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Djurplankton är en länk mellan lägre 
trofinivåer, som växt- och bakterie-
plankton, och högre trofinivåer som 
fisk. Djurplanktonsamhällets storlek 
och sammansättning påverkas såväl av 
övergödning som fiske, men även av 
abiotiska faktorer såsom salinitet och 
temperatur. Djurplanktonbiomassan har 
varit stabil i Bottniska viken, förutom en 
förhöjning vid norra Bottenhavskusten 
efter millennieskiftet.

■ Djurplankton i Bottniska viken kan 
delas upp i tre huvudgrupper; hoppkräftor 
(Copepoda), hinnkräftor (Cladocera) och 
hjuldjur (Rotifera). Övriga djurplankton 

utgör mindre än 1 procent av den totala 
biomassan. Hoppkräftorna utgör den 
största delen av biomassan vid alla mätsta-
tioner i Bottniska viken. Vid utsjöstatio-
nerna står de för mer än 80 procent av den 
totala biomassan, i Örefjärden för mer än 
60 procent. Den näst största gruppen i 
biomassa är hinnkräftorna som i utsjön står 
för mellan 11 och 18 procent av den totala 
biomassan, medan de i Örefjärden står för 
över 30 procent av totala biomassan. 

Ökning vid Bottenhavskusten
En ökning av totala djurplanktonbiomas-
san med 29 procent har skett från perio-
den 1995–1999 till 2000–2005 i Örefjärden. 

Förändringen stämmer väl i tid med de 
nederbördsrika åren vid millenieskiftet, 
då salthalten sjönk i exempelvis Örefjär-
den. Den dominerande hoppkräftearten 
i Örefjärden, Eurytemora affinis, är en 
sötvattenart, som bör gynnas av låga salt-
halter. 

Den totala djurplanktonbiomassan 
visar i övrigt inga säkerställda trender i 
Bottniska viken. Nivåerna är typiska för 
Bottenviken och Bottenhavet. Resultaten 
tyder på att näringsituationen i Bottniska 
viken är stabil, och håller sig inom förvän-
tade gränser. Detta stöds även av resultaten 
från övervakningen av växt- och bakterie-
plankton. 

djurplankton 
visar på stabilt system
SIv hUSeBy & jOhaN WIKNer, UMeå MarINa FOrSKNINgSCeNtrUM

provtagning djurplankton
tidsserierna som utvärderats omfat-
tar i Bottenviken och Örefjärden 12 år, 
medan Bottenhavet provtagits sex år. 
Djurplankton har tidigare inte mätts i öv-
riga svenska havsområden inom svensk 
miljöövervakning, men införs i program-
met från 2007.

Djurplankton insamlas med en tre m 
lång håv med öppningsarean 0,26 m2 
och maskstorlek 90 µm på håvduk och 
sållkopp. håvdrag görs från botten till 
ytan. Prover tas sex gånger per bassäng 
och år. Samtliga djurplankton räknas. 
Data är valda för perioden juni–septem-
ber. Då är mängden djurplankton som 
störst i vattnet. 

Pungräkor (mysider) saknas i denna 
redovisning eftersom de ofta upphåller 
sig för nära botten för att kunna provtas 
kvantitativt med håvmetoden. årsvärden 
skapades genom stegvis integrering.

fakta

dJurplankton i bottniska vikEn 

Havsbassäng Trend ( %/år) ±95 % K.I. ( %/år) Signifikans n Medel

Bottenviken 3,9 6,6 0,246 12 0,13

Örefjärden -1,9 46 0,577 12 0,37

Bottenhavet 11 205 0,279 6 0,24

fi Den totala djurplanktonbiomassan visar inga säkerställda trender i Bottniska viken. Perioden 
1994–2005 har analyserats för Bottenviken och Örefjärden. För Bottenhavet finns endast data 
2000–2005. Medelvärden för tidsserierna ges i mg/m3.
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› hoppkräftan Limnocalanus 
macrurus härstammar från 
sött vatten, men trivs i Bott-
niska vikens bräckta vatten.

Tidsserien i Bottenhavet är ännu för 
kort för att kunna ge säkerställda trender. 
En trend större än 6,6 procent per år skulle 
behövts i Bottenviken för att vara signifi-
kant. Mellanårsvariationen för Örefjärden 
påverkas i stor utsträckning av extremvär-
det 1994. Även utan 1994 saknas en säker-
ställd trend, medan styrkan ökar markant 
till att kunna upptäcka en förändring om 
4,1 procent per år.

Inga säkerställda trender kunde heller 
visas för de större djurplanktongrupperna 
för hela perioden. Däremot förekom en 
säkerställd ökning av hoppkräftor 1996–
2001 i Örefjärden. En ökning större än 5,3 
procent per år skulle behövas för en signi-
fikant trend för hoppkräftorna. Hinnkräf-
torna visar störst mellanårsvariationer och 
skulle behövt ändrats mer än 15 procent per 
år för en säkerställd trend i Örefjärden.

lägst i Bottenviken
Den totala djurplanktonbiomassan är 1,7 
gånger lägre i Bottenviken än i Bottenhavet, 
vilket stämmer väl med den lägre växt- och 
bakterieplanktonproduktiviteten i Botten-
viken. Den högre biomassan vid kusten i 
Bottenhavet är också nära säkerställd för 
de få år som hittills kan jämföras. Den 
totala djurplanktonbiomassan följer därför 
väl vad som förväntas utifrån näringsstatus 
i de olika havsområdena. S
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statistik
• Normalfördelning av data testades med Shapiro-Wilks test och om så behöv-

des logtransformerades data för att ge normalfördelning. 
• Förändringar testades med linjär regression med en signifikansnivå på 0.05. 

trendens 95-procentiga konfidensintervall och antal mätår (n) anges.
• Skillnad mellan tidsperioder testades med ett t-test.
• Skillnader mellan bassänger testades med ett parat t-test.
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fi Biomassa av huvudgrupperna 
hoppkräftor, hinnkräftor och hjul-
djur i Bottenhavet, Örefjärden och 
Bottenhavet. linjen visar 2-årigt 
löpande medelvärde. Biomassan 
är årsintegrerad för perioden maj 
till september.

fi total biomassa av djurplankton 
under perioden maj till september 
i Bottenviken, Örefjärden och 
Bottenhavet. linjen visar på 2-
årigt löpande medelvärde. 

fi hoppkräftor dominerar djurplank-
tonbiomassan på samtliga stationer i 
Bottniska viken. hinnkräftor är vanli-
gare på kuststationen, och hjuldjur 
har något större biomassa i Botten-
havet än Bottenviken.

Bottenviken

Örefjärden

Bottenhavet

hoppkräftor hinnkräftor hjuldjur

Fördelning av planktongrupper

dJurplankton i bottniska vikEn
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