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Växtplankton är en av flera biologiska kvalitetsfak-
torer som används inom EU:s ramdirektiv för vat-
ten (WFD) för att beskriva den ekologiska statusen 
för ett kustvattenområde. Enligt vattendirektivet 
ska alla para metrarna biomassa, taxonomisk sam-
mansättning, abundans, frekvens och intensiteten 
hos algblomningar ingå i bedömningsgrunderna för 
växtplankton. Idag ingår endast biomassa, mätt som 
klorofyll a och biovolym av autotrofa och mixotrofa 
arter, i de svenska bedömningsgrunderna för växt-
plankton i kustvatten. Utvärdering av de befintliga in-
dikatorerna och utveckling av nya indikatorer för de 
parametrar där detta saknas är huvuduppgiften inom 
det växtplanktonprojekt som är del av forskningspro-
grammet  WATERS och där denna rapport utgör en 
delrapport.

I den här rapporten sammanfattas de indikatorer som 
andra europeiska länder använder för att implemen-
tera vattendirektivet samt indikatorer som har testats 
i andra sammanhang. Baserat på dessa indikatorer 
samt några urvalskriterier ges ett förslag på möjliga 
växtplanktonindikatorer för svenska kustvatten. Tre 
kriterier har varit extra viktiga vid valet av indikator-
er. För det första ska indikatorer reagera på antropo-
gena påverkansfaktorer, där eutrofiering är den vikti-
gaste, samt vara ekologiskt relevanta. För det andra är 
 Sveriges kust mycket lång och salthalten varierar från 
nära sötvatten i norr till full marin salthalt i Skager-
rak, vilket gör att även artsammansättningen vari-
erar. De växtplanktonindikatorer som används måste 
därför anpassas till specifika områden. För det tredje 
begränsas valet av indikatorer av datatillgängligheten, 

både av befintliga data och möjliga framtida data som 
kan tänkas levereras från olika miljöövervaknings-
program. Vi anser att följande indikatorer är särskilt 
intressanta för utvärdering inom WATERS-projektet. 
Dessa indikatorer kommer att utvärderas baserat på 
existerande data samt data från WATERS-projektets 
gradientstudier. 

Total biomassa
•	 Testa 90:e percentilen för klorofyll a-värden för 

 perioden mars-oktober (för Kattegatt och Skager-
rak), en indikator som redan används av andra 
länder runt nordöstra Atlanten.

•	 Utvärdera användandet av kolinnehåll jämfört 
med biovolym (för alla områden; sommar).

Taxonomisk sammansättning
•	 Proportionen av kvävefixerande cyanobakterier 

(Nodularia spumigena, Aphanizome non sp, och  
Dolichospermum spp) av totala biomassan (%) 
(Bottniska viken och egentliga Östersjön) (som-
mar).

•	 Proportionen av kiselalgssläktena Dactyliosolen 
och Cerataulina av totala biomassan (%) (Katte-
gatt och Skagerrrak) (sommar).

•	 Proportionen av potentiella eutrofieringsindika-
torarter/grupper (tex filamentösa cyanobakterier, 
grönalger) eller proportionen av potentiella oli-
gotroferingsindikatorer (tex mixotrofa chrysof-
céer och prymnesiofycéer) av totala biomassan 
(Bottniskviken).

•	 Biomassan av viktiga indikatorarter/grupper: 

Svensk sammanfattning



tex Nodularia spumigena, Aphanizomenon sp 
och prymnesiales (Bottniska viken och Egent-
liga Östersjön) och Pseudochattonella farcimen 
(vår) och Dinophysis spp (sommar) i Kattegatt 
och Skager rak. Vid en screening av eutrofierings-
respons hos andra arter och grupper kommer 
förhoppningsvis andra potentiella indikatorarter/
grupper avslöjas: företrädelsevis dominanta arter, 
toxiska arter och arter/grupper som påvisar tyd lig 
effekt av påverkansfaktorer såsom eutrofiering.

Stationer med hög provtagningsfrekvens inom det 
nationella miljöövervakningsprogrammet finns rep-
resentativt belägna i havsområdena runt Sveriges
kust (Bottniska viken, norra Egentliga Östersjön, Kat-
tegatt och Skagerrak) och data från dessa stationer 
kan användas för att påvisa förändringar i växtplank-
tonsamhället som kanske inte kan upptäckas vid en-

dast månadsvisprovtagning eller då prover endast tas 
på sommaren. För dessa högfrekventa stationer före-
slår vi att följande ytterligare indikatorer utvärderas:

Taxonomisk sammansättning
•	 Säsongssuccession av dominerande grupper 

(baserat på biovolym): dinoflagellater, kiselal-
ger, cyanobakterier och Mesodinium rubrum 
för Bottniska viken och Egentliga Östersjön samt 
kiselalger, dinoflagellater, och andra dominerande 
grupper (tex prymnesiofycéer och dictyocho-
phyta) för Kattegatt och Skagerrak.

Algblomningsfrekvens
•	 Frekvens av förhöjd biomassa (biovolym), kol och 

klorofyll a, baserat på data från hela året.


