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Diversitetsmått används åter idag, då de förenklar all 
information om arters förekomst och deras mängd till en 
siffra. Detta kan vara vanskligt, särskilt när siffrorna sedan 
används för att jämföra olika system. De vegetationstäckta 
bottnarna är det artrikaste ekosystemet i Östersjön. Denna 
mångfald blir lätt enfald vid indexering enligt de gamla, 
redan på 70-talet övergivna, men nu återupptagna diver-
sitetsmåtten. 

Grafisk gestaltning kan vara en väg
För att kunna bibehålla all den information som kan utläsas 
av arternas förekomst, djupfördelning, täckningsgrad och 
biomassa måste vi försöka finna nya vägar. Ett sätt kan vara 
att grafiskt gestalta hur vanliga arterna är och hur mycket 
de bidrar till ekosystemets struktur och funktion. 

Detta illustreras i frekvenskurvan på nästa sida (figur 22). 
Den avtagande kurvans karakteristik ger oss information 
om dominansförhållanden i området. Vi kan direkt avlä-
sa hur många arter vi funnit, vilka arter som bidrar mest 
till biomassan och vilka som är vanligast förekommande 
i proverna. 

Även förändringen med tiden från 1974/75 jämfört med 
90-talet och senare har inkluderats i figuren. Här ser man 
både förändringar bland de få arter som är vanligt före-
kommande och förändringar i den långa svansen av arter 
som förekommer i små eller ringa mängder. Denna svans 
av arter kommer helt naturligt att växa länge. Ju fler prover 
som tas i ett område desto fler ovanliga arter kommer att 
registreras. 

Artmångfalden är viktig att följa

Miljöövervakningen är främst intresserad av den första 
delen av kurvan i försöken att upptäcka storskaliga föränd-
ringar som kan ställas i relation till miljöförändringar.

Av de ca 65 växtarter som hittills hittats inom miljööver-
vakningen i Asköområdet bidrar endast 5 arter regelbundet 
med nämnvärda andelar till den totala biomassan. Något 
fler arter förekommer i mer än 25 % av proverna. Reste-
rande arter förekommer i lägre frekvens. Kan man då inte 
hoppa över alla dessa?  Så enkelt är det tyvärr inte. 
Artlistan i figur 22 speglar den typ av lokaler som undersöks. 
I Asköområdet slumpades dessa ut redan på 1970-talet och 
prioriterade hårda klippbottnar framför sandiga och mjuka 
bottnar. Kärlväxterna är därför underrepresenterade i figu-
ren. För att få en komplett bild av förekomsten av arter i 
området måste den kvantitativa provtagningen utökas med 
fler mjukbottnade lokaler. Kärlväxterna finns dock med i 
miljöövervakningens dykskattningar, då djuputbredning 
och täckningsgrad görs på många fler lokaler. 

Vi vill även kunna följa etableringen av nyinvandrade 
arter. Vanligen dyker dessa först upp i den nedre delen av 
svansen, för att senare eventuellt öka i förekomst.  

Det är också viktigt att följa artmångfalden för att få 
kunskap om ekosystemets förändring. Både genom att 
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π Klintpallen på Gotland med sina blandade bottnar är ett av de artri-
kaste områdena i Östersjön. Här visas blåstång och på stenarna i mitten 
fintrådiga alger som brunslick och grönslick samt några snäckor. 
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studera den generella fördelningen av de vanligaste arterna, 
men även för att försöka finna andra arter som kanske bätt-
re återspeglar förändringar i miljön. Det ger också möjlig-
heten att upptäcka arter som kan användas som typarter för 
områdesindelningar eller bedömningar enligt habitat- och 
vattendirektiv. 

Utveckling sedan 1970-talet
För att göra frekvenskurvan något mer läslig har de 15 
vanligast förekommande arterna illustrerats i figur 22b. 

Blåstång är från biomassan sett den mest betydelsefulla 
arten i proverna. Dess förekomst varierar kraftigt över åren 
– från mycket höga medelvärden på 1970-talet till mycket 
låga i början av 1990-talet, och åter höga i slutet av förra 
seklet. Vad som orsakade nedgången är inte riktigt klart. En 

del observationer tyder på att det är normala populations-
fluktuationer. Försvinnanden är i allmänhet lokala. Det 
händer att delar av beståndet försvinner på ett ställe, men 
på samma djup förekommer de i stor mängd bara tio meter 
längre bort. Dykobservationer från flera lokaler i Asköom-
rådet, och på andra håll längs kusten antyder generellt sett 
att förekomsten av blåstång tycks öka de senaste åren. 

De ettåriga arterna ullsläke och brunslick förekommer 
med hög frekvens i proverna. Ullsläke har haft en konstant 
förekomst under alla år och bidragit med mycket biomassa. 
Brunslick är frekvent, men något varierande. Mest beroen-
de på om det varit en varm eller blåsig säsong innan prov-
tagningen från mitten av augusti till september. 

Den fleråriga rödalgen gaffeltång eller kräkel tycks ha 
ökat något i proven under åren. Dess följeslagare framför 
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π Figur 22. Förekomst av växtarter i kvantitativa prover från Asköområdet åren 1974–75, 
1990 samt 1993–2003.

a) Fördelning av alla hittade växtarter enligt förekomstfrekvens och medelbiomassa.  
Arterna är ordnade i fallande biomassaandel. 
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allt på de djupare bottnarna, rödbladings-arterna, tycks 
däremot ha minskat något, men trenden är inte helt tydlig. 
Däremot har den fleråriga rödalgen rödris minskat under 
hela 90-talet fram till nu. Rödrisets minskning observe-
rades också av dykarna vid skattningarna av djuputbred-
ning och täckningsgrad. Förutom gaffeltång har rödalgen 
fjäderslick ökat något de senare åren.

Den fleråriga fjäderslick är mycket vanlig kring Gotland, 
där ullsläke  är något mindre vanlig. Ökningen av fjäder-
slick i Asköområdet kan därför indikera bättre förhållan-
den jämfört med början av 90-talet. Å andra sidan har ju 
”renlevnadsarterna” som rödris och i viss mån rödbladen 
minskat något. Idag känner jag inte till orsaken till dessa 
förändringar.  

Helheten är nödvändig
Vi får omedelbart problem den dag då vi väljer en eller ett 
fåtal arter som modell i hopp om att finna klara och enkla 
bedömningsgrunder för miljökvaliteten inom ramen för 
Vattendirektivet. En radikal nedskärning inom provtag-
ningen, där alla arter som inte bidrar nämnvärt till struk-
turen tas bort, skulle medföra att flertalet arter som säger 
något om utvecklingen i Östersjön inte längre skulle följas. 
Vi har då endast ett mycket trubbigt instrument kvar för att 
bedöma huruvida det nu blir bättre eller sämre. Vi bör nog 
se på helheten och även försöka finna de arter som indike-
rar de förändringar som vi vill studera. Ett sätt vore att även 
inkludera djuren i miljöövervakningen av de vegetations-
klädda bottnarna. Först då kommer vi att kunna beskriva 
hela biodiversiteten i detta, högst levande ekosystem.

De 15 vanligaste arterna
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π b) Detalj med de 15 vanligaste växtarterna.

√  En annan sorts grafisk 
presentation av de vege-
tationsklädda bottnarna. 
Här syns de två vanliga 
rödalgerna kräkel, som är 
flerårig och ullsläke, som 
ser ut som ulliga tussar. 
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