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leriga och sandiga bottnar runt Sveri-
ges kuster innehåller ungefär tre tusen 
arter av ryggradslösa djur. Djurens antal 
och artsammansättning används som 
indikatorer på miljötillståndet, exempelvis 
övergödning. Men mätserierna kan även 
användas för att beskriva förändringar i 
den biologiska mångfalden. en retro-
spektiv analys visar att artrikedomen 
förändrats i våra havsområden de trettio 
senaste åren.

■ Den största delen av världshavens bott-
nar utgörs av mjuka sediment. Nedgrävda 
i, och krypande på ytan av dessa leriga 
eller sandiga bottnar lever en mycket stor 
mångfald av djur. Bottnarna runt Sveriges 
kuster innehåller ungefär 3000 arter av 
ryggradslösa djur. 

Många arter av bottenfauna blir flera 
år gamla och är relativt stationära under 
sitt vuxna liv. Individerna påverkas under 
en längre tid av de miljöförhållanden som 
råder på den specifika plats där de lever. 
Eftersom vissa arter är mer toleranta än 
andra mot exempelvis syrebrist och föro-
reningar, skiljer sig sammansättningen av 
arter åt mellan störda och ostörda områ-
den.

Beprövad miljöindikator
Den pågående övervakningen av botten-
fauna är i första hand avsedd att vara en 
tidsintegrerad indikator på hur störd en 
bottenmiljö är av exempelvis övergödning. 
Mätningar av mjukbottenfaunans mängd 
och artsammansättning utgör sedan början 
på 1970-talet en viktig del i den svenska 
miljöövervakningen.

Mjukbottenfaunan ingår även som en 
viktig del i miljökvalitetsbedömningen 

enligt EUs vattendirektiv. För detta ända-
mål har man utvecklat ett kvalitetsindex, 
BQI. Detta index visar om en miljö är 
utsatt för syrebrist eller övergödning och 
inkluderar aspekter som antal djur, artri-
kedom och förekomsten av känsliga eller 
toleranta arter.

Mäter även biologisk mångfald
På uppdrag av Naturvårdsverket genom-
fördes under 2007 en retrospektiv analys av 
data från mätprogrammen, för att utreda 
om dessa även kan beskriva förändringar 
i den biologiska mångfalden. Bland annat 
analyserades hur antalet arter som obser-
verats under enskilda år har förändrats i 
Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bott-
niska viken sedan övervakningen påbör-
jades. Analysen innefattade alla data som 
rapporterats in till den nationella databa-
sen mellan åren 1971 och 2005.

 Det visar sig att övervakningen ger 
värdefull information om den långsiktiga 

utvecklingen av biodiversitet i Västerhavet 
och Östersjön. Informationen kan spela en 
avgörande roll i uppföljningen av åtgärder 
inom havsmiljöpolitiken, inklusive mål 
och konventioner om biologisk mångfald. 

Förändringar under trettio år
Inom den svenska miljöövervakningen har 
man hittat nästan 700 arter av flercelliga 
djur större än 1 mm, så kallad makrofauna, 
i Västerhavet. Av dessa är 280 arter havs-
borstmaskar, 180 kräftdjur, 160 musslor 
och snäckor och 30 tagghudingar. I Egent-
liga Östersjön och Bottniska viken har man 
under samma tid hittat ungefär 70 arter.

Mätserier från de senaste trettio åren 
visar dock att artrikedomen i våra olika 
havsområden långsiktigt förändras, både 
i Västerhavet, i Egentliga Östersjön och i 
Bottniska viken.

Minskningar och ökningar
Att det observeras betydligt fler arter per 

biologisk mångfald 
i förändring
MatS liNDegarth, gÖteBOrgS uNiverSitet

Med hjälp av sediment-
profilkamera undersöks 
bottnar på västkusten.
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år i Västerhavet jämfört med de andra två 
havsområdena är föga överraskande. Mer 
förvånande är att antalet observerade arter 
förändrats på olika sätt i Västerhavet och i 
Östersjön. I Västerhavet har antalet observe-
rade arter minskat från början av 1980-talet 
till en bit in på 2000-talet, medan antalet 
ökat något både i Egentliga Östersjön och 
i Bottniska viken. Det visar sig dessutom 
att hastigheten med vilken artantalet ökar 
är mycket samstämmig mellan Östersjöns 
båda havsområden, medan minskningen i 
Västerhavet bara hälften så snabbt.

långsiktiga förändringar
Även om det finns en hel del kortsiktig 
variation i diversitet mellan år är det över-
gripande intrycket inte att det skett plöts-
liga förändringar under senare år. Istället 
förefaller det som om diversiteten i våra 
havsområden genomgått en relativt stadig, 
långsiktig förändring. Förändringen kan 
observeras i Egentliga Östersjön sedan 

början av 1970-talet, och i Västerhavet 
och Bottniska viken sedan början av 1980-
talet.

Samstämmighet mellan djurgrupper
Förändringarna har ägt rum inom flera av 
de större grupperna av ryggradslösa djur. 
I Västerhavet har diversiteten av ringmas-
kar (annelider), leddjur (artropoder) och 
blötdjur (mollusker) minskat. Tagghu-
dingar (echinodermer) har däremot inte 
förändrats märkbart. De grupper i Väster-
havet som minskat i diversitet uppvisar en 
slående samvariation, inte bara i det långa 
perspektivet utan även kortsiktigt. I Egent-
liga Östersjön ökar diversiteten av ring-
maskar, leddjur och blötdjur, medan endast 
de två sistnämnda ökar i Bottniska viken. 
Även i dessa båda havsområden finns en 
tendens att diversiteten hos olika grupper 
varierar samstämmigt. Detta gäller fram-
förallt leddjur och blötdjur.

n i västerhavet har antalet observera-
de arter minskat från början på 1980-
talet till en bit in på 2000-talet, medan 
antalet ökat något både i egentliga 
Östersjön och i Bottniska viken. När 
man kompenserar för skillnader i anta-
let prover (nedre figuren) framträder 
trenderna för havsområdena ännu 
tydligare.
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n Förändringar har ägt rum inom flera 
av de större grupperna av ryggrads-
lösa djur. Det finns också en slående 
samvariation mellan grupper i alla tre 
havsområden.
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Påfågelsrörmasken (Sabella pavonina) lever i 
ett rör som den gör av sand, lera och slem
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Många tänkbara orsaker
Vad är då orsaken till de observerade 
förändringarna i artdiversitet i våra havs-
områden? Även om vi i dagsläget bara kan 
spekulera kring orsakerna, kan man göra 
några reflektioner. Trenderna går åt olika 
håll i de olika havsområdena, så föränd-
ringarna har troligtvis olika förklaringar.

Man kan urskilja två huvudgrupper av 
förklaringsmodeller, en som har med över-
vakningsprogrammens utformning och 
utförande att göra, och en som har med 
ekologiska processer att göra.

ekologiska processer förklarar
När det gäller programmens utformning 
och utförande kan förändringar i provtag-
ningsstationer, antal prover, metoder eller 
kompetens hos utförare tänkas påverka 
resultaten. Antalet prover har varierat stort 
mellan år under den undersökta perioden. 
Eftersom antalet funna arter kan förväntas 
vara starkt beroende av antalet prover, skul-
le skillnader i artrikedom mellan år kunna 
förklaras av skillnader i antalet prover. När 
man kompenserar för skillnader i anta-
let prover framträder dock trenderna för 
havsområdena ännu tydligare. 

Även stationsnät och utförare har varie-
rat under årens lopp, men inte heller detta 
kan förklara de observerade trenderna. 
Det verkar rimligare att söka förklaringar 
i ekologiska processer.

utrotning och invasion
Invasion av en främmande art kan både 
öka och minska artdiversiteten. Effekterna 
är ofta svåra att förutse. Både en ökning och 
en minskning är att betrakta som negativ.

Det är ofta svårt att bestämma hur 
många arter som tillkommit eller utro-
tats i ett område. Orsaken är att många 
arter är så ovanliga. Även om de finns i 
ett havsområde är det ofta en mycket liten 
sannolikhet att de samlas in under ett givet 
år. Mer än hälften av de arter som påträf-
fades i proverna från Västerhavet hittades 
i högst 0,7 procent av proverna! Detta är 
också orsaken till att endast cirka 700 arter 
observerats inom övervakningen, när det 
enligt andra källor bör finnas ungefär 3000 
arter av makrofauna i dessa miljöer. 

För att förändringen av en art ska 
på verka art diversiteten krävs att arten 
förekommer så frekvent att den har en 
stor sannolikhet att regelbundet bli fångad 
i proverna. Den invasiva havsborstmas-

ken Marenzelleria viridis är ett exempel 
på en för Östersjön ny art som uppträder 
så frekvent i proverna att den bidrar till 
att förklara den observerade uppgången i 
artdiversitet. Även andra arter kan ha före-
kommit i området under en lång tid och ha 
blivit successivt vanligare, vilket gör att de 
bidrar till de observerade förändringarna. 
På samma sätt kan vi misstänka att vissa 
arter, som blivit mindre vanliga utan att 
för den skull vara utrotade, bidrar till en 
minskning såsom den i Västerhavet.

Främmande arter kan påverka
När det gäller den ökade diversiteten i 
Östersjön kan införseln av främmande 
arter alltså vara en bidragande orsak. I 
Västerhavet däremot, finns ingenting som 
talar för att minskningen är en effekt av 
någon invaderande art. Inte heller i Öster-
sjön är det troligt att enbart sådana händel-
ser räcker som förklaring. De befintliga 
arterna kan ha påverkats av förändringar 
i de fysiska eller biologiska förhållandena. 
Det behöver dock inte nödvändigtvis vara 
resultatet av mänsklig påverkan.

Förklaringen till den minskade artdi-
versiteten i Västerhavet verkar främst 
finnas i förändringar i de fysiska eller 

biologiska förhållandena. Det går inte att 
påvisa någon tydlig förskjutning mellan 
grupper som skulle kunna ge ledtrådar om 
vad som orsakat minskningen. En möjlig 
väg framåt kan vara att utvärdera föränd-
ringarna utifrån hypoteser om effekter på 
olika födobeteenden eller känslighet för 
olika typer av stressfaktorer såsom syre-
brist, förändrad temperatur eller förändrat 
pH.

vidare analyser krävs
Att utreda vad förändringarna i artdi-
versitet i våra havsområden beror på är 
komplicerat, och kräver att olika förkla-
ringsmodeller testas mot varandra. Man 
kan även behöva inbegripa data från andra 
delar av den marina miljöövervakningen i 
analysen. De trender som presenteras här 
utgör dock en logisk startpunkt för vidare 
analyser av såväl mänskligt orsakade som 
naturliga förändringar av den biologiska 
mångfalden i den marina miljön. S
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Det svenska ostronet Ostrea edulis.
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