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Bakgrund 
Forskningsprogrammet WATERS har under sommaren 2012 utfört fältprovtagningar (s.k. gradientstudier) 

av vattendirektivets alla kvalitetsfaktorer i belastningsgradienter i Västra Götaland och Östergötland. Inom 

ramen för dessa undersökningar ingick provtagning av vegetationsklädda bottnar på lokaler som helt eller 

delvis motsvarar art- och habitatdirektivets naturtyper.  

Projektet biogeografisk uppföljning, delsystem hav (Johansson 2010), har identifierat ett antal metoder där 

det saknas en standardiserad metodbeskrivning för uppföljning. Även Naturvårdsverkets projekt 

”Uppföljning skyddade områden” har identifierat behovet av standardiserade metoder i sitt arbete med 

framtagande av en marin manual för uppföljning av skyddade områden (Dahlgren m fl 2011). 

Det arbete som redovisas här är ett samarbete mellan Waters vegetationsgrupps gradientstudier och det 

nationella projektet ”Utvärdering av undervattensvideo (dropvideo) i jämförelse med dykning som visuell 

metod för uppföljning av marina naturtyper”, kortfattat ”Visuella metoder”. Syftet med projektet ”Visuella 

metoder” är att utvärdera och jämföra användbarheten av dropvideo och dykning som fältmetod för olika 

delar av uppföljningen av marina naturtyper, d.v.s. areal av naturtypen, förekomst av strukturer och 

funktioner samt typiska och karaktäriska arter. I denna rapport redovisas vår del av projektet, vilket 

omfattade insamling av fältdata i samband med vårt arbete inom Waters gradientstudier, analyser av filmer 

och bilder samt leverans av resultat. Vidare analys av resultaten sker centralt i det nationella projektet 

”Visuella metoder” där även en slutrapport tas fram. 

Provtagningsområden 
Inom de områden som Waters gradientstudie omfattade valdes 20 lokaler ut på ost- respektive västkusten 

(Figur 1). Valet av lokalerna gjordes främst av logistiska skäl eftersom vi var tvungna att genomföra arbetet 

tidigt under fältarbetet då analyserna skulle göras innan september månads utgång. På hälften av lokalerna 

utgjordes substratet av hårda stabila bottnar och på den andra hälften av mjuka bottnar. Varje lokal filmades 

och vid hälften av lokalerna gjordes dessutom inventeringar av två dykare. Provtagningarna i fält utfördes 

under perioden 21-28 augusti 2012. 
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Figur 1 Karta över de två områden där jämförelserna gjorts, Kärrfjärden i Östergötlands skärgård samt Halsefjorden, 

Askeröfjorden och Hake fjord i området innanför Orust och Tjörn i Västra Götaland. På 10 lokaler i varje område har 

både dykinventering och filmning med dropvideo utförts. På resterande lokaler har endast filmning utförts. En del lokaler 

ligger nära varandra och har överlappande symboler på kartan. 

Metoder 
I fält lade en dykare ut en 5 x 5 meter stor ruta bestående av en i hörnen belastad lina eller måttband. Ett av 

hörnen markerades med en ytboj för positionsbestämning. I fältdagboken noterades standarduppgifter för 

lokal, väder, siktdjup och senare även vattenstånd. 

Varje ruta filmades från båten (en mindre båt ca 6 m, se Figur 2) med handhållen dropvideokamera i HD-

kvalitet (GoPro), se Figur 3, genom att man sakta körde eller drev i rutan eller över rutan ett antal gånger. 

Kameran hölls oftast ca 50-100 cm över bottnen, exakt avstånd är inte känt. Kameran var monterad för att 

filma i ca 30-45 graders vinkel mot bottnen men verklig vinkel mot botten varierade i fält. Kameran var 

monterad på en icke HD-kamera (SeaViewer) kopplad till en bildskärm i båten. 
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Figur 2 Fältarbetet utfördes i mindre öppna båtar. Vädret var inte alltid det bästa. En kraftig regnskur gjorde 

videotolkning i fält svårt men påverkade inte arbetet för dykarna på den vänstra bilden. På den högra bilden var vädret 

perfekt för fältarbete. Foto Susanne Qvarfordt (vänster) och Sandra Andersson (höger). 

    

Figur 3 Dropvideokamera (SeaViewer) med monterad HD-kamera (GoPro) användes både i Östergötland och Västra 

Götaland. Foto Susanne Qvarfordt. 

Under filmningen gjorde den person som höll i kamerakabeln en tolkning av täckningsgrad (eller antal) av 

biota och substrat i en kontinuerlig skala. Tolkningen följde i stor utsträckning den dropvideomanual som 

Aquabiota använder i sitt arbete i år (Isaeus m fl 2012). Tolkningen av biota och substrat gjordes 

bottentypsspecifikt, d.v.s. separat för hårda stabila bottnar och övriga bottnar.  

Vid tolkningen av video i fält manövrerade en person båten, en höll i kameran samt tolkade från 

bildskärmen och en tredje person förde protokoll.  

Tolkning av video i fält gjordes endast på hälften av lokalerna. På dessa lokaler gjorde också två dykare 

oberoende inventeringar av rutan efter videofilmningen. Dykinventeringen följde den metod som använts i 

Waters gradientstudie (se Annex 1), vilken baseras på den regionala metod som används i Skåne och den 

nationella metod som används i Danmark. Detta inkluderade skattning av total täckning samt täckningsgrad 

av substrat och biota i en kontinuerlig skala per bottentyp. Bottentyperna var hårdbotten (häll, icke mobil 

block och sten), mjukbotten (sand och mjukbotten) och övrigt (mobil sten, grus, skalgrus, glaciallera och 

övrigt). De bottentyper som använts vid fälttolkningen av video motsvarade i stort de som dykare använt och 

resultaten bör därför vara jämförbara. Vid dykinventeringen samlades de arter som inte kunde identifieras i 

fält in för artbestämning på lab. Dessa arter har markerats i resultatfilerna som laboratoriebestämda (LAB). 
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Efter fältarbete och artbestämning av dykarnas insamlade taxa var resultaten från dykinventeringarna och 

fälttolkningen av video klara för inmatning i Excel. De insamlade filmerna analyserades på laboratoriet 

enligt de instruktioner som gavs i uppdragsbeskrivningen samt den omfattande diskussion som fördes via 

epost under projektets gång. Efter laboratorieanalysen matades även dessa resultat in i Excel. 

Varje film analyserades på laboratoriet med två olika täckningsgradsskalor, kontinuerlig och 7-gradig, av två 

personer vid två olika tillfällen vardera, d.v.s. varje film analyserades åtta gånger på laboratoriet. Hela 

filmen (endast delar från rutan) betraktades som ett prov som representerade rutan och täckningsgrad för 

biota och substrat antecknades om möjligt per bottentyp på motsvarande sätt som vid videotolkningen i fält. 

Från varje film slumpades fem bilder fram genom slumpning av tidpunkter på den del av filmen som var 

från rutan. Om bilden råkade vara oanvändbar (subjektivt bedömt), t ex till stor del bara vatten, oskarp (ofta 

ett stort problem) eller tagen för nära botten, slumpades en ny bild fram. Bildanalysen utfördes med en 

punktmetod och en rutnätsmetod. Varje bild analyserades med de två metoderna av två personer vid två 

olika tillfällen, d.v.s. varje bild analyserades åtta gånger. 

Punktmetoden innebar att ett raster med 100 punkter lades över bilden och antalet punkter som träffade varje 

art antecknades som respektive arts täckningsgrad. Om möjligt gjordes samma tolkning för 

täckningsgraderna av substrat. Enligt kontraktet skulle rastret bestå av 50 punkter och av misstag användes 

ett sådant av en av bildtolkarna. 

Rutnätsmetoden innebar att ett rutnät med 25 rutor lades över bilden. Inom varje ruta skattades 

täckningsgraden av arter, och om möjligt substrat, i hela procent. Varje ruta motsvarade totalt 4 procent. För 

att få en arts täckningsgrad på hela bilden summerades täckningsgraden för arten i alla rutor. 

För både punkt- och rutnätsmetoden tillverkades en OH-film som lades över bilden vid analys. 

Personal 
Eftersom samma personal som dykt en lokal inte fick göra laboratorieanalysen av filmer och bilder har 

ganska många personer varit inblandade i arbetet (Tabell 1). Samtlig personal har stor erfarenhet av 

inventering och god taxonomisk kunskap för de aktuella områden där arbete utförts. 

Tabell 1 Personal som utfört olika moment av arbete i Västra Götaland (VG) och Östergötland (ÖG). 

Område Moment Person Organisation 

VG Dykinventering Sandra Andersson Marine Monitoring 

VG Dykinventering David Börjesson Marine Monitoring 

VG Videotolkning fält Sandra Andersson Marine Monitoring 

VG Filmanalys lab Maria Asplund Göteborgs Universitet 

VG Filmanalys lab Per Olsson Toxicon 

VG Bildanalys lab Per Olsson Toxicon 

VG Bildanalys lab David Börjesson Marine Monitoring 

ÖG Dykinventering Susanne Qvarfordt Sveriges Vattenekologer 

ÖG Dykinventering Anders Wallin Sveriges Vattenekologer 

ÖG Videotolkning fält Susanne Qvarfordt Sveriges Vattenekologer 

ÖG Videotolkning fält Anders Wallin Sveriges Vattenekologer 

ÖG Filmanalys lab Gustaf Lilliesköld Sjöö Svensk Ekologikonsult 

ÖG Filmanalys lab Erik Mörk Svensk Ekologikonsult 

ÖG Bildanalys lab Gustaf Lilliesköld Sjöö Svensk Ekologikonsult 

ÖG Bildanalys lab Erik Mörk Svensk Ekologikonsult 
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Resultat och diskussion 

Tidsåtgång 

Ungefärlig tidsåtgång för olika moment i fält, efter att vi anlänt till en lämplig lokal, redovisas i Tabell 2. 

Eftersom vi blandat filmning och dykning blir totaltiden betydligt längre än summan av de redovisade 

tiderna. Att dykaren tar sig upp i båten efter utläggningen av rutan för att filma istället för att direkt 

inventera gör det betydligt omständligare än om bara filmning eller dykning utförts. Som jämförelse tror vi 

ändå dessa tider kan användas. Skillnaderna i inventeringstider mellan olika rutor beror på hur komplexa 

rutorna är, en artrik ruta tar betydligt längre tid att inventera än en artfattig.  

Tiden i fält blev också längre än förväntat då djup och substrat ibland avvek från vad som förväntats utifrån 

sjökort och sedimentuppgifter. I första hand användes då en reservlokal men i många fall var vi tvungna att 

leta efter lämplig lokal i närheten av den utslumpade positionen.  

Tabell 2 Tidsåtgång för olika fältmoment i detta projekt. Tiderna är redovisade för moment som utförts efter att man 

befinner sig på en lämplig lokal. Tiden att hitta en lämplig lokal vid de utslumpade koordinaterna varierade då djup och 

substrat ofta avvek från förväntat. Transporttider kan enkelt räknas ut baserat på avstånd mellan lokaler i varje enskilt 

fall.  

Område Moment Tidsåtgång i minuter 

VG Utläggning ruta 6-20 

VG Filmning och tolkning ruta 7-13 

VG Dykinventering ruta 15-59 

ÖG Utläggning ruta 5-7 

ÖG Filmning och tolkning ruta 5-10 

ÖG Dykinventering ruta 15-25 

 

Ungefärlig tidsåtgång för olika typer av analyser av filmer och bilder på laboratoriet redovisas i Tabell 3. 

Tiderna omfattar endast analyserna och inte inmatning av resultat i Excel eller förberedelse av filmer/bilder 

för analys. Olika personer har pga. oklara instruktioner noterat tidsåtgången på lite olika sätt. Tiden för dessa 

analyser översteg kraftigt de som angavs vid beräkning av tidsåtgången för projektet. 

Tabell 3 Tidsåtgång för olika analyser av filmer och bilder som genomförts på laboratoriet. 

Område Moment Tidsåtgång i minuter 

VG Filmanalys kontinuerlig 10-70 

VG Filmanalys 7-gradig 11-60 

VG Bildanalys punktmetod 2-18 

VG Bildanalys rutnät 2-11 

ÖG Filmanalys kontinuerlig 6-16 

ÖG Filmanalys 7-gradig 5-10 

ÖG Bildanalys punktmetod 1-9 

ÖG Bildanalys rutnät 1-20 

 

Metodomfattning 

Dykinventeringens resultat omfattar precis den ruta som lagts ut på bottnen men den filmning som gjorts 

motsvarar, trots försök att i huvudsak filma inom rutan, inte exakt samma ruta. Dropvideofilmning görs 

normalt inte inom en ruta utan längs en transekt. Kameran svänger lite fram och tillbaks så filmen motsvarar 

en slalombana mer än en rak linje. Transektens bredd kan ligga någonstans kring 0,5-1 meter varför längden 

på en transekt blir ca 25-50 meter för att nå upp till en yta av ca 25 kvadratmeter. Att som i detta projekt 
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försöka filma inom en 5 x 5 meter stor ruta innebär att vissa delar av rutan filmas flera gånger och att vissa 

delar kanske missas. Det kan ge skillnader vid jämförelse mellan de olika metoder som använts. 

Taxonomisk omfattning och ambitionsnivå 

Det är stora skillnader i mängden taxa som kan ses och till vilken taxonomisk nivå det är möjligt att med 

säkerhet gå mellan de olika metoderna. Beroende på vad som finns i området kan det vara eller inte vara 

stora skillnader i resultat mellan de olika metoderna. I ett artfattigt område med stora lätt identifierbara arter 

som inte växer i olika skikt kan det vara små skillnader (t ex ålgräsäng utan påväxt, se Figur 4) men i artrika 

områden med stora mängder svåridentifierbara arter som växer i olika skikt kan det vara stora skillnader (t 

ex rödalgsbälte på hårdbotten på västkusten, se Figur 5). Att vegetationen växte i flera lager var vanligt och 

vegetationen var ofta täckt av påväxt och sediment på både ost- och västkust.  

 

Figur 4 En förhållandevis artfattig mjukbottenlokal på västkusten med ålgräs och endast lite epifytisk vegetation och 

fauna. En miljö där skillnaderna i uppskattning av arter och täckningsgrad av arter kan vara små mellan videotolkning 

och dykinventering. Foto Sandra Andersson. 
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Figur 5 En hårdbottenlokal på västkusten med vegetation i olika skikt vilket försvårade videotolkningen avsevärt. Stora 

delar av vegetationen var täckt av den epifytiska rödalgen Brongniartella byssoides. De undre skikten av vegetation gick 

endast att inventera med hjälp av dykning. Foto Sandra Andersson. 

Vår taxonomiska ambitionsnivå har varit hög och vi har försökt att anteckna den taxonomiska nivå där vi 

varit relativt säkra på bestämningen. Det betyder att vi inte gissat art utan stannat på den nivå där vi känt oss 

säkra på bestämningen vid alla fyra olika metoderna för framtagning av data. All personal som medverkat i 

fält och på laboratoriet har stor erfarenhet från inventeringar längs aktuella kuststräckor. Det betyder att vi 

inte stannat på en högre taxonomisk nivå på grund av oerfaren personal utan det beror på att inte ens en 

erfaren inventerare med säkerhet kunnat gå längre. 

Vid dykinventering bör man teoretiskt få en korrekt bild av bottenlevande makroskopiskt djurliv, substrat 

och vegetation i alla vegetationsskikt som finns på lokalen. Det kan dock skilja mellan olika dykare 

beroende på kunskap och ambitionsnivå samt i hur stor utsträckning osäkra bestämningar verifieras. 

Taxonomiskt bör man i de flesta fall kunna gå till art eller artpar men i vissa fall ges standardmässigt endast 

högre taxa (ex. Bacillariophyta, Cyanophyta). Det går också att avgöra om arterna sitter fast på substratet, 

lever epifytiskt på andra arter eller endast driver kring löst.  
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Figur 6 En mjukbottenlokal med lös blåstång (Fucus vesiculosus). En typisk lokal som är svår att tolka rätt från video, 

film eller bild. Foto Susanne Qvarfordt.  

 

Figur 7 En lokal med hårdbotten på västkusten med mycket lösdrivande alger och sedimentpålagring. En lokal där 

substratet tolkats som både mjukbotten och hårdbotten vid filmanalyserna. Foto Sandra Andersson. 

Vid videofilmning är det generellt svårt att se och uppskatta täckningsgrad hos de arter som växer under 

andra arter, det är ibland svårt att avgöra om arten är epifytisk, sitter fast på bottensubstratet eller är lös samt 

i många fall omöjligt att se vilket substrat det är. Ett exempel på detta finns i Figur 6. Är det dessutom en 
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hög sedimentpålagring går det endast att uppfatta om det förekommer vegetation men svårigheten att avgöra 

om den är fastsittande kvarstår. Substratangivelsen blir ofta gissningar baserat på vegetationen (se Figur 7).  

Fält- och laberfarenheter 

Vid videotolkningen i fält försökte vi skatta substrat från videofilmen trots att vi redan visste vilket substrat 

det var från utläggningen av rutan. Det var svårt att hålla tillräckligt låg fart på båten för att hinna med att 

tolka vid filmningen i fält. Redan vid svag vind eller ström var det svårt att hålla båten inom rutan. Ofta for 

det förbi något som man inte hann identifiera och som inte gick att hitta igen. Videotolkningen i fält var 

dessutom känslig för solljus som gjorde det svårt att se på skärmen. Tolkningen gjordes därför i vissa fall 

sittandes under en presenning, jacka eller dylikt. Försök att använda en låda för att ta bort solljuset gjordes 

också. 

Vid videotolkningen på laboratoriet var det betydligt lättare att identifiera arter och täckningsgrad av arter 

inom rutan då det gick att både stanna och backa filmen. Man slapp också de problem med solljus och 

sjösjuka som kan påverka tolkningen av video i fält. Noteras bör att man även kan bli sjösjuk vid tolkning av 

filmen på laboratoriet. 

Vi upplevde en stor frustration vid bildanalys med punktmetoden då den ofta missade eller helt felbedömde 

täckningsgraden av mindre arter. Metoden kändes inte användbar annat än för större arter. 

Rutmetoden som användes var lite besvärlig då man i varje ruta skulle skatta täckningsgraden som 1, 2, 3 

eller 4 procent och sen summera för alla rutor för att få en total täckningsgrad för varje taxa. Det hade varit 

enklare att använda ett rutnät med 100 rutor och kunna avläsa täckningsgraden direkt som antal rutor där 

arten observerades. Rutmetoden kändes ändå bättre än punktmetoden då inga arter uteslöts. 

Det var svårast att bestämma taxon vid analys av bilderna. Substrat var ofta omöjligt att ange med säkerhet. 

Metodernas känslighet för väder, strömmar och sikt 

Att vara i fält är mycket kostsamt och både dykning och videofilmning är känslig för vind, strömmar, vågor 

och dålig sikt under vattnet. Videofilmningen är betydligt känsligare än dykning i alla dessa avseenden. 

Vågor ger en svårtolkad videofilm eftersom kameran far omkring kraftigt påverkad av vågrörelserna medan 

dykare påverkas betydligt mindre och främst på grunda bottnar vid hög sjö.  Även sikten under vattnet är 

viktigare för videofilmning än dykning. En dykare kan ofta inventera när videofilmning inte är genomförbar 

(se exempel i Figur 8). Sommaren har stundtals varit regnig och i flera av Waters gradientstudieområden har 

utströmmande regnvatten via vattendrag vissa dagar gjort sikten i det närmaste obefintlig. Siktdjup på ett par 

decimeter har inte varit ovanligt. Regn skapar även problem vid videofilmning i öppna båtar eftersom 

övervattensutrustningen sällan är helt vattentålig. Ett generellt problem med väderkänsligheten är den 

dyrbara ställtid som inträffar när fältarbete inte är möjligt. Är man förlagd långt från kontoret kan det bli 

kostsamt att vänta på bättre väder på främmande ort eller avbryta och återvända vid bättre förhållanden. 
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Figur 8 Två bilder som visar problemen med att tolka en film eller bild vid dålig sikt. Den högra bilden är en närbild, 

observera måttbandet som användes för att markera rutan i bakgrunden. I bägge dessa fall var dykinventering fullt 

möjlig att utföra. Foto Susanne Qvarfordt. 

Fältarbetet i Kärrfjärden i Östergötland utfördes under optimala förhållanden, d.v.s. bra sikt, uppehållsväder, 

inga vågor och lite vind. De övriga sex påverkansområden i Östergötland där Waters senare utförde 

fältarbete hade sämre och i flera fall betydligt sämre väder och siktförhållanden. 

Fältarbetet i Västra Götaland utfördes under något mer variabla förhållanden men det var tillräckligt bra 

förhållanden för att utföra ett bra arbete. Senare under Waters fältarbete i området var förhållandena ibland 

riktigt dåliga och omöjliggjorde fältarbete, främst var orsaken regn och efterföljande avrinning som gjorde 

sikten i det närmaste obefintlig under vattnet. 

Slutsatser 

De fyra olika metoderna som använts vid framtagning av data för analys (dykinventering, fälttolkning video, 

labtolkning videofilm, labtolkning bild fryst från videofilm) har olika användbarhet då de genererar olika 

typer av data lämpliga för olika ändamål. De är dessutom olika känsliga för väder, vågor, strömmar och sikt 

under vattnet.  

Tidigare har ofta inventering av vegetation under vattnet genomförts med dykning längs en transekt från 

stranden och ner till djup där vegetationen tar slut. Metoden fokuserar på att samla in data om 

djuputbredning samt täckningsgrad i olika djupintervall. Varje transekt genererar en avsevärd mängd data 

från en lokal men tar tid och blir därmed kostsam vilket inte möjliggör så många replikat. I detta projekt har 

vi inte använt transektmetoden utan samlat in data om en 25 kvadratmeter stor yta med olika metoder för att 

jämföra de olika metodernas användbarhet för olika ändamål. Den slentrianmässiga åsikten att dykning är 

för dyr och att vi istället måste använda dropvideo som ofta framförs idag kan nu nyanseras och de olika 

metodernas olika möjligheter och nackdelar tydliggöras. Vi ser med stort intresse fram emot resultaten från 

den analys av insamlade data som ska ske centralt inom projektet. 
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Annex 1 Waters metodanvisning för dykinventering i 5 x 5 m rutor 
 

 

I varje påverkansområde finns ett antal (ca 20-40) positioner för potentiella lokaler för dykrutor. 

Lokalpositionerna har delvis tagits fram baserat på tidigare undersökningar och delvis m h a lokalkunskap, 

sjökort, flygbilder och djupkurvor. De punkter som valts ut baserat på tidigare undersökningar har djup och 

substrat angivna och bör om möjligt prioriteras för att spara tid i fält. Lokalernas namn samt 

påverkansområdenas namn ska anges i fältdagbok och fältprotokoll och ska följa de namn som angivits i 

utskickade shapefiler. Nya lokaler måste ges unika namn. 

 

Lokalerna är klassade som potentiella hård- respektive mjukbottenrutor men om t ex en ”mjukbottenlokal” 

visar sig ha en utmärkt botten för en hårdbottenruta kan den med fördel användas till det istället. Det viktiga 

är att få minst 10 mjukbottenrutor (ostkust) och 10 hårdbottenrutor från varje påverkansområde. Det är även 

ok att lägga en mjukbottenruta på samma lokal som en hårdbottenruta, eller vice versa, om lämpligt substrat 

finns. En lokal ska dock endast ha en ruta av respektive sort, dvs en hårdbottenruta och/eller en 

mjukbottenruta. Avståndet mellan lokaler (av samma sort) bör vara minst 100 m vatten, dvs lokaler på olika 

sidor av en ö får ligga närmare än 100 m fågelvägen. Lägger man två olika typer av rutor på en lokal räknas 

det som två lokaler och de måste ges olika egenskaper bl a namn t ex DIB45H och DIB45M. 

 

En hårdbottenruta bör bestå av minst 80 % stabil hårdbotten, framförallt häll eller block, sten bör undvikas 

om möjligt eftersom stenar kan utgöra både stabil och mobil/instabil botten.  På vågexponerade lokaler kan 

vattenrörelserna kasta runt stenar (och även små block). Stenar på sandbotten eller mjukbotten kan även vara 

instabila bottnar om de oregelbundet täcks av sand- och sediment och därför är kala. Vid stenbotten i rutorna 

bör storlek noteras samt vad inventeraren baserar sin slutsats om stabilitet på (ex: liknade växtlighet som på 

block/häll i området, flerårig växtlighet etc). Enstaka förekommande stenar i rutorna behandlas som övrigt 

substrat, dvs ingår ej i hårdbotten. 

 

Mjukbottenrutor bör bestå av minst 80 % sand- eller mjukbotten som kan vara mer eller mindre lerig. Mjuk 

lera är ok men inte hård lera (glaciallera). 

 
Tabell 4 Substrat och djupkrav för rutorna 

 

Bottentyp Hårdbottenrutor Mjukbottenrutor 

Substrat > 80 % häll, block (sten) > 80 % sand, mjukbotten (lera) 

Djup (m) 2,5–5,5 2,5–5,5 
 

Grus bedöms vara en instabil, mobil botten och ingår varken i hård- eller mjukbotten utan i övrigt. 

Lokalisering av dykruta i fält 

Lokal med substrat och djup angivna: ankra upp så nära koordinaten som möjligt och skicka ned dykarna. 

Dykarna letar upp den lämpliga bottenytan, och markerar en 5x5 m ruta med lina med små vikter på. Ett 

hörn av rutan markeras med en ytboj, så att exakt position kan tas. 

 

Lokal med endast ungefärlig position: åk till koordinaten, jämför med sjökort på plats och använd 

dropvideo, ekolod eller handlod för att lokalisera lämpligt djup och bottentyp. Ankra upp och skicka ned 

dykarna.  Dykarna letar upp en lämplig bottenyta, och markerar en 5x5 m ruta med lina med små vikter på. 

Ett hörn av rutan markeras med en ytboj, så att exakt position kan tas. 

 

Om lämplig ruta inte kan hittas vid angiven lokal åker man direkt till en reservlokal. Om även 

reservlokalerna visar sig inte användbara kan i mån av tid alternativ lokal med lämpligt substrat och djup 

uppsökas. Förutom substrat och djup bör lokalen ha högst en måttlig lutning och inte ligga nära vattendrag 

eller annan punktkälla. Kan inte minst 10 lokaler av varje bottentyp (hård och mjuk) hittas i varje 

påverkansområde blir analyserna sämre. Det är därför viktigt att man försöker hitta tillräcklig mängd med 
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användbara lokaler. I nödfall kan lokal som endast delvis uppfyller kraven inventeras. Djupintervallet bör då 

inte frångås i mer än hälften av rutan, substratet bör vara lämpligt i minst 50 % av rutan och lutningen bör 

inte vara mer än 60 grader, helst inte mer än 45 grader. Om lämpligt substrat endast utgör mellan 50 och 80 

% kan rutan göras något bredare (genom att flytta rutans lina) för att för att få lämpligt substrat att omfatta 

en större yta, dock inte bredare än ca 8 meter. Om lokaler som ligger närmare än ca 100 m är enda 

alternativet bör man försöka undvika att dessa är rumsligt korrelerade, dvs att de inte ska ha exakt samma 

fysiska förhållanden. Om möjligt bör man undvika att lokalerna ligger samlade i endast en del av 

påverkansområdet. I vissa påverkansområden kan det dock vara svårt att sprida lokalerna då lämpliga 

förhållanden helt enkelt saknas i delar av området. 

 

Bottentyper och substrat  

 

Vid dykningarna ska skattning av vegetation och substrat göras inom de olika bottentyperna hårdbotten och 

mjukbotten. En inventeringsruta är antingen en hårdbottenruta (häll, block, sten) eller en mjukbottenruta 

(sand, mjukbotten). Hårdbotten och mjukbotten kallas här bottentyper. Om det är något i en hårdbottenruta 

som inte är hårdbotten eller något i en mjukbottenruta som inte är mjukbotten kallas det övrig bottentyp. Vi 

identifierar alltså tre bottentyper, hård, mjuk eller övrigt.  

 

I varje ruta anges initialt hur stor andel av botten (i procent) som utgörs av önskad bottentyp. Inom varje 

bottentyp anges sen substrat i procent täckningsgrad projicerat uppifrån, t ex en ruta helt täckt av häll med 

10 % täckning av block anges som bottentyp hårdbotten (andel 100 %) med 90 % häll och 10 % block eller 

en ruta med ren sandbotten och 10 % täckning av block ska anges som bottentyp mjukbotten (andel 90 %) 

med 100 % sand och bottentyp övrigt (andel 10 %) med 100 % block. Summan bör ligga nära 100 för varje 

bottentyp.  

 

Substratklasserna som ska användas bygger på vad som är praktiskt tillämpbart i fält och är delvis framtagna 

utifrån en geologisk skala som här tillämpas i ett vegetationsperspektiv. Storleksklasserna ska tas som 

riktlinjer, det är inte möjligt att i fält avgöra detta exakt, för det krävs sållning vilket inte ska göras. I fält kan 

substrat av storlek ca 3 - 4 cm upplevas som grus om det förekommer tillsammans med mindre fraktioner. 

Grus upp till ca 0.5 cm kan också upplevas som grov sand. 

 
Tabell 5 Substratklasser från undersökningstyp ostkusten och MarTrans 

 

Substrat Beskrivning Bottentyp 

Häll Fast berg Hård 

Block > 20 cm Hård 

Sten ca 3 cm – 20 cm Hård/Övrigt 

Grus 2 mm – ca 3 cm Övrigt 

Sand 0,5 mm – 2 mm Mjuk 

Mjukbotten < 0,5 mm Mjuk 

 

Det finns också möjlighet att ange substratklassen Övrigt. Här kan t ex glaciallera eller maerlbotten anges. I 

kommentarsfältet anges då vilken typ av substrat det är, i detta fall glaciallera eller maerlbotten. 

Skalgrusbotten anges som substratklassen grus med kommentaren skalgrus. Substratklassen Övrigt tillhör 

oftast bottentyp Övrigt. 

 

Ofta finns ett tunt lager av lösliggande sedimenterat material, ovanpå substratet (och växtligheten). Det kan 

beskrivas som damm på ytan. Mängden ska uppskattas och anges i en fyrgradig skala enligt standard från 

undersökningstyp ostkusten (1 = ingen sedimentpålagring, 2 = lite [om dykare rör handen över bottnen 

virvlar lite upp men lägger sig genast], 3 = mera [det uppvirvlade stannar kvar en stund innan det lägger sig], 

4 = kraftig sedimentpålagring [förstör sikten för dykaren resten av dyktiden]). 

 

Substratet under ev lösliggande material är det som ska anges som substrat inom bottentyp. I skyddade 

områden med stor sedimentpålagring kan det bli aktuellt att känna med handen vilket substrat som finns 
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under eller med hjälp av vegetationens sammansättning och dess substratkrav uppskatta vad det är för 

substrat i bottentypen. 

 

Mängdangivelser växter och djur 

För varje bottentyp ska total täckning av fastsittande upprättstående (inte skorpformade) växter anges enligt 

en kontinuerlig skala från 0-100 %. Total täckning anges projicerat uppifrån och anges inte i lager utan som 

en samlad bild av hur stor andel av bottentypen som täcks av växter. 

 

Varje art av dominerande fastsittande växter ska anges med % täckning per bottentyp enligt en kontinuerlig 

skala. Täckningsgrad ska anges projicerat uppifrån och kan anges i flera lager vilket innebär att summan av 

alla arter därför vida kan överstiga 100 % för varje bottentyp. Täckningsgraden ska anges i förhållande till 

arealen av bottentypen, t ex om 80 % av rutan utgörs av hårdbotten och 50 % av hårdbotten är täckt av 

Fucus serratus så är dess täckningsgrad 50 %. Vi har valt att dykaren ska skatta täckningsgrad i förhållande 

till areal av bottentyp då det är de värden vi sen ska använda i analyserna. 

 

Täckning av lösdrivande alger anges per bottentyp enligt en kontinuerlig skala från 0-100 %. Lösdrivande 

alger är alger som slitits loss från andra områden och fritt driver längs botten. 

 

Djur som har större täckning (t ex blåmusslor) anges med täckningsgrad. Övriga djur (t ex sjöborrar) anges 

med antalsklass (1 = enstaka, 2 = vanlig, 3 = mycket vanlig) och ev exakt antal. Vilka djur som ska anges 

som täckningsgrad eller antalklass är inte självklart och i tveksamma fall kan både täckningsgrad och 

antalsklass anges men grundregeln är att om arten ifråga har en täckning som är mer än ca 5 % anges endast 

procentskattningen för täckningsgrad. 

 

Växter och djur som sitter på andra växter eller djur (kallas här bägge för epifyter) ska särskiljas från de som 

sitter direkt på substratet. Det som ska matas in är täckningen av epifyten respektive täckningen av arten 

direkt på substratet inom bottentypen. Om t ex en bottentyp har 10 % täckning av Fucus vesiculosus och 50 

% täckning av Ectocarpus/Pylaiella som sitter på substratet så ska dessa som vanligt matas in som två 

poster. Om nu blåstången dessutom var helt övertäckt av Ectocarpus/Pylaiella så ska även den matas in som 

en egen epifytpost med Ectocarpus/Pylaiella (EPI) och 10 % täckningsgrad. 

 

Taxonomisk namngivning samt omfattning växter, djur och övrigt 

Endast taxonomiska enheter kan matas in. Begrepp av typen gult ludd eller fintrådiga alger godtas inte (kan 

anges som Plantae (FF) om närmare bestämning inte kan göras). Namngivningen ska följa Dynamisk taxa 

(www.dyntaxa.se). 

 

Till ett taxon kan kopplas sedvanliga epitet: 

 
Tabell 6 ICES SFLAG 

Sflag Description 
CF Resemblance to the taxon named but not certain 
SP One species is included under this name 
SPP Several species are included under this name 

 
Tabell 7 ICES Lifeform 

Lifeform Description 
CN Crusta - not specified 
CR Crusta - calcarious crust algae 
CT Crusta - cartilagineous crust algae 
FC Filamentous - coarse (algae) 
FF Filamentous - fine (algae) 

 

I inmatningsfilen anges samtliga epitet inom en parentes efter taxonnamnet. Förutom Sflag och Lifeform 

kan epiteten EPI (epifyt), LAB (artbestämd på laboratoriet och inte i fält), DET (artbestämning verifierad av 

http://www.dyntaxa.se/
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annan än inventerare), BEL (beläggexemplar sparat) och LÖSL (löslevande, inte fastsittande) anges. DET 

anges följt av namn på person som verifierat artbestämning, ex DET_Gustav Johansson. LÖSL bör användas 

sparsamt i undantagsfall och endast om man är helt säker på att arten normalt lever lösliggande i området. 

Lösdrivande alger anges normalt som täckningsgrad av lösdrivande alger i separat fält i inmatningsfilen. Om 

flera epitet anges separeras dessa med kolon, t ex Rhodophyta (CF:FF).  

 

Antal och antalsklass anges som separata rader i Excelfilen. Artnamnet kombineras då med epitetet ANTAL 

eller ANTALSKLASS. I Tabell 8 visas några exempel på artnamn med epitet. Varje artnamn med epitet ska 

matas in på en egen rad i Excelfilen. 

 
Tabell 8 Exempel på artnamn med epitet 

Artnamn med epitet Värde 

Battersia arctica 10 

Ectocarpus siliculosus (DET_Gustav Johansson:EPI) 20 

Asterias rubens (ANTALSKLASS) 1 

Asterias rubens (ANTAL) 2 

Rhodophyta (FF:CF:EPI) 25 

 

 

Huvudsyftet är att dokumentera artsammansättningen av de dominerande växtarterna på hårda och 

mjuka/sandiga substrat. För att öka användbarheten av insamlade data för andra ändamål anges även djur 

och förekomster på övriga substrat.  

 

Man bör inte ange en bättre taxonomisk nivå än att bestämningen känns säker. Eventuella osäkra 

artbestämningar ska alltid markeras som CF och matas in som separat post.  

 

Svårbestämda artpar ska användas då ”kostnaden” för noggrann artbestämning kraftigt överstiger värdet av 

den extra informationen en sådan bestämning ger (t.ex. Dictysiphon/ Stictyosiphon) eller där det helt enkelt 

inte är praktiskt möjligt att komma ner till artnivå (t.ex. Coccotylus/Phyllophora). Förslag på svårbestämda 

artpar som inte finns i Dynamisk taxa bör snarast inkomma till Mats Blomqvist (mb@hafok.se). 

 

Förekomst av sällsynta (rödlistade eller potentiella arter för rödlistning) bör noteras för att underlätta 

artdatabankens rödlistningsarbete. För sådana arter (enda lista som finns är rödlistan) ska belägg insamlas 

om arten inte är fridlyst. Fotodokumentation är också önskvärd. Detta görs endast i mån av tid. 

 

Djur ingår inte i vårt primära syfte men är bra att få med när du ändå är ute i fält. Djur som har en täckning 

överstigande 5 % eller bedöms påverka vegetationen ska tas med (konkurrens om yta, betning etc). Övriga 

djur som är identifierbara i fält dokumenteras i mån av tid, att anteckna dessa övriga djur får max ta några 

minuter extra i fält. För användningen inom samarbetsprojektet kartering är det dock viktigt att vi skriver 

upp så mycket djur som möjligt. 

 

Spår av nedgrävda djur (ex sandmask), tomma skal och övrigt anges om så önskas som kommentar. Inga 

krav på detta finns. 

 

Förekomst av svavelbakterier ska noteras med täckningsgrad, anges som Beggiatoa.  

Bentiska kiselalger matas in som Bacillariophyta. Påtagliga överdrag/hinnor av obestämda blågrönalger 

matas in som Cyanobacteria. 

 

Övriga mätningar 

Djup mäts och antecknas för rutans fyra hörn samt i mitten. Djupet vid hörnen mäts medurs och första 

hörnets kompassriktning (grader 0-360) i förhållande till mittpunkten anges. På detta vis kan vi ta fram åt 

vilket håll rutan vetter. 

 

mailto:mb@hafok.se?subject=SVårbestämda%20artpar
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Fotografera GPS vid ankomst till lokal. Fotografera rutan översiktligt (ca 1-3 foton) och komplettera vid 

behov med foton på specifika detaljer, ex stenar som bedömts som stabila/instabila bottnar. Fotografierna 

ska namnges med lokal, datum, inventerarens initialer samt löpnummer, t ex BF8_2012-08-15_SA_1. 

 

Vid varje lokal anges väder i fältdagboken i form av vindriktning (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, 

SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW eller VARIABLE), vindhastighet i meter per sekund och våghöjd i 

meter. 

 

Vid varje lokal ska siktdjupet mätas. Överstiger siktdjupet vattendjupet och det inte inom kort avstånd finns 

djupare vatten kan > och aktuellt vattendjup antecknas som siktdjup. I första hand ska dock en förflyttning 

tvärs djupkurvorna ske till dess vattendjupet medger siktdjupsmätning. Om siktdjupsmätning sker vid annan 

position än vegetationsmätning tas en waypoint där mätningen sker. Om siktdjupet inte överstiger 

bottendjup kan siktdjupsmätning göras av person i båten under tiden inventering sker. 

 

Salinitet och temperatur ska mätas vid botten och antecknas i fältprotokoll och eller fältdagbok. 

 

Fältprotokoll och fältdagbok 

Fältprotokoll ska föras under vatten på lämpligt material (vattentåligt papper, billiga registerblad finns i de 

flesta affärer med pappersvaror) och sparas! Fältdagbok ska föras och sparas! Både fältdagbok och 

fältprotokoll ska arkiveras för att möjliggöra framtida kontroller av inmatat material. Efter varje fältdag ska 

aktuellt vattenstånd för närmaste vattenståndsstation antecknas i fältdagboken. 

 

Datahantering 

Waypoints och digitala filmer kopieras dagligen till dator. Fältdata ska matas in i Excel av inventeraren 

snarast efter fältbesök. Det är viktigt att personen som gjort fältanteckningarna tolkar och matar in dessa. 

Kontrolläsning av inmatat material mot fältprotokoll och fältdagbok ska göras. 

 

Generella riktlinjer 

Positionsangivelser 

 

Sverige har officiellt gått över till SWEREF 99 som i princip är samma som WGS 84. Alla koordinater ska 

därför anges i latitud och longitud enligt WGS 84 (i decimala grader). Ställ in GPS på detta. Kontrollera 

också att din GPS är rätt inställd genom att jämföra koordinaterna från några punkter med kända 

koordinater. Använd waypoints i största möjliga utsträckning. 

 

Djupangivelser 

 

Djupmätare ska kalibreras mot känt djup innan inventering. En del djupmätare behöver ”komma igång” 

genom att hållas under vattnet en stund innan nedsänkning. En del djupmätare kan också behöva tid för att 

ställa in sig rätt, dvs avläsning kan inte alltid ske i samma sekund mätaren når botten, testa hur din 

djupmätare beter sig och ta hänsyn till ev. starttid och inställningstid. Djupmätaren hålls vid botten när 

djupet avläses. Vattenstånd (från närmaste mätpunkt, SMHI eller egen pegel) måste noteras i fältdagbok 

och/eller på protokoll samt i datafil för varje lokal. Både avlästa djup samt vattenstånd matas in tillsammans 

med resultat.  

 
 


