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Omslagsbilden visar alla undersökningar av vegetationsklädda bottnar vi haft tillgång till i 
detta arbete. Varje färg representerar en undersökningsmetod. 
 

2 (34)   



Sammanfattning 
 
Rapporten presenterar en översyn av det nationella marina övervakningsprogrammet för 
vegetationsklädda bottnar. Översynen omfattar en utvärdering av bedömningsgrunden för 
makroalger och några gömfröiga växter, genomgång av nationella och regionala metoder för 
undersökning av vegetationsklädda bottnar i relation till bedömningsgrundens krav, behov av 
nya undersökningstyper, samordning av nationell och regional övervakning samt förslag till 
nya områden för nationell övervakning. 
 
I rapporten konstateras det att bedömningsgrunden behöver utvecklas för att få ökad 
användbarhet. Den bör omfatta flera arter och även grunda och mjuka bottnar. Många 
områden har inte tillräckligt djup för att djuputbredning ska vara ensam parameter varför 
bedömningsgrunden även bör omfatta andra parametrar, exempelvis artsammansättning. 
 
Det förekommer flera olika metoder för övervakning men det finns enbart två 
undersökningstyper som i huvudsak beskriver den nationella övervakningen. Det förslås att de 
två existerande undersökningstyperna slås samman och att en ny undersökningstyp för mjuka 
bottnar (fanerogamer/kransalger) tas fram. En kampanj via artportalen för insamling av stor 
mängd data om djuputbredning föreslås som ett alternativ till en förenklad undersökningstyp 
som endast omfattar djuputbredning. Det avråds från att ta fram en förenklad 
undersökningstyp då en sådan motverkar möjligheten att utveckla en ny och bättre 
bedömningsgrund. 
 
Flera län saknar idag regional övervakning av vegetationsklädda bottnar. Nationell 
övervakning finns endast i tre områden. Då variationen mellan lokaler kan vara stor föreslås 
att nationell och regional övervakning koncentreras till trendområden inom vilka ett större 
antal lokaler övervakas. 
 
Slutligen presenteras förslag till fem nya områden för nationell övervakning. Några av dessa 
har redan föreslagits i andra sammanhang men är här sammanställda på ett ställe. 
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Uppdraget 
 
Under hösten 2006 uppdrogs åt HAFOK och Toxicon att göra en översyn av det nationella 
marina övervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar. 
 
Uppdraget omfattade förslag till harmonisering av övervakningsmetoder med en utvärdering 
av användbarhet av de nuvarande nationella metoderna samt hur de nya 
bedömningsgrunderna kan förbättras och användas i fler habitat. Dessutom skulle behovet av 
nya undersökningstyper bedömas. 
 
Vidare ingick i uppdraget att lämna förslag till en utvidgning av den nationella övervakningen 
till att omfatta minst ett kustområde i varje vattendistrikt. 
 
Slutligen ingick att föreslå en tidsmässig och rumslig koordinering med de motsvarande 
regionala programmen samt att föreslå geografiskt täckande undersökningskampanjer vart 3:e 
eller vart 6:e år. 
 
Till arbetet skulle befintliga data och utvärderingar från nationell, regional och internationell 
övervakning användas. 
 

Bakgrund 
 
Vegetationsklädda bottnar övervakas idag av flera skäl. Insamlade data kan användas för att 
följa upp de nationella miljömålen Hav i balans, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och 
djurliv, som underlag vid ekologisk statusbedömning enligt ramdirektiv vatten (RDV) samt 
för naturvärdesbedömningar och uppföljning av gynnsam bevarandestatus i Natura 2000 
områden och andra skyddade områden. Likartade data samlas in för både naturvård och 
miljöövervakning vilket leder till uppenbara samordningsvinster och ökar behovet av 
nationella riktlinjer för samordning av metodik och utvärdering. 
 
Nationella metoder för miljöövervakning publiceras idag i Handbok för miljöövervakning på 
Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se). Metoder för naturvården publiceras 
idag som metoder inom basinventeringen eller som metoder för uppföljningen också på 
Naturvårdsverkets hemsida.  
 
För utvärdering har Naturvårdsverket 2006 publicerat förslag till bedömningsgrunder för 
ekologisk statusbestämning av ytvatten enligt RDV på Vattenportalen 
(www.vattenportalen.se).  
 
För att kunna använda data från vegetationsklädda bottnar i miljöarbetet är det viktigt att data 
finns tillgängligt i standardiserad form. Ett steg i den riktningen är användandet av nationella 
datavärdsskap. Just nu saknas en nationell datavärd för marina biologiska data. Ny datavärd är 
utsedd (SMHI) och utveckling av datavärdsskapet är i avslutningsskedet. En viktig 
framgångsfaktor för alla biologiska databaser är tillgång till uppdaterade taxonomiska listor. 
Vid artdatabanken (www.artdatabanken.se) har ett system för detta tagits fram och tanken är 
att detta framöver ska ligga till grund för taxonomisk namngivning inom miljöövervakning 
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och naturvård. Det nya datavärdsskapet har anslutit sig till detta system och även data som 
samlas in inom basinventering och uppföljning följer denna standard. 
 

Bedömningsgrund för kust och hav – makroalger och 
några gömfröiga växter 
 
Det förslag till bedömningsgrund som är framtaget (Kautsky et al. 2006) bygger på tesen att 
djuputbredning av alger minskar vid ökad eutrofiering. Den baseras fr.a. på studier av 
återbesök vid två lokaler som besökts under 1940-talet (Kautsky et al. 1986 och Erikson et al. 
2002).  
 
För att få fram ett indexvärde för bedömning av status klassindelas 3 – 9 vanliga, fleråriga och 
lättbestämda arters djuputbredning i en femgradig skala från 1 till 5 där 1 representerar 
utslagen och 5 stor djuputbredning. Medelvärdet av klassningen för de förekommande arterna 
dividerat med 5 utgör indexvärdet som alltså varierar från 0 vid helt utslagen flora till 1 vid 
stor djuputbredning för alla utvalda arter. Bedömningsgrunden omfattar huvudsakligen 
hårdbottenarter men då förekomst av hårda bottnar är låg i en del typområden har en del 
gömfröiga rotade vattenväxter tagits med. För att kunna tillämpa bedömningsgrunden måste 
växternas djuputbredning styras av ljuset och inte begränsas av t ex substratbrist. Detta krav 
på att en lokal har lämpligt substrat till ett ganska stort djup (ca 10-25 m beroende på 
typområde) är begränsande för användningen av bedömningsgrunden då det inte går att 
uppfylla längs delar av vår kust. 
  
Vid framtagningen av bedömningsgrunden saknades tillräckligt med data för att kunna 
kalibrera klassgränser för de utvalda arternas djuputbredning i förhållande till påverkan. De 
enskilda arternas klassgränser har därför satts utifrån expertbedömning. Även de slutliga 
gränserna för statusbedömning utifrån framräknat indexvärde har satts med expertbedömning 
till 5 jämnstora klasser. Allteftersom mer data tas fram kan alla dessa gränser revideras och 
bedömningsgrunden förbättras. 
 
Författarna till bedömningsgrunden påpekar, på flera ställen bl.a. i avslutningen, att det i 
framtiden är viktigt att utveckla bedömningsgrunden så den även omfattar arternas 
täckningsgrader för att kunna uttala sig om t.ex. kvoten av annuella/perenna arter eller 
mängden av olika funktionella grupper. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de krav som bedömningsgrunden ställer på data från 
övervakning inte bara omfattar djuputbredning av de föreslagna 3 - 9 utvalda arterna utan, för 
att möjliggöra framtida utveckling, även täckningsgradsdata för förekommande 
makroskopiska arter. Av den anledningen är det olämpligt att använda förenklade metoder 
som bara tittar på djuputbredning av de 3-9 arterna. 
 

Användbarhet av bedömningsgrunden 
 
En av de största begränsningarna med bedömningsgrunden är dess krav på att lämpligt 
substrat ska finnas ner till ett tillräckligt stort djup. För att kunna avgöra om en transekt är 
tillräckligt djup måste den vara så djup att den djupast levande individens förekomst inte 
begränsas av transektens största djup eller brist på lämpligt substrat. I bedömningsgrunden 
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finns fyra alternativa regler för hur transektens minsta godtagbara djup för lämpligt substrat 
skall bestämmas: 1) största referensvärde för de utvalda arterna, 2) största hög-god-gräns för 
de utvalda arterna, 3) största god-måttlig-gräns för de utvalda arterna eller 4) minst 
motsvarande siktdjupet (oklart vilket siktdjup som avses). Effekterna av vilken regel som 
tillämpas är ganska stora och finns illustrerade med exempel i Figur 1. Beroende på 
typområde varierar gränserna enligt regel 1 mellan 10 och 25 m, enligt regel 2 mellan 9 och 
18 m och enligt regel 3 mellan 6 och 12 m. 
 

 
Figur 1 Transekter att klassa om (bild från vänster till höger) referensvärden, hög eller god gräns användes för att 
filtrera fram tillräckligt djupa transekter. Bilden längst till höger visar alla transekter, även de grunda. Data från 
Blomqvist 2006. 
 
För att ta reda på hur vanligt det är med bottnar, oberoende av substrat, med tillräckligt djup 
inom en rimlig sträcka från land har en GIS-analys gjorts där bottnar med djup överstigande 
20 m inom ett avstånd av 250 m från land eller ö tagits fram. För analysen användes djupdata 
från SAKU-projektet rastrerat till 25 m pixlar (Wennberg och Lindblad 2006). Det finns inte 
tillräckligt bra substratkartor för att analysen skulle kunna omfatta typ av substrat. 
 
Områden med tillräckligt djup är ojämnt fördelade över landet (se Figur 2, Figur 3 och Figur 
4). Flera län har få lämpliga områden (Halland, Skåne, Västerbotten och Norrbotten) medan 
det i andra län finns riklig tillgång på lämpliga områden (Västra Götaland, Stockholm och 
Västernorrland). Lämpliga områden ligger i en del län företrädesvis vid öppen kust eller i 
yttre delarna av skärgården. 
 
Den gjorda analysen ger endast en grov uppfattning om vilka områden bedömningsgrunden 
går att tillämpa i då den inte tagit hänsyn till de exakta djupkraven för varje typområde. I en 
del områden kan även djupdata vara bristfälliga. 
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Figur 2 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är 
inte sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analys baserad på djupdata från SAKU-projektet 
(Wennberg och Lindblad 2006). 
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Figur 3 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är ej 
sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analys baserad på djupdata från SAKU-projektet (Wennberg 
och Lindblad 2006). 
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Figur 4 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är ej 
sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analysen är baserad på djupdata från SAKU-projektet 
(Wennberg och Lindblad 2006). 
 
Bedömningsgrunden syftar till att klassa status för havsområden och bygger på att vi följer 
största djuputbredningen av 3-9 utvalda arter vid ett antal lokaler i ett havsområde. Varje 
lokal betraktas som ett stickprov från havsområdet. Förutom djupkravet är det också ett 
problem att ju djupare vi kommer desto mörkare och glesare blir det mellan plantorna och 
desto svårare blir det att hitta den djupaste förekomsten (ett extremvärde) vid en lokal. 
Resultatet blir att statusen kan bero på hur stor ansträngning man gör för att hitta den djupaste 
förekomsten vid varje lokal. 
 
Bedömningsgrunden gäller huvudsakligen för hårda bottnar. För flera typområden har ändå 
arter som i huvudsak lever på mjuka bottnar tagits med. Motiveringen är att det i dessa 
områden finns begränsat med hårda bottnar eller få makroalgarter och att man där kan grunda 
bedömningen på dessa mjukbottenslevande arter. I de fall en transekt mosaikartat omfattar 
både hårda och mjuka bottnar (t ex stenblock på mjukbotten) uppkommer ett problem hur 
man ska avgöra vilka arter som ska tas med i bedömningen. I dessa fall är man nästan tvungen 
att i fält bedöma vilka arter som begränsas av ljus och vilka som begränsas av andra saker t ex 
substratbrist. 
  
I bedömningsgrunden finns också flera subjektiva begränsningar, ej för stor 
sötvattenspåverkan, ej för skyddat, ej för vågexponerat och profilen ska huvudsakligen bestå 
av hårdbotten. Dessa subjektiva begränsningar bör i framtiden förtydligas för att 
bedömningsgrunden lättare ska kunna användas i praktiken. 
 

Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunden 

Behov av nya arter i olika typområden 
 
I den nuvarande versionen av bedömningsgrunden finns artlistor för respektive typområde. 
Artlistorna är framtagna på basis av relevans för området samt om det finns 
referensinformation om djupförekomsten. I några områden saknas dock viktiga och relevanta 
hårdbottenarter, liksom viktiga och relevanta mjukbottenarter. I en del hårdbottenområden 
saknas i stor utsträckning de djupförhållanden som gör att de dels inte uppfyller kriteriet 
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”substratet ska ej begränsa, utan ljuset”, och dels kommer många arter inte att kunna tas med 
då både djupet och substratet begränsar bedömningsmöjligheten. Man skulle kunna tänka sig 
att man i vissa områden kompletterar med t.ex. Fucus-arterna. Dessa arter försvinner i regel 
p.g.a. ljusbrist och inte substratbrist och man skulle då kunna göra bedömningar med hjälp av 
en begränsad artlista. Detta skulle kunna fungera för t.ex. södra Halland. Öresund och skånska 
sydkusten där den nuvarande bedömningsgrunden i stor utsträckning inte fungerar. En 
noggrann genomgång vattenförekomst för vattenförekomst måste dock göras med 
myndigheter och utförare som har lokalkännedom. 
 
Längs Öresund, sydkusten och en stor del av ostkusten förekommer en rad kärlväxter som väl 
skulle kunna vara lämpliga för bedömning. Förutom ålgräs (Zostera marina) skulle nating-, 
nate- och särv-arter kunna användas. 
 
Det föreslås därför att en del områden förses med kompletteringar för hårdbottenarter 
alternativt att begränsade artlistor tas fram för vissa typområden, samt att nya listor tas fram 
för de typområden där mjukbottenarter är viktiga. Dessutom bör listor tas fram med mixade 
artlistor med både hård- och mjukbottenarter för användning i områden med blandning av 
hård- och mjukbotten. I områden med blandade substrat är det troligt att inventeraren måste 
avgöra vilka arter som går att använda för bedömning längs varje specifik transekt. 
 

Uppdelning av bedömningsgrunden i mjuka och hårda bottnar 
 
Som nämnts ovan föreslås att specifika artlistor tas fram för mjukbottnar. Som en följd av 
detta bör man dela upp bedömningsgrunden i just hårda och mjuka bottnar. Längs t.ex. södra 
Halland, Öresund, sydkusten, västra Hanöbukten, Kalmarsund är bottnen ofta blandad och 
består i regel av mjukbotten med inslag av enstaka block, stenar och grus (se Figur 5). I dessa 
områden är en strikt tillämpning av den nuvarande bedömningsgrunden inte möjlig. Det är 
troligen bättre i många områden att använda en mjukbottenmodell med en specifik artlista för 
detta, alternativt en mixad modell med artlistor för både mjuk- och hårdbotten. Som exempel 
kan nämnas Öresunds och sydkustens bottnar som delvis hyser mycket rika kärlväxtbestånd 
men som i nuläget inte kan bedömas fullt ut. 
 

 
Figur 5 Mjukbottnar med inslag av enstaka block, sten och grus är en vanlig bottentyp i södra delen av landet. 
Vänstra fotot 2 m djup södra Hallands Väderö, foto Mats Blomqvist. Högra fotot Öresund, foto Per Olsson. 
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Behov av utvidgning av bedömningsgrunden 
 
Stora delar av kusten har inte tillräckligt djup eller lämpligt substrat för att djuputbredningen 
ska begränsas av ljuset (se ovan). Vi föreslår att bedömningsgrunden utvecklas för att omfatta 
även dessa områden. Ett förslag kan vara att då titta på olika arters indikatorvärde för 
känslighet mot störning och bygga ut bedömningsgrunden för att ta hänsyn till fördelningen 
av arter med olika känslighet i ett område (jämför med bedömningsgrunden för bottenfauna 
Blomqvist et al. 2006). 
 

Metoder för nuvarande övervakning 
 
Den svenska kusten är lång och omväxlande och omfattar många olika naturtyper. De 
biologiska och fysiska skillnaderna är avsevärda från det salta artrika Skagerrak till det 
utsötade artfattiga Bottenviken. 
 
Olika metoder används idag inom både de nationella och regionala övervakningarna. Flera 
sammanställningar över metoder och data har gjorts (t ex Kautsky 1999 och Loo et al. 2001). 
Metoderna kan grovt indelas i olika kategorier efter typ av data som genereras: 
 

• Täckningsgrad av makrovegetation, totalt och enskilda arter eller grupper av arter, 
täckningsgrad kan bestämmas i rutor eller olika avsnitt av transekter 

• Djuputbredning av makrovegetation, totalt och enskilda arter eller grupper av arter, 
bestäms oftast längs transekt 

• Biomassabestämning, kvantitativ insamling och vägning av makroskopiskt liv i ruta 
• Punktförekomst, punktegenskaper, t ex skottäthet, fauna och påväxt i tångruskor 
• Areell utbredning av enskilda arter eller artgrupper t ex ålgräsängar, fucusbälte 
• Areell utbredning av naturtyper, naturtyper anges oftast enligt Natura 2000 (se 

www.naturvardsverket.se/dokument/natur/n2000/2000dok/basdok/svenska_tolkningar
_N2000_def_oktober2005.zip) eller EUNIS (European Nature Information System 
eunis.eea.europa.eu/). 

 
Vi fokuserar i det här avsnittet på de metoder som nämns i bedömningsgrunden d.v.s. metoder 
som genererar täckningsgradsdata och djuputbredningsdata från i huvudsak hårda bottnar. 
Både transektmetoder och rutmetoder används idag och olika typer av data genereras på olika 
platser. Vi ska försöka ge en överblick över de nu använda metoder som genererar 
täckningsgrad och djuputbredning för makrovegetation och hur väl de data de genererar är 
tillämpbara för dagens och morgondagens bedömningsgrund för miljökvalitet. 
 

Nationell miljöövervakning 
 
Den nationella miljöövervakningen omfattar idag endast ett område på västkusten (Lysekils 
skärgård) samt två områden i Östersjön (Asköområdet och Gotland) (se Figur 6). De två olika 
nationella metoder som används i den nationella övervakningen finns publicerade i två 
separata undersökningstyper (Naturvårdsverket 2004, Naturvårdsverket 2005) med 
underliggande dokument på Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se). 
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Figur 6 Nationell övervakning av vegetationsklädda bottnar. Lysekils skärgård 6 lokaler, Asköområdet 30 
lokaler och Gotland 5 lokaler. 
 
Undersökningstyperna är ibland ganska generellt skrivna och lämnar båda en viss frihet till 
utföraren att välja detaljer i metodiken efter frågeställning. 
 
Metoden som används på ostkusten generar två typer av data, dels skattning av dominerande 
arters (växter och blåmussla) och substrats täckningsgrad (7-gradig skala, se Figur 7) i avsnitt 
av en ca 10 m bred transekt (se Figur 8) samt dels kvantitativa rutprover (0,04 m2) av djur och 
växter för biomassabestämning i olika avsnitt längs transekten. Avsnitten ska ha enhetlig 
täckningsgrad av arter och substrat. Storleken på avsnitten (längden längs transekten) kan 
variera mellan år beroende på ändringar i förekomst av olika arter. Transekterna går vanligtvis 
från land och ut till det djup där vegetationen upphör. Metoden går lika bra att tillämpa på 
hårda som mjuka bottnar och fungerar på både djupa och grunda områden runt hela kusten. På 
grunda områden med tät vegetation kan det, p.g.a. siktproblem, vara svårt att nå 10 meters 
bredd på transekten. 
 

 
Figur 7 7-gradig täckningsgradsskala enligt undersökningstyp för ostkust. Teckning från Hans Kautsky. 
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Figur 8 Skattning av täckningsgrad sker i olika avsnitt av en 8-10 m bred transekt. Nytt avsnitt påbörjas om ny 
art observeras eller täckningsgrad av arter eller substrat ändras. Teckning från Hans Kautsky. 
 
Enligt den metod som tillämpas på västkusten slumpas årligen på varje lokal 5 transekter ut 
längs en 30 m lång sträcka. Längs dessa tas utslumpat längs en 2 m lång horisontell sträcka 
dubbla stereofotografier (0,25 m2) på 14 förutbestämda djup (0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18 respektive 20 meters djup). De vanligaste stora arternas nedre utbredningsgräns 
antecknas i fält (dessa data ej rapporterade till nationell datavärd). Från fotografierna 
uppskattas enskilda arter eller artgruppers täckningsgrad (ej klassindelat) med bildanalys. 
Bildanalysen ger betydligt färre arter än bestämning i fält (J Karlsson pers com).  
 

 
Figur 9 Illustration av transekter för stereofotografering från Karlsson et al. 1992. 
 
Båda dessa metoder uppfyller kraven från nuvarande bedömningsgrund vad gäller 
djuputbredning av de utvalda arterna. För utveckling av framtida bedömningsgrund kan det 
ses som en brist att stereofotograferingsmetoden ger färre antal arter än bestämning i fält. För 
att harmonisera övervakningen på ost och västkusten och för att underlätta bedömning 
föreslår vi att det tas fram en gemensam undersökningstyp för hela kusten där man tar hänsyn 
till de olika förutsättningar som råder i olika havsområden. Undersökningstypen bör vara 
skriven för nationell, regional och lokal övervakning och bör inte vara så generell att den kan 
generera flera olika typer av likartade data inom ett område. 
 

Regional miljöövervakning 
 
Det förekommer flera olika metoder runt våra kuster. Vi har försökt att täcka in de flesta av 
dem som använts under senare år men vi kan ha missat en del. Det har inte varit lätt att i detta 
korta projekt hinna samla ihop heltäckande information, bl.a. vet vi att det finns mer 
ålgräsundersökningar som vi ej hunnit med att ta del av. 
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I Skåne används en storrutsmetod för trendövervakning av täckningsgradsförändringar på 
vegetationsklädda bottnar (se t.ex. Tobiasson et al. 2004, Anon 2006b). Metoden används 
också i Danmark och har tagits fram av Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) (Krause-
Jensen et al. 2000). Längs en transekt väljs ett antal djupintervall (idag mellan 2 och 7) ut och 
inom varje djupintervall läggs tre 5*5 m stora rutor ut. I rutorna noteras absolut täckningsgrad 
av förekommande makrovegetation. Samma transekt och djupintervall återbesöks årligen och 
rutorna hamnar nästa exakt på samma plats varje år. Data från metoden är ej användbara för 
bedömning enligt dagens bedömningsgrund då djuputbredning ej inventeras (Figur 10). 
Kompletterat med djuputbredningsinformation är metoden ett alternativ som uppfyller kraven 
för dagens och utvecklingen av morgondagens bedömningsgrund. 
 

 
Figur 10 Övervakning utförd enligt storrutsmetoden, 5 * 5 m (Krause-Jensen et al. 2000). 
 
På västkusten har det utförs flera inventeringar enligt en modifierad variant av 
undersökningstypen för ostkusten (se t ex Karlsson 1997, 1998, 1999, 2001, 2002). Vid varje 
lokal läggs en eller två transekter ut. Dykaren noterar sedan för dominerande algarter längs 
transekten (ca 4 m bred) täckningsgrad vid varje djupmeter (ca ½m längs transekten) i en 
fyrgradig skala (1 = ströexemplar, 2 = 5-25%, 3 = 25-75% samt 4 = >75%) samt nedre och 
övre djuputbredningsgräns. Dessa data kan användas för bedömning enligt 
bedömningsgrunden (Figur 11). 
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Figur 11 Inventeringar utförda enligt metodik västkusten (täckningsgrad 4-gradig skala samt djuputbredning). 
 
Naturvårdsverket publicerade 1986 metodbeskrivningar för recipientkontroll vatten (Röndell 
och Zetterberg 1986). I den finns tre metoder för inventering av makroskopisk algvegetation 
(BIN VR 11) varav en är en linjetaxeringsmetod (BIN VR 112 Profilutläggning med lina på 
hårda bottnar). Metoden är något oklart beskriven: ”som regel undersöks vegetationen på 
ungefär kvadratmeterstora ytor med linan i mitten. Från varje område insamlas representativa 
alger i en nylonnätkasse”. Trots det refereras det fortfarande till metoden (t ex Jenneborg 
2005, Tobiasson et al. 2004 och www.kalmarlanskustvatten.org). Av dessa är det vad vi 
erfarit endast tre lokaler i Brofjorden som nu övervakas enligt metodiken, övriga använder 
bedömningsgrunden för ostkusten trots referens till BIN VR 112. Metoden innehåller ingen 
specifik anvisning om bestämning av täckningsgrad eller djuputbredning och kan inte i sig 
självt anses generera användbara data för bedömning enligt bedömningsgrunden. Därmed inte 
sagt att data insamlat enligt metoden ej kan vara lämpliga för bedömning. Det beror på hur 
inventeringen egentligen utfördes. 
  
I Blekinge utförs förutom transektmätning enligt undersökningstypen för ostkusten en speciell 
rutmetod för att bestämma blåstångens täckningsgrad enligt en 7-gradig skala, i 10 st. 
utslumpade rutor om 0,5 x 0,5 m (0,25 m2), på ett djup av 1-1,5 m. Påväxten med epifytiska 
alger uppskattas i varje ruta enligt samma 7-gradiga skala. I de fall större tätheter av blåstång 
finns på andra djup, utförs motsvarande uppskattning av blåstångens täckningsgrad även på 
dessa djup. Blåstångsplantornas maximala höjd mäts i varje ruta (Tobiasson et al. 2004). Här 
utförs också bältesövervakning av Fucusbältet, biomassaövervakning i rödalgsbältet samt 
övervakning av påväxt och fauna i blåstångsplantor. 
 
I Kalmar län utförs övervakning enligt undersökningstypen för ostkusten med tillägg av två 
stödprofiler till varje huvudprofil. Längs stödprofilerna övervakas Fucusbältets utbredning. 
Längs huvudprofilerna utförs också samma rutövervakning av blåstångens täckningsgrad som 
i Blekinge. 
 
Det finns fler varianter på undersökningstypen för ostkusten. Liknande metoder med diverse 
olika undantag och tillägg är och har varit ganska vanliga. Gruppering av arter (t.ex. 
rödalger), andra transektbredder, andra täckningsgradsskalor, endast observation av vissa arter 
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är några skillnader vi sett. Dokumentationen i rapporter är inte alltid helt klar och vi ser ingen 
möjlighet eller nytta med att här göra en sammanställning över alla dessa varianter. För att 
möjliggöra enhetlig behandling av material från olika undersökningar rekommenderar vi att 
man framöver följer publicerade undersökningstyper och lägger till de eventuella extra 
metoder som önskas. De transekter som utförts enligt undersökningstypen för ostkusten samt 
dess varianter finns illustrerade i Figur 12. Det här är den i särklass vanligaste metoden som 
använts. 
 

 
Figur 12 Övervakning enligt undersökningstyp ostkusten inklusive en del varianter. Ljusare markering 
representerar stödprofil i Kalmar län. Observera att det finns huvudprofiler och stödprofiler som döljer varandra. 
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Utsjöbanksinventeringen 
 
Under 2004 och 2005 har Naturvårdsverket inventerat 19 utsjöbankar (se Figur 13) och bl. a. 
tittat på vegetationen (Anon 2006a). Syftet med arbetet var att via GIS-modellering skatta 
förekomst av marina naturtyper enligt Natura 2000 och EUNIS. Metodiken för insamling av 
underlagsdata för detta arbete var olika på ost och västkust.  
 
På västkusten användes främst dykinventering av 10*10 m rutor för täckningsgrads-
bestämning av makrovegetation enligt samma fyrgradiga skala som använts vid regional 
inventering på västkusten (1 = ströexemplar, 2 = 5-25%, 3 = 25-75% samt 4 = >75%). Dessa 
data kan troligen ej användas för bedömning enligt bedömningsgrunden då man inte fångar 
upp djuputbredning med denna metod. 
 
På ostkusten har metodiken följt undersökningstypen för ostkusten och ett antal transekter per 
utsjöbank har lagts från 30 m djup upp till det grundaste området. Längs transekterna har 
dykare inventerat i en 10 m bred korridor. I de flesta fall lämpar sig dessa data för bedömning 
enligt bedömningsgrunden. 
 

 
Figur 13 Inventerade utsjöbankar under 2004 och 2005. 
 

Basinventering 
 
Basinventeringen pågår under ca 5 år med start år 2004 och syftar främst till att ta fram 
nationella kartor över naturtyper enligt Natura 2000. Den omfattar också inventering av s.k. 
strukturer och funktioner samt typiska arter inom naturtyperna. Inom den marina delen saknas 
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resurser för att göra heltäckande naturtypskartor och arbetet har för flera naturtyper fokuserat 
på stickprovsinventering av strukturer och funktioner. 
 
Idag finns det bara en godkänd och publicerad metodbeskrivning som omfattar 
vegetationsklädda bottnar i marin miljö. Manualen gäller för Natura 2000-habitaten Laguner 
(1150), Stora grunda vikar och sund (1160) och Smala vikar i Östersjön (1650) (Persson och 
Johansson 2005). Den metodik som här rekommenderas har tillämpats vid inventering av 
grunda vikar under flera år i flera län och är i dag vanligt förekommande (Figur 16). Metoden 
är en kombinerad linjetaxerings och rutinventeringsmetod och ger data över täckningsgrad av 
växter och trådalger i och mellan rutor (se Figur 14 och Figur 15). 
 

 
Figur 14 Illustration av transektutläggning från basinventeringsmanualen för grunda vikar från Persson och 
Johansson 2005. 
 

 
Figur 15 Illustration av transekt från basinventeringsmanualen för grunda vikar från Persson och Johansson 
2005. 

klippa 
10 m 20 m 

%
0-4 gradig skala 

vattenlinje 

vasskant 

8 m

Schematisk skiss på element i en transekt. Minst 5 rutor läggs med 10 m mellanrum i 
vardera änden av transekten. Övriga mellanrum kan vara 20 m. Om sista avståndet är 
över 5 m läggs en sista ruta, annars slutar transekten med ett avstånd. Första och sista 
ruta läggs i vattenbrynet eller invid vasskanten. I rutorna skattas täckningsgraden i 
procent och mellan rutorna på en 0-4 gradig skala.  

50x50 cm 

 
Data insamlade enligt metoden är inte användbara för bedömning enligt dagens 
bedömningsgrund då transekterna ej är tillräckligt djupa. 
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Figur 16 Inventerade grunda vikar enligt basinventeringsmetodiken (Persson och Johansson 2005). Fler områden 
har inventerats men ännu ej rapporterats. 
 
Manualen för undervattensdelen av Natura 2000-habitaten Rullstensåsöar i Östersjön med 
littoral och sublittoral vegetation (1610) och Skär och små öar i Östersjön (1620) har varit på 
remiss och är under slutbearbetning. Den metod som rekommenderas är transektinventering 
av djuputbredning och täckningsgrad av makroskopiska arter och följer den nationella 
undersökningstypen i Handbok för miljöövervakning för ostkusten väl. Dessa data kommer 
följaktligen att kunna användas för bedömning enligt bedömningsgrunden. 
 
Manual för Natura 2000-habitaten Sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) har också 
varit på remiss och är under slutbearbetning. I den finns idag inga direkta 
metodrekommendationer utan den hänvisar till flera olika redan publicerade metoder. Det är 
därför oklart om data kan användas för bedömning enligt bedömningsgrunden eller ej, det 
beror på vilken metod som väljs. 

19 (34)   



Uppföljning i naturvården 
 
Ett förslag till ett målstyrt system för att följa upp bevarandestatus i Natura 2000-områden och 
andra skyddade områden har nyligen tagits fram av Naturvårdsverket, Artdatabanken och 
länsstyrelserna (se Naturvårdsverkets hemsida för beskrivning, www.naturvardsverket.se ). 
Uppföljning ska göras av skötsel och bevarandestatus för biologisk mångfald i våra skyddade 
naturområden för att se om gynnsam bevarandestatus råder för naturtyper och arter som 
bedöms vara skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Uppföljningssystemet baseras 
huvudsakligen på biologiska parametrar och flera av dessa är under utveckling. Inga metoder 
för vegetationsklädda bottnar har ännu fastställts inom uppföljningsprojektet. Under 2007 ska 
detta arbete inledas med en vidareutveckling av basinventeringsmetoden för grunda vikar. 
 

Dykning kontra foto/video/ROV 
 
Det är idag vanligt med användning av undervattensvideo (släpvideo, droppvideo, handhållen 
video), undervattensfotografering (vanlig kamera, stereofotografering) och olika former av 
ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster med video och/eller kamera). Dessa tekniker ses 
ibland som ett billigare alternativ till dykning. För framtagning av data för bedömning enligt 
dagens och framtagning av data för utveckling av morgondagens bedömningsgrund 
(täckningsgrad och djuputbredning av makroskopiska växter) bedömer vi det som mindre 
lämpligt att använda dessa metoder av flera skäl: 
 

• Det är svårare att bestämma arter från bild än i fält vilket resulterar i betydligt färre 
observerade arter 

• Det är svårt att ”vika undan” större arter för att se vad som växer under och dess 
täckningsgrad 

• Tidsvinsten i fält kan i många fall ätas upp av en tidsödande efteranalys 
 
Ett undantag kan vara högkvalitativ ROV som kan styras, zooma in och t o m ta prover för 
analys på lab. 
 
För andra typer av undersökningar, t ex areell utbredning av naturtyper, kan dessa metoder 
vara mycket väl lämpade. 
 

Kvalitetssäkring 
 
God kunskap i artbestämning och täckningsgradsskattning samt interkalibrering av dessa 
färdigheter är viktigt för användbarhet och jämförbarhet av insamlade data. Inom 
basinventeringen hålls kurser i inventeringsmetodik och artbestämning. Oss veterligen 
förekommer i dag inga interkalibreringsövningar.  
 
Ett sätt att upprätthålla hög kvalitet i övervakning är att anlita ackrediterade utförare, dock 
finns det idag ingen möjlighet att ackrediteras för provtagning av vegetationsklädda bottnar. 
 
Det finns ett behov av fler aktiviteter för att höja kvalitén på data från övervakningen. 
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Behov av nya undersökningstyper 
 
Som tidigare nämnts ser vi ett behov att slå ihop de två undersökningstyperna för 
vegetationsklädda bottnar till en gemensam för hela kusten (se ovan under Nationell 
miljöövervakning).  
 

Förslag på ny undersökningstyp mjukbottnar 
(fanerogamer/kransalger) 

Inledning 
 
Fanerogamer (blomväxter) utgör i många svenska marina havsområden utomordentligt 
viktiga biotoper. Bestånd av t.ex. ålgräs (Zostera marina), nate (Potamogeton spp.), nating 
(Ruppia spp.) och särv (Zannichellia spp.) bildar längs många kuststräckor biotoper av stor 
betydelse för närsaltomsättning, och för rekrytering, uppväxt och skydd av många fisk- och 
kräftdjur. Områdena har även en stor betydelse för havsfågel som födolokaler och för 
begränsning av erosion. På de grunda sandiga områdena som här avses, kan även kransalger 
vara betydelsefulla och många arter är idag hotade med 3 av ca 8 brackvattenarter på rödlistan 
(Gärdenfors 2000). 
 
Undersökningar av fanerogamer har i viss utsträckning varit satt på undantag relativt 
makroalger. I litteraturen finns endast ett fåtal undersökningar från 80-talet och 
undersökningarna av fr.a. ålgräs sköt inte fart förrän i mitten av 90-talet. I samband med 
byggandet av Öresundsbron, kom ålgräsundersökningar att bilda den kanske viktigaste 
komponenten vid övervakningen. Undersökningar av makrovegetation, inklusive blomväxter, 
har också utförts i Haparanda-Kalix-Råneå, Gävlebukten, Kalmarsund och Bohuslän sedan 
början av 90-talet och framåt. Under 2000-talet finns undersökningar av blomväxter från ett 
stort antal kuststräckor.  
 

 
Figur 17 Mjukbottenlevande växter. Från vänster Ruppia-äng i Öresund, Zostera-äng i Öresund och kransalg i 
Kalmarsund (foto Per Olsson och Mats Blomqvist). 
 

Metoder 
 
Metoderna som använts vid undersökningar av blomväxter har varierat i stor utsträckning. I 
Östersjön har i princip metoden för makroalger använts (Naturvårdsverket 2004), d.v.s. 
linjetaxering längs en transekt varvid täckningsgraden bestämts i en 7-gradig skala.  
 
Kalmar Högskola utvärderade olika metoder (Tobiasson 2000) för vegetationsundersökningar 
på mjuka bottnar, och fann att storrutor (10*10 m) på fasta positioner längs transekter med 
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täckningsgradsbedömning i 7-gradig skala lämpar sig bäst. En komplettering med kvantitativ 
provtagning inom täta ålgräsbälten rekommenderades med parametrarna skottäthet och 
täckningsgrad inom smårutor (25*25 cm). För undersökningar inom de grundaste områdena, 
0-2 m djup, rekommenderades översiktliga metoder som flygfotografering och/eller 
fältundersökningar med video.  
 
I Öresund började undersökningar av ålgräs i princip i samband med byggandet av 
Öresundsbron och därefter har undersökningar utförts/utförs inom de regionala 
recipientkontrollprogrammen i Öresund och på Sydkusten samt av länsstyrelsen i de marina 
reservaten. Metoden som togs fram i samband med bron är förhärskande, d.v.s. fasta 
positioner på olika djup som provtas kvantitativt med ramar (skottäthet, bladbiomassa, 
bladlängd, sockerhalt i rhizom). Täckningsgraden (i %) bedöms ej inom ramarna utan en 
bedömning görs för provtagningsområdet. En komplettering är gjord i vissa områden med 
bestämning av huvudutbredningsgränsen (gräns 10 %) (se metoder i t.ex. Anon 1995, Anon 
2000, Olsson 2006, Olsson et al. 2006).  
 
I Bohuslän har ett antal undersökningar fokuserat på ålgräsängar. Metoderna har varierat 
mellan utbredningsundersökningar med hjälp av videokamera/vattenkikare och kvantitativa 
undersökningar med hjälp av ramar (skottäthet, bladbiomassa) eller en kombination av dessa 
(Karlsson 1999, Magnusson och Nilsson 2003a, 2003b, 2004).  
 
I samband med metodutveckling för Natura2000-områden (Laguner, grunda vikar och sund) 
har en manual för basinventering tagits fram (Persson och Johansson 2005).  
 
Ett urval av olika metoder som använts är sammanställt i Tabell 1.  
 

Behov 
 
Då metoderna skiljer sig starkt åt mellan olika utförare och olika projekt, föreligger ett behov 
av att ta fram en undersökningstyp som täcker in Vattendirektivets krav och även de nu 
föreslagna och de eventuella kommande revideringarna av ”Bedömningsgrunder för 
makrovegetation”. I det nuvarande förslaget till bedömningsgrunder förekommer 
blomväxtarter i artlistorna för typområdena 1, 2, 5 och 6 med ålgräs (Zostera marina) och i 
typområdena 22 och 23 med ålnate (Potamogeton perfoliatus). Undersökningstypen 
”Vegetationsklädda bottnar, ostkust” kan i princip fungera men inte undersökningstypen 
”Vegetationsklädda bottnar, västkust”. Andra metoder som kan komma ifråga är 
Upplandsstiftelsen framtagna metod ”Manual för basinventering av marina habitat (1150, 
1160 och 1650)” (Persson och Johansson 2005) samt den danska utvärderingen av 
ålgräsundersökningar (Krause-Jensen et al. 2000). Det föreslås därför att en utredning görs för 
att gå igenom och ge underlag för en ny, samordnad undersökningstyp för makrovegetation 
(i.e. blomväxter och kransalger) på grunda mjukbottnar som passar i både skyddade och 
exponerade, öppna kustavsnitt. 
 
Metoden bör täcka in båda parametrarna djuputbredning och täckningsgrad, men ej 
biomassaprovtagning. Parametern djuputbredning bör definieras noggrant. Den maximala 
djuputbredningen kan vara svår att finna i fält då man i princip ska leta efter det sista skottet, 
vilket för t.ex. ålgräs kräver mycket långa och tidsödande transekter. En bättre variant är att 
använda begreppet huvudutbredningsdjup definierat som gränsen för 5 alternativt 10 % 
täckningsgrad.  
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Tabell 1 Urval av metoder som använts vid inventering av kärlväxter och kransalger. 
 
Område Utförare Metod År 
Råneå-Kalix Lst Norrbotten (Foberg 

och Kautsky 1992) 
Linjetaxering, 7-gradig 
skala, NV und. typ ost 

1991 

Råneå Lst Norrbotten (Kautsky 
och Foberg 1999) 

Linjetaxering, 7-gradig 
skala, NV und. typ ost 

1999 

Haparanda Lst Norrbotten (Forsberg 
och Pekkari 1999) 

Ej angiven 1993 

Västerbotten Lst Västerbotten 
(Andersson 2001) 

Linjetaxering, punkter 75 
m mellanrum, 4-gradig 
skala 

2000 

Gävleborg Lst Gävleborg 
(Alexandersson et al. 
1995) 

Ej angiven 1994 

Stockholms norra skärgård Lst Stockholm-
Upplandsstiftelsen 
(Persson och Schreiber 
2001) 

Linjetaxering, 50x50 cm 
rutor per 10-40 m, 7-
gradig skala 

2000 

Kalmarsund-Öland Lst Kalmar 
(Klockargårdens Film 
2002)  

Video i transekter, 7-
gradig skala 

2000 

Kalmar-Blekinge Högskolan i Kalmar 
(Tobiasson 2000) 

Fasta positioner, 
täckningsgrad (7-skala i 
storrutor 10x10 m), 
skottäthet i smårutor 
(25x25 cm) 

1999 

Sydkusten-Öresund SVF, ÖVF, Lst Skåne, 
Öresundsbro Konsortiet, 
Toxicon, VKI (se t.ex. 
Olsson 2006) 

Fasta positioner, 
skottäthet, biomassa, 
skottlängd, sockerhalt 
rhizom (25x25 cm rutor, 
bortgrävning), 
täckningsgrad %, 
djuputbredning (gräns 10 
%) 

1993-2006 

Kungsbackafjorden Kungsbacka kommun 
(Karlsson 1999) 

Vattenkikare, transekter, 
3-gradig skala 

1999 

Tjärnö-Råssö, Göteborgs 
farled 

Strömstad kommun 
(Magnusson och Nilsson 
2003b), Säker Farled 
(Magnusson och Nilsson 
2004) 

Arealutbredning, i 
slumpade punkter; 
täckningsgrad ¼ m2 ruta, 
skottäthet och biomassa i 
1/8 m2

2003-08, 2001-04 

Havstensfjord Uddevalla kommun 
(Magnusson och Nilsson 
2003a) 

Linjetaxering med video, 
kikare och dykare, 4-
gradig skala 

2003-08 

 
 
I metoden för makrovegetation ”Ostkust” används en 7-gradig skala för bedömning av 
täckningsgraden (se Figur 7). Ett möjligt problem är skalans något grova indelning, som kan 
försvåra detektion av relativt stora förändringar. Om t.ex. den faktiska täckningen av en art 
förändras från 30 till 60 % förändras bedömningen ett steg i skalan (skala 4 till 5, 25 till 50 %) 
medan samma sak händer om den faktiska förändringen bara är från 30 % till 40 %. 
Anledningen till att skalan används är bl.a. att den är robust och relativt enkel att använda 
med bra reproducerbarhet. Den danska modellen för makroalginventering, som används även 
i Skåne (Krause-Jensen et al. 2000) har en löpande procentuell skala. Denna metod 
utvärderades i Danmark och visade sig för erfarna dykande marinbiologer ha den bästa 
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precisionen och reproducerbarheten (bedömning inom 25 m2 stora rutor) av de testade 
metoderna. Med en löpande, linjär skala kan förändringar detekteras med större tillförlitlighet. 
Den danska metoden används dock i huvudsak inom begränsade ytor (rutor på 25 m2) eller i 
enkla artsystem (ålgräsängar) vilket kan vara förklaringen till att den fungerar. Den svenska 7-
gradiga skalan används ofta i en löpande bedömning i transekter, där det krävs högre eller 
betydligt högre krav på dykaren om den danska modellen skulle användas. Därför är det 
kanske inte lämpligt att diskutera ändrade skalor, en ändring som dessutom skulle kräva 
omfattande fältstudier med dykare och efterföljande statistisk utvärdering. Värden från den 
danska modellen (som t.ex. används i alla makroalgundersökningar i Skåne) kan lätt 
omvandlas till den 7-gradiga skalan.  
 
Biomassa bör ej användas då undersökningar från Öresund visat att de provtagna rutorna 
(=bortgrävning av sedimentet) kan synas i minst ett år efteråt. Den nya metoden bör alltså 
vara icke-destruktiv. Den bör också omfatta relevanta arter för olika kustområden (t.ex. 
ålgräs, nate-arter, nating-arter, särv-arter).  
 
Vidare bör den innehålla ett mer kvantitativt mått såsom skottäthet. Skottäthet har visat sig ha 
en relativt låg variation mellan replikat (Tobiasson 2000, Olsson 2006, Olsson et al. 2006) 
och är en parameter som snabbt svarar på t.ex. minskad ljustillgång (p.g.a. ökad 
planktonproduktion eller ökad halt av suspenderat material). I undersökningar av Kalmar 
Högskola (2000) visade sig skottätheten vara det mest användbara kvantitativa måttet och 
undersökningen visade dessutom att en icke-destruktiv metod för detta hade hög precision och 
reproducerbarhet. Skottätheten i det använda området (4-5 m vattendjup) ligger i regel 
omkring 300-400 skott/m2, varför en in situ metod där dykaren räknar skotten inom en ram 
(25x25 cm) fungerar. Samma skottäthet förekommer i flera områden i Bohuslän (Magnusson 
och Nilsson 2003a, 2003b, 2004) varför samma metod skulle kunna fungera här. I områden 
med högre tätheter, som Öresund och skånska sydkusten, kan tätheterna på 4-5 m djup variera 
mellan ca 300 och 1000 skott/m2 och i grundare områden är skottätheten ca 800-2500 
skott/m2. Här är en in situ metod näst intill omöjlig p.g.a. stora svårigheter att tillförlitligt 
kunna räkna 50-150 skott med varierande skottlängd (10-80 cm). En destruktiv metod är 
därmed tyvärr nödvändig. Inom Öresunds och Sydkustens Vattenvårdsförbund används en 
destruktiv metod (insamling inom 25x25 cm) i den tätaste delen av ålgräsängen för 
bestämning av skottäthet och biomassa.   
 

Förslag på ny, förenklad undersökningstyp 
 
I det nuvarande föreslår vi ej en förenklad undersökningstyp för användning inom 
bedömningsgrunderna. Anledningen är att en för begränsad metodik kan försvåra en vidare 
utveckling av bedömningsgrunden. 
 

Förslag på en nationell kampanj för undersökningar av 
djuputbredning inom Artportalen 
 
I det nuvarande och i det föreslagna nationella programmet är den geografiska täckningen av 
kustområdena mycket låg. Även med tillägg av föreslagna regionala program och existerande 
miljöövervakningsprogram inom vattenvårdsförbunden, är täckningen fortsatt låg. Detta kan i 
vissa fall ge problem med statusbedömningen då för få mätdata kommer att finnas tillgängliga 
i många vattenförekomster. Istället för att föreslå en förenklad undersökningstyp, föreslår vi 
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att man med regelbundna intervall (3 till 6 år) använder ideella resurser för att inom 
Artportalens ram skapa kunskap om djuputbredningen för ett begränsat antal arter med hög 
geografisk täckning. 
 
Att med hjälp av de marina centra och andra professionella aktörer få till stånd en tillräckligt 
hög geografisk täckning för undersökningar av djuputbredning bedöms som ekonomiskt och 
personalmässigt orimligt. Det finns däremot ett stort antal dykklubbar runt om i landet som 
har en hög dykfrekvens i olika kustavsnitt och där intresset för marina organismer ofta är 
stort. I likhet med inrapportering av t.ex. fåglar, kan man bygga upp ett system där klubbarna 
utbildar medlemmarna att känna igen ett begränsat antal arter. Arterna ska vara 
lättigenkännliga och förekomma med tillräckligt hög täckning för att enkelt kunna hittas. 
Lämpliga arter kan vara Laminaria digitata, Saccharina latissima (tidigare L. saccharina), 
Fucus vesiculosus, F. serratus och Furcellaria lumbricalis. Endast parametern 
djuputbredning ska användas. 
 
Risken med förslaget är att de som utfört bedömningar år 1, inte är aktuella av olika skäl när 
nästa bedömning ska utföras efter 3-6 år eller att intresset försvunnit under mellanperioden. 
Man måste då återigen skapa intresse hos klubbarna och utbilda nya dykare. Vinsten med att 
få in ett oerhört stort datamaterial med hög geografisk täckning borde ändå överväga riskerna.  
 

Samordning nationell och regional övervakning 
 
Regelbunden långsiktig regional övervakning av vegetationsklädda bottnar är idag inte så 
vanligt förekommande. Vi har identifierat sådan övervakning i 7 län (se Figur 18 och Tabell 
2). Vi har då även räknat in övervakning som utförs av vattenvårdsförbund. I flera län 
planeras uppstart av nya övervakningsprogram inom en snar framtid (vi känner till C, I, Y och 
BD). 
 
Tabell 2 Regelbunden regional övervakning. Övervakning utförs ibland av vattenvårdsförbund (E, H, K, M och 
O). 
 
Län Antal lokaler Metodik Intensitet 
E 3 Variant på undersökningstyp ostkusten Vart tredje år 
H 28 (+ 68 stödprofiler med 

endast Fucus 
djuputbredning) 

Undersökningstyp ostkusten Årligen 

H 5 (Öland) Ålgräs täckningsgrad i 10*10 m ruta, skottäthet i 
10 smårutor i storruta 

Årligen 

K 14 Undersökningstyp ostkusten med ett antal tillägg ( 
täckningsgrad tång i rutor, Fucusbältets utbredning, 
fauna och påväxt på tångplantor, kvantitativa prov 
i rödalgsbältet, se t ex Tobiasson et al. 2004) 

Årligen 

M 8 (3 Hanöbukten, 2 
sydkusten och 3 
Skälderviken) 

Täckningsgrad av makrovegetation i 5*5 m rutor Årligen 

M 6 (4 Öresund, 2 
sydkusten) 

Ålgräs, skottäthet, biomassa och medellängd samt 
täckningsgrad 

Årligen 

M 2 (sydkusten) Fintrådiga alger (metodik se Anon 1999) Årligen 
O 3 (Brofjorden) BIN VR 112 Årligen 
X 19 Undersökningstyp ostkusten Vart annat år 
AC 6 Undersökningstyp ostkusten Vart tredje år 
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Figur 18 Nuvarande regelbunden nationell och regional övervakning som vi identifierat i detta projekt. 
Observera att det är flera olika metodiker som används. 
 
Syftet med nationell och regional övervakning är dels att kunna följa upp de svenska 
miljökvalitetsmålen, dels att ge underlag till bedömning av ekologisk status inom ramen för 
Vattendirektivet (Kautsky et al. 2006) och dels att bestämma och följa upp bevarandemål i 
naturvården. Övervakningen skall även kunna fungera som referens till recipientkontrollen. 
Klimatvariationer mellan år återspeglas även till viss del i växtsamhället och dessa 
mellanårsvariationer försvårar möjligheten att urskilja de lokala förändringar som sker i 
recipienterna. Med data från flera kringliggande områden utan direkt belastning är målet att 
kunna filtrera bort de mellanårsvariationer som är gemensamma för flera områden för att 
kunna utvärdera vad som händer på lokal nivå (Leonardsson et al. 2007). 
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Variationen mellan lokaler kan vara stor och vi föreslår därför att övervakningen koncentreras 
till s.k. trendområden där ett större antal lokaler övervakas (ca 10-30, antal måste bestämmas 
efter analys). För att kunna söka förklaringar till förändringar är det av stor vikt att det i 
närheten övervakas fyskalisk-kemiska parametrar. Det är också en fördel om det mäts andra 
faktorer som t.ex. växtplankton, bottenfauna, fisk mm i dessa områden. Nationell och regional 
övervakning av bottenfauna i Bottniska viken utförs redan enligt detta koncept och ett förslag 
till sådan övervakning i Egentliga Östersjön är nyligen antaget (Leonardsson et al. 2007). Se 
Figur 19 för lokalisering av dessa trendområden för bottenfaunaövervakning. 
 

 
Figur 19 Trendområden för övervakning av bottenfauna. Röda områden i Bottniska viken är i drift sedan ca 10 år 
tillbaks och orange områden är det förslag som nyligen antagits för Egentliga Östersjön (Leonardsson et al. 
2007). 
 
I uppdraget ligger att föreslå tidsmässig och rumslig koordinering av nationell och regional 
övervakning. Då övervakningen i stora områden är dåligt utbyggd samt att det finns variation 
i övervakningsmetodik har vi svårt att föreslå koordinering av nuvarande övervakning. I de 
fall regional eller nationell övervakning skall byggas upp föreslår vi att den koncentreras till 
trendområden och att ett större antal lokaler per trendområde övervakas. 
 

Förslag till nya områden för nationell övervakning 
 
Den nationella övervakningen omfattar i dag endast Skagerrak och Norra och mellersta 
Egentliga Östersjön. Enligt uppdrag föreslår vi här nya områden för nationell övervakning i 
Kattegatt, Södra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. 
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Kattegatt 
 
Tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Halland har två olika förslag till områden tagits 
fram (se Figur 20), Kullaberg och sydvästra Onsalahalvön (Fjärehals-Hållsundsudde). 
 
På Kullaberg gjordes 2005 en studie för att samla in data för att bedöma dels olika metoders 
lämplighet i makroalgövervakning samt dels för att bedöma undersökningsområdets 
lämplighet (Anon 2005). På Kullaberg utförs även övervakning av täckningsgrad i 5*5 m 
rutor av Nordvästskånes kustvattenkommitté vid Arild (Anon 2006b), men transekten på 
denna plats har endast ett vattendjup på ca 14 m och uppfyller därmed inte kriterierna för 
bedömningsgrunden. Det bästa alternativet för södra Kattegatt är Kullens spets i 
Paradishamn-området där det bedöms att ca 10-talet transekter kan förläggas (vattendjup 20-
24 m). Sydsidan av Kullen ligger i Öresund och är därmed något mer påverkad 
näringsmässigt av Öresunds- och Östersjövatten än nordsidan, varför nordsidan förespråkas 
här. Området ligger inom typområde 5. 
 
Sydvästra Onsalahalvön har inventerats 1997 (Karlsson et al. 1998) och den närbelägna 
Kungsbackafjorden 1999 (Karlsson 1999). Efter samtal med länsstyrelsen i Halland (pers. 
info., Bo Gustafsson) har fem områden tagits fram. Det är inom typområde 4 Halseskären, 
Breda Kråkor och Loteskär samt inom typområde 5 Hållsundsudde 1 och Hallands Svartskär. 
Samtliga områden ligger vid Onsala-halvön, är inventerade och har vattendjup som gör att de 
uppfyller den nuvarande bedömningsgrunden (Karlsson et al. 1998). Det bedöms att minst 10 
transekter kan förläggas totalt inom Onsala-området (vattendjup 20-25 m). Ytterligare 
områden kan finnas utanför Balgös fågelskyddsområde och utanför Båtfjorden, men dessa 
områden är inte riktigt inventerade. 
 

 
Figur 20 Föreslagna nya områden för nationell övervakning i Kattegatt. På kartan är illustrerat de 
undersökningar som gjorts i eller i närheten av områdena. Röda markeringar Kungsbackafjorden 1999 (Karlsson 
1999), orange markeringar Nidingen-Hållsundsudde-Fjärehals 1997 (Karlsson et al. 1998) samt gröna 
markeringar Kullaberg (Anon 2005, Anon 2006b), fyrkantig markering representerar Nordvästskånes 
kustvattenkommitées rutövervakning vid Arild. 
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Södra Östersjön 
 
Vi föreslår här att ett nationellt område förläggs till Utklippan – Torhamnsområdet i östra 
Blekinge. Området är redan tidigare föreslaget som ett lämpligt område för övervakning av 
vegetationsklädda bottnar (se t.ex. Kautsky 1999). Området delas lämpligen i två, ett grundare 
i och kring Torhamsområdet och ett yttre kring Utklippan, Utlängan och Sturkö. Detta område 
är också trendområde för bottenfauna. 
 

 
Figur 21 Föreslaget nytt nationellt område Utklippan - Torhamnsområdet. Utritade gränser är endast ett grovt 
förslag. Röda punkter anger nuvarande regional övervakning inom Blekingekustens vattenvårdsförbund. Orange 
punkter är äldre data från 1989 eller 1996 (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKU-projektet (Wennberg 
och Lindblad 2006). 
 

Bottenhavet 
 
Vi följer här den rekommendation som getts i Kautsky 2006 och föreslår en del av Höga 
kusten som lämpligt område (se Figur 22). Området ligger i närheten av två trendområden för 
bottenfauna (ett nationellt och ett regionalt) vilket ger möjlighet till samanalys av resultaten.  
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Figur 22 Föreslaget nytt nationellt område vid Höga kusten i Bottenhavet. Utritade gränser är endast ett grovt 
förslag. Området omfattar Gaviksfjärden med omgivningar. Röda markeringar visar de lokaler som inventerats 
1996-1999 (se referenser i Kautsky 2006) (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKU-projektet (Wennberg 
och Lindblad 2006)  
 

Bottenviken 
 
I Bottenviken finns ett par intressanta områden som kan tänkas ingå i ett nationellt program. 
Undersökningar har utförts t.ex. i Råneå skärgård 1991 och 1999 (Foberg och Kautsky 1992, 
Kautsky och Foberg 1999), Kalix skärgård 1991 (Foberg och Kautsky 1992) och i Haparanda 
skärgård 1993 (Forsberg och Pekkari 1999). Enligt Foberg och Kautsky 1992 låg 
undersökningslokalerna för Kalix skärgård i närheten av en massafabrik med lokalerna i 
Råneå skärgård som referenslokaler varför området i Kalix skärgård kanske inte är lämpligt 
som nationellt övervakningsområde. Området som bäst är känt idag är Råneå skärgård, där 
även områden för mjukbottenfauna och fiskundersökningar kommer att förläggas. I området 
finns både mjukbottnar med ofta tydligt inslag av sötvattensarter samt hårdbottnar med inslag 
av grön- och rödalger, kransalger och olika fanerogamer. De djupaste profilerna sträcker sig 
ner till ca 14 m djup och är belägna i den yttre delen av området. 
 
Detta område är också trendområde för bottenfauna. Det föreslås därför att det tidigare 
undersökta området i Råneå skärgård blir ett nationellt område. 
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Figur 23 Föreslaget nytt nationellt område i Råneå skärgård. Utritade gränser är endast ett grovt förslag. Röda 
punkter anger data från äldre inventeringar år 1991 och 1999 (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKU-
projektet (Wennberg och Lindblad 2006). 
 

Tack 
 
Vi har från samtliga kustlän och flera andra personer och institutioner fått information om 
övervakning av vegetationsklädda bottnar. Vi tackar alla för deras medverkan. 
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