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Bottenfaunan i Kattegatt har minskat 
såväl i artrikedom, individtäthet som 
biomassa under det senaste decen
niet. Särskilt tydligt är detta för lokaler i 
öppna havet som är belägna på större 
djup än tjugofem meter. individtätheten 
och biomassan har halverats och antalet 
arter har minskat med en tredjedel. Även 
för de mer kustnära grundare lokalerna 
kan man skönja en liknande utveckling, 
även om förändringarna där inte är 
statistiskt signifikanta. liknande resultat 
finns från den danska delen av Kattegatt 
och Öresund. Det verkar som om det är 
fråga om en storskalig förändring.

■ Kattegatts bottenfauna har förändrats. 
Framför allt är det små relativt kortlivade 
depositionsätare, bland annat många havs
borstmaskar, som har minskat både vad 
gäller antal arter och individer. Minskning
en är extra tydlig bland kräftdjursgrupper

na Amphipoda och Cumaceá. Populationer 
av kortlivade depositions ätare reagerar 
förhållandevis snabbt på förändringar i 
näringstillgången.

De långlivade ormstjärnearterna Am ph -
iura spp, uppvisar antalsmässigt relativt 
stabila populationer. Däremot har stor
leken på djuren minskat, och därigenom 
biomassan. Dessa djur kan, efter att ha 
uppnått vuxen ålder, både minska och 
öka i storlek beroende på tillgången på 
näring. På de grunda lokalerna har den 
genomsnittliga individvikten till och med 
halverats hos könsmogna individer av A. 
filiformis. 

Samverkande faktorer
Orsaken till viktminskningen är troligtvis 
en kombination av flera faktorer. Botten
faunan är nära kopplad till primärproduk
tionen i den fria vattenmassan, eftersom 
djuren livnär sig på det som når bottnarna. 

Minskad primärproduktion har påvisats 
i området, både av SMHI och av danska 
forskare och myndigheter. Det är dock 
inte troligt att de uppmätta minskning
arna i närsaltshalter och primärproduk
tion ensamma skulle kunna vara orsak till 
de dramatiska förändringarna. Även en 
höjning av temperaturen i Kattegatt och 
ett ökat utflöde från Östersjön, orsakat av 
klimatförändringar, kan ha bidragit. Dessa 
båda processer förstärker skiktningen 
mellan ytvatten och djupvatten, och ett 
kraftigare språngskikt minskar utbytet 
mellan vattenmassorna i båda riktningar. 
Dels försvårar det för dött organiskt mate
rial att nå bottnarna, dels försvårar det 
för de närsalter som finns i bottenvattnet 
att recirkuleras till ytligare vattenmassor. 
Temperaturhöjningen i sig förskjuter arter
nas utbredningområden, och leder till att 
individerna av många arter blir mindre.

Under senare år har problemet med 

kattegatts bottenfauna 
har förändrats
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skiktat vatten i kattegatt
Kattegatt kan betraktas som ett bland
ningsområde där bräckt Östersjövatten 
som rinner ut genom de danska sun
den, möter och blandar sig med vat
ten med marin salthalt från Skagerrak 
och Nordsjön. Det bräckta och lättare 
Östersjövattnet blandar sig successivt 
med det saltare djupvattnet och rinner 
norrut längs svenska västkusten i den 
så kallade Baltiska ytströmmen. Detta 
medför att Kattegatt har en skiktad vat
tenmassa med ett kraftigt utvecklat salt
haltssprångskikt på svenska sidan. På 
danska sidan finns stora områden som 
är för grunda för att ett språngskikt ska 
kunna utvecklas. 

fAkTA

Brissopsis lyrifera
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havens försurning rönt stor uppmärksam
het. Forskningen inom området är ännu i 
sin linda, men man befarar att effekterna i 
första hand kommer att drabba arter som 
bildar olika former av kalkskelett, exem
pelvis mollusker och tagghudingar, dit 
ormstjärnorna hör. Ett minskat pH leder 
till ökad metabolism hos vissa tagghuding
ar, åtminstone för larvstadierna. Om även 
vuxna individer påverkas borde det kunna 
ge en stresseffekt, med minskad storlek 
som följd.

Skiktade vatten påverkar faunan
Faunans struktur, det vill säga vilka arter 
som finns och i vilka proportioner de före
kommer, påverkas i hög grad av djupet, och 
därmed av närheten till Baltiska ytström
men. Det är en skarp gräns i faunans struk
tur vid tjugofem meters djup, både vad 
gäller antal individer inom varje art och 
arternas biomassa. 

Generellt sett är suspensionsätande 
arter vanligare på de grundare lokalerna. 
På de djupare lokalerna utgör djur som 
livnär sig på deponerat material en större 
andel av faunan. Det är betydligt fler arter 
från djupen som aldrig förekommer på 
grunt vatten än tvärt om. Hos tagghuding
ar, som är en utpräglat marin grupp, före
kommer exempelvis aldrig den grävande 
sjöborren Brissopsis lyrifera eller den 
depositionsätande ormstjärnan Amphiura 
chiajei på grunt vatten. Dess nära släkting 
Amphiura filiformis är en art som domi
nerar både på de djupa och grunda loka
lerna. På de grunda lokalerna finns den 
ofta tillsammans med sjöborrar av släktet 

Echinocardium. Den danske pionjären 
C. G. J. Petersen benämnde dessa djuplig
gande bottenmiljöer för Brissopsis-chiajei 
samhällen, och de grundare miljöerna för 
Echinocardium-filiformissamhällen redan 
i början av 1900talet. 

Variationen mellan olika prov är stor. 
Antalet arter varierar mellan tio och fyrtio, 
och antalet individer mellan fyrtio och 
trehundra. Även om det är stor variation 
mellan de enskilda lokalerna så är det ingen 
skillnad vare sig i medeltal av antal arter 

PROVTAGNING BOTTENFAUNA
VÄSTKUSTEN

Nationell miljöövervakning

Hallands kustkontrollprogram

n inom den nationella och regionala miljöövervakningen tas prover av bottenfaunan på tjugoen 
lokaler längs den svenska Kattegattkusten. lokalerna ligger på djup från sexton till sjuttiosju meter. 
Mörkare färg anger djupare områden.

amphiura chiajei amphiura filiformis
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KATTEGATTS BOTTENFAUNA 
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Utveckling från 1998 till 2008

Biomassa

År 1998

År 2008

Djupa lokaler Grunda lokaler

eller av antalet individer mellan gruppen 
djupa lokaler jämfört med gruppen grunda 
lokaler. Den totala biomassan av alla indi
vider i ett prov är i medeltal högre bland de 
grundare lokalerna än de djupare. Denna 
skillnad är dock inte på något sätt statis
tiskt signifikant, och beror framför allt 
på förekomsten av stora exemplar av den 
mycket långlivade islandsmusslan Arctica 
islandica i några prov. Den förekommer 
aldrig på de djupare lokalerna. 

Salthalten påverkar storleken
Musslan Mysella bidentata lever ofta till
sammans med A. filiformis, och snyltar 
på de näringspartiklar som den fångar. 
Antalet musslor som lever associerade 
med ormstjärnorna varierar kraftigt både i 
tid och rum, beroende på näringstillgång
en. Trots att A. filiformis är lika vanlig på 
djupa som grunda områden så är antalet 
musslor cirka tio gånger fler på de grunda 
lokalerna jämfört med de djupa. Detta kan 
ses som ett resultat av att tillgången på 
färskt organiskt material är större ovan
för språngskiktet än under. Trots detta 
blir individerna av ormstjärnor aldrig lika 
stora i grunda områden som på större djup, 
utan den genomsnittliga vikten är endast 
en tredjedel. Troligen är det salthalten som 
påverkar storleken. Marina arter blir ofta 
mindre när de utsätts för lägre salthalt, 
vilket sill och blåmussla i Östersjön är mer 
kända exempel på. S

n Kattegatts fauna har förändrats. i figuren jämförs faunan år 2008 med 
år 1998 med hjälp av multivariatanalys. analysen bygger på vilka arter som 
förekommer och i vilka proportioner de förekommer. På både grundare och 
djupare belägna lokaler har förändringar skett under tioårsperioden.

suspensionsätare  
eller depositionsätare?
hur bottendjuren samlar näring styrs till 
stor del av den hydrografiska miljön. ef
tersom hydrografin är starkt föränderlig 
i både tid och rum kan många arter an
passa sig och förändra hur de fångar fö
dan efter olika förhållanden. ett exempel 
på detta är a. filiformis, som kan livnära 
sig både på suspenderat material i vat
tenmassan strax ovanför sedimentytan 
och på näring från själva botten. a. fi-
liformis är också en art som är mycket 
vanlig, och ofta dominerande på djup 
mellan femton och hundrafemtio meter i 
Kattegatt och Skagerrak. Den betraktas 
ofta som en nyckelart i bottendjurssam
hället eftersom den förutom att påverka 
den övriga faunan även genom sin ak
tivitet starkt bidrar till sedimentets om
blandning och syresättning.

fAkTA

n Faunans struktur påverkas i hög grad av djupet de ligger på. vid tjugo
fem meters djup finns en skarp gräns vad gäller antal individer inom varje 
art, individtäthet och arternas biomassa. Figuren visar resultat av multiva
riatanalys, där punkter som ligger nära varandra är lika med avseende på 
faunans struktur.

n Bottenfaunan i Kattegatt har minskat under det senaste decenniet. På 
de djupare liggande lokalerna har individtätheten och biomassan halverats, 
och antalet arter har minskat med en tredjedel. 


