionen av olika bottendjursamhällen längs en gradient av ökad stress (efter Pearson 
and Rosenberg 1978) och associerade bentiska habitats kvalitetsindex, BHQ-index (Nilsson och 
Rosenberg 1997), samt Tillståndsklassning (TK: Anon. 1999). Sedimentprofi lsbilder motsvarande de 
olika successionsstadierna visas överst. Längst ner i fi guren visas ett generaliserat diagram över 
artantal, abundans, och biomassa.

Bottenfauna. De översta 10 cm av sedi-
mentproven sållades genom ett 1 mm’s 

såll och konserverades i 4 % formaldehyd färgat 
med Bengalrosa enligt HELCOM’s rekommen-
dationer (1988). Djuren sorterades, artbestämdes, 
räknades och vägdes (formalinvåtvikt) på labora-
torium.

Sedimentprofi lsfotografering (SPI). Foto-
grafi er av sedimentet togs in situ genom 

att en ram med profi lkameran sakta sänks mot 
bottnen (Fig. 2). Väl på botten sjunker prismat 
med kameran in i sedimentet, vilket fungerar som 
ett upp-och-nervänt periskop, och bilden expone-
ras. För att minska upprörning och neddragning 
av de översta sedimentet är kamerans rörelse ner 

i sedimentet dämpad av en hydraulisk cylinder. 
Den verkliga storleken på bilden som fotogra-
feras genom prismat är 15,5 cm bred och upp 
till 18 cm djup. Det fotograferade sedimentets 
djup beror i huvudsak på sedimentets kornstorlek 
och vatteninnehåll, vilka styr hur långt prismat 
tränger ner i sedimentet. I denna studien användes 
en digital kamera (Canon, Powerpro 70), vilket 
möjliggör en besiktning av tagna bilder direkt 
efter att kameran kommer upp till ytan. Samtliga 
bilder har analyserats för att beräkna ett Bentiskt-
habitat-kvalitets-index (BHQ; se nedan), vilket 
görs med hjälp av programvaran Adobe Pho-
toshop. Kontrasten i bilderna av sedimentet kan 
härigenom förstärkas digitalt, vilket gör analy-
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sen säkrare. Beräkningar av markerade avstånd 
och ytor såsom det oxiderade skiktets djup kan 
genomföras med god precision. De bilder som 
visas i denna rapport är behandlade på detta sätt, 
varför färgerna inte är naturliga.

BHQ-index. Bilderna tagna med sediment-
profi lskameran tolkas enligt ett kvalitets 

index för att bedöma bottenmiljön, BHQ-index 
(Anon. 1999, Nilsson & Rosenberg 1995, Nils-
son & Rosenberg 1997). Bedömning av bott-
nens kvalitet utförs genom en sammanvägning 
av de biologiska strukturerna (1) på sedimentet 
(typ av borstmaskrör, förekomst av stora gropar 
som indikerar födosök av djur, samt förekomst 
av fekalier) och (2) under sedimentytan (antal 
djurgångar, djup hos födofi ckor och biogena 
strukturer) samt (3) det oxiderade skiktets djup 
(medeldjupet hos den distinkta färgövergången 
mellan oxiderat brunt sediment till reducerat 
gråsvart sediment (’redox potential discontinu-
ity’; RPD). Summan av dessa strukturer räknas 

samman till ett BHQ-index, vilket motsvarar 
ett successionsstadium hos bottenfaunan som 
avspeglar bottenmiljöns kvalitet (Tabell 1, Fig. 
3). Detta index är föreslaget av Naturvårdsverket 
som en standard för tillståndsklassning av miljö-
kvalitet i Västerhavet (Anon. 1999)

AAB-index. Ett system för tillståndsklass-
ning av mjukbottenfaunan i Östersjön har 

framtagits, AAB-index (Anon. 1999), vilket mot-
svarar BHQ-indexet för Västerhavet. Klassning 
enligt AAB-indexet bygger på en rankad skala 
av antalet arter, abundans och biomassa och där 
dessa 3 variabler vägs samman (Tabell 2).

Tabell 1. Strukturer i bilderna från sedimentprofi l-
bilder och formel för att beräkna Bentisk Habitat 
Kvalitets index (BHQ). BHQ = ∑ A + ∑ B + C, 
där (A) är strukturer på sedimentytan, (B) struk-
turer under sedimentytan och (C) färgövergång 
mellan oxiderat brunt till reducerat gråsvart sedi-
ment (RPD). Indexet av BHQ kan variera mellan 
0 och 15. Korresponderande tillståndsklassning 
(Anon. 1999) visas i fi gur 3. Vid beräknande av 
detta index i kustområden i Bottenhavet föreslår vi 
att de strukturer som markerats med * utgår efter-
som de vanligen inte förkommer i Bottenhavet (se 
diskussion).
 
A: På sedimentytan Fekalier 1
 Rör små 1 *
 eller Rör stora 2 *
 Födogrop 2 *
B: Under sedimentytan Infauna 1 *
 Djurgång # 1 - 3 1
 eller Djurgång # > 3 2
 Födofi cka ≤ 5 cm djup 1
 eller Födofi cka > 5 cm djup 2 *
C: RPD 0 cm 0
 0,1 - 1,0 cm 1
 1,1 - 2,0 cm 2  
 2,1 -3,5 cm 3
 3,6 - 5,0 cm 4
 > 5 cm 5 *

Tabell 2. Beräkning av indexet AAB. För beräkning 
krävs 3 prover per djupintervall. Indexet bygger på 
medelantal arter, individantal och biomass per m2. 
Värden för dessa variabler jämförs med värdena i 
tabellen nedan. Indexet beräknas genom att fakto-
rerna summeras. AAB = (faktor antal arter + faktor 
abundans + faktor biomassa) / 3. Tillståndsklass-
ningen baserat på AAB -indexet. Klass 1; AAB > 
2, Klass 3; AAB 1 - 2, Klass 4; 0 - 1, och Klass 5; 
AAB 0.

Antal arter (0.1m2) ≥ 5 3
 3 - 5 2
 1 - 2 1
 0 0
Abundans (ind./m2) > 1000 3
 150 - 999 2
 1 - 149 1
 0 0
Biomassa (g/m2) ≤ 0,5 3
 0,1 - 0,5 2
 0 - 0,1 1 
 0 0
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Figur 4. Genomsnittlig totalabundans inom de 
provtagna delområdena. Variationen kring med-
elvärdena anges med +/- 1 SE (standardfel).
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Figur 5. Genomsnittlig total biomassa inom de 
provtagna delområdena. Variationen kring med-
elvärdena anges med +/- 1 SE (standardfel).
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Figur 6. Total abundans i de enskilda proven 
plottat mot djupet.
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Figur 7. Total biomassa i de enskilda proven 
plottat mot djupet.
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Figur 8. Art-abundans-biomassaindex och BHQ-
index för de enskilda proven plottat mot djupet.

Resultat

Bottenfauna. Makrofauna saknades på två 
av stationerna (451 och 41) i delområdet 

inre Alnön. I Ljunganområdet saknades djur på 
en av stationerna (86). Resterande delområden 
hade fauna på samtliga stationer. Delområdena 
i den inre delen av Sundsvallsbukten hade gene-
rellt lägre abundanser och biomassor jämfört med 
de övriga områdena (Figur 4 och 5). Dessa resul-
tat ger inte nödvändigtvis en representativ bild 
av faunan i respektive område eftersom målsätt-
ningen var att uppsöka fyra helt skilda samhällen 
inom respektive delområde. Vad resultaten dock 
visar är att de förväntade produktiva stationerna 
hade reducerad fauna i de inre delområdena där 
fyra stationer togs, Inre Alnön och Indalsälven.

Fördelningen av de enskilda stationernas 
abundans respektive biomassa i relation 

till djupet redovisas i fi gur 6 och 7. De stationer 
som saknade eller hade kraftigt reducerad makro-
fauna återfanns på djup som motsvaras av  djupet 
av den nedre delen av sommartermoklinen på 
cirka 20m djup. Dessa stationer var dessutom 
belägna i den inre mer skyddade delen av Sunds-
vallsbukten. Detta mönster framgår tydligt i fi gur 
8, där AAB-index och BHQ-index för respektive 
prov plottats mot djupet.

Ett fåtal arter återfanns i Sundsvallsbukten 
och av dessa var Monoporeia affi nis och 

Macoma balthica de dominerande (Fig. 9). I 
likhet med andra områden längs bottenhavskus-
ten dominerade M. affi nis med avseende på abun-
dans, medan M. balthica dominerade biomassan. 
Dominansen för M. balthica begränsade sig till 
grunda områden, ned till ca. 20 m. Av övriga 
arter, som endast erhölls i ett fåtal exemplar, 
kan nämnas ishavsgråsuggan (Saduria entomon), 
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utom 4 stationer hänföras till tillståndsklass 3 
(Fig. 3) - dvs. något påverkade. I totalt sex av bil-
derna tagna på två stationer (22, 451) i ett kraftigt 
reducerat och skiktat sediment kunde håligheter 
med metangas observeras (Fig. 10; 451). Dessa 
två stationer och ytterligare två stationer klas-
sades enligt bedömningsgrunder för miljökvali-
tet kust och hav till klass 5, dvs. mycket störda. 
Bottnarna vid station 22 och 41 var så reducerade 
och mjuka att inga bilder med synlig sedimentyta 
uppbringades. Dessa stationer bedömdes dock att 
tillhöra klass 5 då sedimentet var kraftigt skiktat 
och att det förekom metangasbubblor i sedimen-
tet, samt efter analys av fotografi er av proppar 
tagna för faunaanalysen. Låga tillståndsklasser 
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Figur 9. Fördelning av Macoma balthica’s och Monoporeia affi nis’ abundans med avseende på 
djup.

Tabell 3. Provtagningsområde, stationers position, djup, AAB - index, medel oxidationsdjup (RPD), och 
medel BHQ - index.
Område Stn nr. Lattitude Longitude Djup AAB-index RPD (cm) BHQ-index
Indalsälven 19 62°29,27 17°23,81 14 2,0 2.4 5.8
Indalsälven 24 62°29,37 17°29,32 50 1.3 2.3 5.5
Indalsälven 25 62°28,94 17°20,8 16 1.7 2.4 5.5
Inre Alnö 41 62°28,20 17°21,01 27 0,0 0,0 0,0
Inre Alnö 49 62°24,52 17°24,08 39 1.3 3,0 4.6
Inre Alnö 451 62°27,05 17°23,44 26 0,0 0.2 0.6
Inre Alnö 47x 62°25,50 17°24,04 17 2,0 2.4 4.8
Ljungan 63 62°22,38 17°23,65 35 1.7 2.1 4.7
Ljungan 66 på pos på pos 17 2.7 2.5 5,0
Ljungan 86 62°19,88 17°24,05 21 0,0 0.1 1,0
Ljungan 68x 62°22,37 17°23,99 14 2.3 1.5 6,0
Ortviken 22.1    1,0 0,0 0,0
Yttre skärgården YS1 62°19,81 17°29,69 67 2,0 3.4 5.8
Yttre skärgården YS2 62°21,39 17°31,23 32 2.3 2.9 6,0
Yttre skärgården YS3 62°16,99 17°28,34 18 2.3 3.9 7,0
Yttre skärgården YS4 62°17,47 17°27,64 7 2,0 4.4 7,0

slemmasken (Prostoma obscurum) och havsborst-
masken (Marenzelleria viridis). Den senare håller 
på att kolonisera bottenhavskusten.

SPI. Totalt analyserades 53 sedimentpro-
fi lsbilder från 17 lokaler. Större biologiska 

strukturer på ytan och i sedimentet som borst-
maskrör, födogropar, födofi ckor och synliga djur 
saknades i samtliga bilder. BHQ-indexet kom 
därför till stor del att bestämmas av djupet på 
det oxiderade skiktet. Mindre djurgångar med 
upp till några mm i diameter kunde dock obser-
veras i det oxiderade skiktet i ett fl ertal av 
bilderna. Enligt naturvårdsverkets bedömnings-
grunder (Anon. 1999) kunde alla bottenmiljöer 
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4 - 5 (BHQ ≤ 4) observerades i ytterligare i 7 
bilder. Dessa stationer hade dock ett högre medel-
tal (BHQ-index) och hänfördes till tillståndsklass 
3. BHQ-indexet på stationer med tillståndsklass 
3 varierade mellan 4,4 och 7,0 och i medeltal 
påträffades det oxiderade skiktets djup på 2,5 cm 
(min 1,7 cm och max 4,4 cm). Vid en av dessa 
stationer (25) observerades ett skiktat sediment 
någon cm under sedimentytan (Fig. 10, 86).

Korrelation mellan bottenfauna och SPI. 
Stationer tillhörande tillståndklass 4 och 

5, det vill säga tydligt till kraftigt påverkade sam-
anföll mellan de två olika bedömningsindexen 
AAB och BHQ. Fyra stationer klassades som 
opåverkade till obetydligt påverkade enligt AAB-
indexet, tillståndsklass 1. Inga stationer klassades 
så högt enligt BHQ-indexet utan övriga stationer 
som ej klassades som kraftigt påverkade tillfördes 
till tillståndsklassen 2, något påverkade. En linjär 
korrelation mellan de både indexen observera-
des R2 = 0.76. Station 66 i Ljungan var den sta-
tion som korrelerade sämst mellan de två indexen 
(Fig. 10; 66).

Diskussion

Bottenfaunans diversitet och abundans. 
Förekomsten av makrofauna var gene-

rellt något högre än vid tidigare undersökningar 
(Anon. 1996). Detta kan delvis förklaras av att vår 
undersökning genomfördes under hösten, jäm-
fört med vårprovtagningar i kontrollprogrammet. 
Under hösten erhålls normalt även årsrekryte-
ringen i 1mm sållet, vilket bidrar till högre 
individantal. En av målsättningarna vid försöks-

y = 0.3118x + 0.1996

R2 = 0.7579
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Fig. 11. Förhållandet mellan BHQ-index och 
AAB-index.

uppläggningen var att provta en station som sak-
nade bottenfauna inom respektive delområde. 
Sådana stationer valdes ut enligt information från 
tidigare undersökningar (Anon. 1996). Flera av 
dessa stationer hade nu koloniserats av makro-
fauna, vilket tyder på att syresituationen blivit 
något bättre än tidigare. Däremot var förhål-
landena i den inre delen av Sundsvallsbukten 
fortfarande ansträngda. Tätheterna av djur var 
genomgående lägre på dessa stationer jämfört 
med övriga stationer.

SPI. Frånvaron av större strukturer såsom 
födofi ckor och djupa djurgångar i sedi-

ment-vatten-gränsskiktet medförde att det högst 
uppmätta BHQ-indexet inte nådde upp till till-
stånds klass 1 enligt Naturvårdsverkets förslag till 
bedömningsgrunder (Anon. 1999). Detta behö-
ver inte betyda att det inte fanns bottnar av 
denna typ i det provtagna området, utan att det 
är själva skalan för klassningen som bör modi-
fi eras för detta havsområde. Kopplingen mellan 
BHQ-index och tillståndsklass är helt baserat på 
förhållanden mellan makrofauna och sediment-
strukturer observerade längs stressgradienter i 
marina miljöer med högre diversitet, dvs. fl er 
funktionella grupper. Flera strukturer i sedimen-
tet som förekommer i Västerhavet och som inver-
kar på BHQ-indexet noterades aldrig i någon av 
bilderna tagna i Sundsvallsbukten. Detta föranle-
der att både skala och vilka strukturer som bör 
poängsättas bör revideras för att BHQ-indexet 
skall ge liknande miljöklassifi cering av bottnarna 
i Bottenhavet som i Västerhavet.

Karaktärer och strukturer som saknades 
eller enbart förekom i enstaka tillfällen 

var borstmaskrör, födogropar, infauna, djupt lig-
gande födofi ckor, och extremt (> 5 cm) djupt 
oxiderade skikt (Tabell 1). Tas dessa karaktärer 
bort från BHQ - skalan kommer dess variation 
att ligga mellan 0 och 8 i stället för 0 - 15. 
Detta skulle medföra att BHQ - skalan även bör 
förskjutas längs successionsstadium - tillstånds-
klass skalor. Vi föreslår att tillståndsklass 5 och 
4 behålls med respektive BHQ-index, men att 
gränsen mellan tillstånds klass 2 och 1 förskjuts 
till BHQ-index 6. Detta skulle medföra att AAB-
indexet och BHQ-indexets tolkning på lokaler stu-
derade i denna studien sammanfaller med endast 
3 undantag (tabell 3; se även nedan).
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Korrelation mellan bottenfauna och SPI. 
Den relativt goda korrelationen mellan 

de två indexen AAB och BHQ kan delvis förkla-
ras av att stationerna enligt både index AAB och 
BHQ grupperades i 2 grupper mot mycket kraf-
tigt störda bottnar och något påverkade bottnar. 
Den inbördes rankade ordningen hos de olika sta-
tionerna inom de två indexen sammanföll med 
få undantag. Ett sådant undantag var station 66 
som rankades högst enligt AAB-indexet, men 
enbart som en ’medelstation’ enligt BHQ-indexet. 
Denna station var vid den aktuella studien för-
hållandevis artrik (3 arter) med höga abundan-
ser. Den station som däremot uppvisade högre 
BHQ-index än AAB-index index var station 24. 
Skillnaderna var dock små då medianen av BHQ-
indexet var 5 och det högst uppmätta värdet var 7, 
vilket gör att mycket små skillnader i till exem-
pel djupet på det oxiderade skiktet kommer att 
avgöra om en station rankades med högst värde 
respektive medianens värde.

Konklusion

God överensstämmelse mellan BHQ-index 
och AAB-index visades genom en hög 

korrelation och att den rankande inbördes ord-
ning sammanföll med få undantag.

Vi föreslår dock att skalan för BHQ-index 
ändras så att gränserna för tillståndsklass-

ningen justeras ner för att bättre anpassas till 
Bottenhavet med dess låga salthalt och artfattiga 
fauna.
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