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Svensk sammanfattning

Ett viktigt kriterium för en bra indikator är att den 
svarar tydligt på påverkan. Vi har därför undersökt 
hur ett antal möjliga indikatorer på ekologisk status 
för vegetation svarar dels på övergödningsrelaterade 
variabler (närings- och klorofyllhalter samt siktd-
jup) och dels på naturliga gradienter i salthalt, våg-
exponering och latitud. Analyserna baserar sig på 
data från en stor mängd dyktransekter från hela den 
svenska kusten, som sammanställts och kvalitetskon-
trollerats som en del i Waters-projektet. Vi summerar 
här våra huvudresultat för var och en av de möjliga 
indikatorer vi arbetat med.

Djuputbredning
Den nuvarande svenska bedömningsgrunden, 
 MSMDI, baserar sig på djuputbredningen av ett antal 
utvalda arter som är känsliga för övergödning. För att 
utvärdera hur väl MSMDI fungerar som indikator för 
ekologisk status undersökte vi dess statistiska egen-
skaper och hur indexet svarar på en eutrofierings-
g radient. Det finns ett starkt teoretiskt stöd för att 
djuputbredningen av vegetation är en bra indikator 
på övergödning, men vi identifierade flera problem 
med den nuvarande indikatorn. Sambandet var svagt 
mellan MSMDI och övergödningsrelaterade variabler 
och dessutom identifierades problem med indexets 
statistiska egenskaper, med osäkerhet i skattningen 
av djuputbredning och med att en stor del av transek-
terna i databasen inte gick att använda för att beräkna 
MSMDI. Vi kommer därför att gå vidare och testa hur 
enskilda arters djuputbredning svarar på övergödning 
för att utvärdera om djuputbredning av enskilda arter 
kan användas som indikator på ekologisk status.

Täckningsgrad av vegetation på hård- och mjukbotten
Den kumulativa täckningsgraden av vegetation på 
hårdbotten var tydligt kopplad till övergödningsrelat-
erade variabler, när vi tog hänsyn till variation kopplad 

till naturliga gradienter i salthalt och våg exponering. 
En stor del av skillnaden i täckningsgrad mellan dyk-
transekter kunde förklaras av övergödning tillsam-
mans med de naturliga gradienterna, vilket  betyder att 
kumulativ täckningsgrad på hårdbotten är en lovande 
indikator på ekologisk status. För täckningsgraden av 
vegetation på mjukbotten var sambanden däremot 
svagare och förknippade med stor variation, vilket 
betyder att täckningsgraden av kärlväxter och krans-
alger på mjukbotten är en mindre lovande indikator.

Funktionell sammansättning av makroalgssamhällen 
Många studier har visat att opportunistiska arter gyn-
nas av övergödning och andelen opportunistiska arter 
används i flera områden som indikator på ekologisk 
status. I vår studie uppvisade dock andelen oppor-
tunistiska arter inget starkt samband med övergöd-
ning och mycket av variationen i denna potentiella 
indikator kunde inte heller förklaras av de naturliga 
gradienterna i salthalt och vågexponering. Vår tolk-
ning är att andelen opportunistiska arter styrs av en 
komplicerad kombination av salthalt, näringstillgång 
och fysisk störning, vilket gör det svårt att hitta tydliga 
samband. Det är också möjligt att vi använt en alltför 
grov definition av opportunistiska arter som inte är 
anpassad till de speciella förhållandena i Östersjön.

Analys av funktionella egenskaper hos
mjukbottenvegetation
Vi identifierade ett antal egenskaper hos kärlväxter 
och kransalger som var mer eller mindre vanliga i 
eutrofierade områden längs Östersjökusten. De sam-
band vi hittade var dock relativt svaga och natur-
liga gradienter, exempelvis salthalt, var också viktiga 
för att förklara sammansättningen av egenskaper i 
 vegetationen. Det behövs flera studier av hur natur-
liga gradienter påverkar sammansättningen av egens-
kaper innan det är möjligt att utvärdera potentialen 



för funktionella egenskaper som indikator på ekolo-
gisk kvalitet för kustvegetation. En tydlig slutsats är i 
alla fall att det bara är relevant att använda funktionel-
la egenskaper som indikator i skyddade områden 
med låg salthalt där artrikedomen av kärlväxter och 
krans alger är hög. På västkusten och i öppna områden 
i egentliga Östersjön är det mer lovande att använda 
utbredning och abundans av den dominerande arten 
ålgräs (Zostera marina).

Artantal av makroalger
Artantalet av makroalger uppvisade som väntat fram-
förallt ett starkt samband med salthalt, men när vi tog 
hänsyn till de naturliga gradienterna i salthalt och 
exponering samt normaliserade artantalet efter hur 

stor yta som undersökts i transekterna bidrog även 
övergödningsrelaterade variabler till att förklara en 
 betydande del av variationen. Det betyder att art-
antalet av makroalger är en möjlig indikator på 
ekologis k  status, men det kräver ett bra sätt att hantera 
den starka kopplingen mellan salthalt och art antal 
och utveckling av en lämplig övervakningsmetod som 
lämpar sig för att mäta artantal.

Sammanfattningsvis var det täckningsgrad och art-
antal av makroalger som uppvisade tydligast sam-
band med övergödning. I båda fallen blev detta sam-
band synligt när vi tog hänsyn till de starka naturliga 
gradien terna, speciellt salthaltsgradienten. 


