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Extremt skilda förhållanden längs 

Sveriges kust gör miljötillståndet för 

bottensamhällena svåra att jämföra med 

varandra. Arbetet med att ta fram fung-

erande bedömningsgrunder för mjukbot-

tenfauna har dock kommit mycket långt. 

Årets rapportering bygger för första 

gången på en redovisning med det nya 

miljökvalitetsindex som utgör grunden 

för jämförelsen.

 Till skillnad från de fl esta andra länder 
karakteriseras Sveriges långa kuststräcka av 
en extrem salthaltsgradient. Utanför norra 
Bohusläns kust råder rent marina förhål-
landen, medan man i Haparanda skärgård 
har nästan sötvatten. Detta förhållande 
avspeglas tydligt i djurlivet i havets ojäm-
förligt vanligaste miljö; de mjuka sand- 
och lerbottnarna. Såväl antalet arter som 
artsammansättningen påverkas kraft igt av 
dessa skillnader i salthalt. 

Stora skillnader

I Skagerrak fi nner man ungefär tusen olika 
arter, varav ca en tredjedel är bottenlevan-
de. Redan i södra Östersjön fi nns endast ett 
hundratal kvar. Artantalet minskar sedan 
alltmer norrut längs Östersjökusten. 

I Västerhavet fi nns endast marina arter, 
vilkas antal minskar starkt när man passe-
rar in genom Öresund. I stället tillkom-
mer brackvattensarter och längre norrut 
djur från sötvattensmiljöer. I Bottenviken 
saknas marina djur nästan helt och havs-
området domineras av sötvattensarter. 

BQI sammanfattar allt

Dessa skilda förhållanden gör att det blir 
ovanligt svårt att jämföra miljötillståndet 
mellan olika områden. Arbetet med att ta 
fram bedömningsgrunder för EUs vatten-

direktiv har dock resulterat i ett gemen-
samt jämförbart mått. 

För varje lokal beräknas ett sammanfat-
tande miljökvalitetsindex, BQI – Benthic 
Quality Index - för mjukbottenfauna. Det 
är uppbyggt av tre faktorer; proportionen 
mellan känsliga och toleranta arter, antal 
arter och antal individer. Låg diversitet 
ger låga indexvärden, men gränsvärdena 
för de olika statusklasserna har defi nierats 
med hjälp av gamla data från områden med 
god till hög status och med hänsyn till den 
naturliga variationen i olika områden.

Kompletterande metod

På västkusten kompletteras den vanliga 
provtagningen med undersökningar med 
sedimentprofi lkamera i utvalda områden 
som oft a drabbas av syrebrist. Fördelarna 
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En illustration av bottendjursamhällen längs en gradient av ökad stress från vänster till höger, 

samt sedimentprofi lbilder av motsvarande tillstånd. Intervallen inom de olika tillståndsklasserna är 

preliminära och beroende på vattendjup.
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oxiderat

TILLSTÅNDSKLASSNING MED SEDIMENTPROFILKAMERA

Mjukbottenfauna
Djursamhället på de mjuka bottnarna 

är ett lämpligt ekosystem för miljööver-

vakning. Djuren är relativt långlivade och 

mer eller mindre stationära som vuxna. 

Det gör att samhället påverkas av den 

miljö som råder på platsen och således 

kan ge värdefull information om olika sor-

ters stress, som syrebrist eller miljögifter, 

som området utsatts för. Metoderna för 

programmet är kvantifi erbara (antal arter, 

antal individer samt biomassa), väl ut-

provade under årens lopp, och taxono-

min är relativt välkänd. Dessa underlag 

används sedan för att beräkna BQI för 

de olika lokalerna.

FAKTA
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Svenska utsjöområden visar generellt god 

status. Undantagen är Norra Kvarken som 

klassats till måttlig och djupområdena i Egent-

liga Östersjön, där syresituationen kraftigt har 

försämrats, liv saknas och statusen följaktligen 

är dålig.

Kustområden i Västerhavet och Egentliga 

Östersjön har generellt god status, förutom 

många av västkustens fjordar som uppvisar 

sämre status. Lokalerna i Västerhavet visar en 

negativ trend, i motsats till lokalerna i Egentliga 

Östersjön, där fl era förbättringar kan noteras. 

Undantaget är Gotlands kustvatten, som verkar 

vara på väg ur god till måttlig status. I Bottniska 

Viken mår kustområdena sämre. Orsaken är 

framför allt att den känsliga vitmärlan minskat 

mycket kraftigt inom stora områden de senaste 

tio åren. I Rånefjärden har den försvunnit helt, 

och områdets status klassas som dåligt. 

är att det går snabbt att ta många fotogra-
fi er över ett större område och att doku-
mentationen sker utan större påverkan på 
bottnen.

Tekniken kan liknas vid ett omvänt 
periskop, som tränger in i sedimentet 
och tar en A4-stor bild av bottnen. Bilden 
genomgår sedan en digital analys, där 
djurens aktivitet i och på sedimentet analy-
seras och en bedömning görs av hur djupt 
syret har trängt ner i sedimentet. Ett miljö-
kvalitetsindex, direkt jämförbart med BQI 
kan då beräknas. Metoden är föreslagen att 
ingå i bedömningsgrunden för mjukbot-
tenfauna.

På följande sidor presenteras statu-
sen för de olika havsområdena i närmare 
detalj. S

LÄSTIPS

Bedömningsgrunden för mjukbottenfauna, 
http://www.vattenportalen.se/docs/Bedomnings-
grund_BQI_20070411.pdf

Karta över stationer och områden där provtagning utförts

inom miljöövervakningsprogrammet och 

klassning kunnat göras. Färgsättning enligt 

Vattendirektivets skala för miljöstatus. 

Cirklar anger att områdena är klassade enligt 

Bedömningsgrunden för mjukbottenfauna. 

Romber indikerar att undersökningen utförts med 

sedimentprofilkamera, en metod som är föreslagen att 

ingå i bedömningsgrunderna.

Kvadrater anger klassning av stationer enligt expertbedömning 

eftersom provtagningsprogrammen i dessa områden

ännu inte hunnit anpassats till de nya bedömningsgrunderna.
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 Västkusten har en mycket hög diversitet. 
Närmare femtio olika arter och över tusen 
individer kan hittas i ett enda bottenprov. 
Fram till 2006 har 335 olika taxa registrerats 
i proverna. 

Västerhavsprogrammets lokaler skiljer 
sig markant åt vad gäller artsammansätt-
ning, beroende på om de är placerade i 
öppet hav, vid kust eller i fj ord. 

Hav och kust

Lokalerna i öppna havet har ett stort 
inslag av grävande depostionsätare, vilket 
är utmärkande för områden med en lugn 
sedimentationsmiljö. Exempel på grävan-
de depositionsätare är sjöborren Brissopsis 
lyrifera och havsborstmasken Heteromas-
tus fi liformis.

Lokalerna längs kust- och ytterskärgård 
domineras av arter som trivs på bottnar 
med god vattenomsättning där vatten-
massan innehåller rikligt med organiskt 
material. Här är det en fördel att vara 
suspensionsätare (fi ltrerare). En mycket 
vanligt förekommande suspensionsätare är 
ormstjärnan Amphiura fi liformis.

Miljöstatusen är god i både hav- och 
kustlokaler. Dock kan man se en nega-
tiv trend sedan 2002 i samtliga områden. 
Generellt har kustlokalerna också lägre 
BQI-värden än havslokalerna.

Ett exempel på en tillfällig störning som 

gav utslag på 2004 års provtagning är en 
lokal belägen innanför Väderöarna. Vid 
provtagningens fyra bottenhugg var tre 
nästan helt utan djurliv. Det fj ärde hugget 
och närliggande lokaler var dock rika på 
liv, vilket tyder på att det ej rörde sig om 
någon utbredd miljöstörning. Trolig orsak 
var att huggen hamnat på fl äckar som var 
mekaniskt påverkade av fi skeaktivitet. I 
området bedrevs ett intensivt burfi ske eft er 
havskräft a vid provtagningstiden.

Fjord

Bland de mer skyddade lokalerna i inner-
skärgård och fj ordar är depositionsätande
arter både i och ovanpå sedimentet det 
dominerande inslaget i faunan.
 Västkustens innerskärgård och fj ordar 
har generellt lägre miljöstatus än områ-
den längre ut till havs, och fl era lokaler har 
försämrats de senaste åren. Bottenkvalite-
ten i delområdena Skälderviken, Laholms-
bukten och Öresund har hela tiden varit 
relativt stabil medan fj ordarna i Skagerrak 
har visat på en större variation. 

Alla dessa områden är kända för att 
drabbas av låga syrekoncentrationer i 
bottenvattnet under kortare eller längre 
perioder. I Skagerraks fj ordar gör trösk-
larna i inloppen att vattnet stängs in. Det 
leder till syrefattiga miljöer om inte årliga 
stormar ordnar infl öden av friskt vatten. 

I Kattegatt är det en kombination av hög 
kvävetillförsel och den kraft iga skiktning 
som uppstår när de sötare vattenmassorna 
från Östersjön möter det saltare vattnet i 
Kattegatt som kan ge upphov till syrebrist 
vid botten.

Hakefj orden har haft  måttlig miljöstatus 
sedan 2004. Höga tätheter av den oppor-
tunistiska havsborstmasken Scalibregma 
infl atum i kombination med en minskning 
av antalet arter gav lokalen dess låga status. 
Dock kan man se en förbättring under 2006 
då havsborstmasken minskat i antal och 

VÄSTERHAVET

En sjöborre fotograferad med 

sedimentprofi lkameran.
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EGENTLIGA ÖSTERSJÖN

 Egentliga Östersjön karaktäriseras 
av sin permanent skiktade vattenmassa. 
De övre vattenlagren, ner till 60–80 m, 
är sötare än det salta och tunga djupvatt-
net. Utbytet mellan dessa vattenmassor är 
mycket dåligt. 

Syrebrist på djupen

Djupvattnet är därmed beroende av den 
sporadiska tillförseln av syrerikt väster-
havsvatten för att högre liv ska kunna 
fi nnas. Under perioder utan infl öde tar 
syret sakta slut i djupområdena. Denna 
process går numera snabbare eft ersom 
övergödningen orsakar större sedimen-
tation, och mer syre således används vid 
nedbrytningen.

Salthaltssprångskiktets läge har varierat 
genom århundradena beroende på varia-
tioner i mängden tillfört havs- respektive 
sötvatten. Detta påverkar djurlivet i djup-
hålorna. 

Figuren visar djuputbredningsgränsen 
för bottendjur i Västra Gotlandsbassäng-
en sedan mitten av 60-talet, med enstaka 
värden från tidigare år. Under 60- och 70-
talet var samtliga djur på större djup än 
60-80 meter utslagna av syrebrist. Under 
1980-talet, då inga stora saltvatteninfl öden 
förekom och nederbörden var riklig, sänk-
tes salthaltssprångskiktet med ca 20 meter. 
Detta gjorde det möjligt för bottendjuren 
att kolonisera tidigare livlösa bottnar. Salt-
vatteninbrotten 1993-94 och den minskade 
nederbörden resulterade i att språngskik-
tet åter förstärktes. När syret i djupvattnet 
väl förbrukats försvann djurlivet på nytt 
från de djupa bottnarna. 

Idag har vi en situation liknande den 
under 1970-talet, då vi inte hittar några 
djur under 80 meters djup. Samtliga djup-
hålor är således klassade för dålig status.
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Maximalt djup för bottendjur

BQI-värdet ligger strax under gränsen till 
god status.

Bottenkvaliteten i Koljöfj orden är klas-
sad som otillfredsställande och fl era av 
stationerna i området saknar makrosko-
piskt liv till följd av att syrebrist oft a före-
kommer i bottenvattnet. Situationen är 
likartad i Havstensfj ord som klassas som 
måttlig. 

Analyser av bottenfaunan från provtag-
ningslokalen Hågarnskären i Gullmarsfj or-
den visar att där har varit en god till måttlig 
miljöstatus sedan slutet av 1970-talet. Dock 
ser man en negativ trend där lägre BQI-
värden har blivit mer frekventa från slutet 
av 1980-talet. Eft er 1997 kan man se en 
tydlig nedgång i lokalens miljöstatus, men 
det är svårt att avgöra om området blev 
påverkat av den omfattande syrebristen i 
fj orden i slutet av 90-talet, då Hågarnskä-
ren endast har ett djup på 34 m och syre-
brist främst påverkar de djupare delarna i 
fj ordarna. S
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Programmet 
Övervakningsprogrammet för bottenfau-

nan i Västerhavet är sedan 2002 samord-

nat mellan Naturvårdsverket, Bohusläns 

Vattenvårdsförbund och länsstyrelserna. 

Vissa av provtagningslokalerna har un-

dersökts sedan 1970-talet, men många 

nya tillkom i och med omläggningen. 

Programmet omfattar 30 stationer 

fördelade på hav, kust och fjord. De 

provtas årligen med 0,1 kvadratmeter 

stora hugg i maj, 2 eller 4 replikat på 

varje station. Som ett komplement in-

går sex områden som ofta är utsatta för 

låga syrekoncentrationer i bottenvattnet. 

Dessa undersöks genom fotografering 

av sedimentprofi ler. I varje område förde-

las 12 stationer slumpvis med 4 replikat 

på varje station.

FAKTA
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TROSA

NYKÖPING

OXELÖSUND
Ekologisk status

hög

god

måttlig

otillfredsställande

dålig

Risöområdet

Marsviken

SÖDERMANLAND

Programmet 
Övervakningsprogrammet har bedri-

vits i samma form sedan 1994, men 

de fl esta stationer har provtagits sedan 

1970- eller 1980-talen. I ett intensivom-

råde mellan Askö och Landsort fi nns 25 

stationer placerade, medan resterande 

39 stationer är spridda över hela den 

svenska ekonomiska zonen i Egentliga 

Östersjön. De provtas årligen med 0,1 

kvadratmeter stora hugg i maj, 1–5 re-

plikat på varje station.

Under 2006 insamlades dessutom på 

uppdrag prover från ett stort antal sta-

tioner i Södermanlands och Gotlands 

läns kustområden.

Programmet har inför 2007 års prov-

tagning ändrats för att mer efterlikna 

programmet för Bottniska viken.

FAKTA

Södermanlands skärgård

I Asköområdet skedde stora förändringar 
under 1970-talet när den starka dominan-
sen av vitmärla bröts till förmån för öster-
sjömusslan. Denna utveckling fortsatte 
under början av 1980-talet, vilket avspeglas 
i de sjunkande BQI-värdena. Sedan dess 
har förändringarna varit mindre. Under 
2000-talet minskade statusen i området 
men har under de senaste åren förbätt-
rats, huvudsakligen eft ersom vitmärlan 
åter ökat. Det kan bero på de minskade 
kvävehalterna vattnet, men även naturliga 
förändringar, såsom förändrat predations-
tryck, kan åstadkomma samma föränd-
ring. Hittills har området aldrig haft  lägre 
status än god.

Den ekologiska statusen var god i större 
delen av Södermanlands skärgård som 
specialundersöktes år 2006. Endast två av 
vattenförekomsterna, Marsviken och Risö-
området, hade måttlig status. I jämförelse 
med tidigare undersökningar vid Oxelö-
sund och Hartsö-Enskär under 1980-talet, 
har förhållandena förbättrats.

Gotlands kustvatten 

Under 2006 besöktes för femte gången de 
11 stationer runt Gotland som ursprungli-
gen undersöktes av Christian Hessle åren 
1920-23. 

Av fi guren framgår att den ekologiska 
statusen var högst under början på 80-talet 
medan de lägsta värdena, strax ovanför 

gränsen god-måttlig, uppmättes 2006. Det 
är oroande att statusen i det kustområde 
som rimligen borde vara minst påverkat 
uppvisar så låga värden. Risken är uppen-
bar att området hamnar under god status. 

I fyra av de 21 vattenförekomsterna 
besöktes mer än 5 stationer, vilket enligt 
bedömningsgrunden är minimum för att 
bestämma ekologisk status för området. 
Av dessa fyra uppnådde Fårösund endast 
måttlig status. Kappelhamnsviken, Östra 
samt Västra Gotlands mellankustvatten 
fi ck god status. S
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Fortsättning Egentliga Östersjön…

› I Asköområdet bröts vitmär-

lans dominans av Östersjö-

musslan på 1970-talet.
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 I Bottniska vikens öppna havsområ-
den resulterade klassningen för under-
sökningsområdena i god ekologisk status. 
Detta med undantag för områdena i Norra 
Kvarken där klassningen enligt bedöm-
ningsgrunden endast blev måttlig status. 
Inget av de skyddade områdena i kustzo-
nen nådde upp till god status. Samtliga 
klassades till måttlig, utom Rånefj ärden 
som har dålig ekologisk status.

Stora förändringar 

Översiktskartan på artikelns första uppslag 
ger endast en momentanbild av miljöför-
hållandena. För att förstå resultaten behövs 
kunskap om hur miljötillståndet förändrats 
över tiden. För tio år sedan skulle samtliga 
områden ha klassats med god ekologisk 
status. Sedan dess har bottenfaunasamhäl-
let i Bottniska viken ändrats radikalt. 

Den tidigare totalt dominerande vitmär-
lan Monoporeia affi  nis minskade drama-
tiskt i antal i de fl esta undersökningsområ-
den kring millennieskift et. Orsaken är inte 
klarlagd. Då vitmärlan klassas som käns-
lig enligt bedömningsgrunden har detta 
även fått återverkningar i klassningen av 
den ekologiska statusen i havsområdet. I 
Rånefj ärden, där vitmärlan helt försvun-
nit, blir genomslaget i klassningen särskilt 
stor och Rånefj ärdens status klassas därför 
som dålig.

Ny art expanderar

Samtidigt hade den nya havsborstmasken 
Marenzelleria viridis spridit sig till norr-
landskusten. Arten expanderade snabbt i 
antal i Bottenhavet i början av 2000-talet, 
men har de senaste åren tenderat att plana 
ut eller minska i fl era områden. Samti-
digt har en mindre omfattande spridning 

förekommit i Bottenviken. Där tycks dock 
processen gå mycket långsammare, och 
endast enstaka individer påträff as i under-
sökningsområdena.

Vid första anblicken kan det förefalla 
som om Marenzellerias expansion är en 
orsak till vitmärlans kraft iga nedgång. Så 
tycks dock inte vara fallet, då motsvarande 
minskning av vitmärla kan påvisas i områ-
den där havsborstmasken etablerades först 
senare, eller inte alls. Däremot torde etable-
ringen av Marenzelleria ha underlättats och 
påskyndats av vitmärlornas nedgång. 

Återhämtningen av vitmärla pågår, men 
det kommer att dröja ytterligare några år 
innan de uppnår tidigare nivåer. Längst tid 

tycks det ta i kustområdena kring Norr-
byn, där den ekologiska statusen inte varit 
högre än måttlig under de senaste sju åren. 
I detta område verkar vitmärlans tätheter 
ha planat ut på en markant lägre nivå än 
innan nedgången. S

BOTTNISKA VIKEN

Programmet 
Mjukbottenfaunan följs sedan 1995 i 

ett samordnat nationellt och regionalt 

övervakningsprogram med enhetlig me-

todik, rapportering och utvärdering av 

resultat. 

Provtagningsstationerna är placerade 

gruppvis inom större utvalda trendom-

råden, vanligen parvis placerade så att 

ett kustområde har ett närbeläget utsjö-

område på ungefär samma breddgrad. 

Detta ger en god bild av området och 

möjliggör tillförlitlig statistisk uppskatt-

ning av den lokala variationen. Områden 

lokaliserade till utsjön har 10 stationer 

per område medan områden i kustzo-

nen har 20 stationer. På varje station 

insamlas ett 10 kvadratdecimeter stort 

hugg per år under perioden maj–juni. 

Även resultat från kontrollprogram-

men för Holmöarna och Skelleftebukten 

ingår i analyserna.

FAKTA
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 Varje år i maj och juni tas prover på botten-

faunan i Bottniska viken.

 Den invandrade havsborstmasken Maren-

zelleria har spridit sig till norrlandskusten.
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