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Sammanfattning

Fyra lokaler längs Bohuskusten inventeras årli-
gen i syfte att upptäcka eventuella förändringar 
i hårdbottenfaunans artsammansättning och 
utbredning. Den långsiktiga övervakningen av 
fauna är en del av Bohuskustens vattenvårdsför-
bunds kustvattenskontrollprogram och har på-
gått sedan 1991. 

Undersökningen utförs genom undervattens-
fotografering på olika djup längs 5 slumpmässigt 
valda transekter på vardera lokal. Bilderna analy-
serades digitalt med avseende på täckningsgrad 
och djuputbredning hos funna taxa.

Djursamhällets artsammansättning och utbred-
ning varierar mycket mellan de fyra lokalerna, vil-
ket bedöms vara ett resultat av lokalernas geo-
grafi ska spridning, olika exponeringsgrad samt 
bergväggens lutning. Makroalger täcker stora de-
lar lokalerna och täckningsgraden av fauna ökar 
med djupet då algerna avtar. Vid den nordligaste 
lokalen, St. Brattskär, domineras djursamhället 
av sjöpungar av släktet Ascidia/Ascidiella. Även 
koralldjur är förhållandevis vanliga och den do-
minerande arten är läderkorallen dödmanshand 
(Alcyonium digitatum). Längre söderut, utanför 
Fjällbacka, är Hasstensholmen lokaliserad. Lo-
kalen domineras av alger med hög sedimentpå-
lagring på nästan alla djup, varpå utbredningen 
av fauna är sparsam. Det är främst djupare, på 
16 och 18 meters djup, som fauna påträffas med 
dominerande arter inom djurgrupperna sjöpung-
ar och koralldjur. På senare år har koralldjuret 
blek havsanemon (Protanthea simplex) noterats 
på dessa djup. Täckningsgraden hade emellertid 
minskat betydligt vid årets provtagning. Den to-
tala täckningsgraden hade emellertid ökat, vilket 
var ett resultat av förhållandevis höga tätheter 
av tarmsjöpung  (Ciona intestinalis) på lokalen. 
Hasstensholmen bedöms inte vara representativ 
för bedömning av förändringar i faunans art-
sammansättning och utbredning till följd av den 
täta algvegetationen och den fattiga artsamman-
sättningen av fauna. I fjordsystemet som omger 
Orust och Tjörn ligger lokal Djurnäs udde. Lo-
kalen har en brant bergvägg med en del överhäng 
varpå fauna påträffas grundare än på övriga loka-
ler. Djurnäs udde har de senaste åren dominerats 
av sjöpungen tarmsjöpung, vilket har resulterat i 
att den tidigare dominerande havsnejlikan (Metri-

dium senile) har minskat i täckningsgrad. På södra 
Tjörn ligger lokal Fiolklippan. De karaktäristiska 
arterna på lokalen är bladmossdjur (Flustridae) 
och upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diapha-
num). Bladmossdjur har noterats på lokalen sedan 
1991 med förhållandevis oförändrad täcknings-
grad mellan år. Lädermossdjur observerades för 
första gången 1999 och ökade i täckningsgrad 
fram till 2008 och har därefter minskat. Tarmsjö-
pung som hade ökat på Fiolklippan år 2010 hade 
minskat vid årets provrtagning. 

För att studera huruvida djursamhället och 
täckningsgraden av olika djurgrupper och arter 
har förändrats längs Bohuskusten under den tid 
som övervakningsprogrammet har pågått gjordes 
en omfattande analys 2011, då skillnader och lik-
heter i täckningsgrad mellan alla år och lokaler 
analyserades statistiskt och diskuterades. Samma 
upplägg användes vid årets analys, dock ligger fo-
kus i presentationen på eventuella förändringar 
vid den senaste inventeringen (2011) i jämförelse 
med tidigare år.  

Resultaten från den statistiska samhällsanaly-
sen visar att det sker stora förändringar i hård-
bottenaunasamhället över tiden. Vid årets inven-
tering noterades emellertid förhållandevis små 
förändringar från året innan och det var främst 
förändringar i täckningsgrad av sjöpungar som 
bidrog med olikhet mellan de två åren. Den to-
tala täckningsgraden hade inte förändras signifi -
kant och täckningsgraden hos de enskilda djur-
grupperna och arterna var i stort sett oförändrad 
vid årets inventering i jämförelse med 2010. En-
dast en variation i täckningsgrad av sjöpungar 
noterades mellan åren 2010 och 2011. De största 
förändringarna de senaste två åren i jämförelse 
med tidigare år är att koralldjur, blötdjur och kal-
krörsmaskar minskat i utbredning. Minskningen 
är emellertid relaterad till att andra arter såsom 
tarmsjöpung ökat och huruvida de tre djurgrup-
perna kommer att återhämta sig eller försvinna 
helt från lokalerna kan endast framtida studier 
verifi era. 

Vid framtida provtagningar rekommenderas 
det att inventeringen av hårdbottenfauna på-
börjas på djup där algutbredningen får mindre 
betydelse. Även antal lokaler kan utökas för att  
minska variationen i den insamlade datan.  
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1. Bakgrund/Syfte

På uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund 
(BVVF) utför Marine Monitoring AB årligen 
en inventering av hårdbottenfauna längs med 
Bohuskusten. Syftet är att upptäcka eventuella 
förändringar i faunans artsammansättning och 
utbredning som indikerar en påverkan från om-
givningen.

Övervakningen av hårdbottenfauna är en del av 
BVVF kustvattenskontrollprogram och har på-
gått sedan 1991. 

2. Beskrivning av lokaler

Förändringar i hårdbottenfauna över tid överva-
kas på fyra lokaler längs med Bohuskusten (fi gur 
1). Mellan 1991 och 1993 inventerades tre lokaler 
medan ytterligare en station tillkom 1994. 

2.1 St Brattskär 
Den nordligaste lokalen, St. Brattskär, ligger 
vågexponerat mot sydost och är lokaliserad vid 
Kosterfjorden (fi gur 2 och 3). Kosterfjorden har 
i regel en god vattenomsättning och det nordliga 
läget samt den höga salthalten bidrar till ett art-
rikt djursamhälle. 

Bergväggen vid St. Brattskär är både vertikal 
och sluttande med en del överhäng. Lokalen 
övergår i skalgrusbotten på ca 18 meters djup. 
Salthalten i området var vid årets provtagning 24 
psu ovan språngskiktet.

2.2 Hasstensholmen
Nordväst om Fjällbacka i Musöfjorden ligger lo-
kal Hasstensholmen. Hasstensholmen är, liksom 
St. Brattskär, vänd mot sydost men är något mer 
skyddad av andra öar och skär (fi gur 4 och 5). 

Bergväggen vid Hasstensholmen är vertikal 
de översta metrarna men övergår till att bli mer 
sluttande med återkommande klippavsatser dju-
pare. Även partier med stenblock förekommer. 
Bitvis övergår bergväggen i sand- och skalgrus-
botten redan på 12 meters djup men hårdbotten 
återkommer mellan ca 16 och 20 meter för att 
därefter övergå helt i mjukbotten. Stora delar av 

St. BrattskärSt. Brattskär

HasstensholmenHasstensholmen

Djurnäs uddeDjurnäs udde

FiolklippanFiolklippan

Figur 1. Karta över Bohuskusten där de fyra inventerade lokalerna 
är markerade. 

bergväggen är täckta med fi ntrådiga alger och se-
diment, vilket utgör dåliga förhållanden för fast-
sittande fauna. Vid årets inventering var salthal-
ten i området 23 psu ovan språngskiktet.  

2.3 Djurnäs udde
Längre in i fjordsystemet som omger Orust och 
Tjörn ligger Djurnäs udde som är en skyddad lo-
kal norr om Svanesund på östra Orust (fi gur 6 
och 7). Stationen ingår i övervakningsprogram-
met sedan 1994. Läget i det smala sundet mellan 
Havsstensfjord och Halsefjorden gör att statio-
nen tidvis kan vara påverkad av starka strömmar. 
Djurnäs udde utgörs av en vertikal bergvägg med 
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Figur 4. Hasstensholmen är lokaliserad nordväst om Fjälbacka. 
Lokalens position presenteras i WGS84 (decimalminuter). 

Figur 5. Hasstensholmen utgörs av en sluttande bergvägg med 
klippavsatser djupare. 

Figur 2. St. Brattskär är lokaliserad vid Kosterfjorden. Lokalens 
position presenteras i WGS84 (decimalminuter). 

Figur 3. St. Brattskär utgörs av en vertikal och sluttande bergvägg 
med en del överhäng. 

 Position: N58 51.737 E11 04.685

 Position: N58 36 .910  E11 14.617

en del överhäng som fortsätter djupare än 20 me-
ter. Salthalten i området var vid provtagningstill-
fället 24 psu ovan språngskiktet. 

2.4 Fiolklippan
Lokal Fiolklippan är belägen på södra Tjörn, ös-
ter om Rönnäng, och ligger därmed vid det södra 
inloppet till det fjordsystem som omger Tjörn 
och Orust. Lokalen är riktad mot söder och 
tämligen vågexponerad och lokaliseringen gör 
att stationen tidvis utsätts för kraftiga strömmar 
(fi gur 8 och 9). Det öppna fjordsystemet gör att 
nettoytströmmen troligen är nordgående och en 
motriktad saltare bottenström kan förekomma 
under språngskiktet. Den höga vattenomsätt-
ningen vid lokalen skapar goda förutsättningar 
för djur och vegetation som gynnas av en expo-
nerad miljö. 

Bergväggen vid Fiolklippan är vertikal till slut-
tande med en del överhäng. Hårdbotten övergår 
i mjukbotten djupare än 20 m. Vid årets invente-
ring var salthalten i området 20 psu ovan språng-
skiktet.
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Figur 7. Djurnäs udde utgörs av en vertikal bergvägg med  en del 
överhäng. 

Figur 6. Djurnäs udde är lokaliserad på östra Orust. lokalens posi-
tion presenteras i WGS84 (decimalminuter)

Figur 9. Fiolklippan utgörs av en verikal till sluttande  bergvägg. Figur 8. Fiolklippan är lokaliserad på södra Tjörn. Lokalens posi-
tion presenteras i WGS84 (decimalminuter) 

3. Utförande

För att studera förändringar i djursamhällets art-
sammansättning, täckningsgrad och djuputbred-
ning längs Bohuskusten inventeras de utvalda 
fyra lokalerna årligen med fotografering på olika 
djup. Årets inventering utfördes i juni 2011. 

Utifrån en s.k. nollpunkt, ca 1 meter ovan vatten-
ytan, placeras en 30 meter lång lina horisontellt 
längs med bergväggen. Linan markeras vid varje 
meter och 5 vertikala transekter slumpas ut. De 
vertikala transekterna markeras med en sjunklina 
som placeras vertikalt intill bergväggen. Längs 
transekterna fotograferas en 0,5 x 0,5 m stor yta 
på djup mellan 0,5 och ca 20 meter. På den övre 

delen av bergväggen fotograferas varje djupme-
ter och djupare än 4 meter fotograferas varan-
nan meter ner till 20 meters djup. Vattendjupet 
korrigeras till normalvattenstånd med hjälp av 
vattenståndsdata från SMHI:s närmaste mätsta-
tion. Kameran (Canon EOS 50D) monteras på 
en kamerarigg av rostfritt stål, utrustad med en 
vinkel- och djupmätare (fi gur 10). Riggen som är 
neutral under vattnet kan lätt hanteras av en dy-
kare och transektlinan löper igenom ramen vid 
fotografering. 

Inventeringen utförs av två dykare i vattnet och 
en dykledare på land. Dykare 1 fotograferar och 
läser av djupet och bergväggens lutning medan 
dykare 2 noterar arter och eventuella avvikelser 
i omgivningen samt samlar vid behov in prover 

  Position: N57 56.257 E11 36. 777

  Position: N58  09.393  E11 50.860
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med svårbestämda arter. Vid notering av berg-
väggens lutning motsvarar 0˚ lutning en vertikal 
bergvägg och 90˚ lutning en horisontell botten, 
vilket innebär att ett överhäng får en negativ lut-
ning. Vid algförekomst fotograferas både algerna 
samt den underliggande bergväggen, detta för att 
kunna analysera faunan både på och under alg-
bältet.  

Den insamlade faunan artbestäms i laborato-
rium och den digitala analysen utförs med hjälp 
av programmet ImageJ, där täckningsgrad av res-
pektive djurtaxa kan beräknas. 

De arter som inte går att artbestämma utifrån 
bilderna analyseras till lägsta möjliga taxa. Hos 
en del organismer som lever permanent i fastsit-
tande rör eller skal är det svårt att fastställa om 

Figur 10. Inventeringen utförs med två dykare i vattnet och en dykledare på land. På olika djup fotograferas faunan med hjälp av en kame-
rarigg med fastmonterad vinkelmätare, djupmätare och skrivskiva. 

de är levande eller döda men de inkluderas ändå 
i analysen. Exempel på sådana arter är kalkrörs-
maskar och havstulpaner. Även hög sedimentpå-
lagring och täckande alger försvårar analysarbetet 
och en del arter blir svårbestämda och andra som 
förekommer intill bergväggen kan förbises.
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I följande avsnitt redovisas djursamhället på de 
fyra undersökta lokalerna från inventeringen 
2011. Artförekomst, djuputbredning och täck-
ningsgrad för respektive lokal beskrivs och pre-
senteras genom artlistor och illustrativa under-
vattensbilder.  

4.1 St. Brattskär
Den karaktäristiska djurgruppen på St. Brattskär 
var sjöpungar av släktet Ascidia/Ascidiella och 
den dominerande arten var stor sjöpung (Ascidia 

Figur 11. I algbältet på St. Brattskär dominerades faunan av  tångbark och brödsvamp (övre till vänster). På 10 meter och djupare notera-
des ett artrikare hårdbottensamhälle med främst sjöpungar och dödmanshand (övre till höger och nedre till vänster). På 16 meters djup 
observerades tarmsjöpung (nedre till höger).

mentula). I skvalpzonen noterades liksom tidi-
gare år små havstulpaner (Semibalanus balanoides). 
Faunan i det algdominerade samhället utgjordes 
av svampdjuret brödsvamp (Halichondria panicea) 
som täckte stora delar av bergväggen. På rödal-
gerna observerades höga tätheter av taggig tång-
bark (Electra pilosa) som även bildade egna ”bus-
kkolonier”. Bägarhydroider (Thecata) noterades 
på bladalger och enstaka små individer av vanlig 
sjöstjärna (Asterias rubens) förekom. På bergväg-
gen påträffades även små kolonier av grenig rör-

4. Resultat från årets (2011) inventering på respektive lokal
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polyp (Tubularia/Ectopleura larynx). Buskmoss-
djur (Scrupocellariidae) täckte delar av väggen  
tillsammans med små krusbärssjöpungar (Den-
drodoa grossularia). Även två arter av sammansatt 
sjöpung (Botryllus schlosseri och B. leachii) observe-
rades. Under algbältet på ca 8 meters djup ökade 
både artsammansättning och täckningsgrad av 
fauna. Den för lokalen karaktäristiska arten stor 
sjöpung (Ascidia mentula) påträffades för första 
gången på 3 meters djup och blev dominerande 
på 8 meter och djupare. Andra arter av sjöpung-
ar, såsom parallellsidig sjöpung (Corella parallelo-
gramma), påträffades i lägre tätheter och en koloni 
av tarmsjöpung noterades på 16 meters djup. 
Koralldjuret dödmanshand (Alcyonium digitatum) 
noterades på 8 meter och blev vanligare på 10 
m. Även en del svampdjur såsom rörkalksvamp 
(Leucosolenia botryoides) och urnsvamp (Scypha ci-
liata) observerades. Mellan 16 och 18 meters djup 
övergick bergväggen till skalgrus. 
En artlista över påträffad fauna presenteras i ap-
pendix 2 och bilder från årets inventering presen-
teras i fi gur 11. 

4.2 Hasstensholmen
Hasstensholmen kännetecknas i regel av ett 
algdominerat samhälle och hårdbottenfauna upp-
träder främst mellan 16 och 18 meters djup där 
algerna avtar. Vid årets inventering hade tarm-
sjöpung etablerats på lokalen, vilket resulterade 
i att den totala täckningsgraden av fauna ökade. 
Tarmsjöpung noterades redan på 1 m djup och 
täckningsgraden ökade med djupet och var som 
högst på 8 och 10 meters djup. För övrig fauna 
var täckningsgraden låg på alla djup.  

Förutom tarmsjöpung noterades brödsvamp 
(Halichondria panicea) och enstaka sjöstjärnor (As-
terias rubens) på den grunda delen av lokalen och 
ovanpå algerna noterades tångbark (Membrani-
poridae). På 16 och 18 meters djup observera-
des låga tätheter av sjöpungar av släktet Ascidia/
Ascidiella samt parallellsidig sjöpung (Corella pa-
rallelogramma). Här noterades även läderkorallen 
dödmanshand (Alcyonium digitatum) samt enstaka 
exemplar av blek havsanemon (Protanthea simplex) 
som hade minskat i utbredning i jämförelse med 
tidigare inventering. Även bägarhydroider (The-
cata) och havstulpaner (Balanus sp.) var förhållan-

devis vanliga på dessa djup. Bitvis längs transek-
ten uppträdde klippavsatser med mjukbotten och 
skalgrus, vilket resulterade i att hårdbottenfauna 
inte gick att analysera. Redan på 12 meters djup 
noterades skalgrus på en av transekterna och på 
14 meters djup var det tre transekter som inte 
gick att analysera. Hårdbotten återkom på 16 och 
18 meters djup, dock inte på alla transekter.  Även 
svavelbakterier noterades på stationen.  
En artlista över påträffad fauna presenteras i ap-
pendix 2 och bilder från årets inventering presen-
teras i fi gur 12. 

4.3 Djurnäs udde
Djurnäs udde är den lokal med högst täcknings-
grad av hårdbottenfauna, vilket är ett resultat av 
att bergväggen till stor del är vertikal och algut-
bredningen således förhållandevis liten. De se-
naste tre åren har lokalen dominerats av tarmsjö-
pung (Ciona intestinalis), vilket har resulterat i att 
andra arter blivit övertäckta. Havsnejlika (Metri-
dium senile), som tidigare utgjorde den karaktäris-
tiska faunan på lokalen, har följdaktligen minskar 
i utbredning. 

Vid årets inventering observerades tarmsjö-
pung på 1 meters djup, där det främst var små 
individer som etablerat sig på algerna. Tarmsjö-
pung observeras därefter i höga tätheter och var 
som mest dominerande mellan 6 och 10 meters 
djup. Därefter avtog täckningsgraden med dju-
pet. 

Vid årets provtagning noterades havstulpaner i 
skvalpzonen och brödsvamp var den domineran-
de arten i algbältet. Andra arter som noterades 
var bl.s. sjöstjärna, små havsanemoner (Sagartii-
dae), klubbsjöpung (Clavelina lepadiformis), havs-
nejlika (Metridium senile), sammansatt sjöpung 
(Botryllus leachii) och kalkrörsmaskar (Serpulidae). 
På 10 meters djup ökade täckningsgraden av 
havsnejlika, bägarhydroider och kalkrörsmaskar 
och djupare observerades dödmanshand (Alcyo-
nium digitatum). Andra arter som förekom djupare 
var olika svampdjur, upprätt lädermossdjur (Al-
cyonidium diaphanum), buskmossdjur (Scrupocella-
riidae), havstulpaner (Balanus sp.), och krusbärs-
sjöpung (Dendrodoa grossularia). Även sjöpungar 
inom släktet Ascidia/Ascidiella samt sammansatt 
sjöpung (Botryllus leachii) observerades.
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På 16 meter och djupare var täckningsgraden 
av fauna låg och sedimentpålagringen stor vilket 
försvårade bildanalysen.  
En artlista över påträffad fauna presenteras i ap-
pendix 2 och bilder från årets inventering presen-
teras i fi gur 13. 

4.4 Fiolklippan
Den karaktäristiska faunan på Fiolklippan är 
mossdjur av arterna bladmossdjur (Flustridae) 
och upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diapha-

num). 
Vid årets inventering började utbredningen av 

mossdjuren på 8 meters djup och täckningsgra-
den var som högst på 12 och 14 meters djup. 

Vid vattenlinjen noterades bältesbildande 
havstulpaner (Semibalanus balanoides) och på den 
översta djupmetern påträffades blåmusslor (Myti-
lus edulis). Intill bergväggen förekom brödsvamp 
(Halichondria panicea) med hög täckningsgrad mel-
lan 2 och 4 meters djup. Tångbark (Membrani-
poridae), som var det dominerande mossdjuret 

Figur 12. Vid årets inventeringen hade tarmsjöpung etablerats på Hasstensholmen. De översta djupmetrarna noterades tarmsjöpung bland 
de fi ntrådiga algerna (övre till vänster). Djupare på 8 meter var tarmsjöpung bitvis heltäckande på bergväggen (övre till höger). Klippav-
satser med sediment noterades från 12 meters djup (nedre till vänster) och på vissa delar av transekterna observerades svavelvätebakterier 
(nedre till höger). 
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grunt, påträffades på röda bladalger. Bland al-
gerna noterades även många små sjöstjärnor (As-
terias rubens) och på 4 meter sjöpungar av släktet 
Ascidia/Ascidiella som därefter förekom i låga 
tätheter på alla djup. Bland brödsvampen obser-
verades även enstaka havsanemoner (Sagartiidae) 
och krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia). 

Mellan 16 och 20 meters djup där mossdjuren 
minskade var täckningsgraden av fauna i regel 
låg. Faunan dominerades av dödmanshand men 
även buskmossdjur (Scrupocellariidae), kalkrörs-

Figur 13. På lokal Djurnäs udde dominerades hårdbottenfaunasamhället av tarmsjöpung som förekom på nästan alla djup. Redan på 2 
meters djup påträffas höga tätheter (övre till vänster). På den grunda delen noterades även brödsvamp under algerna (övre till höger). På 10 
meters djup var tarmsjöpungen heltäckande och mellan sjöpungarna noterades enstaka individer av havsnejlika (nedre till vänster). På 14 
meters djup avtog täckningsgraden av sjöpungar och här observerades bl.a. dödmanshand och havsnejlika tillsammans med kalkrörsmaskar 
och svampdjur (nedre till höger).

maskar och större sjöstjärnor förekom.
En artlista över påträffad fauna presenteras i ap-
pendix 2 och bilder från årets inventering presen-
teras i fi gur 14. 
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Figur 14. På lokal Fiolklippan dominerades hårdbottenfaunasamhället av mossdjur där både bladmossdjur (övre till vänster) och upprätt-
stående lädermossdjur (övre till höger) förekom. Mossdjurens utbredning minskade på ca 16 meters djup där istället andra arter såsom 
olika sjöstjärnor, sjöpungar och dödmanshand observerades (nedre till vänster och nedre till höger).
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5.1 Bakgrund
År 2003 gjordes en utvärdering av övervaknings-
program för hårdbottnar av Göteborgs universi-
tet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland 
(Lindegarth 2003). Syftet var att utifrån data, bl.a. 
insamlad inom Bohuskustens kontrollprogram 
för hårdbottenfauna åren 1991-1999, utreda hu-
ruvida förändringar i hårdbottensamhället längs 
Bohuskusten går att upptäcka och styrka genom 
statistiska analyser. Utvärderingen 2003 är den 
första och enda gången som en plan presenteras 
för hur insamlad data inom Bohuskustens vat-
tenvårdsförbund övervakningsprogram för hård-
bottenfauna bör analyseras. 

Syftet med övervakningsprogrammet är i enlig-
het med Bohuskustens kustvattenkontroll: ”Att 
studera långsiktig förändring av faunan. På kort 
sikt kan förändringar i faunan spegla en påver-
kan från omkringliggande verksamheter” (Kust-
vattenkontroll 2007-2009). I utvärderingen från 
2003 diskuteras att det inte fi nns någon direkt 
vägledning om vilka förändringar som skall upp-
täckas. Det fi nns inte heller någon förklaring till 
provtagningens design avseende antal lokaler, 
djup och transekter eller antal replikat på respek-
tive djup. Upplägget saknar således både direkta 
frågeställningar/hypoteser och information om 
hur långsiktiga förändringar generellt skall testas 
statistiskt. 

I utvärderingsrapporten diskuteras även olika 
hypoteser rörande hårdbotten varav två fråge-
ställningar gäller det datamaterialet som är insam-
lat vid de fyra lokalerna i Bohuskustens övervak-
ningsprogram. Den första hypotesen innefattar 
huruvida täckningsgraden/förekomsten av en 
art förändras i hela området över tid. Den an-
dra frågeställningen eller hypotesen behandlar 
hur zoneringsmönstret för en art förändras, dvs 
förändringar längs djupgradienter, i hela området 
över tid.

De statistiska analyser som har utförts inom 
programmet tidigare år (1991-1999 samt 2007-
2009) har separerat de fyra lokalerna för att på-
visa lokala skillnader mellan år och djup. Ingen 
av de formulerade hypoteserna i utvärderingen 
2003 behandlar lokalerna separat, vilket förkla-
ras av att förändringar som uppträder på enskilda 

lokaler inte är representativa för ett helt område. 
Vidare resoneras att hårdbottenfaunaprogram-
met sannolikt påbörjades för att studera generel-
la förändringar längs med hela Bohuskusten och 
inte inom ett begränsat område. Att analyser som 
beskriver förändringar längs hela kusten tidigare 
inte utförts bedöms vara avsaknad av vägledning 
avseende frågeställningar (hypoteser) och statis-
tiska analyser.

5.2 Val av statistisk analys
De olika statistiska modellerna som presenteras 
i utvärderingen 2003 baseras på fl erfaktoriell va-
riansanalys (ANOVA). Flera olika modeller och 
huvudfaktorer diskuteras. Om zoneringsmönst-
ret hos de olika arterna skall undersökas måste 
faktorn djup inkluderas i analysen, vilket resulte-
rar i att den statistiska analysen blir tidskrävande 
och svårtolkad (se vidare Lindegarth 2003). Det 
insamlade datamaterialet är väldigt heterogent 
med skillnader mellan år i antal lokaler, transekter 
och djup mellan lokaler.  För att kunna göra en 
bra tolkning av resultaten vid fl erfaktoriella vari-
ansanalyser är det viktigt med likvärdigt antal re-
plikat, vilket innebär att vissa år och djupintervall 
samt eventuellt en lokal måste uteslutas ur analy-
sen. Det är således önskvärt att förenkla analyser-
na, främst för att öka användarvänligheten men 
även för att kunna analysera ett större datamate-
rial. Samtidigt är det viktigt att kunna svara på de 
väsentliga frågeställningarna (Lindegarth 2003). 

Baserat på det datamaterial som fi nns tillgäng-
ligt bedöms den viktigaste frågeställningen vara 
att utvärdera förändringar över tid hos arter och 
djurgrupper längs med Bohuskusten. Föränd-
ringar i arters djuputbredning är intressant men i 
just detta fall av mindre betydelse, då de primära 
frågeställningarna är mer generella och främst 
gäller Bohuskusten som helhet. Därtill kopliceras 
analysarbetet då faktorn djup inkluderas samt att 
datamaterial måste uteslutas.  

I den valda förenklade modellen (presenterad 
i utvärderingen 2003) behandlas varje transekt 
som ett replikat analyserat över faktorerna ”Lo-
kal” och ”År”. Vid analysen summeras således 
alla djupintervall från en transekt med avseende 
på täckningsgrad av de olika djurgrupperna och 

5. Statistisk analys
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arterna för att kunna besvara mer generella frå-
geställningar. 

Upplägget resulterar i att det går att använda 
sig av multivariata analyser för att åskådliggöra 
likheter och skillnader mellan år och lokaler, vil-
ket inte hade varit möjligt om alla faktorer hade 
inkluderats i analysen. Fördelen med multivariata 
analyser är att obalanserad data kan hanteras och 
kan således behandla de stora variationerna i det 
insamlade datamaterialet. Styrkan ligger även i att 
dessa metoder kan jämföra hela djursamhällen, 
det vill säga skillnader i förekomst mellan många 
olika arter samtidigt, istället för att bara en art 
jämförs.

Den insamlade datan analyserades följaktli-
gen genom de statistiska multivariata metoderna 
Analysis of  similarity (ANOSIM), Similarity of  
percentages (SIMPER) och Multi-Dimensional 
Scaling (MDS). Datamaterialet fjärde-rot trans-
formerades innan analys och ett Bray-Curtis lik-
hetsindex användes. Analyserna kördes med pro-
grammet PRIMER 6 (Copyright 2009 Primer-E 
Ltd, Plymouth, UK). 

5.3 Tolkning 
5.3.1 ANOSIM
Resultaten från ANOSIM presenteras genom ett 
Globalt R-värde som anger huruvida skillnader 
föreligger mellan några av de grupper (År; Lo-
kaler) av prover som testats. R-värdet faller van-
ligtvis mellan 0 och 1. Ett R-värde på 1 innebär 
att de jämförda grupperna i analysen är helt olika 
varandra med avseende på täckningsgrad (eller 
annat mått av abundans) och förekomst av olika 
arter. R-värdet är 0 då inga statistiska skillnader 
hittats mellan grupperna i analysen (exempel: 
täckningsgrad och förekomst av arter förändras 
inte över år, eller mellan olika lokaler). Även R-
värdets signifi kansnivå anges. Parvisa tester de-
monstrerar därefter vilka specifi ka grupper som 
är signifi kant skilda och kan därigenom förklara 
de generella förändringar som skett (exempel: 
faktor År är signifi kant vilket beror på att det var 
stora skillnader mellan just t.ex. 1994 och 1996). 
En begränsning med ANOSIM är att parvisa tes-
ter kräver minst fyra replikat för att få tillräckligt 
med statistisk styrka för att påvisa signifi kanta 
mönster med en felmarginal på under 0,05, vilket 

är gränsen för vad som kallas signifi kant i statis-
tiska analyser.

5.3.2 SIMPER och MDS
Vid signifi kanta skillnader i djursamhället mellan 
lokaler och/eller år i ANOSIM gjordes även en 
analys i SIMPER för att utreda vilken eller vilka 
arter som bidragit mest till att förklara denna 
skillnad. Den grafi ska analysmetoden MDS an-
vändes för att kunna visualisera dessa skillnader 
enligt samma multivariata principer om jämfö-
relser mellan hela samhällen. MDS illustrerar 
likheten mellan prov i en 2- eller 3-dimensionell 
graf  där avståndet mellan proverna avspeglar lik-
heten mellan dessa, ju större avstånd mellan två 
prov desto mindre är likheten i djursamhällets 
sammansättning. Om vissa prov grupperas i dia-
grammet indikerar detta att proven liknar varan-
dra, och skiljer sig mer mot prov utanför denna 
gruppering. Hur väl MDS grafen representerar 
proverna anges med ett stress-värde, för en god 
tillförlitlighet bör värdet understiga 0,2. Ett värde 
på stress upp till 0,05 representerar en utmärkt il-
lustration av relationen mellan proverna. Värden 
upp till 0,2 är att betrakta som relativt funktio-
nella representationer av prover men viss försik-
tighet bör iakttas särskilt då stress-värdet närmar 
sig 0,2.

5.4 Upplägg och presentation av utförda ana-
lyser
År 2011 utfördes den första statistiska analysen 
som baserades på multivariata statistiska metoder 
samt ovan nämnda frågeställningar och hypote-
ser (Andersson och Svensson 2011). I analyserna 
inkluderades insamlad data av hårdbottenfauna 
från 1991 till 2010 med ett avbrott mellan åren 
2000 till 2006, då information för dessa år inte 
fi nns tillgänglig i databas. De första tre åren (1991-
1993) inventerades tre transekter (replikat) på tre 
lokaler (Fiolklippan, St. Brattskär, Hasstenshol-
men). År 1994 tillkom en station (Djurnäs udde) 
och antal replikat utökades till fem på respektive 
lokal. För att inkludera all insamlad data gjordes 
två separata analyser vid analysen 2011 (se vidare 
Andersson och Svensson 2011). Vid årets analys 
valdes den modell som inkluderar alla fyra lokaler 
samt har fl er replikat men färre år (1994-2011), 
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då den ger ett mer omfattande och trovärdigt re-
sultat.

Det insamlade datamaterialet är väldigt omfat-
tande och innehåller både enskilda arter och olika 
taxonomiska gruppindelningar vilket resulterat i 
att förändringar i täckningsgrad över år främst 
testats på större taxonomiska djurgrupper. Inom 
respektive djurgrupp har även några av de domi-
nerande arterna analyserats för att lättare kunna 
beskriva och tolka eventuella skillnader mellan år 
och lokaler. Djurgruppen hydroider (Hydrozoa) 
har uteslutits ur analysen då olika analysmetoder 
har används för att beräkna täckningsgraden vid 
inventeringarna på 90-talet jämfört med de se-
naste åren. De djurgrupper och arter som ana-
lyserats på förändringar i täckningsgrad över tid 
presenteras i tabell 1. 

Vid den omfattande statistiska analysen 2011 
presenterades och diskuterades förändringar 
mellan alla år. Vid årets analys och presentation 
ligger fokus på de eventuella förändringar som 
tillkommit sedan inventeringen 2010.

5.4.1 Samhällsanalys
För att studera huruvida djursamhällets samman-
sättning förändras över tid längs Bohuskusten 
gjordes en samhällsanalys med metoden ANO-
SIM. För att därefter beskriva vilka djurgrupper 
som till störst del förklarar skillnader i djursam-
hället mellan år och lokaler utfördes även en ana-
lys med metoden SIMPER. I första hand analy-
serades förändringar i hela djursamhället längs 
Bohuskusten generellt. För att få en förståelse för 
hur stor variationen kan vara inom ett begränsat 
område analyserades även förändringar i djur-
samhället separat för respektive lokal. 

Resultaten från ANOSIM analysen presenteras 
genom tabeller med R-värden som förklarar skill-
nader i djursamhället över tid och lokaler samt 
grafer över parvisa tester där alla år och lokaler 
jämförs. SIMPER analysen presenteras genom 
fi gurer som demonstrerar vilka djurgrupper som 
till störst del förklarar dessa skillnader. 

5.4.2 Total täckningsgrad
Enskilda djurgrupper och Arter
Förutom samhällsanalysen, där förändringar i 
sammansättningen av djursamhället testas, utför-
des en analys med metoden ANOSIM på föränd-
ringar av den totala täckningsgraden av djur för 
hela kusten generellt. Vidare analyserades huru-
vida täckningsgraden hos respektive djurgrupp 
samt dominerande arter förändrats med tiden 
längs med Bohuskusten. 

Resultaten från ANOSIM analysen på föränd-
ringar över tid för total täckningsgrad, djurgrup-
per och arter presenteras genom R-värden och 
grafer över parvisa tester med jämförelser mellan 
alla år. 

 

 

Havsnejlika Metridium senile
Dödmanshand Alcyonium diditatum
Upprättstående lädermossdjur Alcyonidium diaphanum
Bladmossdjur Flustridae

Brödsvamp

Blötdjur Mollusca Blåmussla

Tagghudingar Echinodermata Vanlig sjöstjärna

Dominerande arter/taxaDjurgrupp

Koralldjur Anthozoa

Mytilus edulis

Kräftdjur

Kalkrörsmaskar

Crustacea

Serpulidae

Asterias rubens

Svampdjur Porifera

Mossdjur Bryozoa

Halichondria panicea

Sjöpungar Ascidiacea Tarmsjöpung Ciona intestinalis

Tabell 1. De djurgrupper och dominerande arter som analyserats på förändring över tid.
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I följande avsnitt sammanfattas och diskuteras 
resultaten från analyserna med fokus på inven-
teingsåret 2011. En mer omfattande diskussion 
som omfattar hela tidsserien (1991-2010) fi nns 
presenterat i övervakningsprogrammets rapport 
från 2011 (Andersson och Svensson 2011) 

Utifrån samhällsanalysen beskrivs förändringar 
över alla år och skillnader mellan lokaler. Föränd-
ringar i täckningsgrad för olika djurgrupper och 
dominerande arter diskuteras och illustreras i bil-
der och fi gurer.  

Detaljerade resultat från den statistiska ana-
lysen med R-värden och signifi kana skillnader 
mellan år från de parvisa testerna presenteras i 
appendix 1. 

6.1 Samhällsanalys
Förändring i djursamhället över tid längs 
med Bohuskusten
Resultaten från samhällsanalysen visar att djur-
samhället på hårdbotten längs med Bohuskusten 
förändras årligen (R = 0,7) och att olika djursam-
hällen påträffas på de olika lokalerna (R = 0,8). 
Det senaste året (mellan inventeringen 2010 och 
2011) noteras emellertid mindre förändringar än 
tidigare år (R = 0,3). 

Liksom vid de senaste inventeringarna (2007-
2010) är det främst djurgruppen sjöpungar som 
står för de största förändringarna vid årets inven-
tering. 

Skillnad mellan lokaler
Sammansättningen av hårdbottenfauna skiljer sig 
mellan lokaler vilket delvis förklaras av lokalernas 
placering och utseende. Det är främst Djurnäs 
udde som skiljer sig från övriga lokaler. Djurnäs 
udde har den högsta täckningsgraden av djur och 
är lokaliserad i ett strömt instängt område. Berg-
väggen är vertikal med en del överhäng, vilket 
innebär goda förutsättningar för etablering av 
hårdbottenfauna. I jämförelse har Hasstenshol-
men en mer sluttande bergvägg som är täckt av 
sedimenttäckta fi ntrådiga alger, vilket utgör då-
liga förutsättningar för fastsittande fauna. Den 
geografi ska spridningen har även gjort att de fl er-
åriga djursamhällena domineras av olika arter på 
de olika lokalerna. 

De djurgrupper som påträffas och främst för-
klarar skillnaden mellan de fyra inventerade lo-
kalerna är koralldjur, kalkrörsmaskar, sjöpungar 
och mossdjur. Koralldjur och kalkrörsmaskar har 
genom tidsserien dominerat på Djurnäs udde 
där även stora variationer i täckningsgrad av sjö-
pungar förekommer. På St Brattskär påträffas en 
mer stabil population av fl eråriga sjöpungar och 
på Fiolklippan domineras djursamhället av moss-
djur. 

 
Skillnad mellan år på respektive lokal
Vid analyserna där varje lokal analyserades se-
parat noterades, liksom längs hela Bohuskusten, 
stor variation i djursamhället. Resultaten demon-
strerar således att förändringar i djursamhället 
förekommer även väldigt lokalt på hårdbotten. 
Djursamhället förändras mest på Djurnäs udde  
(R = 0,91) medan mindre förändringar förekom-
mer på den artfattiga, algdominerande lokalen 
Hasstensholmen (R = 0,52). 

Mellan åren 2010 och 2011 noterades emeller-
tid inga skillnader i djursamhället på lokal Djur-
näs udde (R = 0,2) och St. Brattskär (R = -0,003). 
På Hasstensholmen noterades endast små för-
ändringar (R = 0,3) i jämförelse med tidigare år 
medan stora skillnader noterades på Fiolklippan 
(R = 0,8). 

6.2 MDS - Grafi sk analys av förändringar 
mellan år och lokaler
Den 2-dimentionella MDS-grafen ger en visuell 
bild av skillnader i djursamhället mellan år och 
lokaler gällande sammansättning av djurgrup-
per och deras procentuella täckningsgrad (fi gur 
15). Avståndet mellan två prov avspeglar likheten 
mellan dessa, ju större avstånd desto mindre lik-
het i djursamhälle. Stressvärdet demonstrerar fel-
projiceringen när resultaten skalas ner till en 2-di-
mentionell graf. Stressvärdet är förhållandevis 
högt (0,19) varpå viss försiktighet vid tolkningen 
bör iakttas. En 3-dimensionell bild ger ett mindre 
stressvärde (0,11) och illustrerar här spridningen 
inom och mellan lokaler. 

Grafen illustrerar delvis samma som R-värde-
na i samhällsanalysen. På lokal St. Brattskär går 
det att utläsa en gruppering av 2010 och 2011 

6. Sammanfattning och diskussion av resultaten från den statistiska ana-
lysen
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Figur 15. Visuell bild (MDS) över olikheter i djursamhället 
mellan år och lokaler, gällande sammansättning av djurgrup-
per och deras procentuella täckningsgrad. Spridningen 
mellan lokaler illustreras både i en 2-dimensionell och i en 
3-dimensionell bild.

års inventeringar och det är skillnader mellan in-
venteringarna på 90-talet och de senaste årens 
inventeringar (2007-2011). På Fiolklippan och 
Hasstensholmen är det en stor spridning av de 
senaste årens inventeringar medan lokalerna var 
mer oförändrade under 90-talet. Djursamhället 
på Djurnäs udde förändras däremot likvärdigt 
mellan fl era av åren, vilket även går att utläsa ur 
R-värdena från de parvisa testerna (appendix 1).
 
6.2 Total täckningsgrad
Resultaten från analysen vad gäller förändringar i 
total täckningsgrad längs kusten visar en mindre 
olikhet över år (R = 0,3) än vad analysen av för-

ändringar i djursamhället visade (R = 0,7). Det 
är naturligt att det endast förekommer små för-
ändringar i den totala täckningsgraden eftersom 
det hela tiden förekommer återkolonisering av 
tomma ytor. Mellan åren 2010 och 2011 notera-
des i stort sett ingen förändring i den totala täck-
ningsgraden (R=0,13) (fi gur 16).

Skillnaden i total täckningsgrad  mellan lokaler 
är generellt stor över hela tidsserien (R=0,6) men 
det senaste året har skillnaderna jämnat ut sig då 
täckningsggraden ökat på Hasstensholmen och 
minskat på Djurnäs udde. Förändringen beror 
främst på koloniseringen av den opportunistiska 
tarmsjöpungen (Ciona intestinalis) (fi gur 16). 
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Figur 16. Förändring av total 
täckningsgrad (medelvärde ± SE) 
av hårdbottenfauna över tid på 
de fyra inventerade lokaler. Den 
röda streckade linjen markerar ett 
avbrott i tidsserien från år 2000 
till år 2006.

Sammanfattningsvis fi nns det inget i resultaten 
som tyder på att den totala täckningsgraden av 
hårdbottenfauna minskat över den analyserade 
tidsserien.

6.3 Enskilda djurgrupper och arter
Vissa djurgrupper och arter är förhållandevis 
oförändrade mellan år medan täckningsgraden 
hos andra förändras årligen. Den djurgrupp som 
har störst olikheter i täckningsgrad över hela tids-
serien är kalkrörsmaskar (R = 0,58) och den som 
förändras minst är koralldjur (R=0,18). Även 
olika täckningsgrad av sjöpungar noteras mellan 
år (R = 0,39). I jämförelse förändras täcknings-
graden av blötdjur (R = 0,30) och mossdjur (R 
= 0,28) något mindre  liksom för kräftdjur (R = 
0,26), tagghudingar (R = 0,24) och svampdjur (R 
= 0,22). Då täckningsgraden hos de olika djur-
grupperna både minskar och ökar kontinuerligt 
fi nns det inget som tyder på att täckningsgraden 
av respektive djurgrupp eller art generellt minskat 
med tiden längs med Bohuskusten sett över hela 
tidsserien. De senaste åren har emellertid några 
djurgrupper och arter minskat i utbredning och 
endast framtida studier kan verifi era om denna 
minskning endast är en naturlig variation eller om 
dessa arter håller på att försvinna på lokalerna. 

Kalkrörsmaskar är den djurgrupp som föränd-
rats mest under tidsserien (R=0,58) och före-

kommer idag främst på Djurnäs udde (fi gur 17). 
Täckningsgraden har emellertid minskat även på 
denna lokal de senaste åren i samband med att 
tarmsjöpung ökat. Eftersom tarmsjöpungen är 
heltäckande på fl era djup kan minskningen av 
kalkrörsmaskar vara ett resultat av att de blivit 
överväxta och således inte syns vid bildanalysen. 
Kalkrörsmaskar är fi ltrerare och har en tentakel-
krona som fångar upp plankton och små partik-
lar i vattenmassan. Täckande djur, alger och se-
diment kan således förväntas hämma tillväxt och 
nyetablering då kalkrörsmaskar är beroende av 
god vattencirkulation. Kalkrörsmaskar kan även 
vara svåra att urskilja vid bildanalys om bergväg-
gen har hög sedimentpålagring och/eller om 
andra täckande djur eller alger har etablerat sig. 
Det är även svårt att utifrån metodiken avgöra 
huruvida kalkrörsmaskar är levande eller om det 
endast är det fastsittande kalkröret som är kvar.

Koralldjur är den djurgrupp som har minst 
förändring i täckningsgrad över hela tidsserien 
(R=0,18). Vid inventeringen 2010 hade korall-
djuren emellertid minskat signifi kant längs med 
Bohuskusten och vid årets inventering noterades 
samma låga täckningsgrad (fi gur 18). Det är dock 
stor skillnad mellan lokaler (R=0,38) och det är 
främst den tidigare dominerande havsnejlikan 
som minskat på Djurnäs udde (fi gur 19a). Den 
andra dominerande arten inom djurgruppen kor-
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alldjur är dödmanshand som är mer stabil mel-
lan år och skillnaden mellan lokaler är betydligt 
mindre än hos havsnejlikan (R=0,13). Vid inven-
teringen 2010 såg det ut som även dödmanshand 
hade minskat, men vid årets inventering notera-
des i stort sett inga skillnader med tidigare in-
venteringsår (fi gur 19b). Eftersom Djurnäs udde 
de senaste åren dominerats av tarmsjöpung kan 
minskningen av havsnejlika vara ett resultat av att 
individerna täcks av sjöpungar och således häm-
mas i sin utbredning. Huruvida minskningen av 
koralldjur är permanent eller ett resultat av att 
andra arter ökat kan endast avgöras vid framti-
da provtagningar. Ett annat koralldjur som inte 
analyserats statistiskt men som noterats på lokal 
Hasstensholmen på 18 m djup sedan 2008 är  
blek havsanemon.  Denna art såg ut att öka vid 
inventeringarna 2009 och 2010 men vid årets in-
ventering observerades endast enstaka individer 
på en av transekterna (fi gur 19c).

Täckningsgraden av mossdjur har de senaste två 
åren varit förhållandevis stabil (fi gur 20). Moss-
djur är dominerande på lokal Fiolklippan och 
utgörs främst av bladmossdjur och upprätt lä-
dermossdjur. Bladmossdjur är det taxon som är 
mest stabil genom hela tidsserien (R=0,02). Ko-
lonier av bladmossdjur kan bli minst 12 år och 
trivs på vertikala bergväggar och överhäng och 
har varit dominerande på Fiolklippan sedan kon-
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Kalkrörsmaskar (Serpulidae) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 17. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
kalkrörsmaskar över tid på de 
fyra inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.

trollprogrammet startade (fi gur 21a). Även upp-
rätt lädermossdjur har dominerat faunan på vissa 
djup men en trend indikerar att täckningsgraden 
av denna art minskat (fi gur 21b). Vid den senaste 
inventeringen (2011) var emellertid täcknings-
graden stabil. På övriga stationer utgörs moss-
djur av tångbark som påträffas i algbältet samt 
buskmossdjur som ibland kan vara heltäckande 
på bergväggen. Tångbark är delvis beroende av 
algernas artsammansättning då de främst obser-
veras på större bruna bladalger (Saccharina sp. och 
Laminaria sp.). Tångbarken kan även vara hel-
täckande på underliggande blad- och fi ngreniga 
rödalger samt bilda friväxande kolonier. Ökar 
förekomst av fi ntrådiga alger minskar emellertid 
utbredningen av tångbark.

Täckningsgraden av djurgruppen svampdjur va-
rierar förhållandevis lite mellan år (R=0,25) och 
mellan lokaler (R=0,32) och vid de senaste årens 
inventeringar har täckningsgraden varit i stort sett 
oförändrad (fi gur 22). Förändringen i täcknings-
grad hos den dominerande arten brödsvamp är 
desto större (R=0,50) och de senaste åren har 
brödsvamp ökat i utbredning. Brödsvamp  på-
träffas intill bergväggen under algbältet samt på 
överhäng. Den kan ibland bilda heltäckande mat-
tor, framförallt på vågexponerade platser. Vid 
årets inventering noterades emellertid liknande 
täckningsgrad som 1997, vilket ger en liten in-
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Koralldjur (Anthozoa) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 18. Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
av koralldjur över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006. 
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Havsnejlika (Metridium senile) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 
Figur 19 a-c.  Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
hos havsnejlika (a), dödmans-
hand (b) och blek havsanemon 
(c) över tid på de fyra invente-
rade lokaler längs Bohuskusten. 
Den röda streckade linjen 
markerar ett avbrott i tidsserien 
från år 2000 till år 2006. Notera 
olika skalor på Y-axeln för de tre 
arterna.
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Död mans hand (Alcyonium digitatum) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär
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Blek havsanemon(Protanthea simplex) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär
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Mossdjur (Bryozoa) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 20. Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
hos mossdjur över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Bladmossdjur (Flustridae) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 
Figur 21 a-b. Förändring i 
täckningsgrad (medelvärde ± 
SE) hos bladmossdjur (a) och 
upprätt lädermossdjur (b) över 
tid på de fyra inventerade lokaler 
längs Bohuskusten. Den röda 
streckade linjen markerar ett 
avbrott i tidsserien från år 2000 
till år 2006.
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Upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diaphanum) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 
a

b

dikation på att täckningsgraden varierar natur-
ligt mellan år. Metodiken försvårar inventering 
av svampdjur som förekommer under algbältet. 
Vid de senaste inventeringarna har stor vikt lagts 
vid att i möjligaste mån lyfta bort algerna för att 
fotografera den underliggande faunan. Huruvida 
detta har påverkat resultaten går inte att avgöra 
då olika utförare har inventerat under de år prov-
tagningen har pågått.

Djurgruppen sjöpungar har stora fl uktationer 
i täckningsgrad mellan år (R=0,39) i jämförelse 
med fl era av de andra analyserade djurgrupperna 
(fi gur 24). Variationen bedöms vara ett resultat 
av cykliska förändringar hos vissa opportunis-
tiska arter. Tarmsjöpung är den dominerande ar-
ten med stora förändringar mellan år. Vid årets 
inventering var täckningsgraden av tarmsjöpung 
emellertid stabil på Djurnäs udde medan den 
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Svampdjur (Porifera) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 22. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
svampdjur över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Brödsvamp (Halichondria panicea) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär
.......................................... 

Figur 23. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
brödsvamp över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.

hade minskat på Fiolklippan och ökat markant på 
lokal Hasstensholmen (fi gur 25). Tarmsjöpung 
etablerar sig både grunt och djupt och är rela-
tivt kortlivad och snabbväxande, vilket resulterar 
i att täckningsgraden varierar kraftigt mellan år. 
På St Brattskär är det andra arter inom djurgrup-
pen sjöpungar av släktena Ascidia/Ascidiella som 
bildar ett mer stabilt samhälle.

Förhållandevis små förändringar i täckningsgrad 
noteras för djurgruppen tagghudingar (R=0,24) 
Tagghudingar förekommer på alla lokaler och 
var vanligast på Fiolklippan vid årets inventering 
(fi gur 26). Täckningsgraden hade inte förändrats 
från inventeringen 2010. Det är främst vanlig sjö-
stjärna som står för förändringar mellan år (fi -
gur 27). En annan art som tidigare förekommit 
relativt frekvent på Djurnäs udde är tångborre. 
Vid årets inventering hade emellertid denna art 
försvunnit från lokalen. Vanlig sjöstjärna är rörlig 
och förekommer på alla djup men kan öka i antal 
när det fi nns gott om föda. Exempelvis ökar fö-
rekomst av sjöstjärna när små blåmusslor etable-

rat sig på bergväggen. 

Djurgruppen blötdjur utgörs främst av blåmussla 
med små förändringar över tid (R=0,17) (fi gur 28 
och 29). Blåmusslan förekommer främst grunt 
där predationen av bl.a. sjöstjärna är liten till 
följd av varierande salthalt och vågexponering. 
Vid årets inventering noterades låga tätheter av 
blåmussla på alla stationer, täckningsgraden hade 
emellertid inte minskat i förhållande till invente-
ringen 2010.

Täckningsgraden av kräftdjur förändras i stort 
sett årligen men vid årets inventering noterades 
ingen större förändring från inventeringen året 
innan (R=0,05) (fi gur 30). En art inom djurgrup-
pen kräftdjur som förekommer relativt frekvent 
är havstulpaner. Vissa arter av havstulpaner på-
träffas i skvalpzonen, där den bildar bälten, med-
an andra arter påträffas djupare. Förekomsten av 
havstulpaner grunt kan kan variera naturligt be-
roende av bl.a isbeläggning vilket kan eliminera 
eller reducera beståndet av havstulpaner. 
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Sjöpungar (Ascidiacea) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 24. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
sjöpungar över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Tarmsjöpung (Ciona intestinalis) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär
.......................................... 

Figur 25. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
tarmsjöpung över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.

Figur 26. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
tagghudingar över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Tagghudingar (Echinodermata) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär
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Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 27. Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
hos vanlig sjöstjärna över tid 
på de fyra inventerade lokaler 
längs Bohuskusten. Den röda 
streckade linjen markerar ett 
avbrott i tidsserien från år 2000 
till år 2006. 
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Blötdjur (Mollusca) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 28. Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
hos blötdjur över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

91 92 93 94 95 96 97 98 99 07 08 09 10 11

Tä
ck

ni
ng

sg
ra

d 
(%

)  

Blåmussla (Mytilus edulis) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 
Figur 29. Förändring i täcknings-
grad (medelvärde ± SE) hos 
blåmussla över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Kräftdjur (Crustacea) 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen St. Brattskär

.......................................... 

Figur 30. Förändring i täck-
ningsgrad (medelvärde ± SE) 
hos kräftdjur över tid på de fyra 
inventerade lokaler längs Bo-
huskusten. Den röda streckade 
linjen markerar ett avbrott i tids-
serien från år 2000 till år 2006.
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Efter analysen och utvärderingen 2011 (An-
dersson och Svensson 2011) rekommenderades 
fl era förbättringar av upplägg och metodik gäl-
lande övervakning av hårdbottenfauna längs Bo-
huskusten. Rekommendationerna gällde främst 
den statistiska analysen samt betydelsen av dju-
pet. 

Eftersom bergväggens exponeringsgrad och 
lutning påverkar algutbredningen på lokalerna 
avgör lokalernas placering och utseende till stor 
del vid vilka djup fastsittande fauna uppträder. 
Många hårdbottenlevande arter är beroende av 
bra vattenomsättning då de är fi ltrerare som tar 
upp mikroskopiska födoämnen från vattnet och 
trivs således inte där algbältet är heltäckande. 
Dessutom försvåras bildanalysen av de heltäck-
ande algerna då täckningsgrader av djurgrupper, 
såsom svampdjur, mossdjur och kalkrörsmaskar, 
som etablerar sig intill bergväggen under vegeta-
tionen, kan vara svåra att upptäcka och resultaten 
kan därför bli missvisande. Det rekommenderas 
således att en bedömning av långsiktiga förän-
dingar koncentreras till djup där algsammansätt-
ningen får mindre betydelse. 

Det är även viktigt vid bedömning av föränd-
ringar i hårdbottensamhället att en eventuell 
minskning av en djurgrupp eller art sätts i rela-
tion till en eventuell ökning av andra arter. När 
vissa opportunistiska arter etableras kan de bli 
heltäckande  och växa över andra arter som sedan 
kan återhämta sig när den nya arten minskar el-
ler försvinner. Det är således viktigt att analysera 
långa tidsserier innan man drar slutsatser om för-
ändring i arters utbredning längs en kuststräcka.  

Ett sätt att förbättra provtagningen och minska 
variationen i insamlad data är att öka antalet lo-
kaler. Vid val av nya lokaler bör djup och berg-
väggens lutning prioriteras. Bergväggens lutning 
har visat sig vara av stor betydelse för faunans ut-
bredning och skillnader mellan transekter skapar 
stora variationer vid analys av data. 

På lokal Hasstensholmen observeras väldigt 
lite fauna till följd av vegetationens utbredning 
och därför anses lokalen inte vara representativ 

för bedömning av förändringar i faunans artsam-
mansättning och utbredning. 

Sammantaget kan det konstateras att täcknings-
graden hos i stort sett alla analyserade djurgrup-
per och arter är oförändrad vid årets inventering i 
jämförelse med 2010.  De senaste åren har emel-
lertid bl.a. koralldjur, kalkmaskar och blötdjur 
minskat i utbredning samtidigt som sjöpungar 
ökat. Det är främst på Djurnäs udde som havs-
nejlika minskat i samband med att tarmsjöpung 
ökat. Huruvida denna reducering är bestående 
eller om havnejlikan kommer att återhämta sig 
när den kortlivade tarmsjöpungen försvinner 
från lokalen kan endast framtida undersökningar 
verifi era. 

För att kunna upptäcka om vissa arter minskar 
i utbredning eller försvinner helt från lokalerna är 
det viktigt att övervakningsprogrammet av hård-
bottenfauna får fortsätta, eventuellt med en nå-
got förbättrad metodik och en frågeställning som 
underlättar den statistiska analysen. Det är även 
av stor betydelse att vetenskapliga analysmetoder 
används innan slutsatser tas om förändring i ar-
ters utbredning, vilket bör vara ett krav på fram-
tida utövare. 

7. Sammanfattning, utvärdering av metodik samt rekommendationer in-
för framtida provtagningar



Övervakning av Hårdbottenfauna Längs med Bohuskusten 1991-2011
Inventeringsår 2011

26

8. Referenser

Andersson S., Svensson R. 2011. Övervakning av hårdbottenfauna 
längs med bohuskusten 1991-2010. Inventeringsår 2010. Marine 
Monitoring AB

Clarke  K.R., Gorley R.N 2006 PRIMER v6: User Manual/Tuto-
rial. PRIMER-E: Plymouth

Clarke  K.R., Warwick R.M 2001 Change in marine communities: 
an approach to statistical analysis and interpretation, 2nd edition. 
PRIMER-E: Plymouth

Lindegarth M. 2003. Utvärdering och analys av övervakningspro-
gram för hårdbottnar (Gullmarns kontrollprogram och Bohuskus-
tens vattenvårdsförbund). Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, 
Strömstad 

Tidigare rapporter inom kontrollprogrammet, Hårdbottenfauna 
1992-2010: http://www.bvvf.com/



Övervakning av Hårdbottenfauna Längs med Bohuskusten 1991-2011
Inventeringsår 2011

27

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.68 Djursamhället skiljer sig varje år 

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.83 Djursamhället skiljer sig mellan alla lokaler

Tabell 1. Resultat från den statistiska samhällsanalysen (ANOSIM), där R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan 
de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att djursamhällena testat över alla år och lokaler är olika medan 
ett R-värde nära 0 innebär att djursamhället är oförändrat. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Fioklippan Djurnäs udde Hasstensholmen
Djurnäs udde 0.97
Hasstensholmen 0.85 0.92
St Brattskär 0.73 0.92 0.70

 

Skillnader i djursamhället mellan år längs med  Bohuskusten

1995 0.5 S
1996 0.6 S 0.6 S
1997 0.7 S 0.6 S 0.8 S
1998 0.3 S 0.5 S 0.4 S 0.7 S
1999 0.4 S 0.3 S 0.8 S 0.8 S 0.5 S
2007 0.8 S 0.8 S 0.8 S 0.8 S 0.7 S 0.8 S
2008 0.8 S 0.8 S 0.9 S 0.8 S 0.7 S 0.8 S 0.6 S
2009 0.8 S 0.9 S 0.9 S 0.9 S 0.8 S 0.9 S 0.6 S 0.5 S
2010 0.9 S 0.9 S 0.9 S 1.0 S 0.8 S 1.0 S 0.8 S 0.7 S 0.5 S
2011 0.9 S 1.0 S 0.9 S 0.8 S 0.7 S 1.0 S 0.7 S 0.7 S 0.8 S 0.3 S

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 1. Skillnader i djursamhället mellan år längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom R-värden 
och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen separerar 
inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

Figur 2. Skillnader i djursamhället mellan lokaler testat över 
hela tidsserien. Skillnaderna presenteras som R-värden.

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010
1995 Blötdjur
1996 Kräftdjur Kräftdjur
1997 Mossdjur Mossdjur Svampdjur
1998 Blötdjur Kalkrörsmaskar Kräftdjur Mossdjur
1999 Blötdjur Sjöpungar Kräftdjur Mossdjur Blötdjur
2007 Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar kräftdjur Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar
2008 Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar kräftdjur Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Svampdjur
2009 Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Svampdjur Sjöpungar
2010 Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Kräftdjur Kalkrörsmaskar Sjöpungar Kalkrörsmaskar Sjöpungar Sjöpungar Sjöpungar 
2011 Blötdjur Sjöpungar Sjöpungar Kalkrörsmaskar Sjöpungar Sjöpungar Sjöpungar Sjöpungar Sjöpungar Sjöpungar 

Figur 3 a-b. Resultat från SIMPER analysen som visar vilka djurgrupper som till störst del (a= rank 1) samt till stor del (b=rank 2) 
förklarar olikheter mellan år i samhällsanalysen. Färgkodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste 
fem åren.

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010
1995 Sjöpungar
1996 Blötdjur Kalkrörsmaskar
1997 Blötdjur Blötdjur Mossdjur
1998 Koralldjur Sjöpungar Koralldjur Kalkrörsmaskar
1999 Sjöpungar Mossdjur Blötdjur Blötdjur Kalkrörsmaskar
2007 Blötdjur Sjöpungar Kalkrörsmaskar Mossdjur Sjöpungar Blötdjur
2008 Blötdjur Mossdjur Kalkrörsmaskar Kräftdjur Kräftdjur Blötdjur Mossdjur
2009 Blötdjur Mossdjur Kräftdjur Mossdjur Mossdjur Mossdjur Mossdjur Mossdjur
2010 Blötdjur Kräftdjur Kalkrörsmaskar Kräftdjur Kalkrörsmaskar Sjöpungar Svampdjur Kräftdjur Kräftdjur
2011 Kalkrörsmaskar Kalkrörsmaskar Svampdjur Sjöpungar Kräftdjur Kalkrörsmaskar Kräftdjur Kräftdjur Kräftdjur Kräftdjur

a

b

 

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen
Djurnäs udde Mossdjur
Hasstensholmen Mossdjur Koralldjur
St Brattskär Blötdjur Kalkrörsmaskar Mossdjur  

Fiolklippan Djurnäs udde Hasstensholmen
Djurnäs udde Sjöpungar
Hasstensholmen Blötdjur Sjöpungar
St Brattskär Sjöpungar Koralldjur Sjöpungar

ba
Figur 4 a-b. Resultat från SIMPER analysen som visar vilka djurgrupper som till störst del (a= rank 1) samt till stor del (b=rank 2) 
förklarar olikheter mellan lokaler i samhällsanalysen.

APPENDIX 1. Samhällsanalys
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Figur 5 a-d. Skillnader i djursamhället mellan år på respektive lokal. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färg-
kodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Skillnader mellan år på lokal Hasstensholmen

1995 0.1 ns
1996 0.1 ns 0.1 ns
1997 0.4 S 0.3 ns 0.6 S
1998 0.0 ns 0.3 S 0.0 ns 0.6 S
1999 0.0 ns 0.2 ns 0.1 ns 0.6 S 0.2 ns
2007 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S
2008 0.6 S 0.8 S 0.7 S 0.7 S 0.7 S 0.7 S 0.2 ns
2009 0.8 S 0.9 S 0.9 S 0.9 S 0.7 S 0.9 S 0.3 S 0.1 ns
2010 0.8 S 1.0 S 0.9 S 0.9 S 0.9 S 1.0 S 0.6 S 0.4 S 0.6 S
2011 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 0.7 S 0.7 S 0.9 S 0.3 S

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

 

Skillnader mellan år på lokal St. Brattskär

1995 0.4 S
1996 0.7 S 0.7 S
1997 0.6 S 0.3 S 0.9 S
1998 0.5 S 0.1 ns 0.4 S 0.4 S
1999 0.4 S 0.4 S 0.9 S 0.8 S 0.3 ns
2007 0.8 S 0.5 S 0.7 S 0.8 S 0.7 S 0.8 S
2008 1.0 S 0.7 S 0.9 S 0.9 S 0.5 S 1.0 S 0.4 S
2009 1.0 S 0.9 S 0.9 S 0.9 S 0.7 S 1.0 S 0.5 S 0.6 S
2010 1.0 S 0.9 S 0.8 S 1.0 S 0.6 S 1.0 S 0.5 S 0.6 S 0.5 S
2011 1.0 S 0.9 S 0.8 S 1.0 S 0.6 S 1.0 S 0.5 S 0.6 S 0.7 S -0.03 ns

20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2010

c

d

 

Skillnader mellan år på lokal Djurnäs udde

1995 0.8 S
1996 0.8 S 0.7 S
1997 1.0 S 0.7 S 0.9 S
1998 1.0 S 1.0 S 0.8 S 1.0 S
1999 1.0 S 0.2 ns 1.0 S 1.0 S 1.0 S
2007 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S
2008 1.0 S 1.0 S 1.0 S 0.9 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S
2009 0.7 S 0.9 S 0.9 S 0.9 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 0.9 S
2010 0.9 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 0.5 S
2011 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 1.0 S 0.9 S 0.2 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

b

 

Skillnader mellan år på lokal Fiolklippan

1995 0.6 S
1996 0.8 S 1.0 S
1997 0.8 S 0.9 S 0.7 S
1998 -0.1 ns 0.7 S 0.7 S 0.7 S
1999 0.3 S 0.6 S 1.0 S 1.0 S 0.6 S
2007 0.9 S 1.0 S 0.9 S 0.8 S 0.9 S 0.9 S
2008 0.5 S 0.6 S 0.9 S 0.6 S 0.5 S 0.5 S 1.0 S
2009 0.7 S 0.7 S 1.0 S 0.9 S 0.7 S 0.7 S 0.9 S 0.4 S
2010 0.9 S 0.9 S 1.0 S 1.0 S 0.9 S 1.0 S 0.9 S 0.9 S 0.4 S
2011 0.7 S 1.0 S 0.6 S 0.3 S 0.4 S 0.9 S 0.7 S 0.7 S 0.7 S 0.8 S

1999 2007 2008 20091994 1995 1996 1997 1998 2010

a

 

LOKAL Global R

Djurnäs udde 0.91
Fiolklippan 0.67
Hasstensholmen 0.52
St Brattskär 0.63

Tabell 2. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) över skillnader i djursamhället på respektive lokal, där R-värdet presen-
terar huruvida skillnader föreligger mellan år. Ett R-värde nära 1 innebär att djursamhällena testat över alla år är olika medan ett 
R-värde nära 0 innebär att djursamhället är oförändrat.

APPENDIX 1. Samhällsanalys
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.303 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.603 Signifikant skillnad mellan alla lokaler

Tabell 3. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av Total täckningsgrad, där R-värdet presenterar huruvida skillna-
der föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att den totala täckningsgraden testat 
över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att den totala täckningsgraden är oförändrad. De parvisa 
testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader mellan år för Total täckningsgrad

1995 0.42 S
1996 0.33 S 0.07 ns
1997 0.54 S 0.17 S 0.49 S
1998 0.11 ns 0.23 S 0.11 ns 0.67 S
1999 0.40 S 0.12 S 0.07 ns 0.42 S 0.24 S
2007 0.27 S 0.06 ns 0.25 S 0.09 ns 0.14 ns 0.06 ns
2008 0.56 S 0.20 S 0.45 S 0.32 S 0.60 S 0.16 ns 0.13 ns
2009 0.22 S 0.51 S 0.24 S 0.63 S 0.40 S 0.33 S 0.41 S 0.39 S
2010 0.60 S 0.20 S 0.34 S -0.07 ns 0.58 S 0.35 S 0.19 S 0.47 S 0.37 S
2011 0.63 S 0.27 S 0.34 S 0.31 S 0.50 S 0.24 S 0.22 S 0.48 S 0.31 S 0.13 ns

2007 2008 20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2010

Figur 6. Skillnader i total täckningsgrad över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom R-värden 
och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen separerar 
inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Total täckningsgrad
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.18 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.38 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 4. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av koralldjurens förändring över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av koralldjur  testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Koralldjur

1995 0.19 S
1996 0.29 S -0.03 ns
1997 0.15 S -0.01 ns 0.06 ns
1998 0.15 S 0.17 S 0.09 ns -0.01 ns
1999 0.17 S 0.02 ns 0.22 S 0.07 ns 0.18 S
2007 0.20 S 0.12 S 0.15 S 0.05 ns 0.15 S 0.14 S
2008 0.30 S 0.21 S 0.18 S 0.13 S 0.25 S 0.24 S 0.09 ns
2009 -0.02 ns 0.07 ns 0.23 S 0.04 ns 0.14 S -0.03 ns 0.00 ns 0.02 ns
2010 0.35 S 0.49 S 0.51 S 0.46 S 0.53 S 0.63 S 0.21 S 0.32 S 0.28 S
2011 0.27 S 0.30 S 0.34 S 0.22 S 0.29 S 0.37 S 0.25 S 0.19 S 0.18 S -0.01 ns

2007 2008 20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2010

Figur 7. Skillnader i täckningsgrad av koralldjur över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen 
separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.38 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.43 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 5 a-b. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos havsnejlika (a) och dödmanshand (b) över tid längs 
Bohuskusten, där R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde 
nära 1 innebär att täckningsgraden av respektive art testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att 
täckningsgraden är oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Havsnejlika

1995 0.24 S
1996 0.39 S 0.06 ns
1997 0.12 ns -0.09 ns 0.03 ns
1998 0.27 S 0.12 ns 0.12 S -0.06 ns
1999 0.27 S -0.02 ns 0.14 ns -0.01 ns 0.16 ns
2007 0.55 S 0.29 S 0.16 S 0.28 S 0.46 S 0.45 S
2008 0.67 S 0.52 S 0.34 S 0.59 S 0.75 S 0.59 S 0.21 S
2009 0.66 S 0.50 S 0.29 S 0.58 S 0.76 S 0.68 S 0.13 S 0.04 ns
2010 0.63 S 0.59 S 0.41 S 0.68 S 0.73 S 0.71 S 0.36 S 0.17 S 0.16 S
2011 0.83 S 0.69 S 0.44 S 0.78 S 0.83 S 0.88 S 0.37 S 0.26 S 0.20 S -0.02 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 8 a-b. Skillnader i täckningsgrad av havsnejlika (a) och dödmanshand (b) över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa 
testerna presenteras genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns 
(p > 0,05)). Färgkodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Skillnad i täckningsgrad mellan år för Dödmanshand

1995 0.07 ns
1996 0.03 ns 0.12 S
1997 0.18 S -0.05 ns 0.24 S
1998 -0.04 ns 0.02 ns 0.11 ns 0.12 ns
1999 -0.01 ns -0.02 ns 0.16 S 0.03 ns 0.03 ns
2007 0.19 S 0.36 S 0.20 S 0.41 S 0.29 S 0.26 S
2008 0.20 S 0.15 S 0.02 ns 0.16 S 0.21 S 0.18 S 0.13 ns
2009 0.03 ns 0.04 ns 0.13 S 0.07 ns 0.13 ns -0.07 ns 0.13 ns 0.08 ns
2010 0.25 S 0.31 S 0.22 S 0.32 S 0.40 S 0.27 S 0.07 ns 0.14 S 0.20 S
2011 0.15 ns 0.00 ns 0.18 S -0.18 ns 0.14 ns 0.02 ns 0.15 ns 0.05 ns -0.04 ns 0.06 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.13 Signifikanta skillnader mellan alla år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.25 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

a

b

b

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Koralldjur
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.28 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.53 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 6. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos mossdjur över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av mossdjur  testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Mossdjur

1995 0.03 ns
1996 0.10 ns 0.13 ns
1997 0.60 S 0.41 S 0.92 S
1998 -0.08 ns 0.04 ns 0.17 S 0.72 S
1999 0.18 S 0.18 S 0.36 S 0.50 S 0.07 ns
2007 0.29 S 0.27 S 0.46 S 0.49 S 0.19 S 0.03 ns
2008 0.23 S 0.32 S 0.42 S 0.54 S 0.30 S 0.21 S 0.42 S
2009 0.36 S 0.37 S 0.69 S 0.19 S 0.41 S 0.31 S 0.26 S 0.23 S
2010 0.16 S 0.24 S 0.42 S 0.31 S 0.24 S 0.36 S 0.36 S 0.29 S 0.02 ns
2011 0.09 ns 0.28 S 0.44 S 0.34 S 0.20 S 0.32 S 0.36 S 0.13 S 0.10 ns -0.01 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 9. Skillnader i täckningsgrad av mossdjur över tid längs Bohuskusten utifrån de parvisa testerna i ANOSIM. Resultaten från de 
parvisa testerna presenteras genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillna-
der = ns (p > 0,05)). Färgkodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Mossdjur

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.2 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.27 Signifikanta skillnad mellan alla lokaler förutom mellan Hasstensholmen och St. Brattskär

Tabell 7 a-b. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos upprättstående lädermossdjur (a) och bladmossdjur 
(b) över tid längs Bohuskusten, där R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som tes-
tats. Ett R-värde nära 1 innebär att täckningsgraden av respektive art testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 
innebär att täckningsgraden är oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Upprättstående lädermossdjur

1995 0.00 ns
1996 0.00 ns 0.00 ns
1997 0.02 ns 0.02 ns 0.02 ns
1998 0.07 ns 0.07 ns 0.07 ns -0.01 ns
1999 0.25 S 0.25 S 0.25 S 0.16 S 0.10 S
2007 0.25 S 0.25 S 0.25 S 0.21 S 0.17 S 0.18 S
2008 0.27 S 0.27 S 0.27 S 0.26 S 0.18 S 0.25 S 0.00 ns
2009 0.27 S 0.27 S 0.27 S 0.25 S 0.17 S 0.22 S 0.00 ns -0.04 ns
2010 0.39 S 0.39 S 0.39 S 0.38 S 0.28 S 0.34 S 0.29 S 0.19 S 0.13 S
2011 0.50 S 0.50 S 0.50 S 0.43 S 0.37 S 0.34 S 0.33 S 0.25 S 0.13 S 0.05 ns

2007 2008 2009 20101994 1995 1996 1997 1998 1999

Figur 10 a-b. Skillnader i täckningsgrad av upprätt lädermossdjur (a) och bladmossdjur (b) över tid längs Bohuskusten. Resultaten 
från de parvisa testerna presenteras genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta 
skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Bladmossdjur

1995 -0.03 ns
1996 0.01 ns 0.04 ns
1997 0.06 S 0.04 ns 0.22 S
1998 -0.01 ns 0.00 ns 0.03 ns 0.01 ns
1999 0.00 ns 0.00 ns 0.04 ns 0.11 S 0.04 ns
2007 0.03 ns 0.03 ns 0.11 S 0.03 ns 0.03 ns 0.06 ns
2008 -0.02 ns 0.01 ns 0.00 ns 0.12 S 0.01 ns -0.02 ns 0.04 ns
2009 0.00 ns 0.02 ns 0.03 ns 0.14 S 0.05 ns -0.04 ns 0.06 ns -0.02 ns
2010 -0.03 ns -0.01 ns 0.05 ns 0.09 S 0.03 ns 0.02 ns 0.03 ns -0.01 ns 0.04 ns
2011 -0.03 ns -0.02 ns 0.02 ns 0.05 ns -0.02 ns -0.02 ns 0.03 ns -0.03 ns -0.04 ns 0.02 ns

2007 2008 20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2010

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.02 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.36 Fiolklippan skiljer sig från övriga lokaler

b

a

a

a

b

b
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.39 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.54 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 8. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos sjöpungar över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av sjöpungar testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Sjöpungar

1995 0.44 S
1996 0.39 S 0.27 S
1997 0.31 S 0.31 S 0.32 S
1998 0.34 S 0.50 S 0.11 ns 0.23 S
1999 0.43 S 0.42 S 0.51 S 0.36 S 0.33 S
2007 0.40 S 0.20 S 0.48 S 0.27 S 0.46 S 0.26 S
2008 0.32 S 0.29 S 0.35 S 0.16 S 0.36 S 0.29 S 0.33 S
2009 0.12 ns 0.18 S 0.08 ns 0.39 S 0.31 S 0.56 S 0.40 S 0.33 S
2010 0.52 S 0.52 S 0.53 S 0.79 S 0.69 S 0.84 S 0.45 S 0.76 S 0.30 S
2011 0.33 S 0.61 S 0.50 S 0.55 S 0.39 S 0.58 S 0.36 S 0.49 S 0.29 S 0.38 S

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 11. Skillnader i täckningsgrad av sjöpungar över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen 
separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.3 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.48 Signifikanta skillnad mellan alla lokaler

Tabell 9. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos tarmsjöpung över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av tarmsjöpung testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. 
De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Tarmsjöpung

1995 0.36 S
1996 0.44 S 0.33 S
1997 0.26 S 0.27 S 0.65 S
1998 0.31 S 0.41 S 0.25 S 0.54 S
1999 0.31 S 0.27 S 0.30 S 0.42 S 0.08 S
2007 0.37 S 0.25 S 0.38 S 0.35 S 0.13 S -0.02 ns
2008 0.36 S 0.26 S 0.14 S 0.38 S 0.28 S 0.22 S 0.21 S
2009 0.22 S 0.46 S 0.26 S 0.61 S 0.00 ns 0.16 S 0.21 S 0.31 S
2010 0.31 S 0.25 S 0.20 S 0.68 S 0.28 S 0.39 S 0.45 S 0.34 S 0.22 S
2011 0.28 S 0.58 S 0.53 S 0.57 S 0.28 S 0.44 S 0.48 S 0.57 S 0.24 S 0.47 S

1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 20091994 2010

Figur 12. Skillnader i täckningsgrad av tarmsjöpung över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras 
genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkod-
ningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Sjöpungar
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.25 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.32 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 10. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos svampdjur över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av svampdjur testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Svampdjur

1995 -0.06 ns
1996 0.25 S 0.15 S
1997 0.11 ns 0.10 ns 0.45 S
1998 0.01 ns -0.02 ns 0.12 ns 0.12 ns
1999 0.23 S 0.07 ns 0.25 S 0.40 S 0.04 ns
2007 0.26 S 0.23 S 0.19 S 0.42 S 0.10 ns 0.19 S
2008 0.17 S 0.14 ns 0.41 S -0.08 ns 0.08 ns 0.31 S 0.27 S
2009 0.53 S 0.50 S 0.56 S 0.50 S 0.49 S 0.55 S 0.23 S 0.35 S
2010 0.45 S 0.49 S 0.48 S 0.32 S 0.37 S 0.50 S 0.26 S 0.24 S 0.07 ns
2011 0.24 S 0.27 S 0.33 S 0.17 S 0.17 S 0.45 S 0.24 S 0.10 ns 0.20 S 0.03 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 13. Skillnader i täckningsgrad av svampdjur över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen 
separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Svampdjur

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.5 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.27 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 11. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos brödsvamp över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av brödsvamp testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för  Brödsvamp

1995 0.16 S
1996 0.30 S 0.06 ns
1997 0.47 S 0.57 S 0.79 S
1998 0.39 S 0.57 S 0.77 S 0.10 ns
1999 0.38 S 0.58 S 0.78 S 0.35 S 0.04 ns
2007 0.34 S 0.39 S 0.40 S 0.23 S 0.17 ns 0.22 S
2008 0.73 S 0.79 S 0.98 S 0.02 ns 0.13 ns 0.32 S 0.36 S
2009 0.73 S 0.82 S 0.94 S 0.39 S 0.48 S 0.49 S 0.38 S 0.33 S
2010 0.73 S 0.80 S 0.97 S 0.28 S 0.40 S 0.46 S 0.37 S 0.22 S 0.07 ns
2011 0.74 S 0.80 S 0.98 S 0.08 ns 0.23 S 0.51 S 0.37 S 0.11 ns 0.23 S 0.09 ns

20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2010

Figur 14. Skillnader i täckningsgrad av brödsvamp över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen 
separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.24 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.34 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 12. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos tagghudingar över tid längs Bohuskusten, där 
R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att 
täckningsgraden av tagghudingar  testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är 
oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Tagghudingar

1995 0.18 S
1996 0.17 S 0.27 S
1997 0.23 S 0.13 ns 0.33 S
1998 0.23 S 0.30 S 0.20 S 0.08 ns
1999 0.15 S 0.04 ns 0.21 S 0.12 ns 0.19 S
2007 0.33 S 0.20 S 0.19 S 0.12 S 0.24 S 0.14 S
2008 0.41 S 0.48 S 0.35 S 0.22 S 0.19 S 0.31 S 0.17 S
2009 0.02 ns 0.28 S 0.05 ns 0.27 S 0.28 S 0.23 S 0.16 S 0.23 S
2010 0.37 S 0.45 S 0.26 S 0.09 ns 0.11 ns 0.35 S 0.03 ns 0.12 S 0.18 S
2011 0.52 S 0.60 S 0.25 S 0.40 S 0.12 ns 0.41 S 0.33 S 0.25 S 0.43 S 0.09 ns

2007 2008 20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2010

Figur 15. Skillnader i täckningsgrad av tagghudingar över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras 
genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkod-
ningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.23 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.31 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 13. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos vanlig sjöstjärna över tid längs Bohuskusten, där 
R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att 
täckningsgraden av vanlig sjöstjärna  testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är 
oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Vanlig sjöstjärna

1995 0.09 ns
1996 0.11 ns 0.23 S
1997 0.24 S 0.19 S 0.31 S
1998 0.26 S 0.34 S 0.21 S 0.06 ns
1999 0.15 S 0.01 ns 0.21 S 0.13 ns 0.21 S
2007 0.43  S 0.40 S 0.31 S 0.20 S 0.12 ns 0.26 S
2008 0.45 S 0.50 S 0.40 S 0.27 S 0.03 ns 0.34 S 0.20 S
2009 0.01 ns 0.22 S 0.03 ns 0.27 S 0.24 S 0.18 S 0.19 S 0.31 S
2010 0.32 S 0.42 S 0.22 S 0.09 ns 0.05 ns 0.28 S 0.01 ns 0.07 ns 0.10 ns
2011 0.55 S 0.52 S 0.32 S 0.35 S 0.19 S 0.37 S 0.19 S 0.12 ns 0.39 S 0.06 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 16. Skillnader i täckningsgrad av Vanlig sjöstjärna över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras 
genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkod-
ningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Tagghudingar
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.3 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.43 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 14. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos blötdjur (a) och blåmussla (b) över tid längs Bohus-
kusten, där R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 
innebär att täckningsgraden av blötdjur testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden 
är oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Blötdjur

1995 0.15 ns
1996 0.22 S 0.20 S
1997 0.22 S 0.32 S 0.17 S
1998 0.24 S 0.22 S 0.00 ns 0.21 S
1999 0.30 S 0.03 ns 0.45 S 0.49 S 0.43 S
2007 0.54 S 0.44 S 0.32 S 0.38 S 0.33 S 0.55 S
2008 0.38 S 0.19 S 0.12 ns 0.37 S 0.03 ns 0.33 S 0.34 S
2009 0.35 S 0.16 S 0.07 ns 0.33 S 0.11 ns 0.28 S 0.31 S -0.04 ns
2010 0.39 S 0.25 S -0.01 ns 0.25 S -0.03 ns 0.37 S 0.16 ns -0.05 ns -0.04 ns
2011 0.41 S 0.24 S 0.07 ns 0.32 S 0.05 ns 0.36 S 0.17 S -0.04 ns 0.01 ns 0.01 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 17 a-b. Skillnader i täckningsgrad av blötdjur (a) och blåmussla (b) över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa 
testerna presenteras genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns 
(p > 0,05)). Färgkodningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för Blåmussla

1995 0.28 S
1996 0.23 S 0.17 S
1997 0.13 S 0.20 S 0.03 ns
1998 0.21 S 0.23 S -0.05 ns 0.03 ns
1999 0.35 S 0.04 ns 0.38 S 0.36 S 0.44 S
2007 0.53 S 0.36 S 0.21 S 0.21 S 0.29 S 0.41 S
2008 0.33 S 0.14 S 0.06 ns 0.19 S 0.03 ns 0.27 S 0.22 S
2009 0.26 S 0.08 ns 0.05 ns 0.11 S 0.08 ns 0.19 S 0.23 S 0.01 ns
2010 0.27 S 0.18 S -0.05 ns 0.00 ns -0.02 ns 0.29 S 0.11 ns 0.03 ns 0.00 ns
2011 0.38 S 0.26 S 0.02 ns 0.10 ns 0.09 ns 0.36 S 0.05 ns 0.08 ns 0.11 S -0.03 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 20102009

 

Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.17 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.45 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

a

b

a

b

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Blötdjur
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.26 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.24 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 15. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos kräftdjur över tid längs Bohuskusten, där R-värdet 
presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att täcknings-
graden av kraftdjur testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är oförändrad. De 
parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Kräftdjur

1995 -0.05 ns
1996 0.28 S 0.18 S
1997 0.27 S 0.07 ns 0.39 S
1998 0.10 ns 0.00 ns 0.25 S 0.32 S
1999 0.00 ns -0.02 ns 0.28 S 0.14 S 0.15 S
2007 0.41 S 0.16 S 0.36 S 0.43 S 0.32 S 0.36 S
2008 0.15 S 0.10 ns 0.32 S 0.41 S 0.24 S 0.24 S 0.08 ns
2009 0.02 ns 0.01 ns 0.28 S 0.28 S 0.15 S 0.12 ns 0.19 S -0.01 ns
2010 0.42 S 0.43 S 0.46 S 0.68 S 0.42 S 0.48 S 0.26 S 0.21 S 0.31 S
2011 0.51 S 0.48 S 0.37 S 0.58 S 0.42 S 0.58 S 0.30 S 0.27 S 0.37 S 0.05 ns

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 18. Skillnader i täckningsgrad av kräftdjur över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras genom 
R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkodningen 
separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Kräftdjur
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Test Global R Parvisa tester

Skillnader mellan ÅR testat över alla lokaler 0.58 Signifikanta skillnader mellan år

Skillnader mellan LOKALER testat över alla år 0.44 Signifikanta skillnader mellan alla lokaler

Tabell 16. Resultat från den statistiska analysen (ANOSIM) av förändring hos Kalkrörsmaskar över tid längs Bohuskusten, där 
R-värdet presenterar huruvida skillnader föreligger mellan de grupper (År och Lokal) som testats. Ett R-värde nära 1 innebär att 
täckningsgraden av kalkrörsmaskar testat över alla år och lokaler är olika medan ett R-värde nära 0 innebär att täckningsgraden är 
oförändrad. De parvisa testerna presenterar ifall år och lokaler är olika.

 

Skillnader i täckningsgrad mellan år för djurgruppen Kalkrörsmaskar

1995 0.07 ns
1996 0.20 S 0.26 S
1997 0.24 S 0.03 ns 0.45 S
1998 0.25 S 0.41 S 0.05 ns 0.52 S
1999 0.09 ns 0.13 S 0.23 S 0.12 ns 0.24 S
2007 0.89 S 1.00 S 0.91 S 1.00 S 0.89 S 1.00 S
2008 0.74 S 0.74 S 0.64 S 0.79 S 0.75 S 0.73 S -0.07 ns
2009 0.77 S 0.87 S 0.77 S 0.90 S 0.80 S 0.87 S -0.03 ns -0.02 ns
2010 0.70 S 0.91 S 0.89 S 0.96 S 0.88 S 1.00 S 0.00 ns 0.38 S 0.27 S
2011 0.45 S 0.45 S 0.51 S 0.50 S 0.55 S 0.45 S 0.38 S 0.34 S 0.30 S 0.29 S

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010

Figur 19. Skillnader i täckningsgrad av Kalkrörsmaskar över tid längs Bohuskusten. Resultaten från de parvisa testerna presenteras 
genom R-värden och signifi kansnivå (signifi kanta skillnader = S (p ≤ 0,05) och icke-signifi kanta skillnader = ns (p > 0,05)). Färgkod-
ningen separerar inventeringarna på 90-talet och inventeringarna de senaste fem åren.

APPENDIX 1. Enskilda djurgrupper och arter: Kalkrörsmaskar
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APPENDIX 2. Artlistor St. Brattskär och Hasstensholmen

Svampdjur (Porifera) Tagghudingar (Echinodermata)
Brödsvamp (Halichondria panicea ) Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens )

Svampdjur (Porifera sp.)

Svampdjur (Haliclona sp.) Sjöpungar (Ascidiacea)
Rörkalksvamp (Leucosolenia botryoides ) Klubbsjöpung (Clavelina lepadiformis ) (fält)

Urnsvamp (Scypha ciliata ) Krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia )

Parallellsidig sjöpung (Corella parallelogramma )

Hydroider (Hydrozoa) Sammansatt sjöpung (Botryllus leachii )

Bägarhydroider (Thecata) Sammansatt sjöpung (Botryllus schlosseri )

Fin fjäderpolyp (Kirchenpaueria pinnata ) Sjöpung (Ascidia/Ascidiella)

Grenig rörpolyp (Tubularia/Ectopleura larynx ) Stor sjöpung (Ascidia mentula)

Tarmsjöpung (Ciona intestinalis )

Koralldjur (Anthozoa)
Död mans hand (Alcyonium digitatum ) Kräftdjur (Crustacea)
Små havsanemoner (Sagartiidae) Havstulpan (Balanus sp.)

Mossdjur (Bryozoa)
Buskmossdjur (Scrupocellariidae)

Lädermossdjur (Alcyonidiidae)

Slät tångbark (Membranipora membranacea )

Taggig tångbark (Electra pilosa )

Arter St. Brattskär 2011

Svampdjur (Porifera) Tagghudingar (Echinodermata)
Brödsvamp (Halichondria panicea ) Sjöborre (Echinus esculentus)

Svampdjur (Porifera sp.) Taggig sjöstjärna (Marthasterias glacialis)

Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens )

Hydroider (Hydrozoa)
Bägarhydroider (Thecata) Sjöpungar (Ascidiacea)

Parallellsidig sjöpung (Corella parallelogramma )

Koralldjur (Anthozoa) Sjöpung (Ascidia/Ascidiella )

Blek havsanemon (Protanthea simplex ) Stor sjöpung (Ascidia mentula )

Död mans hand (Alcyonium digitatum ) Tarmsjöpung (Ciona intestinalis )

Små havsanemoner (Sagartiidae)

Kräftdjur (Crustacea)

Kalkrörsmaskar (Serpulidae) Havstulpan (Balanus sp.)

Kalkrörsmaskar (Serpulidae)

Mossdjur (Bryozoa)
Tångbark (Membraniporidae)

Arter Hasstensholmen 2011
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APPENDIX 2. Artlista Djurnäs udde

Svampdjur (Porifera) Tagghudingar (Echinodermata)
Brödsvamp (Halichondria panicea ) Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens )

Svampdjur (Porifera sp.)

Trumpetsvamp (Haliclona urceola ) Sjöpungar (Ascidiacea)
Klubbsjöpung (Clavelina lepadiformis )

Hydroider (Hydrozoa) Krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia )

Bägarhydroider (Thecata) Sammansatt sjöpung (Botryllus leachii CF )

Grenig rörpolyp (Tubularia/Ectopleura larynx ) Sjöpung (Ascidia sp.)

Sjöpung (Ascidiella sp.)

Koralldjur (Anthozoa) Styela sp.

Bägarkorall (Caryophyllia smithii ) Tarmsjöpung (Ciona intestinalis )

Död mans hand (Alcyonium digitatum )

Havsnejlika (Metridium senile ) Kräftdjur (Crustacea)
Små havsanemoner (Sagartiidae/Metridium senile ) Havstulpan (Balanus sp. )

Maskeringskrabba (Hyas araneus )

Kalkrörsmaskar (Serpulidae) Strandkrabba (Carcinus maenas )

Kalkrörsmaskar (Serpulidae)

Blötdjur (Mollusca)

Mossdjur (Bryozoa) Blåmussla (Mytilus edulis )

Buskmossdjur (Scrupocellariidae) Valthornsnäcka (Buccinum undatum )

Tångbark (Membraniporidae)

Upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diaphanum )

Arter Djurnäs udde 2011
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Svampdjur (Porifera) Tagghudingar (Echinodermata)
Brödsvamp (Halichondria panicea ) Taggig sjöstjärna (Marthasterias glacialis )

Svampdjur (Porifera sp.) Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens )

Hydroider (Hydrozoa) Sjöpungar (Ascidiacea)
Bägarhydroider (Thecata) Krusbärssjöpung (Dendrodoa grossularia )

Fin fjäderpolyp (Kirchenpaueria pinnata ) Klubbsjöpung (Clavelina lepadiformis )

Parallellsidig sjöpung (Corella parallelogramma )

Koralldjur (Anthozoa) Sjöpung (Ascidiella/Ascidia)

Död mans hand (Alcyonium digitatum ) Stor sjöpung (Ascidia mentula )

Små havsanemoner (Sagartiidae)

Kräftdjur (Crustacea)

Kalkrörsmaskar (Serpulidae) Havstulpan (Balanus balanus )

Kalkrörsmaskar (Serpulidae)

Blötdjur (Mollusca)

Mossdjur (Bryozoa) Blåmussla (Mytilus edulis )

Bladmossdjur (Flustridae)

Buskmossdjur (Scrupocellariidae)

Krustabildande lädermossdjur (Alcyonidium spp.)

Tångbark (Membraniporidae)

Upprätt lädermossdjur (Alcyonidium diaphanum )

Arter Fiolklippan 2011

APPENDIX 2. Artlista Fiolklippan



Övervakning av Hårdbottenfauna Längs med Bohuskusten 1991-2011
Inventeringsår 2011

41



ISBN 978-91-87107-06-1

MARINE MONITORING AB

Strandvägen 9, 453 30, Lysekil
Tel +46 523-101 82 | Mobil 0702 565 551 | Fax +46 523-101 83
E-post marina@marine-monitoring.se | www.marine-monitoring.se

Övervakning av  
Hårdbottenfauna
Längs med Bohuskusten
1991-2011
Inventeringsår  2011 
Sandra Andersson
Marine Monitoring AB


