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Sammanfattning 
Mjukbottenfauna inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram samt 
Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram mellan åren 2014 till 2016 
provtogs vid 12 lokaler. Miljöstatusen förbättrades på en lokal (Stigfjorden) och 
försämrades på två lokaler (Norra Havstensfjorden och Koljöfjorden) mellan 2014 
och 2015 års provtagningar. Mellan 2015 och 2016 skedde försämringen i andra 
lokaler (Askimsfjorden och Stigfjorden) och förbättring i en lokal som drabbades 
med syrebrist året innan (Koljöfjorden). Detta är tre års mätningar och variationen 
mellan år kan vara betydande i Bohusläns skärgård och fjordar, där förändringarna 
i hög utsträckning sker på grund av lokala miljöfaktorer som bottenfaunan svarar 
på. Överlag ser man ofta en artsammansättning där arter som gynnas av närings-
partiklar i vattenkolumnen och i sedimenten, dominerar.  

Nedan sammanställning avser ge en översikt av det nationellt och regionalt sam-
ordnade programmet för mjukbottnars tillstånd på västkusten, men med fokus på 
de tolv lokaler i kustnära vatten som ingick i Länsstyrelsens regionala miljööver-
vakningsprogram samt i Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram 
fram till 2016.   

En revidering av det nationella programmet för makrofauna mjukbotten utfördes 
under 2016 av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) där upplägg för samordning 
av provtagning och analyser med Västra Götalands län samt med Bohuskustens 
vattenförbund togs fram. En omfattande inventering av lämpliga provtagnings-
platser och områden utfördes i samband med provtagningarna i maj 2016 då även 
Bohuskustens vattenvårdsförbund kompletterade med två nya lokaler inom kust-
kontrollprogrammet (Halse/Askeröfjord samt Strömstad). I maj 2017 startade det 
nya samordnade programmet.  
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Inledning 
Den marina miljöövervakningen längs Sveriges västkust utförs av flera aktörer på 
olika nivåer och Länsstyrelsen har en samordnande roll regionalt inom varje län. 
En del av det inre kustvattnet i Västra Götalands län övervakas inom samordnad 
recipientkontroll samt det regionala miljöövervakningsprogrammet och längre ut i 
havet sker huvudsakligen övervakning inom det nationella miljöövervakningspro-
grammet och SMHI:s kustvattenundersökningar.  

Programmet för makrofauna mjukbotten i Västerhavet är idag samordnat mellan 
Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Halland och Västra Götalands län 
samt Bohuskustens vattenvårdsförbund. Revidering av programmet skedde nat-
ionellt i början av 2000-talet och har sedan dess haft samma upplägg fram till den 
nya revideringen under 2016.  

Den regionala övervakningen fokuserar främst på övervakning som kan fånga in 
mer kustnära förändringar framför allt sådana som är orsakade av miljöproblemen 
övergödning, syrebrist och miljögifter och den samordnade recipientkontrollen 
genom Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram har som syfte att 
övervaka den samlade påverkan från sina medlemmars utsläpp i recipienten. Även 
detta program fokuserar på övergödning och miljögifter. Indikatorer på övergöd-
ning är exempelvis primärproduktion, klorofyllhalter, siktdjup, syrekoncentrat-
ionen i djupvattnet och status på bottenlevande djursamhällen. 
 
Syftet med undersökning av makrofauna mjukbotten är att redovisa om, och på 
vilket sätt, strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras främst i för-
hållande till antropogen (mänsklig) påverkan som ökad tillförsel av gödande äm-
nen. Genom att följa tillståndet hos den relativt stationära mjukbottenfaunan 
möjliggörs en koppling till förändringar i ett begränsat område. Att etablera stat-
ionsnät i flera områden genom samordnad provtagning ger möjlighet att avgöra 
om förändringar hos bottenfauna beror på lokala, regionala eller storskaliga fak-
torer.  

De olika aktörerna i det samordnade programmet har delvis olika syften men un-
derlaget kan användas både i uppföljning av mer storskaliga långsiktiga regionala 
förändringar samt i mer kortsiktiga lokala analyser av ett områdes tillstånd. Be-
dömningen av miljöstatus enligt befintliga bedömningsgrunder för makrofauna 
mjukbotten har gjorts för sammanlagt 42 lokaler inom det samordnade program-
met fram till 2016, belägna i öppet hav, kustvatten samt i inre skärgård och fjordar 
(Tabell 1, Figur 2).   
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Vattenomsättning och eutrofiering 
De områden som främst uppvisar låga syrehalter i bottenvatten är de som ligger i 
de inre kustvattnen och där vattenomsättningen är låg dvs. systemets förmåga att 
göra sig av med lokalt tillförd näring (känslighet) är sämre här än i exponerade 
områden.  

Generellt kan man peka ut norra Bohuslän och Orust/Tjörn-området som de mest 
känsliga områdena längs västkusten (Erlandsson et al 2009). Det beror på att stora 
delar av norra Bohuslän utgörs av grundområden med långsam vattenomsättning 
som medger förhöjda näringskoncentrationer. 

Fjordsystemet innanför Orust och Tjörn där det finns flera djupa tröskelbassänger 
med tidvis stagnanta (stillastående) vattenmassor, är också känsligt för lokal till-
försel av näringsämnen till ytvattnet eftersom uppehållstiden för ytvattnet ofta är 
tillräckligt långt för att tillåta sedimentation av den lokala ytproduktionen till djup-
vattnet. 

Den Jutska strömmen som transporterar vatten från Tyska bukten tillför framför-
allt en större volym vatten till den Baltiska strömmen längs Bohuskusten. Närings-
bidraget är i allmänhet inte så stort eftersom näringen till stor del förbrukas på 
väg norrut längs den danska västkusten, men vid perioder med höga flöden kan 
bidraget vara betydande. Näringstransporten från Östersjön är viktig för närings-
statusen i Kattegatt, men även för Skagerrakkusten. Åtgärder för att minska över-
gödningen i Östersjön är därför viktig även för västerhavet (Erlandsson et al 2009). 

Kusten i länet är mycket varierande med störst eutrofieringspåverkan (övergöd-
ning) från land i de inre kustområdena som nämnts ovan samt även en stor ut-
sjöpåverkan av näringsämnen i övriga kustområden. Även kortlivade fintrådiga 
makroalger gynnas av övergödningen och bildar ytligt liggande gröna mattor i 
grunda kustområden som också kan orsaka syrebrist när de sjunker till botten. El-
ler så påverkar dom underliggande vegetation (ålgräs) då det hindrar solljuset att 
tränga ner.  

Allt fler studier visar även att ökningen av fintrådiga alger har en koppling till över-
fisket av de stora marina rovfiskarna i våra vatten. En minskning av dessa rovfiskar 
som t.ex. torsk har lett till ökade mängder av deras bytesdjur; små rovfiskar, krab-
bor och räkor. Som en följd av detta har i sin tur dessa rovdjurs bytesdjur, algbe-
tarna, blivit färre och de snabbväxande fintrådiga algerna har därmed ökat. Till-
sammans med övergödningen har det gett starka negativa effekter på flera olika 
kustmiljöer (HMI 2011).  
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Sötvattenstillförseln från land domineras främst av Göta älv och Glomma vilka står 
för ca 80 % av den totala tillförseln av totalkväve (DHI 2016) på västkusten, men 
det finns också ett antal medelstora vattendrag, ca 200 små kustmynnande vat-
tendrag samt diffusa utsläpp i de inre kustvattnen som inte är försumbara med 
avseende på närsaltstillförsel till övergödningskänsliga (instängda) områden.  

Under 2015 transporterades cirka 15 500 ton kväve till länets kustvatten via vat-
tendrag, cirka 12 750 ton till Kattegatt och 2700 ton till Skagerrak. Läckage av nä-
ringsämnen från små enskilda avloppsanläggningar är fortfarande ett problem och 
många kommuner jobbar hårt med tillsynen och olika åtgärder. Ungefär en miljon 
hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunal avloppsrening utan har små av-
loppsanläggningar. Dessa anläggningar utgör en betydande källa av övergödande 
ämnen till Sveriges vatten (DHI 2016). 

Trots satsningar på åtgärder som minskat utsläppen av näringsämnen till kusten 
ser man inte så tydliga och synbara resultat i miljön ännu. Detta beror delvis på 
att historiskt läckage av näring ligger kvar i vattensystemen sedan tidigare och att 
ekosystemen reagerar långsamt. Effekter av åtgärder motverkas även av klimat-
förändringarna då ökade flöden innebär ökade sediment- och näringstransporter 
ut till havet och högre medeltemperatur ger större risk för ogynnsam algtillväxt i 
vattenmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto på snabbväxande makroalger i inre kustområde 



- 6 - 

 

Vikten av samordning och nytt program 2017 
Marin övervakning är kostsam, oftast med långa båttider och i vissa fall, som för 
mjukbottenfaunan, tidskrävande analysmetoder. En utökad samordning mellan 
nationell, regional och samordnad recipientkontrolls kustövervakning är därför 
nödvändig för att få ett större underlag som kan användas i arbetet med att;  

· följa upp vattendirektivets krav (EU:s ramdirektiv för vatten) för övervak-
ning i kustvattenförekomster (att uppnå god ekologisk status i alla ytvat-
tenförekomster) 

· få ett bättre underlag inför tillsynsprövningar av olika verksamheter med 
utsläpp till kustvatten för att kunna bedöma eventuell påverkan i recipien-
ten  

· följa upp miljömålen (ingen övergödning och hav i balans)   
· föreslå åtgärder mot övergödning eller miljögifter i kustvatten samt kunna 

följa upp resultat från dessa  

Från och med 2014 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bohuskustens 
vattenvårdsförbund förtätat det nationella samordnade programmet för Makro-
fauna mjukbotten utifrån sina behov. 

Urvalet av stationer inom det regionala övervakningsprogrammet och inom kust-
kontrollprogrammet har fokuserat på;  

· kustnära vattentyper  
· områden som är underrepresenterade i mätningar av mjukbottenfauna 

(som är en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna; bottenfauna, växt-
plankton & biovolym samt makroalger, för arbetet med bedömningar för 
ekologisk status inom vattenförvaltningsarbetet;) 

· områden där det finns en brist på kontinuerlig övervakning  
· övervakningsstationer i förhållande till både punkt-, diffusa utsläpp samt 

referensområden 
· inom skyddade områden (Kosterhavets Nationalpark och Stigfjorden)  
· stationer med historiska data eller som tidigare har ingått i det nationella 

programmet för att kunna titta på trendanalyser 

 

HaV kom med ett förslag på nytt samordnat program för makrofauna mjukbotten 
(HaV 2015:32) vilket startades upp i maj 2017. Det nya upplägget frångår dagens 
fasta enstaka stationer med fler replikat (hugg) till större områden (kluster) där 
ett 5- eller 10-tal bottenhugg tas inom varje kluster. Detta för att ge en mer repre-
sentativ bild av ett område som kan variera i djup och bottensediment. 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bohuskustens vattenvårdsförbund deltar 
och samfinansierar det gemensamma och samordnade programmet utifrån behov 
av underlag. Rapportering av det gemensamma delprogrammet kommer att redo-
visas årligen från utförare i en ”Havet”-rapport eller likvärdig informationssamling 
om tillståndet i havsmiljön.  
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Bottenfauna som ett mått på miljöförhållanden 
Livslängden hos bottenfaunan varierar mycket beroende vilken art det är fråga 
om. Vissa arter har flera generationer under ett år. Samtidigt vet man att Is-
landsmusslan (Arctica islandica) som är allmänt förekommande i våra vatten kan 
bli över fyra hundra år gammal. Mjukbottenfauna kan ha livscykler som sträcker 
sig över flera år och är känslig för ökad belastning av organiskt material (Pearson 
& Rosenberg 1978). Detta medför att analys av bottenfaunasamhällen är använd-
bart vid övervakning med fokus på övergödning. Födobasen för djurlivet på havs-
botten är plankton vars tillväxt gynnas av närsalter som kommer från aktiviteter 
från land. Bottenfaunan ger därför ett sammanfattande mått på de snabba för-
lopp som sker för produktionen i ytvattnet. Bottenfaunan är relativt stationär men 
dess artsammansättning är beroende av bottenmiljön och då särskilt av sediment-
förhållandena.  

Syrebrist och syrefria bottnar kan vara ett vanligt förekommande tillstånd i marina 
miljöer där vattnet är stagnerat under delar av året som t.ex. i fjordar eller inre 
kustvatten där inte vattnet kontinuerligt flödar in och byter ut mindre syrerikt vat-
ten. Proceduren förekommer naturligt men kan i kombination med en ökad nä-
ringstillförsel, få allvarliga konsekvenser för de bentiska (bottenlevande) organ-
ismerna såsom alger, som ger upphov till en överproduktion av organiskt material. 
När dessa sjunker till botten och dör förbrukas stora mängder syrgas av de bakte-
rier och bottendjur som bryter ned algresterna. Detta kan leda till syrebrist i bot-
tenvattnet. Den mer rörliga bentiska faunan reagerar genom att fly om möjligt 
medan den mer fastsittande, grävande eller orörliga faunan dör. De som överlever 
längst är anpassade till att överleva i vatten med reducerat syre. Man räknar med 
att de känsligaste arterna påverkas negativt vid syrehalter under ca 2 ml/l men att 
de mest tåliga arterna klarar syrehalter ner till 0,7 ml/l (Diaz & Rosenberg 1995).  

Metod, index och statusbedömning 
Det samordnade programmet för makrofauna mjukbotten utförs årligen i maj må-
nad och har under 2014–2016 innefattat insamling av 42 fasta stationers prover. 
Utförare är Göteborgs Universitet och nationell datavärd för inrapportering av 
data är SMHI.  

Vid varje station har 2-3 bottenhugg provtagits med en huggare av typ Smith 
McIntyre med provtagningsyta 0,1 m2. Vid varje hugg görs en bedömning av bot-
tens beskaffenhet utifrån ytskikt, lukt (ev. syrebrist med svavellukt), färg och sub-
stratklassificering. De erhållna proverna behandlas separat och sållas genom 1 
mm såll. Därefter fixeras djuren i 70 % etanol (tidigare formalin) för senare analys 
i laboratorium. 
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Bild t.v. visar huggare av typ Smith McIntyre och bilden t.h. visar ett prov som sållats och där bl.a. 
den långlivade islandsmusslan Arctica Islandica samt den rörbyggande havsborstmasken Pectinaria 
sp kommit fram ur leran.  

 

Varje individ bestäms så långt som möjligt och helst ner till art. Antalet individer 
(abundans) samt den sammanlagda våtvikten (biomassa) per art noteras för varje 
bottenprov och station. Provtagnings- och analysförfarande sker utifrån metodbe-
skrivning för provtagning och analys av mjukbottenlevande makroevertebrater i 
marin miljö (Leonardsson 2004) samt undersökningstyp Mjukbottenlevande mak-
rofauna, trend- och områdesövervakning (HaV 2016). För att kunna göra en be-
dömning av den ekologiska statusen i enlighet med EU:s Vattendirektiv beräknas 
ett bentiskt kvalitetsindex (BQI – Benthic Quality Index) (Rosenberg et al. 2004) 
för varje station och replikat (hugg).  

Indexet BQI baseras på en objektiv bedömning av den relativa förekomsten av 
känsliga respektive tåliga arter, antal arter samt antal individer i bottenfaunan. 
Proportionen känsliga och toleranta arter varierar mellan 1 och 15 (Naturvårds-
verket 2007). Arter som endast finns i miljöer med hög diversitet har getts ett 
högt känslighetsvärde och arter som kan finnas i miljöer med låg diversitet har 
getts ett lågt känslighetsvärde. Indexet väger sedan samman tre egenskaper hos 
det bottenlevande djursamhället; i första hand proportionen mellan antalet djur 
som tillhör känsliga arter och antalet djur som tillhör tåliga arter, i andra hand det 
totala antalet arter och i tredje hand det totala antalet individer.  

Det erhållna BQI- värdet varierar mellan 0 (döda bottnar) och >22 (hög miljösta-
tus). Detta innebär att andelen känsliga arter är stor på en station med högt BQI– 
värde medan tåliga arter dominerar på en station med lågt värde. I västerhavet är 
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klassgränserna i dagsläget (2017) uppdelade på två djupintervall, utifrån att dju-
pet är korrelerat till salthalten. Områden djupare än 20 m har tilldelats gemen-
samma klassgränser då salthalten anses stabil. Grundare områden, 5 – 20 m, där 
salthalten kan vara varierande, har således tilldelats gemensamma klassgränser 
(Figur 1). I nedan figur ser man även den femgradiga skala som används för att 
göra bedömningen om en bottens miljöstatus enligt vattendirektivet, från färgen 
blå som är hög ekologisk status till röd som är dålig ekologisk status.  

 

Figur 1 visar förhållandet mellan ökad störning (högre näringsbelastning, mer reducerat sediment) 
och minskad artdiversitet med eventuell bottendöd vid syrefria bottenförhållanden (Pearson & Ro-
senberg 1978).  

 

Justerat index  
Under åren 2011–2016 har forskningsprojektet WATERS (Waterbody Assessment 
Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden) undersökt och ut-
vecklat befintliga och nya bedömningsgrunder på uppdrag av Havs- och Vatten-
myndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV). Fokus har legat på de biologiska 
kvalitetsfaktorerna (vattenvegetation, bottenlevande djur, växtplankton och fisk) 
som används vid statusbedömningen enligt vattendirektivet. Lämpliga indikatorer 
för att kunna beskriva tillståndet hos kvalitetsfaktorerna har föreslagits och målet 
har varit att förfina metoder och minska osäkerheten i bedömningarna. För mer 
information och resultat www.waters.gu.se   

Rekommendationen från WATERS slutrapport vad gäller mjukbottenfauna är att 
framöver använda ett justerat BQI-index med avseende på djup och arternas 
känslighet (WATERS 2016). Havs- och vattenmyndigheten kommer framöver att 

http://www.waters.gu.se/
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arbeta med att författa nya vägledande dokument för nya bedömningsgrunder 
däribland för mjukbottenfauna.  

Faktorer som påverkar faunan  
Många olika faktorer som salthalt, temperatur, näringstillgång, djup, syrehalt, ex-
ponering, hydrografi och sedimentstruktur är avgörande för antalet djur, den to-
tala biomassan och vilka arter som förekommer på botten. På sedimentbottnar 
som ligger under siktdjupet är det under normala förhållanden näringstillgången 
som är begränsande för faunan. Det är framförallt föda som djuren konkurrerar 
om, vilket innebär att det sker tydliga förändringar i faunasamhället vid förändrad 
näringstillgång som tagits upp tidigare i sammanställningen. Man har idag goda 
kunskaper om hur faunan förändras beroende på ökad eller minskad näringstill-
gång. Vid ökad belastning eller längre perioder med stagnant vatten kan helt syre-
fria områden uppstå, breda ut sig eller bli mer varaktiga (figur 1).  

Man har också relativt goda kunskaper om vilka arter som är tåliga och kan ut-
härda kortare eller längre perioder av syrebrist samtidigt som man vet vilka arter 
som har en förmåga att snabbt återkolonisera botten när syretillgången återigen 
är god (Rosenberg et al. 2002).  

Att följa förändringar av faunan i ett område med återkommande provtagningar, 
är en väl lämpad undersökningsmetod för att avgöra om utsläppen av organiskt 
material och näringsämnen är belastande för miljön i ett kustområde eller inte.  

Andra faktorer som också kan ha betydelse för bottendjuren är fysisk påverkan 
som bottentrålning, muddringsarbeten, deponier, försämringar i vattenomsätt-
ningen beroende på vägbankar och andra konstruktioner. Man vet att många av 
de miljögifter som släpps ut sedimenterar och blir tillgängliga för de bottenle-
vande djuren. Via dem kan gifterna transporteras upp i näringskedjan till fiskar, 
fåglar och däggdjur. 
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Tabell 1 visar en översikt på övervakningsstationer inom det samordnade programmet för makro-
fauna i mjukbotten i Västerhavet med den slutliga listan för år 2016 då Strömstad samt Halsefjorden 
tillkom i BVVFs program. HaV = Havs- och Vattenmyndigheten, Lst O = Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län, BVVF = Bohuskustens Vattenvårdsförbund. Mer information om kustvattentyper se 
www.viss.lst.se (VISS hjälp – typindelning).  

Provtagningslokal Område/vatten Djup (m) Lat. Long.
Antal 
hugg*

Ansvarig EUID Vattenförekomst Kustvattentyp

Ramsö Kosterrännan, O Ramsö 244 58 49,40 11 05,30' 2 Lst O (Koster NP) SE585100-110600 3

Kalvö SV Kalvö 55 58 45,00' 11 04,10' 2 Lst O (Koster NP) SE585400-110400 3

Vade 3 Fjällbacka yttre skärgård 25 58 35,90' 11 13,45' 2 Lst O SE583710-111300 1n

Koljöfj. Koljö fjord 15 58 14,45' 11 35,10' 2 LstO SE581260-113220 2

Havstenfj. Syd Havstens fjord, V Lyckorna 25-26 58 12,37' 11 51,09' 2 Lst O SE581740-114820 2

Stigfj. Stigfjorden 17-19 58 04,30 11 34,70' 2 Lst O SE580325-113500 1n

Askimfj. Askimsfjorden 18 57 34,15' 11 51,07' 2 Lst O SE573500-115150 1s

Strömstad (ny 2016) Strömstadsfjorden 28 58 55,75' 11 08,36' 2 BVVF SE585600-110880 1n

Saltf. Saltkällefjorden 44 58 25,00' 11 39,00' 2 BVVF SE582500-113890 2

Havstenfj. Nord Havstens fjord, N Brattön 31-32 58 18,95' 11 47,50' 2 BVVF SE581740-114820 2

Galterö2 (ny 2016) Halsefjorden 26 58 08,02' 11 49,88 2 BVVF SE580688-114860 2

Brännö  Rivö fjord, N Brännö 27 57 39,30' 11 45,10' 2 BVVF SE574050-114780 1n

Hällsö O Norra Hällsö 61-62 58 58,20' 11 05,43' 3 HaV SE585910-114340 1n

Öddö N Norra Öddö 28 58 55,75' 11 08,36' 3 HaV SE585600-110880 1n

Stro 6 V Koster 99-101 58 51,00' 10 45,70' 3 HaV SE585750-105940 3

Lindön N Lindön 47 58 47,90' 11 09,52' 3 HaV SE584725-111050 1n

Stro 1 S Havstensund 31 58 44,00' 11 10,00' 3 HaV SE584400-116000 1n

Långb. S Långebådan 42 58 42,05' 11 10,80' 3 HaV SE584200-105901 3

 Vade 4 Väderöfjorden, N Södra syster 49 58 36,65' 11 08,50' 3 HaV SE584200-105901 3

Vade 7 V Väderöarna 107 58 32,50' 10 47,50' 4 HaV SE584200-105901 3

Lyse 7 N Hållö 49 58 22,90' 11 09,20' 3 HaV SE582700-110451 3

Brofj. Brofjorden råoljekajen 32 58 20,80' 11 24,10' 3 HaV SE582000-112350 1n

Lyse 3 N Kåvra 29 58 20,35' 11 21,43' 3 HaV SE580500-111801 3

Alsba
Gullmarsfjordens djuphåla, 

Alsbäck
118 58 19,30' 11 32,70' 3 HaV SE581700-113000 2

Lyse Hgs (Hagar) Gullmarsfjorden, O Hågarnskären 32-34 58 15,80' 11 28,70' 3 HaV SE581700-113000 2

Lyse 6 V Lysekil 101 58 15,20' 11 03,50' 3 HaV SE580500-111801 3

Lyse 4 Gåsö Ränna 40-42 58 14,70' 11 25,58' 3 HaV SE581700-113000 2

Lyse 5 V Tova 50 58 14,40' 11 15,00' 3 HaV SE580500-111801 3

Galterö Halse fjord 40-41 58 06,42' 11 48,30' 3 HaV SE580688-114860 2

Stenungsund Stenungsunds hamn 11 58 06,61' 11 48,76' 1 Extra lokal

Härön V Härön 43 58 02,00' 11 22,00' 3 HaV SE580240-112501 3

 Hakefj. Hake fjord 42 57 57,58' 11 42,90' 3 HaV SE575700-114240 2

Mars 6 Djupa rännan 104 57 57,47' 11 12,23' 3 Extra lokal

Mars 7 NO Skagen 95-96 57 55,90' 11 02,50' 3 HaV SE575760-112671 3

Marstrandfj. Marstrandsfjorden 38 57 53,90' 11 31,65' 3 HaV SE575340-113000 3

Lekskär V Lekskär 41 57 50,00' 11 30,00' 3 HaV SE574931-113131 4

Gote 4 SSO St Pölsan 42-43 57 45,00' 11 31,00' 3 HaV SE574160-113351 4

Dana Danafjord 25-27 57 40,20' 11 41,40' 3 HaV SE574000-114230 1s

Trubaduren N Trubaduren 60 57 36,55' 11 37,50' 3 HaV SE573300-113801 4

Vinga SV Vinga 77-78 57 33,00' 11 31,50' 3 HaV SE573300-113801 4

Vinga extra Djupa rännan 82 57 32,12' 11 31,47' 1 Extra lokal

Gote 3 O Tistlarna 28 57 30,30' 11 48,25' 3 HaV SE572540-114801 4

Fladen VSV Fladen fyr 68 57 11,50' 11 40,00' 3 HaV SE570000-120701 4

Anholt O Anholt 53 56 40,00' 12 07,00' 3 HaV SE564500-122601 5

http://www.viss.lst.se/
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Resultat  
 
Antal arter 
Inga rödlistade eller främmande arter har noterats i de analyserade proverna un-
der åren 2014-2016. Artantalet (diversiteten) i medelvärde var som högst år 2014  
vid stationerna Kalvö och Ramsö i Kosterområdet (36 - 47 arter) samt vid station-
erna N.Brännö och Askimsfjorden (35 – 40 arter) söder om Göteborg. De lägsta  
antalen arter påträffades i systemet innanför Orust, under 2014 (2-14 arter). Un-
der 2015 och 2016 var resultaten mer varierande (figur 3) men generellt skedde  
en minskning av antal arter. 
 

 

Figur 3 visar en översikt på medelvärde av antal arter för de olika provtagningsåren. Stationerna är 
presenterade från norr till söder och man ser att de lägsta artantalen återfinns i de inre kustvatten-
systemen. 
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Av alla ingående stationer inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakningspro-
gram samt Bohuskustens vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram från åren 
2014–2016 var det endast stationer i Fjällbacka yttre skärgård som hade en liten 
ökning i artantal. Orsaken för den nedåtgående trenden av artantal som är ge-
nomgående för dessa tre år samt under en längre period för Saltkällefjorden är 
inte fastställd. Under större delen av 2000-talet har bottenfaunan uppvisat en ge-
nerell nedgång av antalet arter i hela Kattegatt och Skagerraks kustområden.  

Under senare år har man dock sett en hel del nyrekrytering av många arter vilket 
har brutit trenden men detta är främst i de yttre delarna av vår skärgård. I öppna 
havet har man överlag en god status och även i en positiv gradient från södra 
Kattegatt till norra Skagerrak. Faunan i öppna havet och yttre skärgården påverkas 
framförallt av storskaliga förändringar i miljön vilket medför att utvecklingen på 
lokaler vid samma djup i hög utsträckning följs åt. Mönstret ser annorlunda ut 
bland lokalerna i olika innerskärgårdsområden och fjordar. I de inre kustvattnen 
som i hög grad påverkas av lokala miljöfaktorer och syreomsättning råder en mer 
varierad situation där fjordsystemet innanför Orust och Tjörn överlag uppvisar 
sämre status på större djup.  
Även inom det samordnade kustkontrollprogrammet för Hallands län har man sett 
minskande trender för bottenfaunans individtäthet, biomassa och antal arter mel-
lan 1993 – 2016 med en viss stabilisering under de senaste åren (PAG 2016). 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto på taggormstjärna, Ophithrix fragilis 



- 15 - 

 

Bentiskt index (BQI) 
För de tolv analyserade stationerna påvisades, mellan 2014 och 2015, ett lägre 
bentiskt kvalitetsindex (BQI) på alla stationer utom en. Endast två av stationerna 
hade dock fått en minskning i indexet som gav en lägre klassning enligt vattendi-
rektivets femgradiga skala (Figur 4). Mellan 2015 och 2016 skedde en försämring 
av BQI vid 5 stationer. Endast vid två stationer ledde det till lägre klassning, dock 
andra stationer.   
Nedan följer redovisning av resultat för de stationer som uppvisat en förändring i 
miljöstatus för bottenfauna mellan 2014 och 2015; Stigfjorden, Havstensfjord 
Nord samt Koljöfjord och mellan 2015 och 2016; Askimsfjorden, Stigfjorden och 
Koljöfjord. Övriga stationer har en oförändrad status (även om BQI kan variera 
inom varje klassningsgräns) och tas inte upp utöver resultat av artantal samt BQI i 
figur 3 och 4. Figur 5 visar en översikt över alla stationers placering och klassning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar en översikt på stationernas djup, BQI samt klassning (vilken varierar om stationen ligger 
under eller över 20 meters djup, se fig. 2). 

HÖG STATUS

GOD STATUS

MÅTTLIG STATUS

OTILLFREDSSTÄLLANDE 
STATUS

DÅLIG STATUS

Stationsnamn/Prov Ansvarig Djup (m) BQI 2014 BQI 2015 BQI 2016

Askimfjord Lst 18 12,22 11,13 10,12

N. Brännö BVVF 26 11,34 10,30 9,29

Stigfjorden Lst 17-19 6,29 7,44 6,35

Havstenfjord Syd BVVF 25-26 11,69 11,39 10,35

Havstenfjord Nord Lst 31-32 4,24 2,08 3,37

Koljöfjorden Lst 15 6,80 0,97 5,84

Saltkällefjorden BVVF 44 10,60 10,03 10,08

Vade 3, Fjällbacka Lst 25 10,98 10,80 9,78

Kalvö, Kosters NP Lst 55 15,31 12,89 13,69

Ramsö, Kosters NP Lst 244 15,68 13,96 13,96

Halse/Askeröfjord BVVF 39 12,86

N. Öddö, Strömstad BVVF 28 10,91
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Figur 5. Stationer med provtagning av mjukbottenfauna som ingick i Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands läns miljöövervakningsprogram samt Bohuskustens Vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram 
2014-2016. LstO = Länsstyrelsen i Västra Götalands län är markerade med fyrkanter och BVVF = Bo-
huskustens Vattenvårdsförbund ansvarar för de runda. 
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Stigfjorden  
Stationsdjup 17-19 m 
Vattenförekomst SE580325-113500  
Länk till VISS http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62889088  
 
Stigfjorden har gått från otillfredsställande status till måttlig mellan 2014 till 2015 
och sedan tillbaka till otillfredsställande 2016. En tänkbar orsak kan ha varit tillfäl-
ligt större ökning av näringsämnen i området. Detta kan man misstänka genom att 
notera artsammansättningen (rådata finns att hämta från Länsstyrelsen alterna-
tivt SMHI som är nationell datavärd) där en av de mest snabbkoloniserande ar-
terna bland havsborstmaskar (Scalibregma inflatum) fanns i större mängd under 
2014 års provtagning men inte alls 2015 för att återigen finnas i 2016 års provtag-
ning. Denna art gynnas av ökad näringstillförsel men går tillbaka när näringstillför-
seln minskar igen och andra arter som är mer konkurrenskraftiga etablerar sig. 
Vissa år med mycket nederbörd och eventuella bräddningar från avloppsrenings-
verk eller ökad belastning från enskild avlopp kan instängda områden ha svårt att 
bryta ner näringen utan att syrebrist uppstår i bottenvattnet vilket ger en negativ 
påverkan på bottenfaunan. 

Vattnet mellan Tjörn och Orust som består av Stigfjorden och Kalvöfjorden, är 
som ett eget litet innanhav. Det står i förbindelse med havet enbart med trånga 
sund i öster och väster. Här finns ett av Västra Götalands största och mest produk-
tiva grundområden, med sammanhängande ålgräsängar samt stora, äldre mussel-
bankar, som bildar sammanhängande rev på bottnarna. Fjorden är särskilt känslig 
för effekter av övergödning på grund av att vattenutbytet är begränsat. 

Stigfjordsområdet är utpekat som Natura 2000-område och omfattas även av 
Ramsarkonventionen - en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker 
och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt (www.naturvardsverket.se).  
Natura 2000 är ett begrepp inom EU för att långsiktigt skydda och bevara särskilt 
skyddsvärda eller utsatta naturtyper och arter. Det främsta syftet i Stigfjorden är 
att bevara ett marint, stort, sammanhängande grundområde.  
Under 2007-2009 erhöll Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Vattenmyndig-
heten i Västerhavets vattendistrikt, via Naturvårdsverket, ett antal regeringsupp-
drag med fokus på minskad näringsämnestillförsel till Västerhavet. I detta arbete 
pekades bl.a. Stigfjorden/Kalvöfjorden ut som ett näringsämnesbelastat område 
med hög känslighet. Även om näringsämnestillförseln är förhållandevis liten – ut-
gör detta ett övergödningskänsligt område främst på grund av ett litet vattenut-
byte samtidigt som det är ett område med höga naturvärden. För att minska nä-
ringsläckaget till de känsliga områdena har Orust i samarbete med Tjörn bland an-
nat åtgärder riktade mot diffusa läckage från jordbruksmark och undermåliga en-
skilda avlopp (Länsstyrelsen 2010:46).  

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62889088
http://www.naturvardsverket.se/
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Nedan visas en fördelning av de landbaserade källorna (utdrag från SMHIs vatten-
webb) som tillför kväve till detta kustområde. Sedan tillkommer även tillförsel 
från intilliggande kustvattenförekomster samt deposition från luft som inte visas 
men finns med i ”övrigt”. 

 

 

 

 

Figur 5 visar kustvattenförekomsten Stigfjorden med fördelning av kvävetillförsel från landkällor un-
der period 2004–2015 (källa SMHI vattenwebb). Svart prick visar provtagningens position.  
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Havstensfjord Nord    
Stationsdjup 31-32 m Vattenförekomst SE581740-114820  
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43270311  

Koljö fjord 

Stationsdjup 15 m Vattenförekomst SE581260-113220 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23971566  
 
Resultaten från stationerna i norra Havstensfjorden och i Koljö fjord visade att BQI 
minskade så mycket mellan 2014 till 2015 att klassningarna gick från otillfredsstäl-
lande till dålig status i de båda vattenförekomsterna. Denna klassning låg kvar på 
dålig status även 2016 i norra Havstensfjorden, medans Koljö fjord blev något 
bättre och klassades som otillfredsställande år 2016 (Se figur 3). Fjordsystemen är 
känsliga för lokal tillförsel av näringsämnen till ytvattnet eftersom uppehållstiden 
för ytvattnet är tillräckligt långt för att tillåta sedimentation av den lokala produkt-
ionen till djupvattnet. Så är fallet för de inre delarna av Orust och Tjörns fjordsy-
stem där syrebrist är återkommande inslag i bottenvattnet i flera områden.  
Ett vattenutbyte i fjordens djuphåla under sensommaren 2014 medförde en viss 
kortvarig syresättning av djupvattnet. Inflödet innebar i sin tur att det äldre helt 
syrefria djupvattnet pressades uppåt vilket orsakade att även bottnar grundare än 
15 m drabbades av syrebrist. Denna syrebrist kvarstod året ut och faunan på loka-
len slogs ut helt. Dock var syrebristen inte så långvarig att sedimentet reducera-
des. Vid provtagningen i maj var syreförhållandena åter goda men någon egentlig 
kolonisering av ny fauna hade ännu inte skett. Proverna i maj 2015 innehöll end-
ast några enstaka unga individer av ett par arter vilket ger ett lågt BQI.  
 
Artdiversiteten var låg överlag med endast 5-9 arter totalt i medelvärde i norra 
Havstensfjordens station mellan 2014-2016. 2015 års prover dominerades av Ca-
pitella capitata som är en opportunistisk havsborstmask som snabbt ökar i antal 
efter syrefria bottenförhållanden. Året efter, 2016, kunde man fortfarande se 
denna art dominera i antal.  
 
För Koljö fjord skedde en någon förbättring efter 2015 vilket kunde noteras i pro-
verna från 2016 men artantalet var fortfarande mycket lågt och den dominerande 
arten var liksom i norra Havstensfjorden den snabba kolonisatören Capitella ca-
pitata.     
 
Havstensfjorden är till ytan stor och de sydliga och nordliga delarna skiljer sig åt i 
djup och bedömning av miljötillstånd. De nordliga delarna, där stationen för bot-
tenfauna ligger, har något djupare bottnar. Detta blir ett område där näring an-
samlas dels från sydligare delar av fjorden men även från intilliggande vatten i 
Byfjorden.  

 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43270311
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23971566
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Station Havstensfjorden 31-32 m  Station Koljö fjord 15 m   

år månad syre 
(ml/l) 

djup (m) vid 
syremätning   

år månad syre 
(ml/l) 

djup (m) vid 
syremätning  

2014 aug 2,89 30  2014 aug 0,07 15 

2014 sept -0,04 30  2014 sep -0,04 15 

2014 okt -0,04 30  2014 okt -0,71 15 

2014 nov -0,04 30  2014 nov -0,04 15 

2014 dec -0,04 30  2014 dec -0,04 15 

2015 jan  4,1 30  2015 jan  2,8 15 
 
Figur 6 visar en översikt på de syremätningar som ligger i samma område som stationerna för mjuk-
bottenfauna provtas. Syremätningarna för respektive djup är hämtade från SMHI (Havsmiljödata 
SHARKweb, www.smhi.se).  
 
 

 

 

Figur 7. Månatliga profiler av mängden löst syre i vattnet på olika djup vid två lokaler under peri-
oden mellan provtagningarna 2014 och 2015. Minusvärden innebär att det råder reducerade förhål-
landen (Data från SMHI). 

 

 

 

http://www.smhi.se/
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Figur 8 visar norra delen av kustvattenförekomsten Havstensfjorden med fördelning av kvävetillför-
sel från landkällor under period 2004–2015 (källa SMHI vattenwebb). Den svarta pricken visar prov-
tagningens position.  
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Koljö fjord, tillsammans med Byfjorden, är den fjord i systemet där utbytet av sy-
resatt bottenvatten är mest begränsat och under ca 20 m förekommer sällan nå-
gon fauna över huvud taget. Man har beräknat att uppehållstiden av vattnet i 
denna fjord är cirka 100 dagar att jämföra med Havstensfjordens cirka 80 dagar 
(Björk et al 2000). På grund av de trånga förbindelserna mellan Koljö fjord och 
kustvattnet byter både Koljö fjord och Byfjorden i huvudsak vatten med Havstens-
fjorden, men även Malö strömmar bidrar till vattenutbytet i Koljö fjord (Erlands-
son et al 2009).  

Figur 9 visar kustvattenförekomsten Koljöfjord med fördelning av kvävetillförsel från landkällor pe-
riod 2004–2015 (källa SMHI vattenwebb). Svart prick visar provtagningens position.  
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Askimsfjorden  
Stationsdjup 18 m 
Vattenförekomst SE573500-115150  
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA97301629 
 
Totalt sett återfanns en lägre abundans och färre antal arter 2015 jämfört med 
2014 på denna station. Phoronis muelleri hade minskat och Mysella bidentata 
ökat i antal. Ph. muelleri är en liten sandrörslevande mask som med sina tentakler 
samlar föda ur vattnet strax ovanför bottenytan. Den är kortlivad och antalet vari-
erar ofta mycket mellan åren. Vissa år kan den förekomma i mycket höga tätheter 
på lite grundare sandiga bottnar.  M. bidentata är en liten mussla som vanligen le-
ver tillsammans med ormstjärnan Amphiura filiformis i dess håligheter i bottense-
dimenten. Antalet musslor som varje ormstjärna härbärgerar brukar vara högre 
på bottnar med god näringstillgång. Antalet ormstjärnor är detsamma båda åren 
medan antalet musslor har ökat. Detta kan ha ett samband med att utflödet av 
näringsämnen till Kattegatt har varit högre under vintern 2015 än 2014. (SMHI:s 
årsrapporter 2014 & 2015). 

Att stationen fick ett lägre index (BQI) för provtagningsåret 2016 beror sannolikt 
återigen på en tillfällig förändring i artsammansättningen med ökad mängd av 
havsborstmasken Phoronis muelleri liksom för året 2014. Även den opportunist-
iska havsborstmasken Scalibregma inflatum som ökar efter större näringstillförsel 
återfanns i proverna 2016.  

Hydrografimätningar som tas månatligen vid Valö strax söder om provtagningslo-
kalen visar att denna station ofta ligger inom den vattenmassa som utgör den sö-
derifrån kommande Baltiska Ytströmmen. Följaktligen saknar detta område under 
stora delar av året ett utvecklat salthaltssprångskikt i vattenmassan ovanför bot-
ten. Detta innebär att variationerna i salthalt och temperatur är jämförelsevis 
stora över året och att syreförhållanden genomgående är goda ner till botten.  

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA97301629
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Figur 10 visar kustvattenförekomsten Askims fjord med fördelning av kvävetillförsel från landkällor 
period 2004–2015 (källa SMHI vattenwebb). Svart prick visar provtagningens position. 

 

 

 

Saltkällefjorden – lång tidsserie av mätdata 

Stationsdjup 44 m 
Vattenförekomst SE582500-113890  
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16249473  
 

Stationen som ligger innanför Gullmarsfjorden har ett homogent väl omblandat 
sediment med relativt högt organiskt innehåll och vattenhalt. Kvoten mellan kol 
och kväve är klart högre än vad som är vanligt i marina sediment. Detta kan förkla-
ras av att tidigare utsläpp från Munkedals pappersbruk medfört högt innehåll av 
cellulosa och lignin i sedimentet tillsammans med närheten till Örekilsälven (Agre-
nius 1995). Humus från land har högre kol/kvävekvoter än humus bildat i havet. 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16249473
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Lokalen ligger under språngskiktet och bottenvattnet härstammar fr. a. från yttre 
Skagerrak. Enligt hydrografimätningarna i inre Gullmarsfjorden är syreförhållan-
dena oftast goda på detta djup.  

Prover från stationen finns sedan sextiotalet. Stationen ingick då som referenslo-
kal när förbättringen av bottnarna i Saltkällefjorden skulle studeras efter att ut-
släppen från Munkedals bruk upphört (Pearson & Rosenberg 1978). Under 1980- 
och 90-talet ingick stationen i det nationella programmet. Under hela den peri-
oden var faunan rikare och bestod av fler arter än under både de tidigare och se-
nare perioderna. Av de data som finns sedan tidigare och är jämförbara med de 
sista årens erhållna data, kan man se att den aktuella trenden för denna station är 
negativ då indexet BQI minskat de senaste åren (figur 11).  

 

Figur 11 visar alla kvalitetsgranskade och jämförbara prover från stationen Saltkällefjorden som ta-
gits från början av 60-talet och där stationen åter tagits in i det samordnade programmet genom Bo-
huskustens Vattenvårdsförbund. 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

BQI



- 26 - 

 

Figur 12 visar kustvattenförekomsten Saltkällefjorden med fördelning av kvävetillförsel från landkäl-
lor, period 2004–2015 (källa SMHI vattenwebb). Svart prick visar provtagningspunktens position. Ett 
större vattendrag som mynnar till Saltkällefjorden norrifrån är Örekilsälven;  
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47806230.  

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47806230
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Tack till: 
Stefan Agrenius, Göteborgs Universitet, för diskussioner, textjusteringar och gra-
fer. 
Carina Erlandsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, för korrekturläsning. 

 

Rådata i excelform från sammanställningens 10 stationer samt öv-
riga stationer i det samordnade programmet finns att hämta från 
datavärd (SMHI) alternativt från Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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Webbsidor 
Delprogram makrofauna mjukbotten, Havs och vattenmyndigheten; 
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WATERS Havsmiljöinstitutet; http://waters.gu.se/  

VISS, VattenInformationsSystemSverige www.viss.lst.se  

SMHI, Havsmiljödata SHARKweb http://www.smhi.se/klimatdata/oceano-
grafi/havsmiljodata/marina-miljoovervakningsdata  

Alla nummer av tidskriften ”HAVET-om miljötillståndet i svenska havsområden” 
finns att ladda ner från http://havsmiljoinstitutet.se  
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