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Sammanfattning 
Målet med denna studie är att identifiera möjliga indikatorer på övergödning baserat på 
vegetation i Sveriges kustvatten. Indikatorerna ska täcka in vegetation på både hård- och 
mjukbotten och längs hela gradienten från marint till brackvatten utmed den svenska kusten. 
Indikatorerna ska svara på mänsklig störning, speciellt övergödning, tillåta bedömning 
av ekologisk status i enlighet med kraven i Vattendirektivet och vara ekologiskt relevanta. 
Vi börjar med att ge en bakgrund till hur marin vegetation svarar på övergödning, hur 
andra miljöfaktorer påverkar vegetationen i Östersjön och Västerhavet och vilka krav som 
ställs i Vattendirektivet med avseende på indikatorer för vegetation. Vi presenterar sedan 
en översikt över vilka indikatorer för vegetation i kustvatten som används i Sverige idag, 
över de undersökningsmetoder som använts och används för att samla in havsvegetationsdata 
i Sverige, samt vilket data som finns tillgängligt. 
Därefter följer en översikt över de indikatorer baserade på vegetation som används i Europa. 
Översikten är uppdelad i ett avsnitt för vegetation på mjukbotten (dominerad av 
sjögräs andra kärlväxter och kransalger samt lösliggande alger) och ett avsnitt för vegetation 
på hårdbotten (dominerad av fastsittande makroalger). Slutligen presenteras en 
sammanställning 
av ekologiska egenskaper som kan påverka arters respons på övergödning 
och annan störning (livslängd, tillväxthastighet, reproduktionskaraktärer) hos de arter som 
förekommer i svenska havsområden. Denna sammanställning kommer att ligga till grund 
för att klassificera förekommande arter utifrån om de kan förväntas gynnas eller 
missgynnas av övergödning och en utvärdering av möjligheten att använda sammansättningen 
av arter som en indikator på övergödning. 
Med denna litteratursammanställning som grund har vi identifierat indikatorer som kan 
vara relevanta att använda i Sveriges kustvatten, och som kommer att testas inom 
forskningsprogrammet 
WATERS. Listan är uppdelad i potentiella indikatorer för mjukbotten 
respektive hårdbotten. Indikatorerna beskriver utbredning, abundans, diversitet och 



artsammansättning av vegetationen och möter alla krav från Vattendirektivet. De utvalda 
indikatorerna har också fördelen att nödvändiga data i viss utsträckning kan tas fram från 
befintliga vegetationsdata, vilket både möjliggör en vetenskaplig utvärdering av hur de svarar 
på övergödning och utnyttjande av befintliga tidsserier för att följa upp förändring. 
Fortsatt utveckling av indikatorer för vegetation i WATERS kommer att fokusera på dessa 
indikatorer. 
 
 
 
TABELL S.1 
De indikatorer för vegetation på mjuk- och hårdbotten som kommer att utvärderas i WATERS. 
 
 
Mjukbotten    Hårdbotten 
 
 
Utbredning   Utbredning 
• Djuputbredning av utvalda arter (t ex ålgräs)  • Djuputbredning av utvalda arter (makroalger) 
• Areell utbredning (t.ex. fragmentering) 
 
Abundans (djuprelaterad) Abundans (djuprelaterad) 
• Täckningsgrad av rotade växter   • Täckningsgrad av makroalger (total eller 

kumulativ) 
 
Diversitet och artsammansättning (djuprelaterad) Diversitet och artsammansättning (djuprelaterad) 
• Relativ eller absolut abundans av funktionella • Relativ eller absolut abundans av funktionella 
grupper: känsliga & toleranta arter  grupper: känsliga & toleranta arter 
 
• Diversitet av kärlväxter/kransalger  • Diversitet av makroalger 
 

 
 
 
 
De utvalda indikatorerna kommer att utvärderas med analyser av befintliga vegetationsdata 
och data som samlas in i fältundersökningar inom WATERS. Ett viktigt mål är att testa 
hur dessa indikatorer svarar på störning i belastningsgradienter i tid och rum, och hur 
andra miljöfaktorer (t ex salinitet) påverkar responsen. Som en del av denna analys kommer 
vi att utvärdera möjligheten att använda arter som gynnas eller missgynnas av störning som 
indikatorer. Ett annat mål är att kvantifiera osäkerheten förknippad med 
provtagning (t ex variation mellan prov, lokaler, år och djup), vilket kan ligga till grund för att 
utforma kostnadseffektiva provtagningsprogram. 


