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bedömning grundat på index

Miljötillståndet på marina sedimentbott
nar bedöms med hjälp av Benthic Quality 
Index (BQI). Den grundläggande idén för 
bedömningen är att en ostörd miljö förvän
tas ha en fauna med hög diversitet, medan 
en störd miljö förväntas ha låg diversi
tet. Bedömningen baseras på proportio
nen mellan känsliga och tåliga individer, 
totalt antal taxa och totalt antal individer. 
I Bottniska viken och Egentliga Östersjön, 
med sina relativt artfattiga samhällen, 
styrs statusen nästan enbart av förhållan
det mellan känsliga och tåliga arter. Här 
spelar svängningar i bestånden av de båda 
vitmärlearterna, Monoporeia affinis och 
Pontoporeia femorata, en avgörande roll 
för bedömningen. Dessa båda arter anses 
vara mycket känsliga för miljöpåverkan. 
För västkustens mer artrika bottensamhäl
len är förhållandena vanligen mer kompli
cerade, och bedömningen baseras ofta på 
flera faktorer. Populationssvängningar hos 
enskilda arter är här inte lika avgörande.

bottniska viken 

Flertalet områden har fått samma status
klassning 2008 som året innan. De flesta 
utsjöområden har god status. Kustnära 
områden håller dock i de flesta fall endast 
måttlig status. Den lägre statusen nära 
kusten är i huvudsak ett resultat av kraf
tiga nedgångar i bestånden av den tidigare 
dominerande vitmärlan M. affinis kring 
millenieskiftet. Arten har knappast åter
hämtat sig alls i de kustnära områdena. I 
Rånefjärden längst i norr har vitmärlan 
till och med försvunnit helt, och området 
håller dålig status. 

Utanför Höga kusten och i Norrby
området har statusen försämrats från god 
till måttlig. Orsaken är en viss nedgång 
för vitmärlan, och framför allt en kraftig 
ökning av antalet havsborstmaskar av släk
tet Marenzelleria. Det är en nyligen invand
rad art som påträffades i Bottenhavet för 
första gången i mitten av 1990talet. När 
Marenzelleria tar över dominansen på tidi
gare vitmärledominerade bottnar påverkas 
klassningen kraftigt eftersom dessa bedöms 
vara tåligare än vitmärlan. Även de två nya 

kustområdena kring Öregrund och Gräsö i 
södra Bottenhavet, som från och med 2008 
ingår i övervakningsprogrammet, håller 
måttlig status. Områdena domineras i 
huvudsak av Marenzelleria.

På utsjölokalerna skedde liknande 
nedgångar i vitmärlebestånden kring 
millenieskiftet som i kustområdena. 
Minskningen var dock inte lika kraftig, 
och återhämtningen har dessutom gått lite 
bättre i dessa områden.

Egentliga östersjön

Liksom år 2007 uppvisar de flesta områden 
god status. Miljöstatusen har minskat i lika 
många områden som den har ökat. Minsk
ningar och ökningar är spridda längs kust
sträckan. Det är således inte frågan om 
några storskaliga förändringar.

Utanför Stockholms skärgård har statu
sen försämrats från god till måttlig. Det 
totala antalet individer har minskat till 
hälften, och vitmärlan M. affinis har mins
kat med hela nittio procent. I AsköLands
ortsområdet, som tidigare varit utsatt för 
en långsamt nedåtgående trend sedan 
mitten av 1970talet, har utvecklingen varit 

den rakt motsatta. Det totala antalet indivi
der i området hade i stort sett fördubblats. 
Den marina vitmärlan P. femorata har ökat 
samtidigt som östersjömusslan Macoma 
balthica och blåmusslan Mytilus edulis har 
minskat under senare år. 

Även i Östergötlands skärgård går 
utvecklingen åt olika håll i olika områ
den. I Sankt Anna skärgård har det skett 
en kraftig förbättring, och statusen är 
god. Förklaringen är en kraftig ökning av 
antalet vitmärlor samtidigt som de föro
reningståliga östersjömusslorna och de 
mycket föroreningståliga fjädermygglar
verna Chironomidae har minskat i antal. 
Utvecklingen har varit den rakt motsatta 
i Gryts skärgård, med kraftigt minskande 
vitmärlepopulationer, vilket visar att orsa
kerna till populationssvängningarna är av 
ganska lokal karaktär.

I norra Kalmarsund, vid Misterhult, är 
miljöstatusen lägre än i fjol, beroende på 
färre antal arter och att mängden vitmärlor 
har minskat. Några av de djupare lokalerna 
har här drabbats av syrebrist, och vid en 
lokal saknades fauna helt och hållet. Trots 
detta håller området som helhet en god 
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n Den för svenska vatten nya krabban goneplax rhomboides, funnen på femtio meters djup 
utanför lysekil. Krabban lever nedgrävd i sandiga sediment. Den har normalt en sydlig utbredning, 
från engelska öarna till Sydafrika samt Medelhavet.
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STATUS FÖR BOTTENDJURSAMHÄLLET 2008

dålig

hög
god
måttlig
otillfredställande

Ekologisk status

Öregrund och Gräsö

Söderhamn

Norrbyn

Rånefjärden

Askö

Sankt Anna

Gryts skärgård

Laholmsbukten

Gullmarsfjorden

Koljefjorden

Misterhult

Status för stationer och områden 
där provtagning utförs inom löpande 
miljöövervakningsprogram och klassning 
kunnat göras. cirklar anger att områdena 
är klassade enligt bedömningsgrunden 
för mjukbottenfauna. Kvadrater anger 
klassning av stationer enligt expert
bedömning, eftersom provtagnings
programmen i dessa områden ännu 
inte hunnit anpassas till de nya bedöm
ningsgrunderna. i denna grupp ingår 
också sex områden där undersökning
arna utförts med sedimentprofilkamera, 
en metod som är föreslagen att ingå i 
bedömningsgrunderna.

n Gråsuggan Pseudione cf. Borealis är en parasit 
av ordningen epicarida, funnen på flera lokaler längs 
Bohuskusten vid 2008 års provtagning. Den lever 
i gälhålan hos det grävande kräftdjuret Callianassa 
subterranea. exemplaret på bilden är en hona med en 
liten hane sittande på bakkroppen. arten har tidigare 
hittats i södra Nordsjön, men inte i Sverige.
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miljöstatus. Bedömningen överensstäm
mer med den som görs inom Kalmar läns 
program för recipientkontroll. Blekinge 
skärgård håller god status, och även här 
stämmer bedömningen väl med den som 
görs inom länets program för recipient
kontroll.

Alla provtagningsområden runt Got 
land håller god status. För Fårösunds del 
innebär det en förbättring jämfört med 
tidigare.

Västkusten

Kattegatt håller, med få undantag, endast 
måttlig status. Till skillnad mot övriga 
svenska havsområden är det framförallt i 
öppna havet som de största förändringarna 
skett. Här håller samtliga lokaler som tidi
gare höll god status, efter flera års utarm
ning av faunan nu endast måttlig status. 
Utarmningen beror på att såväl antalet 
individer som antalet arter har minskat, 
och att faunan, nu i högre utsträckning 
består av långlivade arter som klassas som 

mindre känsliga för miljöstörningar.
De flesta lokalerna längs Hallandskus

ten och i Göteborgs skärgård håller, som 
tidigare år, endast måttlig status. Två loka
ler utanför Onsalahalvön håller dock god 
status. 

Tillståndet för Kattegatts fjordar och 
vikar är oförändrat sedan förra året. Dessa 
områden är påverkade av såväl storskaliga 
som lokala faktorer, och drabbas vissa år av 
syrebrist. I den innersta, skyddade delen av 
Kungsbackafjorden är statusen otillfreds
ställande. I Laholmsbukten, som tidigare 
har varit utsatt för syrebrist, är statusen 
måttlig. I Skälderviken och norra Öresund, 
som endast provtas med sedimentprofilka
mera, är statusen god.

I Skagerraks öppna hav är statusen fort
satt god. Bland kust och skärgårdslokaler 
är dock trenden nedåtgående, och idag är 
det endast tre lokaler som håller god status. 
Här är det inte fråga om någon förskjutning 
i proportionen mellan känsligare och tåli
gare arter, utan den nedåtgående trenden 

beror på att antalet individer och, framför 
allt, det totala antalet arter minskar.

Det är stora skillnader i miljösituatio
nen bland lokalerna i innerskärgård och 
fjordar. Gullmarsfjordens djuphåla har fått 
sänkt status från hög till måttlig, beroende 
på en långvarig period med låga syrevär
den under vintern 2007/2008. Fjordens 
inre delar håller dock fortsatt hög status. 
I övrigt håller fjordarna innanför Orust 
och Tjörn måttlig status. Detta beror bland 
annat på ökad förekomst av den oppor
tunistiska havsborstmasken Scalibregma 
inflatum, vilken är vanlig i störda miljöer 
och därför har lågt känslighetsvärde. 
Koljöfjorden, som har flera trösklar, håller 
otillfredsställande status. Fjorden saknar 
helt fauna i sina djupare delar.

Av de cirka 280 olika arter som samla
des in i 2008 års provtagning hittades två 
kräftdjursarter, med normalt sett sydligare 
utbredning, som aldrig tidigare påträffats i 
svenska vatten. 

i höga kusten och Norrby
området i Bottniska viken 
har miljöstatusen försäm

rats jämfört med i fjol.

asköområdet har under 
en längre tid visat en sjun

kande trend i miljöstatusen, 
men de senaste åren har 

trenden brutits.

Kattegatts utsjöområden 
har visat sjunkande miljö
status. Även Skagerraks 

kust och skärgårdslokaler 
visar sjunkande trend, 
medan miljöstatusen i 

Skagerraks utsjöområden 
är oförändrat god.


