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kunna erhålla signifikans .
I syfte att förklara östersjömusslans

nedgång undersöks i turordning
kopplingar till;
1. förändringar i de abiotiska för-

hållandena, såsom salthalt och
temperatur.

2. förändringar i konkurrens-
eller predationsförhållanden.

3. förändringar i antropogena
utsläppsförhållanden av närings-
ämnen eller miljögifter.

salthalten kan förklara

Den första hypotesen utgår från att
förändringen är naturlig och relate-
rad till variationer i de abiotiska för-
hållandena. Under perioden 1980
–1995 har salthalten minskat i Bot-
tenhavet vilket märks tydligt i djup-
intervallet 50–174 m på station US2
i Bottenhavet, där den minskat med
ca 1 psu  (Kajrup1999). För öster-
sjömusslans del kan den minskande
salthalten i Bottenhavet vara en tänk-
bar förklaring, eftersom musslorna i
norra Bottenhavet lever nära sin
nedre salthaltsgräns. Eftersom
musslornas genomsnittliga storlek
inte har minskat i Norrbyområdet
kan kopplingen till minskande salt-
halt endast ha skett via reducerad
reproduktion eller minskad överlev-

mjukbottenfauna
Kjell Leonardsson
Institutionen för ekologi och geoveten-
skap/UMF Umeå universitet

Syftet med nuvarande uppläggning
av mjukbottenfaunaprogrammet är
att kunna relatera eventuella föränd-
ringar till den geografiska region där
påverkan ger synliga effekter. På
detta sätt underlättas lokaliseringen
av de källor som orsakar förändring-
arna, eftersom man med detta pro-
gramupplägg får kunskap om vilken
spridning effekterna har. De signifik-
anta avvikelser som kan upptäckas i
bottenfaunaprogrammet beror inte
nödvändigtvis på antropogena effek-
ter, utan en noggrannare analys krävs
för att finna orsakerna.

år 1998 inte avvikande

De signifikanta utfallen i testerna
(som redovisas i tabell 1) rör främst
data från utsjöområdena i det natio-
nella programmet. Den storskaliga
förändringen över tiden vad gäller
totalabundans och totalbiomassa
(främst vitmärla) beror på att abun-
dans och totalbiomassa var lägre
1997 jämfört med övriga år. Eftersom
djuren samlas in i maj–juni och inne-
håller flera åldersklasser innebär
detta att orsakerna till 1997 års ned-
gång finns att söka under 1995 eller
1996. Vitmärlans dynamik skiljer sig
mellan skärgårdsområden. Detta tol-
kas inte som någon antropogen på-
verkan eftersom inget av områdena
har något avvikande mönster i
utsläppsförhållanden. Inte i något av
testerna faller 1998 ut som något av-
vikande år.

östersjömusslan minskar

Östersjömusslan uppvisar en ned-
gång i Norrbyområdet sedan 1983.
Eftersom motsvarande längd på tids-
serier från andra referensområden
saknas kan det inte klarläggas om
nedgången är lokal i Norrbyområdet
eller om den även förekommer i an-
dra delar av Bottenhavet. Data från
Höga kusten indikerar dock att en
nedåtgående trend förekommer, åt-
minstone under perioden 1995–
1998. Test för en linjär nedgång med
tiden ger en hög förklaringsgrad,
men fyra år är på gränsen för att

fakta: övervakning av mjukbottenfauna
Provtagning av mjukbottenfauna har under 1998 utförts inom ramen för de samordnade
nationella och regionala mjukbottenfaunaprogrammen. Syftet med projektet är att
upptäcka eventuella förändringar i förekomst hos mjukbottenfaunan orsakade av ändrad
närsaltsbelastning eller miljögiftspåverkan. De kustnära områdena skall dessutom fungera
som referens till recipientkontroller.

Under 1998 utvärderades det regionala programmet och ett förslag (Leonardsson
1999) lades till framtida program i kustzonen. Det kustprogram som löper från och med
1998 inkluderar två kustområden i Bottenhavet och två i Bottenviken. Områdena i
Bottenhavet omfattar Höga kustenområdet (Gaviksfjärden-Edsätterfjärden) och Norrby-
området, medan områdena i Bottenviken omfattar Kinnbäck – Pite-Rönnskär samt Råne-
Harufjärden. Inom varje skärgårdsområde provtas 20 stationer. I sju utsjöområden provtas
10 stationer.

Provtagningarna har utförts årligen i maj–juni sedan 1995. Ett prov per station insamlas
med van Veen-huggare och proverna sållas genom 1mm såll.

Mängden östersjömussla (Macoma
balthica) i Norrbyområdet fortsätter att

minska, med endast enstaka
rekryteringstoppar sedan 1983.

The abundance and biomass of the
bivalve Macoma balthica has declined

since 1983, with the exception of
sparse recruitment pulses.

nad i det pelagiala larvstadiet.
Ett sätt att undersöka om klimat-

variationer kan ligga bakom ned-
gången är att jämföra med ett klimat-
index. Ett klimatindex som allt mer
börjar användas för att förklara
fluktuationer i såväl bottenfauna
(Tunberg och Nelson 1998) som i
pelagialvariabler(Lindahl et al. 1998,
Tunberg och Nelson 1998) är NAO
(the North Atlantic Oscillation).
Korrelationen mellan NAO-indexet
och östersjömusslans nedgång i
Norrbyområdet är dock ej signifi-
kant, vare sig för olaggade eller
tidslaggade NAO-index.

Den andra hypotesen kräver att
någon av konkurrenterna eller pre-
datorerna ökat i antal sedan 1983.
Ingen sådan ökning återfinns för nå-
gon av bottenfaunaarterna. Däremot
har mängden gers ökat, åtminstone
fram till mitten på 90-talet (Sand-
ström 1994). Om gersens popu-
lationstäthet ökat i sådan grad att det
halverat mängden östersjömusslor
borde dock även mängden vitmärla
och ishavsgråsugga ha minskat i an-
tal, eftersom dessa arter är mer aktiva
och tillgängliga för gersen än vad
östersjömusslan är. Någon sådan
minskning finns dock inte i Norrby-
området.

1980 1985 1990 1995
0

200

400

600

0

20

40

60

80

100

120

Ab
un

da
ns

 (i
nd

 m
-2

)

Biom
assa (g m

-2)

År

Abundans

Biomassa

Östersjömussla i Norrbyområdet



13BOTTNISKA VIKEN 1998

tabell 2.
Andel av mellanårsvariationen (r2) i östersjömusslans abundans och biomassa som
förklaras av en linjär nedåtgående trend i norra Bottenhavet. Testerna är gjorda på ln-
transformerade data. Hk avser Höga kustenområdet.

Östersjömussla Norrbyn Norrbyn Hk
1983–1998 1995–1998 1995–1998

Abundans 0.57* 0.91* 0.90* *  p<0.05
Biomassa 0.68* 0.01ns 0.90* ns p>0.05

vitmärlans embryonal-
utveckling

Ann-Kristin Eriksson,
Eva Håkansson, Brita Sundelin
ITM, Stockholms universitet

Under de fem år som vitmärlans
embryonalutveckling har studerats i
Bottniska viken har andelen missbild-
ade ägg och embryon minskat. Tidi-
gare  år har stationerna 26 och 27,
utanför Höga kusten, uppvisat lägre
frekvens än framför allt US5, belägen
i centrala Bottenhavet på 140 m djup.
Under 1998 har skillnaderna utjäm-
nats, och även station US5 uppvisade
låg frekvens av missbildade embryon.
Trenden är signifikant på station
N19, N25, US5. Andelen miss-
bildade embryon var oförändrad på
station 27 (s1).  Övriga embryovari-
abler som outvecklade/obefruktade
ägg och döda ägg skiljer sig ej mellan
stationer och år.

fekunditeten högre
under 1998

Fekunditeten (äggantal per hona)
uppvisar rumslig variation (s2).  Vid
station 27 utanför Höga kusten har
under tidigare år ett lägre äggantal
per hona noterats än vid de övriga
stationerna. Under 1998 uppvisade
samtliga stationer en hög fekunditet,
och station 27  var då inte skild från
övriga stationer. Variationen mellan
år är emellertid större än variationen
mellan stationer, och samtliga statio-
ner utom US5 följer samma mönster
(s2). Preliminära beräkningar indi-
kerar att vårblomningens kolinnehåll
styr tillväxten och i förlängningen
även fekunditeten, som är relaterad
till storleken på honan. Detta visar att
det är viktigt att studera och fastställa
samband mellan olika mätvaribaler i
övervakningsprogrammet.

förskjuten reproduktion

Vid provtagningen i februari har en
viss andel honor med mogna gonader
noterats. Könsmogna hannar före-
kommer också vid denna tid. Bägge
dessa företeelser talar för en förskjut-
ning i reproduktonsperioden på tre
till fyra månader. Normalt startar
nämligen gonadmognaden i augusti
och parningen sker i november i hela
Östersjön. Hannar ska normalt inte

tabell 1.
Resultat från de statistiska utvärderingarna av förändringar i ett antal variabler inom
bottenfaunaprogrammet på olika geografiska skalor. Med storskalig menas en förändring
över tiden som slår igenom i samtliga områden i hela Bottniska viken. Regionala
förändringar uppträder som olikheter i tidsutvecklingen mellan Bottenhavet och Bottenvi-
ken. Lokala förändringar är signifikanta när de enskilda undersökningsområdena inom
respektive havsbassäng skiljer sig åt över tiden. Signifikanta effekter (p<0.05) anges med
fet stil i tabellen.
Skala Variabel (frihetsgrader) Områdestyp F P

Storskalig Totalbiomassa Kust (F3,6) 0.76 0.55
Utsjö (F3,12) 6.95 0.01

Totalabundans Kust (F3,6) 1.56 0.29
Utsjö (F3,12) 4.83 0.02

Monoporeia affinis Kust (F3,6) 2.07 0.21
abundans

Regional Totalbiomassa Kust (F3,6) 2.31 0.18
Utsjö (F3,12) 6.37 0.01

Totalabundans Kust (F3,6) 1.88 0.23
Utsjö (F3,12) 6.64 0.01

Monoporeia affinis Kust (F3,6) 1.56 0.29
abundans
Macoma balthica Kust (F3,6) 0.76 0.59
biomassaa

Macoma balthica Kust (F3,6) 2.67 0.22
abundansa

Lokal Totalbiomassa Kust (F6,228) 0.89 0.51
Utsjö (F12,162) 0.40 0.96

Totalabundans Kust (F6,228) 1.86 0.09
Utsjö (F12,162) 2.79     <0.01

Monoporeia affinis Kust (F6,228) 2.44 0.03
abundans
Macoma balthica Kust (F3,114) 2.38 0.07
biomassa
Macoma balthica Kust (F3,114) 1.37 0.26
abundans

aStorskaliga förändringar hos östersjömusslan kan inte analyseras eftersom arten saknas i
Bottenviken.
(F3,6) anger antalet frihetsgrader för F-testet.

Vad gäller miljögifter skulle  flam-
skyddsmedel kunna vara en tänkbar
förklaring, eftersom dessa ämnen har
ökat i såväl sediment som i sill-
grissleägg (Sellström 1996). Tillför-
seln av dessa ämnen har dock avtagit
något sedan 1992.  Eftersom inga
lokala utsläpp av miljögifter före-
kommer i Norrbyområdet bör en
miljögiftseffekt med stor sannolikhet
yttra sig som en mera storskalig

effekt. Detta verkar dock inte vara
fallet eftersom östersjömusslan i
södra Bottenhavet snarare ökar än
minskar i mängd (Mo 1999).

Slutsatsen är att salthalten tycks
vara den mest troliga orsaken till
östersjömusslans nedgång i norra
Bottenhavet. Mekanismen verkar
vara en negativ inverkan på östersjö-
musslans reproduktion eller rekryte-
ring.


