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Bottniska viken

I Bottniska viken som helhet bedöms till-

ståndet för plankton med viss tillförlitlig-

het vara gott, då varken tillståndet för djur- 

eller bakterieplankton ändrar den goda 

statusen klassad utifrån växtplankton. 

I Bottenvikens öppna hav minskar 

bakter ietillväxten, och växtplanktons bio-

volym är stabil. Näringstillgången verkar 

därmed inte öka. Ökningen av klorofyll a

kan bero på försämrat ljusklimat för växt-

plankton, och därmed mer pigment per 

cell.

I Bottenhavet är bestånden stabila, 

med undantag av en ökning i bakterie-

biomassa vid kuststationen i Örefj ärden. 

Där har även vissa djurplanktongrupper 

med sötvattens ursprung, hinnkräft or och 

hjuldjur, ökat signifi kant. Den totala djur-

planktonbiomassan är trots detta stabil. 

Egentliga Östersjön

Tillståndet för plankton bedöms som mått-

ligt i norra Egentliga Östersjön. Bedöm-

ningen görs huvudsakligen utifrån statu-

sen hos växtplankton, men motsägs inte 

av tillståndet för djurplankton. Detta gäller 

både kuststationen vid Askö och utsjösta-

tionen vid Landsort. 

De fi lamentösa cyanobakterierna har 

ökat vid kuststationen, medan dinofl agel-

later minskar i öppet hav. Orsaken till detta 

är ännu inte klarlagd. I övrigt är bestånden 

stabila. För djurplankton syns inga trender, 

men det saknas ännu alltför mycket utvär-

derade data för att kunna göra någon till-

förlitlig bedömning.

Västerhavet

Vid kuststationen Släggö i Skagerrak är st at-

usen hos växtplankton god enligt vat ten-

 direktivets klassning, och bestånden är 

stabila. Utvärderade djurplanktondata 

saknas. 

Utsjöstationen i Kattegatt visar däremot 

måttlig status, med förbehållet att myck-

et tyder på att bedömningsgrunderna i 

Västerhavet behöver revideras. Växtplank-

ton visar dock en stabil tidsutveckling utan 

uppåt- eller nedåtgående trender. Även 

djurplanktonbeståndet är stab ilt.
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Prickarna i kartan visar ett expertbedömt 
sammanvägt tillstånd för plankton. Det grun-
das främst på de offi ciellt antagna bedöm-
ningsgrunder som fi nns för växtplankton. 
Experterna har därefter bedömt om tillstånd 
och trender för övriga planktongrupper över-
ensstämmer med denna klassning.

I rutorna sammanfattas trenderna för samt-
liga marina planktons kvalitetsfaktorer. 

Pilarna visar vilka säkerställda trender 
(ökande, minskande respektive oförändrat) 
som fi nns för den utvalda mätperioden (se 
originalfi gurerna på följande sidor).

e.u. – ej utvärderad
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Viktig grupp av smådjur

Djurplankton i storlekar mellan 0,2 och 2
millimeter kallas mesozooplankton, och 

består i huvudsak av de dominerande 

grupperna: hoppkräft or (copepoda), hinn-

kräft or (cladocera) och hjuldjur (rotifera). 

Bedömningsgrunder för dessa samhällens 

miljöstatus saknas fortfarande, och det är 

därför svårt att i dagsläget dra några slut-

satser om miljötillståndet. Djurplankton-

populationerna bör emellertid ha potential 

att indikera status med avseende på vatten-

kvalitet och eutrofi ering.

Djurplanktons mellanställning i födo-

väven gör att fi skbestånden kan utöva en 

stark påverkan på dessa populationer. 

Kännedom om fi skbeståndens storlek och 

betestryck är därför viktigt för att möjlig-

göra en riktig tolkning av miljötillståndet 

baserat på djurplanktondata. Den stora 

bristen på äldre data gör också att det är 

svårt att bedöma hur ett mer opåverkat 

djurplanktonsamhälle kan ha sett ut.

Bottniska viken

I Bottniska viken uppvisar inget av de 

undersökta delområdena några signifi kan-

ta trender i djurplanktons totalbiomassa 

under den senaste tioårsperioden. Under-

sökningsmaterialet medger att trender på 

minst 10-11 procent per år skulle ha kunnat 

upptäckas i tidsserierna. Biomassan i öppet 

hav är högre i Bottenhavet än i Bottenvi-

ken, vilket är förväntat med tanke på den 

högre produktiviteten i Bottenhavet. 

På kuststationerna i Örefj ärden i norra 

Bottenhavet har biomassorna av både 

hinnkräft or och hjuldjur ökat signifi kant 

med fyra gånger under tioårsperioden. 

Ökningen är tydlig, särskilt för hinnkräft or, 

vilket gör att även totalbiomassan tenderar 

att öka. Den senare ökningen är emeller-

tid inte signifi kant, delvis beroende på en 

samtidig tendens till minskning av hopp-

kräft or. Om man tittar på hela tidsserien 

visar dock både biomassan av hinnkräft or 

och totalbiomassan signifi kanta ökningar. 

Hinnkräft or och hjuldjur är djurgrupper 

med sötvattenursprung, som är kända för 

att gynnas av låg salthalt och varmt vatten. 

Salthalten i Bottniska viken har minskat 

under undersökningsperioden vilket skulle 

kunna förklara en del av ökningen. Tempe-

raturen visar inte någon tydlig trend under 

samma tid. Faktorer relaterade till födotill-

gång och födovävens sammansättning kan 

sannolikt också vara av betydelse.

Egentliga Östersjön

Inte heller i norra Egentliga Östersjön visar 

totalbiomassan några signifi kanta trender 

under den senaste tioårsperioden. Detta 

beror delvis på betydande dataluckor eft er-

som miljöövervakning av djurplankton 

avbröts i början av 1990-talet och dataana-

lys har påbörjats igen först 2007. 

Vid Askö i norra Egentliga Östersjön 

tyder existerande data på att mellanårs-

variationerna ökar mot 1990-talet, men det 

är svårt att identifi era trender innan mer 

data blir tillgängliga. Däremot har biomas-

san av hjuldjur minskat signifi kant under 

1999-2009, men på grund av deras ringa 

storlek har detta inte resulterat i någon 

signifi kant minskning av totalbiomassan.

Västerhavet

Sammanhängande data för djurplankton 

under en längre tidsperiod fi nns än så 

länge endast från utsjöstationen Anholt E i 

Kattegatt. Denna station får därmed repre-

sentera hela Västerhavets öppna havsom-

råden. Även här saknas signifi kanta tren-

der i totalbiomassan under den senaste 

tioårsperioden. Materialets tidslängd och 

inbördes variation medger att trender 

på ungefär 17–18 procent per år skulle ha 

kunnat upptäckas i tidserien. 

Uppdelat på olika grupper syns en 

tendens till minskning hos hoppkräft or 

jämfört med hinnkräft or och övriga grup-

per. Dock påvisas inte heller här någon 

signifi kant trend.
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m Den totala biomassan av mesozooplankton från de 
nationella övervakningsstationerna. Proverna tagna från 
botten till ytan (vid BY31 från 30 meters djup). Integre-
rade säsongsmedelvärden (juni–augusti) med max- och 
minvärden som spridningsmått (standard error för Bott-
niska viken). Heldragen linje visar 3-årigt löpande medel-
värde. Trendanalys är gjord för perioden 1999–2009. 
Notera de olika skalorna.
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Tillståndsbedömning

Bedömningsgrunder för växtplankton 

fi nns för klorofyll a och biovolym i kust-

vatten. Om man med försiktighet tillämpar 

dessa även för utsjöstationer så kan följan-

de tillståndsbedömningar göras.

Bottniska viken

Vårblomningen 2009 startade so m vanligt 

ungefär en månad tidigare i Bottenhavet än 

i Bottenviken, och den var betydligt mindre 

omfattande i norr. Även sommarens cyano-

bakterier förekom i högre koncentrationer 

i söder än i norr.

I Bottenvikens utsjöområden visar 

treårsmedelvärdet för biovolym god status 

medan klorofyll a visar måttlig status. 

Sedan 2006 har klorofyll a-värdena ökat 

med 50 procent jämfört med den föregå-

ende fyraårsperioden. Orsaken är oklar, 

men kan bero på att ljusklimatet försäm-

rats och att klorofyllinnehållet i algerna 

blivit högre. 

I Bottenhavets öppna havsområden 

visar biovolymen måttlig status, medan 

klorofyll a ligger på gränsen mellan god 

och måttlig status. I kustområdet Örefj är-

den visar båda kvalitetsfaktorerna måttlig 

status. Den måttliga tillståndsklassningen 

förklaras delvis med att det under 2008
var onormalt höga växtplanktonvärden i 

hela havsområdet. Årets värden låg på mer 

normala nivåer, närmare gränsen för god 

status.

Strikt användning av bedömningsgrun-

derna för klorofyll och biovolym indike-

rar att Bottniska viken skulle ha måttlig 

status. Vår analys är dock att det beror på 

avvikande värden under enskilda år. Den 

sammanvägda bedömningen med hjälp av 

tillståndsklassning och expertbedömning 

är därför att både Bottenviken och Botten-

havet har god ekologisk status.

Att tillståndsklassningen för de båda kvali-

tetsfaktorerna oft a skiljer sig åt indikerar 

att klassgränserna behöver ses över i Bott-

niska viken.

Egentliga Östersjön

I nordvästra Egentliga Östersjön där statio-

ner med högfrekvent provtagning fi nns, 

visar både klorofyll a och biovolymvärden 

att statusen är måttlig både i kustområdet 

vid Askö och i det öppna havsområdet.

I kustområdet har både klorofyllkon-

centration och biovolym minskat rejält 

jämfört med förra året. Det beror främst på 

att 2008 års kraft iga blomning av häft algen 

Chrysochromulina polylepis uteblev i år, och 

återgick till normala nivåer. Förhoppnings-

vis var blomningen en engångsföreteelse. 

Den tycks inte heller ha påverkat varken 

växt- eller djurplanktonsamhället negativt. 

Årets trots allt fortfarande höga värden 

beror på att både cyanobakterier, särskilt 

släktet Aphanizomenon, och dinofl agel-

later, särskilt Heterocapsa triquetra, var 

mycket talrika sommaren 2009. Aphani-

zomenon nådde i slutet av juni den högsta 

abundansen som uppmätts i kustområdet 

sedan 1977. Vid samma tid var även släk-

tet Nodularia ovanligt talrikt. Både kloro-

fyll a och totalkväve återspeglade de höga 

cyanobakterietopparna, men orsaken till 

dessa är oklar.
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m Årliga medelvärden för perioden juni–
augusti (punkter), samt löpande treårsmedel-
värden (heldragna linjer). Statistiskt säkerställda 
trender är markerade med streckade linjer, 
och gäller för perioden 1990–2009. Bedöm-
ningsgrunder fi nns endast för kustområden. 
Här antyds kustområdenas klassgränser även 
för utsjöstationer för att ge en fi ngervisning om 
miljöstatus. n

Kiselalgen Pseudosolenia 
calcar-avis är en icke giftig 
art som påträffats i Katte-
gatt och Skagerrak under 
2009. Arten hör ursprung-
ligen hemma i varmare 
vatten. 

Pelagial biologi / växtplankton
Agneta Andersson & Chatarina Karlsson, Umeå universitet / Susanna Hajdu & Helena Höglander, 
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I utsjön har klorofyllkoncentratio-

nen minskat, medan biovolymen har ökat 

något. Även här förekom cyanobakterier 

och dinofl agellater i större mängder jämfört 

med 2008, medan häft algerna var betydligt 

färre.

Varken klorofyllkoncentration eller 

biovolym visar någon trend för hela perio-

den, varken i kustområdet eller i utsjön, 

men under de senaste åren har värdena 

varit högre än tidigare under 2000-talet. I 

kustområdet fortsätter cyanobakterierna 

att öka signifi kant, medan dinofl agel-

laterna visar en signifi kant minskning i 

utsjön, trots deras höga biomassa somma-

ren 2009.

Västerhavet

Sommaren 2009 var ett normalår vad gäller 

klorofyll a halterna vid både utsjöstationen 

och kuststationen, när årets månadsvärden 

jämförs med tioårsmedelvärdet. Utsjöom-

rådet vid Anholt E i Kattegatt klassas till 

måttlig status för biovolym och till god 

status för klorofyll a. Vid kuststationen 

Släggö i Skagerrak ligger treårsmedelvär-

dena inom gränserna för god status för 

båda kvalitetsfaktorerna. Den samman-

vägda bedömningen innebär måttlig status 

för Anholt E och god status för Släggö. 

Med tanke på de resultat som status-

klassning av en stor mängd områden 

i Västerhavet har gett, står det klart att 

bedömningsgrunderna bör revideras, och 

möjligtvis behöver referensvärdena juste-

ras. 

Chrysochromulina spp. observerades 

vid Anholt E under hela sommarperioden, 

med ett maximum på över en miljon celler 

per liter i mitten av juni. Släktet fanns även 

vid Släggö under hela sommarperioden, 

men i mindre mängder. Inga rapporter har 

dock kommit om att det påverkat fi sk eller 

andra organismer. Under hösten förekom 

en ovanligt omfattande kiselalgsblomning 

i Västerhavet som observerades året ut. En 

för området ny art, kiselalgen Pseudosole-

nia calcar-avis, som annars fi nns i varmare 

vatten, dök upp i oktoberproverna och 

observerades också i små mängder året ut.

miljö
ÖV E RVAK N I NG

2009

Kiselalgen Chaetoceros decipiens 
förekom i de variationsrika och 
celltäta växtplanktonproverna i 
Västerhavet under hösten 2009.
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Gott tillstånd i näringsfattig miljö

Baserat på tillväxten hos bakterieplankton 

bedöms samtliga undersökta områden 

i Bottniska viken ligga inom det expert-

bedömda intervallet för god status. Denna 

bedömning grundar sig bland annat på 

litteraturjämförelser, där nivåerna från 

Bottniska viken motsvarar värden från 

öppen ocean och kontinentalsockel 

med relativt låg produktivitet. Nivån på 

bakterietillväxt i de moderna tidserierna 

sammanfaller också med en god syres-

ituation och avsaknad av betydande växt-

planktonblomningar. Denna globalt sett 

låga produktivitet syns även i växtplank-

tons produktion, vilket redovisas i fördjup-

ningsdelen. Bottniska viken kan därför 

med god tillförlitlighet klassifi ceras som 

en näringsfattig miljö. 

Minskad produktivitet 
i Bottenviken

I Bottenvikens utsjöområden har bakterie-

tillväxten minskat med 48 procent sedan 

1994. I detta redan näringsfattiga havsom-

råde har produktiviteten därmed minskat 

ytterligare. Någon orsak har ännu inte 

identifi erats.

I Bottenhavets öppna havsområde har 

tillväxten varit stabil under hela mätperio-

den. Det tyder indirekt även på en stabil 

syrekonsumtion, då bakterieplankton står 

för hälft en av denna i havet. Detta stöder 

i sin tur tolkningen att de sjunkande syre-

halterna i Bottenhavet har hydrografi ska 

orsaker, kopplade till syresituationen 

i Egentliga Östersjön, snarare än ökad 

näringsbelastning och nedbrytning av 

organiskt material.

God produktivitet i kustområden

I kustområdet Örefj ärden i Bottenhavets 

nordligaste del fi nns ingen säker trend när 

de båda ingående stationerna utvärderas 

samtidigt. Däremot visar de enskilda statio-

nerna helt motsatta trender. Detta trots att 

de ligger i samma vattenförekomst med 

endast två kilometers avstånd. Observatio-

nen visar på vikten av att ha en god rumslig 

täckning av stationer i kustvattenförekom-

ster. Beroende på vilken station som valts 

kunde slutsatserna om tidsutvecklingen 

blivit helt motsatta. Trots skillnaden i trend 

visar båda stationerna god status.

För första gången redovisas också data 

från de regionala kuststationerna i Råne-

fj ärden i norra Bottenviken och Gaviksfj är-

den i norra Bottenhavet. Bakterietillväxten 

tyder på liknande näringsstatus i dessa 

båda vattenförekomster som på intensiv-

stationen Örefj ärden. Samtliga kuststatio-

ner har som förväntat en säkerställt högre 

näringsstatus än utsjöstationen i respektive 

bassäng. 

Eft ersom Örefj ärden via expertbedöm-

ning anses hålla god status är en prelimi-

när bedömning att också Rånefj ärden och 

Gaviksfj ärden gör detsamma. Mätserien är 

dock för kort på dessa stationer för att sätta 

lokala klassgränser. 

Pelagial biologi / bakterieplankton
Johan Wikner, Umeå universitet
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m Dataunderlaget utgörs av medelvärden för ytskiktet 
0–10 meter. Värden har summerats över hela året med 
trapetsintegrering (N>20 per år och station). Felstaplar 
visar 95% konfi densintervall. Analys för monoton trend 
hos årsvärden har utförts med säsongsbaserat Mann-
Kendall test med programmet Multitest (Linköpings 
universitet), och gäller för hela perioden. Statusklass-
ningen är gjord med expertbedömning.


