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Bottenviken 

I Bottenviken råder år 2009 god ekologisk 

status på utsjölokalerna medan de kustnä-

ra lokalerna samt Holmöarna har måttlig 

status. I Rånefj ärden är statusen dock så låg 

som otillfredsställande, även om den ökat 

från dålig sedan föregående år. De låga 

statusnivåerna nära kusten är i huvudsak 

ett resultat av kraft ig nedgång av den tidi-

gare dominerande vitmärlan, Monoporeia 

affi  nis, kring sekelskift et. Vitmärlan är en 

känslig art vars nedgång starkt påverkar 

det ekologiska indexet BQI. Vitmärlan har 

knappt återhämtat sig alls i de kustnära 

områdena. I Rånefj ärden har den varit 

helt försvunnen sedan 2005, men hittades 

i några exemplar 2009. Statusen ökade 

då från dålig till otillfredsställande. Även 

på utsjölokalerna skedde en nedgång av 

vitmärla, men inte lika kraft ig. Återhämt-

ningen har gått bättre där, och statusen är 

fortsatt god. 

Bottenhavet 

Precis som i Bottenviken, och av samma 

anledning, är statusen oft a bättre i utsjön 

än i kustområdena. Ett område, Gavik/

Edsätterfj ärden, har ökat sin ekologiska 

status jämfört med föregående år, och når 

nu god status. Förändringen är dock liten, 

och detta område har fl uktuerat kring 

gränsen för god de senaste åren. Norrby-

områdets lägre BQI-värden eft er sekelskif-

tet beror, liksom för fl era områden i Egent-

liga Östersjön, på att vitmärlan M. affi  nis

minskat kraft igt och att de mindre käns-

liga arterna havsborstmasken Marenzelle-

ria och östersjömusslan Macoma balthica

ökat. Grundkallen är ett nytt utsjöområde 

som provtogs första gången 2009. Områ-

det kommer att ingå i programmet även 

framöver. 

Egentliga Östersjön

Generellt visar Egentliga Östersjön oför-

ändrad eller något lägre ekologisk status 

2009 jämfört med de båda föregående 

åren. Statusen var god i alla områden utom 

Västervik och Svenska Björn. Bägge dessa 

områden är relativt djupa, och syrehalten i 

bottenvattnet har varit låg de senaste åren. 

Glädjande nog är den ekologiska statusen 

för båda dessa områden på väg upp, och 

högre under 2009 än 2008. Även Stock-

holms- och Asköområdet uppvisar en god 

ekologisk status under 2009. 

Det är viktigt att tillägga att denna 

statusbedömning endast gäller för de 

opåverkade referensområden som ingår 

i programmet. Den ekologiska statusen 

är betydligt sämre i många antropogent 

påverkade recipientområden liksom på 

djupare syrefattiga bottnar under salt-

språngskiktet, haloklinen. 

En jämförelse av artsammansättning 

mellan åren visar att den introducerade 

havsborstmasken Marenzelleria spp., som 

ökat kraft igt de senaste åren, för första 

gången börjat minska på ett antal statio-

ner, medan en återkolonisering av inhem-

ska arter som Macoma balthica börjat 

ske. Vitmärlan som minskat dramatiskt 

under 1990-talet har ännu inte återhämtat 

sig. En långtidsserie i Asköområdet visar 

en beständig nedgång mot en försämrad 

ekologisk status och att gränsen till måttlig 

status är nära. 

Några arter som vanligtvis fi nns längre 

söderut i Östersjön där salthalten är högre, 

har under 2009 påträff ats i Stockholms 

skärgård. Märlkräft an Melita palmata

påträff ades exempelvis i Kobbfj ärden, 

vilket är det nordligaste fyndet av denna 

art. Den har tidigare endast rapporterats 

vid nordöstra Gotland och i Kalmarsund. 

Fynden av de sydligare arterna samman-

kopplat med en generellt högre salthalt 

tyder på att nya saltvatteninbrott har skett i 

Stockholms skärgård under 2008-2009. 

Vid Gotland, där jämförelser kan göras 

med tillståndet på 20-talet, visar 2009 års 

undersökningar en fortsatt god ekologisk 

status, även om antalet arter fortsatt att 

minska i det kustnära områdena.  

Kattegatt 

Områdena i Kattegatt har under många år 

utarmats, och håller med några få undan-

tag endast måttlig status. Framför allt har 

denna utveckling varit tydlig i djupare 

kustlokaler. Under 2009 skedde en viss 

nyrekrytering av arter, men området håller 

ändå bara måttlig status. En klar förbättring 

har däremot skett i halländska kustlokaler 

grundare än 25 meter, vilka gått från måttlig 

till god ekologisk status. Detta gäller även 

lokalerna utanför Laholmsbukten, som 

trots en period med låga syrehalter under 

hösten 2008 bedöms hålla god status. Vid 

lokalen i innersta delen av Kungsbacka-

fj orden har däremot miljön ytterligare 

försämrats. Där bestod faunan endast av 

ett fåtal individer av tåliga arter. Miljön där 

klassas därför som dålig. De mer antropo-

gent påverkade kust- och fj ordlokalerna 

utanför Göteborg håller genomgående, i 

likhet med tidigare år, måttlig status. 

Skagerrak 

I Skagerraks öppna hav råder liksom tidi-

gare år god status. Liksom i Kattegatt har 

en viss nyrekrytering skett längs kusten. 

Antalet arter har ökat, och fl er lokaler än 

2008 håller god status, framförallt i norr. 

Även i innerskärgård och fj ordar har en 

viss nyrekrytering skett på fl era lokaler, 

men inte av den omfattningen att miljösta-

tusen förändrats. Genomgående bedöms 

de kustnära lokalerna att i likhet med 2008, 

hålla måttlig status. Undantaget är Gull-

marsfj ordens djuphåla, som eft er att varit 

påverkad av låga syrevärden under vintern 

2007/2008 nu åter håller god status. Utan-

för Göteborg och i södra Bohuslän råder 

en lägre ekologisk status än längs Hallands-

kusten och norra Bohuslän. Detta beror 

framförallt på att antalet arter är lägre än i 

jämförbara områden längs kusten i övrigt. 

Det är detta område som är mest antropo-

gent påverkad av utfl ödet från Göta och 

Nordre älv. Det är även i detta område 

som den från södra Nordsjön kommande 

Jutlandsströmmen träff ar svenska kusten. 

Makrofauna mjukbotten
 Jonas Gunnarsson & Hans Cederwall, Stockholms universitet / Stefan Agrenius, Göteborgs universitet 

Jan Albertsson, Umeå universitet

Melita palmata
Foto: Floris Bennema
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Ekologisk status

m Status för stationer och områden där 
provtagning utförs inom miljöövervak-
ningsprogram och klassning kunnat göras, 
angett som BQI, Benthic Quality Index. 
I Östersjön är områdena klassade enligt 
bedömningsgrunden för mjukbottenfauna. 
På västkusten grundar sig klassningen på 
expertbedömning, eftersom provtagnings-
programmen i dessa områden ännu inte 
anpassats till bedömningsgrunderna.


