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Försämringar på gång

Miljöstatusen har försämrats i flera områ-
den sedan ifjol. Orsaken är i vissa fall 
låga syrekoncentrationer i bottenvattnet, 
medan det i andra fall är förändringar i 
artsammansätningen som ligger bakom 
försämringen. Bedömningarna baseras 
främst på mätningar från områden som 
ingår i löpande nationella och regionala 
övervakningsprogram. Här är det viktigt att 
tillägga att det finns många syrefria områ-
den med livlösa bottnar där ingen regel-
bunden övervakning av bottenfauna sker, 
som exempelvis på många djupare bottnar 
i Egentliga Östersjön. Det finns dessutom 
många lokalt belastade recipientområden 
som inte ingår i den nationella-regionala 
miljöövervakningen, och som därför inte 
heller ingår i denna redovisning.

västkusten

Statusen i innerskärgården och fjordarna 
på västkusten visar en stor variation. Den 
var hög i Gullmarsfjorden, dålig i Koljöfjor-
den och otillfredställande i Havstens-
fjord. I norra delen av Havstensfjord samt 
på flera platser i Koljöfjorden saknades 
makroskopiskt liv. Statusen i Havstenfjord 
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Miljöstatus för stationer och områden där 
provtagning utförs inom löpande miljööver-
vakningsprogram och klassning kunnat göras. 
Cirklar anger att områdena är klassade enligt 
bedömningsgrunden för mjukbottenfauna. 
Kvadrater anger klassning av stationer enligt 
expertbedömning, eftersom provtagningspro-
grammen i dessa områden ännu inte hunnit 
anpassas till de nya bedömningsgrunderna. 
i denna grupp ingår också sex områden där 
undersökningarna utförts med sedimentprofil-
kamera, en metod som är föreslagen att ingå i 
bedömningsgrunderna.
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har försämrats jämfört med året innan 
och Koljöfjorden har tendens till samma 
sak. Fjordarna innanför Orust och Tjörn 
i södra Bohuslän uppvisar en försämring 
av miljöstatus under de senaste fem åren. 
Detta är framförallt märkbart vid Galterö 
utanför Stenungsund där statusen försäm-
rats från god till måttlig. En bidragande 
orsak till fjordarnas variation i status är att 
en del av dem tenderar att drabbas av låga 
syrekoncentrationer i bottenvattnet då inte 
inflöde av syrerikt vatten skett på länge.

Områdena vid kusten och i ytterskär-
gården från Lysekil till Göteborg visar en 
liknande negativ utveckling. Här har statu-
sen i många fall sjunkit ned till nivån mått-
lig. För områdena norr och söder om detta 
område, det vill säga i norra Bohuslän och 
Halland, finns därmot inga tydliga tenden-
ser de senaste fem åren och statusen är 
övervägande god, även om det finns många 
lokaler som endast når nivån måttlig. 
Öresund och Skälderviken har god status 
som till och med har ökat det senaste året 
i Skälderviken. Även Laholmsbukten visar 
tecken på förbättring efter att tidigare ha 
befunnit sig i perioder av syrebrist, senast 
2002, och statusen är nu god-måttlig. 

Det öppna havet i Skagerrak uppvisar 
inte någon trend. De tre nordliga loka-
lerna håller god miljöstatus. Lokalen i 

södra Skagerrak utanför Marstrand varie-
rar mycket över tid, men har under de tre 
senaste åren haft en positiv utveckling 
och når också nivån god 2007. I Kattegatt 
har samtliga tre utsjölokaler en negativ 
utveckling, och statusen har försämrats 
från god till måttlig. Orsaken är framförallt 
en allmän minskning av antalet arter och 
individer snarare än en ökning av andelen 
störningståliga arter.

Generellt är BQI i Västerhavet högre 
bland lokalerna belägna i öppet hav jämfört 
med kust- och fjordlokaler. Ett högre artan-
tal i öppet hav drar upp BQI där jämfört 
med kust- och fjordlokalerna. 

Egentliga östersjön

Bottenfaunan i Egentliga Östersjöns natio-
nellt övervakade områden har god ekolo-
gisk status, utom utanför Västervik där 
statusen är dålig. Orsaken är att området 
är relativt djupt, och under de senaste åren 
har syresituationen varit extremt dålig. 

Kust- och skärgårdsområdena i Stock-
holms, Södermanlands och Gotlands län 
har god status. Gryts skärgård i södra 
Östergötland bedöms också ha god status, 
medan S:t Annas skärgård i norr endast 
når måttlig status. Orsaken till den lägre 
statusen är sannolikt påverkan från Motala 
Ström och Söderköpingsån. 

I många fall finns tecken på att BQI 
minskat med tiden. På fyra av fem statio-
ner i Stockholms skärgård där tidigare 
data finns var BQI lägre år 2007 än i slutet 
av 1980-talet. Försämringen beror bland 
annat på att bottendjursamhällena nu i 
högre grad består av relativt tåliga arter. 
Miljöstatusen i området är dock fortfa-
rande god. Även i Asköområdet var BQI 
värdena högre under 1980-talet än nu, även 
om statusen fortfarande är god. Uppgång-
en 2005 och 2006 var delvis orsakad av en 
ökning av antalet vitmärlor. År 2007 hade 
dock BQI-värdet åter fallit tillbaka. 
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STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

n Miljöstatusen hos bottenfaunasamhället i 
Stockholms skärgård har försämrats sedan 
slutet av 1980-talet på majoriten av de fem 
stationer där äldre data finns att tillgå. De lägre 
BQi-värdena 2007 beror bland annat på att 
bottendjurssamhällena nu i högre grad består 
av relativt tåliga arter med låga indexvärden. 
Miljöstatusen är dock fortfarande god.
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KATTEGATT – ÖPPET HAV

n Bottenfaunasamhällets miljöstatus i form 
av BQi har försämrats sedan 2002 på de tre 
övervakade stationerna i öppna havet i Katte-
gatt, och når nu endast nivån måttlig. i väster-
havets mångfald av arter kan det vara svårt att 
urskilja enskilda arters roll i sammanhanget, 
och minskningen av BQi är nog snarare relate-
rad till en allmän minskning av art- och individ-
antal i området.

Stor cylinderros (Pachycerianthus multiplicatus), 
en västkustart som lever på minst 40 meters djup.
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o BQi i asköområdet i norra egentliga 
Östersjön har minskat över tiden, men når 
fortfarande nivån god. uppgången i BQi 2005 
och 2006 var delvis orsakad av en ökning av 
vitmärlor, som dock avbröts igen 2007 och 
BQi-värdet föll tillbaka.
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Vid Gotland, där jämförelser kan göras 
med tillståndet på 1920-talet, har statusen 
blivit sämre, trots att fler taxa har hittats på 
senare år jämfört med 1920. Detta beror på 
att området idag i högre grad domineras av 
föroreningståliga arter. Området når dock 
fortfarande gränsen för god status.

bottniska viken

I Bottniska viken var den övergripande 
bilden av miljöstatusen 2007 relativt likar-
tad som året innan. Samtliga utsjöområden 
har nu god status, sedan även klassningen 
av Norrbyns utsjöområde höjts ett steg. I 
de kustnära områdena däremot är situa-
tionen sämre. Endast Gaviks- och Edsät-
terfjärden samt Holmöområdet når upp till 
god status, efter att ha höjts ett steg sedan 
föregående år. Flera av de andra kustområ-
dena når bara måttlig status, och Norrbyns 
kustområde har otillfredsställande status. I 

Råne/Harufjärden i nordligaste i Bottenvi-
ken är miljöstatusen till och med dålig. De 
relativt låga statusklassningarna som gäller 
på många håll i de kustnära områdena är i 
huvudsak ett resultat av de kraftiga tillba-
kagångarna av den tidigare dominerande 
vitmärlan Monoporeia affinis kring mille-
nieskiftet. Dessförinnan skulle samtliga 
delområden ha klassats med god status. Ett 
exempel på detta är Söderhamnsområdet, 
där miljöstatusen i kusten inte återhämtat 
sig efter sänkningen. I Söderhamns utsjö-
område är värdena däremot högre, och 
statusen klassas där som god.

o i Söderhamnsområdet visar miljöstatusen 
i de kustnära delarna inga tydliga tecknen på 
återhämtning efter sänkningen vid millennie-
skiftet. i utsjöområdet är värdena däremot 
högre, och statusen klassas där som god. 
Den uteblivna återhämtningen i det kustnära 
området är till stor del ett resultat av att vitmär-
lans låga antal kvarstår efter kraschen vid 
millennieskiftet.

o Miljöstatusen i form av BQi på en av loka-
lerna vid gotlands ostkust är lägre idag än i 
början av seklet, trots att fler olika taxa hittas 
nu. Förändrad artsammansättning är en viktig 
orsak till de lägre BQi-värdena nu. Statusen 
når dock fortfarande nivån god.

vitmärla, (Monoporeia affinis).
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n Bottniska vikens bottenlevande djur sållas 
fram ur leran.




