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ringen mellan två mätpunkter över
tiden är linjär. I verkligheten avviker
värdena från den räta linjen och års-
skattning får då ett fel av okänd stor-
lek. Ett sätt att minska felets storlek
är att mäta oftare. Om däremot en
del av orsaken till variationen över
tiden faktisk beror på att vatten-
massan rör sig, dvs att en geografisk
komponent finns i variationen, så är
inte ett frekventare mätprogram all-
tid den bästa lösningen på problemet.
Om den geografiska komponenten
är stor kan provtagning på flera när-
liggande stationer, när fartyget ändå
är på plats, fånga in en stor del av
variationen.

få studier gjorda

De flesta pelagiala variabler uppvisar
en tydlig årstidsdynamik som vi idag
känner rätt väl. Storleken på den geo-
grafiska variationen och om den är av
sådan storlek att man bör ta hänsyn
till den i ett provtagningsprogram är
okänd. Få studier har tidigare genom-
förts i Östersjön som syftar till att
kvantifiera den geografiska variatio-
nen. Våren 1986 genomfördes dock
en stor studie med arbetsnamnet PEX

86 i centrala Egentliga Östersjön
(ICES 1994). Resultaten visade på en
betydande geografisk variation för
de flesta pelagiala variabler, främst
orsakade av variationer i hydrografi-
ska mönster.

maximal variation under våren
Våren är den period under året då de
flesta pelagiala variabler uppvisar
maximal temporal variation. När vår-
blomningen inleds i slutet av april
eller början av maj i norra Botten-
havet sker en kraftig ökning av växt-
planktonproduktionen och halten
klorofyll i ytvattnet. Temperaturen
stiger och halten oorganiska när-
salter sjunker markant.

Projektet fångade inte upp hela
vårblomningsperioden, utan inled-
des under maximal produktion. Stu-
dien representerar därför inte fullt
ut den maximala temporala variatio-
nen under året för samtliga variabler.
Exempelvis hade produktionen av
kiselalger startat veckan innan prov-
tagningen inleddes, varför kisel-
halterna vid provtagningens början
inte representerade halten i
vinterförrådet.

en station räcker inte!

Den geografiska variationen är bety-
dande för samtliga studerade varia-
bler. För flertalet av variablerna utgör
den ≥50% av variationen. När kom-
ponenten TidxStation utgör en hög
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Den geografiska variationen för
många pelagiala variabler i utsjön är
betydande under vårblomningsperio-
den.  Provtagning på flera närlig-
gande stationer under denna period
skulle kunna minska osäkerheten i
resultaten. Det visar en undersökning
som gjordes under 1998. Resultaten
är viktiga nu när miljöövervaknings-
programmen ses över.

De nationella marina miljööver-
vakningsprogrammen syftar till att
ge underlag för beskrivning av stor-
skalig påverkan av havsområdet. En
förutsättning för att kunna dimensio-
nera ett provtagningsprogram som
ska kunna upptäcka storskaliga för-
ändringar är att man känner till osä-
kerheten i medelvärdesskattningen.
Beroende på vilken typ av medel-
värdesskattning som används krävs i
viss mån olika provtagningsstrate-
gier.
1. Årsintegrerade värden används för va-
riabler såsom växtplankton och
primärproduktion. De högproduk-
tiva perioderna under året är de som
bidrar mest till  osäkerheten i det
integrerade värdet.
2. Årsvärden används  för variabler
som exempelvis
a) syre, som riskerar att nå kritiska
värden en viss tid på året
b) kväve och fosfor, som uppvisar
stabila värden under vinterhalvåret,
då halterna är som högst.

I denna artikel fokuserar vi på vil-
ken typ av information som behövs
för att undersöka hur provtagnings-
strategin för att erhålla års-
integrerade värden lämpligen bör se
ut. Provtagningsstrategin för att er-
hålla årsvärden är idag relativt klar-
lagd, och berörs därför inte här.

Ett problem med skattningen av
osäkerheten i det årsintegrerade
medelvärdet är att skatta mätvärdena
även för de tidpunkter då mätdata
saknas. Det vanligaste sättet att lösa
detta problem är att anta att föränd-

Den geografiska variationen (TidxStation och residualvariansen) utgör  ≥50% av variationen för
flertalet av de studerade variablerna. Figuren visar fördelningen av varianskomponenterna. ”ns”
betyder att komponenten ej är signifikant. Varianskoefficienten ±1standardavvikelse, CV (%), anges
som siffror ovanför respektive stapel och beskriver variationen kring medelvärdet för undersökning-
sperioden .

The geographical variation (TimexStation and residual variation) was ≥50% of the total variation for
the majority of the studied variables. The figure shows the distribution of the components of variance.
(ns) denotes that the component is not significant. The variation coefficient ±  1standard deviation, CV
(%), is shown as numbers above the bars and describes the variation around the mean value for the
sampling period.
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En säkrare uppskattning av tidsutvecklingen
under vårblomningsperioden för exempelvis
extinktionskoefficineten kan fås genom
stationsreplikering. En tätare provtagning i tid
beskriver bättre tidsutvecklingen för exempelvis
temperatur. Figurerna visar medelvärden,
baserade på två replikat och två djup för
temperatur, och medelvärden baserade på två
replikat för extinktionskoefficient, vid de 7
stationerna (VS1-7).

A better estimate of the time development during
the springbloom for a variable like the extinction
coefficient can be obtained by sampling more
than one station in the area of interest. A denser
sampling in time is a better sampling strategy for
a variable like temperature. The figures shows
the average value, based on two replicates and
two depth for temperature, and based on two
replicates for extinction coefficient at the 7
stations (VS1-7).

Den geografiska variationen utgör ca 80%
av den totala variationen av växtplanktonkol.
Figuren visar fördelningen av varians-
komponenterna, dels för samtliga växtplankton-
grupper och dels för Dinophyta
(pansarflagellater), Crysophyta (kiselalger),
Cyanophyta (blågrönalger) och Chlorophyta
(grönalger).

The geographical variation was approximately
80% of the total variation for phytoplankton
carbon. The figure shows the distribution of the
components of variance Time, TimexStation
and the residual variance, for a number of
phytoplankton groups.
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andel av variationen innebär det att
tidsutvecklingen för en variabel skil-
jer sig signifikant mellan stationer. En
enstaka station ger i sådana fall osäker
information om den sanna tids-
utvecklingen av dessa variabler i ett
större geografisk område. En säkrare
uppskattning av tidsutvecklingen i
ett område kan fås genom stations-
replikering.

Variablerna temperatur, klorofyll
och humus uppvisar en variation där
komponenten Tid utgör ≥50% av var-
iansen. De sju stationerna uppvisar
likartad haltutveckling med tiden
och en station representerar relativt
väl ett större geografiskt område. Det
är dock viktigt att betona att 20–40%
av variationen för dessa variabler
trots allt är orsakad av geografiska
skillnader.

fler prover per station

Residualvariansen i ANOVA-analy-
sen motsvarar den kvarvarande var-
iansen i analysen och utgör variatio-
nen mellan replikat inom station och
besök. 1996/97 genomfördes en pi-
lotstudie i Bottenhavet med syfte att
undersöka på vilken nivå variationen
i halten näringsämnen låg vid prov-
tagning av en station. Vattenprov
analyserades från olika vattenhämt-
are samt från delprov från respektive
vattenhämtare, en analys om totalt 4
nivåer från vattenhämtare till analys.
Resultaten visade att nästan all vari-
ans låg mellan vattenhämtar för samt-
liga analyserade variabler. I förelig-
gande studie är residualvariansen be-
tydande för flertalet av de studerade
variablerna, och  så hög som 45% för
exempelvis totalkväve. Residualvari-
ansen kan inte skattas för variabeln
siktdjup, berorende på avsaknad av
replikat på stationsnivå.  Denna kom-
ponents bidrag till osäkerheten i
medelvärdesskattningen kan mins-
kas genom att ta fler prover på en
station.

växtplankton – stor
geografisk variation

För analys av växtplankton har varia-
tionen och tidsutvecklingen vid en
station (US5b) använts tillsammans
med variationen och tidsutveckling-
en i området (samtliga 7 stationer) för
att skatta Tids-, TidxStations- och
residualvariansen.

Tidsutvecklingen av den totala

Sju stationer besöktes i
norra Bottenhavet under
variansprojektet.
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mängden växtplankton vid station
US5b skiljde sig från tidsutveck-
lingen i området. Den geografiska
variationen utgjorde ca 80% av den
totala variationen. Vid analys av en-
staka grupper eller arter skiljer resul-
taten något. Den tidsberoende var-
iansen är exempelvis endast ca 10%
för pansarflagellater men ca 35% för
grönalger. Residualvariansen är gene-
rellt låg för växtplankton, ca 20%.,
vilket innebär att en replikering på
stationsnivå endast marginellt kan
öka styrkan i en tidsserie. Säkrare
resultat skulle däremot nås genom att
provta flera stationer inom ett om-
råde.

optimering

Långa tidsserier med god kvalitet och
med relevant geografisk täckning ska
ligga till grund för ett bra miljö-
övervakningsprogram. En hög natur-
lig variabilitet i ekosystemet både i tid
och rum gör det svårt att utföra trend-
analyser på ett material som baseras
på låg frekvens och få stationer. Om
den höga naturliga variabiliteten
sträcker sig mellan år hjälper det inte
hur vi tar våra prover under året. Un-
der sådana förhållanden kommer den
statistiska styrkan ändå aldrig upp i
någon användbar nivå, såvida vi inte
har tillgång till hjälpvariabler eller
modeller för att reducera variationen.

I det befintliga pelagiala över-
vakningsprogrammet i Bottniska vi-
ken  saknas stationsreplikering för
biologiska parametrar. Stationsrepli-
kering för övriga variabler sker endast
sex gånger per år, vilket är en låg
frekvens med tanke på den stora
temporala variationen. För att kunna
beräkna totala mängder av närings-
ämnen och analysera geografiska
skillnader inom och mellan bassänger
krävs en bättre spatiell täckning av
miljöövervakningsprogrammen i de
flesta av Östersjöns bassänger
(Sandén och  Danielsson 1995).

Vi kan utifrån denna studie konsta-
tera att den geografiska variationen i
utsjön är betydande och bör beaktas   i
de pelagiala miljöövervaknings-
programmen under vårblomningspe-
rioden. Resultaten kommer att analy-
seras vidare för att utröna den opti-
mala kombinationen av prov-
tagningsfrekvens fördelat i tid och
rum utifrån tillgängliga resurser.

statistik: variansanalys
Till den statistiska analysen av data från projektet har ANOVA använts, förutom för
växtplankton (se nedan). Varianssammansättningen för de enskilda faktorerna i varians-
analyserna anges i nedanstående tabell. Signifikansen av de enskilda faktorerna och
interaktionerna, liksom beräkningarna av de enskilda varianskomponenterna gjordes
algebraiskt utifrån ekvationerna i nedanstående tabell. Signifikansnivå sattes till p<0.05.

Variansursprung Medelkvadratsummans varianssammansättning Beräkning av F-värde

Tid (T) MST=σ 2
ε  + nσ 2

TxS + nbσ 2
T MST/MSTxS

Station (S) MSS=σ 2
ε  + naσ 2

S MSS/MSε

TidxStation (TxS) MSTxS=σ 2
ε  + nσ 2

TxS MSTxS/MSε

Residualterm (ε) MSε=σ 2
ε

Den statistiska bearbetningen av växtplankton avvek från ovanstående beräknings-
procedur eftersom resurserna inte medgav replikering på samtliga stationer utom en.
Den poolningsprocedur som användes på samtliga stationer i undersökningen, i
kombination med de två replikaten från US5b vid varje besök, medgav inte tester för
signifikans av de enskilda varianskomponenterna. Det har däremot varit möjligt att erhålla
en skattning av varianskomponenternas storlek. Denna beräkning baserades på följande
relation:
X= μ +σ 2

T + σ 2
TxS /b+ σ 2

ε/nb,
där X är medelvärdesskattningen och μ är det sanna medelvärdet.
Varianskomponenternas bidrag till osäkerheten i medelvärdesskattingen beror på hur
många stationer (b) och hur många replikat på en station (n) som tas per besök.

fakta: variansprojektet
Umeå Marina Forskningscentrum utför pelagial miljöövervakning i Bottniska viken sedan
1991 på uppdrag av Naturvårdsverket. Under 1998 omfördelades en del av resurserna
från det operativa programmet till ett variansprojekt. Projektet genomfördes i form av en
intensifierad provtagning med hög tidsmässig upplösning och stationsreplikering. Syftet
med projektet var att skatta den tidsmässiga och den geografiska variationens storlek för
ett urval av pelagiala variabler under våren. Resultaten från projektet ska användas som
underlag för optimering av det nya pelagiala övervakningsprogrammet i utsjön (se »Nytt
miljöövervakningsprogram år 2000« i denna rapport).

Sju stationer i norra Bottenhavet besöktes en gång i veckan under perioden maj-juni
1998, totalt 8 provtagningar. Positionerna för sex av stationerna slumpades kring
intensivstationen US5b med en förskjutning mot den svenska kusten. Avståndet mellan
närliggande stationer var 10–20 km och en provtagning tog totalt ca 12 timmar för
samtliga stationer. Det undersökta området täckte en yta på ca 1500km2. Stationerna
besöktes i slumpmässig ordning vid varje provtagning.

Vid varje station och besök togs vatten på diskreta djup, 5 och 10 m, för analys av
totalkväve, totalfosfor, kisel och bakterieantal. Dessutom mättes temperatur, salinitet,
klorofyll och humus med CTD-sond. Två replikat per station insamlades, dvs rosetten med
hämtare och CTD-sond sänktes ner två gånger. Siktdjup mättes dock endast en gång vid
varje station. Extinktionskoefficienten beräknades utifrån ljusdata från diskreta djup.
Två slangprov (0–20m) togs vid varje station för analys av växtplankton och klorofyll.
Analys av växtplankton är mycket tidskrävande och det fanns inga möjligheter att
analysera alla de prov som genererades under variansprovtagningen. Istället analysera-
des två replikat från en enskild station (US5b) samt två replikat av polat prov från samtliga
sju stationer.

Pansarflagellater dominerade algbiomassan
under vårblomningsperioden. Figuren visar

tidsutvecklingen för arten Peridiniella
catenata.  Tidsutvecklingen skiljer sig mellan

en enstaka station och ett områdes-
medelvärde och dessutom är skillnaden tydlig

även mellan replikat.

Dinophyta dominated the phytoplankton
biomass during the springbloom period. The

figure shows the time development for
Peridiniella catenata. The time development

differs between a single station and an
average over a defined geographical area.

19 20 21 22 23 24 25 26
0

1

2

3

4

5

6

To
ta

lko
l (

μm
ol

C/
l)

Vecka

US5b 1

US5b 2

Områdesmedel 1

Områdesmedel 2

Tidsutveckling för pansarflagellaten P. catenata


