
 

INSAMLADE BIOLOGISKA DATA I 
WATERS KUSTGRADIENTSTUDIE 

Deliverable 3.5-1: Species by site dataset of 
biological response variables in selected coastal 
areas 
 
Leif Pihl, Lena Bergström, Mats Blomqvist, Rutger Rosenberg, Jakob 
Walve, Sofia A. Wikström 

 
WATERS Report no. 2015:2 
 

. 

  

WAT



 

WATERS Report no. 2015:2 
Deliverable 3.5-1 

 

 

Insamlade biologiska data i WATERS 
kustgradientstudie 
Deliverable 3.5-1: Species by site dataset of biological 
response variables in selected coastal areas  
 

 

Leif Pihl, Göteborgs universitet 

Lena Bergström, SLU 

Mats Blomqvist, Hafok 

Rutger Rosenberg, Marine Monitoring 

Jakob Walve, Stockholms universitet 

Sofia Wikström Stockholms universitet 

 

 

 

 

WATERS partners: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERS: Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden 
 
WATERS Report no. 2015:2. Deliverable 3.5.1 
Title: Insamlade biologiska data i WATERS kustgradientstudie - Species by site dataset of 
biological response variables in selected coastal areas 
Cover photo: Sandra Andersson, Marine Monitoring AB, inventerar en hårdbottenruta i 
Marstrandsfjorden. Foto David Börjesson 
 
Publisher: Havsmiljöinstitutet/Swedish Institute for the Marine Environment,  
P.O. Box 260, SE-405 30 Göteborg, Sweden  
Published: November 2015 
ISBN 978-91-983101-1-5 
 
Please cite document as:  
Leif Pihl, Lena Bergström, Mats Blomqvist, Rutger Rosenberg, Jakob Walve, Sofia Wikström. 
Insamlade biologiska data i WATERS kustgradientstudie - Species by site dataset of biological 
response variables in selected coastal areas. Deliverable 3.5.1. WATERS Report no. 2015:2. 
Havsmiljöinstitutet, Sweden. 
 
http://www.waters.gu.se/rapporter 



 

  



 

WATERS is a five-year research programme that started in spring 2011. The programme’s 
objective is to develop and improve the assessment criteria used to classify the status of 
Swedish coastal and inland waters in accordance with the EC Water Framework Directive 
(WFD). WATERS research focuses on the biological quality elements used in WFD water 
quality assessments: i.e. macrophytes, benthic invertebrates, phytoplankton and fish; in 
streams, benthic diatoms are also considered. The research programme will also refine the 
criteria used for integrated assessments of ecological water status. 

This report is a deliverable of one of the scientific sub-projects of WATERS focusing on 
the understanding of how species of benthic fauna, macroalgae, phytoplankton and fish 
respond to a gradient of eutrophication. The report present information on collection of 
biological response variables in selected coastal areas. 

WATERS is funded by the Swedish Environmental Protection Agency and coordinated 
by the Swedish Institute for the Marine Environment. WATERS stands for ‘Waterbody 
Assessment Tools for Ecological Reference Conditions and Status in Sweden’. 
Programme details can be found at: http://www.waters.gu.se. 

Additional funding for this study was provided by contracts Dnr 764 – 12, 228 1208 and 
228 1220 from the Swedish Environmnetal Protection Agency /the Swedish Agency for 
Marine and Water Management and contract 502-23095-2012 from the County 
Administration Board of Västra Götaland to the Swedish Institute for the Marine 
Environment / University of Gothenburg. 
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English summary 
Within the WATERS project a gradient study was conducted as a common approach for 
quality assessment of indicators in the coastal environment (FA3; WP3.5) during 2012 and 
2013. Focus was to develop operational indicators of eutrophication, by detailed 
understanding of how species of benthic fauna, macroalgae, phytoplankton and fish 
respond to a gradient of eutrophication. The pressure-response relationships were 
quantified across BQE’s in a common field-campaign along one gradient in the fjord areas 
inside the islands of Orust and Tjörn on the Swedish west coast, and in three parallel 
gradients on the Swedish east coast in the county of Östergötland. On the west coast five 
different water bodies were sampled representing a gradient from the inner to the outer 
archipelago. On the east coast sampling took place in three areas each including two water 
bodies (inner and middle archipelago), with an outer water body common for the three 
areas. 

Salinity and temperature were similar in the five study areas on the west coast, whereas 
there was an increase (from 4 to 6 ‰) in salinity from inner to outer areas on the east 
coast. There was an obvious increasing trend in total phosphors, total nitrogen and 
Chlorophyll a from outer to inner areas, and a decreasing trend in Secchi depth, along all 
gradients both on the west and the east coast. In addition, in the west coast study a 
gradient of increasing concentrations of Coloured Dissolved Organic Matter (CDOM) 
from outer to inner areas was observed in both the summer of 2012 and 2013. 

The results from the gradient study showed general trends with decreasing nutrient 
concentrations and Chlorophyll from inner to outer areas along all gradients on west coast 
and the east coast, whereas the Secchi- depth had the opposite pattern. All BQE´s tested 
changed along the gradients; in most cases the number of species and/or species 
composition showed a relationship to the observed gradients of eutrophication. With the 
results from the common sampling campaign it will be possible to study the performance 
of indicators from different quality elements, and to compare and evaluated the indicators 
responses in pressure gradients. This work constituted an important base for the future 
assessment of the environmental status of coastal environments. 

This is to be considered as an internal report within the WATERS project, giving 
information on the study area, sampling methods and collected data. All data from the 
gradient studies will be stored in national databases, and accessible for use at the 
termination of the WATERS project. 

  



 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Gradientstudier genomfördes inom projektet WATERS inom ramen för fokusområde 
kustvatten (FA3, WP 3.5) under 2012 och 2013. Kvalitetsfaktorerna bottenfauna, 
makrovegetation, växtplankton och kustfisk relaterades till fysiska och kemiska parametrar 
längs gradienter med ökad belastning av övergödande ämnen. Undersökningarna 
genomfördes i en gradient i fjordområdet innanför Orust och Tjörn i Västra Götaland 
uppdelad i fem delområden, och i tre gradienter i Östergötlands skärgård (Bråviken, 
Slätbaken och Kaggebofjärden) som delats upp i tre områden.  

Salthalt och temperatur var relativt lika i gradientens fem delområden på västkusten, 
medan en något ökad salthalt (från ca 4 till 6 ‰) noterades inom gradienterna på 
ostkusten. En tydlig trend med ökande koncentration av totalfosfor, totalkväve och 
klorofyll samt minskade siktdjup observerades från de yttre mot de inre områdena inom 
alla gradienter på både väst- och ostkusten. På västkusten ökade också CDOM (coloured 
dissolved organic matter) och silikat inåt längs gradienten. 

Sammanfattningsvis visade gradientstudierna på tydliga trender med minskande halter av 
närsalter från de inre mot de yttre områdena både på väst- och ostkusten. I samtliga 
gradienter minskade också halten av klorofyll inifrån och ut, samtidigt som siktdjupet 
ökade. Alla biologiska kvalitetsfaktorer som studerades förändrades på något sätt längs de 
studerade gradienterna. Oftast förändrades täthet och artantal hos organismer längs 
gradienterna, men samhällenas sammansättning av arter skiljde sig också mellan respektive 
område inom gradienterna. Resultaten från undersökningarna utgör viktig information 
och underlag för det vidare arbetet med att jämföra och utvärdera hur olika biologiska 
kvalitetsfaktorer kan användas för att beskriva miljöstatus i kustvatten påverkade av 
övergödning.  

Denna rapport skall betraktas som intern inom projektet WATERS, och ger en 
beskrivning av de studerade områdena, metoder för insamling, typ av insamlad data och 
information om var data finns lagrad. 
  



 

 

 

 

 

2. Introduktion 
Gradientstudier genomfördes inom projektet WATERS inom ramen för FA3, WP 3.5, 
under 2012 och 2013. De biologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna, makrovegetation, 
växtplankton och kustfisk relaterades till fysiska och kemiska parametrar längs gradienter 
med ökad belastning av övergödande ämnen. Undersökningarna genomfördes i en 
gradient i fjordområdet innanför Orust och Tjörn i Västra Götaland uppdelad i fem 
delområden, och i tre gradienter i Östergötlands skärgård (Bråviken, Slätbaken och 
Kaggebofjärden) som delats upp i tre områden.  

Under hösten 2011 planerades genomförandet av gradientstudier. Planerna omfattade val 
av lämpliga områden på svenska väst- och ostkusten för att genomföra gradientstudier, 
samt en inventering av befintligt dataunderlag som kan ligga till grund för att planera 
provtagningen i gradienterna. Målsättningen var att genomföra undersökningarna i 
områden där regelbunden miljöövervakning genomförs. Befintlig mätdata gav därmed en 
indikation på förekomst av gradienter, samtidigt som de tillsammans med kompletterande 
provtagningar kunde användas för att beskriva förekommande belastningsgradienter.  

För de fyra biologiska kvalitetsfaktorerna genomfördes provtagning samordnat i två 
geografiska områden med varierande närsaltsbelastning. För varje kvalitetsfaktor skall ny- 
eller vidareutveckling av indikatorer för ekologisk status genomföras inom projektet. 
Indikatorernas respons på graden av gödning jämförs och kommer att utvärderas i relation 
till klassgränser och referensvärden för bedömningsgrunder. För varje kvalitetsfaktor 
genomfördes provtagningar i ett flertal vattenförekomster med olika närsaltskoncentration 
inom belastningsgradienterna, under perioder då indikatorer för kvalitetsfaktorer bäst kan 
skattas. Indikatorernas respons på närsaltsbelastning skall utvärderas och jämföras mellan 
kvalitetsfaktorerna inom de olika vattenförekomsterna. Resultaten från gradientstudierna i 
kustvatten under 2012 and 2013 kommer att ligga till grund för en analys av indikatorernas 
förmåga att beskriva miljöstatus inom belastningsgradienten. 

  



 

 

 

 

 

3. Gradienter 

3.1 Gradientstudie i Skagerak 
Undersökningar genomfördes under 2012 och 2013 i en gradient i fjordområdet innanför 
Orust och Tjörn i Västra Götaland. En analys av data från pågående kontrollprogram 
indikerade att en gradient kan förväntas med ökande närsaltskoncentration i riktning från 
Marstrandsfjorden i söder till Byfjorden i norr. Befintliga mätningar av närsalter, klorofyll, 
siktdjup, salthalt och vattentemperatur från pågående kontrollprogram ingick för att 
beskriva gradienterna och kompletterades med nya mätningar för att erhålla en större 
geografisk upplösning i undersökningsområdet, samt för att bättre kunna följa 
säsongsmässiga variationer. Efter utvärdering av tillgänglig data valdes fem vattenområden 
inom fjordsystemet där provtagningar genomfördes (Figur 3.1).  

3.2 Gradientstudie i Östersjön 
Undersökningar genomfördes under 2012 och 2013 i tre gradienter i Östergötlands 
skärgård. Analys av data från pågående kontrollprogram indikerade att gradienter av 
närsaltskoncentrationer kunde förväntas framförallt i Bråviken, Slätbaken och 
Kaggebofjärden. Befintliga mätningar av närsalter, klorofyll, siktdjup, salthalt och 
vattentemperatur från pågående kontrollprogram ingick för att beskriva gradienterna och 
kompletterades med nya mätningar för att erhålla en större geografisk upplösning i 
undersökningsområdet, samt för att bättre kunna följa säsongsmässiga variationer. Inom 
varje gradient genomfördes provtagningar i en inre och en yttre del av gradienten, samt i 
ett yttre kustområde som var gemensamt för de tre gradienterna (Figur 3.1). 

 

 



 

 

 

Figur 3.1. Undersökningsområden med provtagningsstationer för hydrografi i en 
gradient i kustregionen innanför Orust och Tjörn i Västra Götaland (vänster) och i tre 
gradienter inom kustregionen i Östergötlands skärgård (höger). 

  



 

 

 

 

 

4. Metoder och insamlad data 

4.1 Fysikaliska och kemiska parametrar 

4.1.1 Skagerrak 

I fjordområdet innanför Tjörn och Orust sker sedan början av 1990-talet regelbunden 
miljöövervakning med provtagning en gång i månaden av hydrografiska parametrar och 
växtplankton. För denna gradientstudie inom WATERS utökades provtagningsfrekvensen 
under juni, juli och augusti till två gånger per månad under 2012, och antalet 
provtagningspunkter utökades från en till tre per område för att få en bättre uppfattning 
om variation i tid och rum (Figur 4.1). Under 2013 skedde provtagning under juni, juli och 
augusti en gång per månad på tre punkter per område. Dessutom kompletterades 
uppmätta parametrar inom ordinarie kontrollprogram med bl.a. coloured dissolved 
organic matter (CDOM, ungefär vattnets brunhet), partikulärt material och med utökad 
växtplanktonprovtagning. Provtagningen samordnades delvis med Bohuskustens 
vattenvårdsförbunds (BVVF) kontrollprogram vars provtagning utförs i början av varje 
månad, och analyser genomfördes av SMHI. För station Byfjorden finns endast data från 
ordinarie BVVF-provtagningar. 

Vattenprov togs som integrerat prov (0-10 m) med slang för klorofyll och växtplankton 
vid varje huvudstation. För hydrografiska variabler togs prover med vattenhämtare vid 
ytan (ca 0,5 m), 5 m och 10 m djup vid varje station inom respektive område. Vid 
stationer markerade med röd symbol på karta (Fig. 4.1) skedde provtagning från ytan till 
botten. Filtrering av prover för närsalter och CDOM utfördes i fält. Inom fyra 
delområden i gradienten togs prov vid tre stationer medan i det innersta området 
(Byfjorden) togs endast prover vid en station under 2012. År 2013 utökades 
provtagningen i Byfjorden till tre stationer.  

 

 

 

 

 

 



 

Figur 4.1. Översikt av provtagna stationer. Röda stationer är ordinarie 
provtagningsstationer inom Bohuskustens vattenvårdsförbunds (BVVF) 
kontrollprogram., förutom Hakefjorden. Vid stationerna med röd markering skedde 
provtagning från ytan till botten. Blå stationer är extra stationer för gradientstudien inom 
WATERS programmet. Vid dessa stationer skedde CTD-kast yta till botten medan 
vattenprovtagning skedde 0-10 m. 

 

 

Tabell 4.1. Stationer, koordinater och provtagningar under 2012. 

 



 

 

Alla prover analyserades av SMHIs oceanografiska laboratorium i Göteborg. 
Näringsämnen, syre och klorofyll analyserades enligt standardmetoder (HELCOM 2013). 
Suspenderat partikulärt material (SPM) filtrerades på förvägda glasfiberfilter (Whatman 
GF/F). Efter torkning vägdes filtren igen och SPM räknades ut som skillnaden i vikt före 
och efter filtrering. Suspenderat partikulärt oorganiskt material (SPIM) beräknades efter 
förbränning vid 450 grader C. Färgat löst organiskt material (CDOM) analyserades enligt 
Kratzer & Tett (2009). 

4.1.2. Östersjön 

Provtagningen samordnades med Motala Ströms vattenvårdsförbunds kontrollprogram 
och utfördes av ALcontrol i Linköping. Provtagningarna utfördes 18-20 juni, 23-26 juli 
och 20-23 augusti 2012 och under 17-19 juni, 9-11 juli och 12-14 augusti 2013.  

På en central station (GB20, GB16w2, Sö06, Sö13, Sö14, Va11, Ldw2) i varje område togs 
prover på 0,5, 5 och 10 m djup med Ruttnerhämtare (näring och salt på alla djup, klorofyll 
i ytan). På varje central station togs även slangprov 0-10 m för växtplankton och klorofyll 
a. I varje område togs prover vid ytterligare två stationer på enbart 0,5 m djup (näring, salt 
och klorofyll). Filtrering av närsaltprover utfördes i fält. ALcontrol analyserade alla 
klorofyllprover (1 liter provvatten filtrerades, analys enligt metod SS028146-1 mod, 
extraktion med aceton), varav vissa ingick som en del i kontrollprogrammet (alla stationer 
utan ändelsen w1 eller w2). Övriga prover analyserades av Laboratoriet Marinekologi vid 
Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (f.d. Systemekologi), Stockholms universitet 
enligt samma metoder som används inom den nationella miljöövervakningen. Transport 
av dessa prover skedde med express-frakt och proverna analyserades följande morgon. 

 

Tabell 4.2. Provtagningsstationer i Östersjön. Stationer som ingår i Motala Ströms 
vattenvårdsförbunds kontrollprogram, samt stationer där slangprov tagits och 
analyserats inom mätkampanjen, har markerats. Koordinaterna är angivna som latitud 
och longitud (WGS84) i grader minuter och decimalminuter. 

Områdes 

kod 

Områdesnamn Station WGS84 Lat WGS84 

Lon 

Kontrolllprogram Slang 

IB Inre Bråviken GB20w1 5838.24 1619.66     

IB Inre Bråviken GB20 5838.44 1623.18 x x 

IB Inre Bråviken GB20w2 5839.10 1625.57     

IS Inre Slätbaken Sö06w1 5828.00 1630.68     

IS Inre Slätbaken Sö06 5826.92 1633.82 x x 

IS Inre Slätbaken Sö06w2 5826.57 1635.20     

KAF Kaggebofjärden Va11w1 5801.31 1639.83     

KAF Kaggebofjärden Va11w2 5800.64 1640.00     

KAF Kaggebofjärden Va11 5759.98 1640.30 x x 

OB Yttre Bråviken GB16w1 5836.84 1643.49     



 

OB Yttre Bråviken GB16w2 5836.69 1646.14   x 

OB Yttre Bråviken GB16 5835.78 1650.49 x   

TF Trännöfjärden Sö13w1 5824.94 1642.24     

TF Trännöfjärden Sö13 5823.36 1643.81 x x 

TF Trännöfjärden Sö13w2 5824.40 1645.12     

LD Lindödjupet Ldw3 5759.14 1643.81     

LD Lindödjupet Ldw2 5759.91 1645.20   x 

LD Lindödjupet Ldw1 5800.64 1644.10     

KRF Kärrfjärden Sö14w1 5821.09 1655.35     

KRF Kärrfjärden Sö14 5821.92 1657.01 x x 

KRF Kärrfjärden Sö14w2 5821.32 1658.87     

4.2. Bottenfauna 
Prover av bentisk makrofauna insamlades i maj 2012 på 15 slumpvis utvalda platser inom 
varje delområde i gradienterna på väst- och ostkusten (Figur 4.2.). På västkusten togs 
prover under haloklinen inom djupintervallet 25 - 45 m inom varje område, undantaget 
Byfjorden där 9 prover togs på vattendjup mellan 20 och 42 m. På ostkusten var 
provtagningsdjupet mellan 10 och 58 m inom alla områden. 

Under 2013 insamlades prover av bentisk makrofauna på 10 slumpvis utvalda platser 
inom varje delområde i gradienterna på väst- och ostkusten. På västkusten skedde 
insamlingen på djup mellan 10 och 15 m, medan provet togs mellan 5 och 10 m på 
ostkusten. 

Provtagningen skedde med standardiserad provtagningsmetod (Leonardsson, 2004), och 
faunan insamlades med Smith-McIntyre huggare (0,1m2) på västkusten och med Van 
Veen huggare (0,1m2) på ostkusten. Insamlade prover sållades i 1mm såll och 
konserverades först i formalin, och förvarades senare i etanol. 

 



 

 

Figur 4.2. Provtagna stationer i varje vattenområde på väst- och ostkusten 2012. Gröna 
punkter är stationer med fauna och röda punkter är stationer som saknade fauna. 

4.3. Makrovegetation 
Denna vegetationsstudie fokuserade på att samla in data för tester av indikatorer baserade 
på artsammansättning och täckningsgrad.  

Syftet var att strukturerat samla in makrofytdata från hård- respektive mjukbottnar i de 
olika områdena på väst- och ostkusten. För detta ändamål valdes dykinventering av 
storrutor som huvudmetod. Dykinventering av storrutor ger en detaljerad beskrivning av 
makrofytsamhällets artsammansättning inklusive förekommande arters individuella 
täckningsgrad. För att minska variationen mellan rutor gjordes bottentypspecifik 
inventering, det vill säga i storrutorna inventerades antingen hård- eller mjukbotten, och 
djupintervallet begränsades till 3-5 m.  

Detaljerad dykinventering av artsammansättning lämpar sig väl för de artrika 
hårdbottenmiljöerna samt ostkustens mjukbottensamhällen som består av kärlväxter med 
både marint och sötvattensursprung, samt kransalger och löst levande makroalger. 
Västkustens mjukbottnar är betydligt mer artfattiga på makrofyter, och därför lades fokus 
på ålgräs och framförallt dess djuputbredning. I syfte att finna djuputbredningsgränser och 
täcka in större områden valdes en videotransektmetod för inventering av mjukbottnar på 
västkusten. 

På västkusten inventerades 48 storrutor på hårdbotten i de fem områdena under perioden 
20 augusti – 25 september, samt 34 videotransekter på mjukbotten mellan 8-16 oktober 
2012. I ostkustens sju områden inventerades 140 storrutor jämnt fördelade mellan 
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områden och på hård- respektive mjukbotten (Figur 4.3. och Tabell 4.3). Inventeringen 
skedde under perioden 20 augusti – 7 september 2012.  

Under 2013 inventerades 40 storrutor på hårdbotten på västkusten och 56 på ostkusten. 
Ålgräs på västkusten studerades detta år med en “high definition drop video technique”, 
vilket tillät en större replikering i varje område. På ostkusten togs prover i storrutor även 
på mjukt sediment. 

Tabell 4.3. Antal stationer i respektive område på väst- och ostkusten under 2012. På 
varje hårdbottenstation (HB) samt på ostkustens mjukbottenstationer (SB) inventerades 
en storruta. På västkustens mjukbottenstationer (SB) gjordes en videotransekt per 
station. 

VÄSTKUSTEN       

 

OSTKUSTEN       

Område Förkortn HB SB 

 

Område Förkortn HB SB 

Byfjorden BYF 9 7 
 

Inre Bråviken IB 10 10 

Havsstenfjorden HAV 10 7 
 

Inre Slätbaken IS 10 10 

Askeröfjorden ASK 10 8 
 

Kaggebofjärden KAF 10 10 

Hake fjord HAK 10 7 
 

Yttre Bråviken OB 10 10 

Marstrandsfjorden MAR 9 5 
 

Trännöfjärden TF 9 11 

     
Lindödjupet LD 10 10 

     
Kärrfjärden KRF 10 10 

Totalt antal stationer 48 34 
 

Totalt antal stationer 69 71 

 

Delar av resultaten som redovisas här är insamlade i samarbete med två projekt 
finansierade av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, "Utvärdering av 
undervattensvideo (drop-video) i jämförelse med dykning som visuell metod för 
uppföljning av marina naturtyper" samt "Kartering av rev och sandbankar i Västra 
Götalands och Östergötlands län". Data har också erhållits via projektet "Pilotstudie för 
ett nytt vegetationsövervakningsprogram i Västerhavets vattendistrikt" från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Vegetationsinventeringen utfördes enligt en fältmanual framtagen för 
detta syfte (Blomqvist et al. 2012).  

Skattningar av vegetation och substrat gjordes inom respektive bottentyp enligt en 
kontinuerlig skala från 0-100 %. Det innebar att i varje ruta angavs initialt hur stor andel 
av botten (i procent) som utgjordes av önskad bottentyp (hård- eller mjukbotten) samt 
övrig botten (Tabell 4.4). Inom respektive bottentyp skattades sedan respektive substrats 
täckningsgrad i procent projicerat uppifrån.  

 



 

 

Figur 4.3. Inventerade stationer i områdena på väst- och ostkusten uppdelat på 
hårdbottenrutor (grön) samt mjukbottenrutor eller mjukbottentransekter (röd) under 
2012.  

 

Tabell 4.4. Definition av substratklasser baserat på undersökningstyp ostkust och 
MarTrans. I tabellen visas även vilken bottentyp respektive substratklass tillhör. 

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 

 

Total vegetationstäckning skattades för varje bottentyp projicerat uppifrån, vilket ger en 
samlad bild av hur stor andel av bottentypen som täcks av vegetation (0-100 %). Därefter 
skattades förekommande arters individuella täckningsgrad (även skorpformade) i 
förhållande till arealen av den aktuella bottentypen, det vill säga förekommande 
bottentyper (hård/mjuk/övrig) i rutan inventerades separat. Summan av arternas 
täckningsgrad inom varje bottentyp kan överstiga 100 % eftersom de kan växa i olika 
skikt. 

	  

	  



 

Löst levande arter, det vill säga de som lever naturligt löst liggande på botten, ingick i 
inventeringen men noterades som löslevande. De särskildes från lösdrivande alger, vilka 
har slitits loss från botten och döda/döende driver runt tills de till slut bryts ned. 
Yttäckning av lösdrivande, döda/döende, alger skattades endast som grupp.  

Epifyter, växter och djur som sitter på andra växter eller djur, särskildes från de som växte 
direkt på substratet. Epifyternas täckningsgrad skattades individuellt per art. 

Förekomst av djur angavs antingen som täckningsgrad (främst mer eller mindre sessila 
djur med yttäckning > 5 %) eller med antalsklass (1 = enstaka, 2 = vanlig, 3= mycket 
vanlig) samt eventuellt exakt antal.  

Sedimentpålagringen skattades 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]). 

I övrigt mättes djup i rutans fyra hörn samt i mitten (Figur 4.4) och kompassriktning 
(grader 0-360) från det ytbojsmarkerade hörnet till mittpunkten angavs. Översiktliga 
fotografier (1-3 foton) togs i varje ruta och noteringar av rådande vind- och 
vågförhållanden gjordes.  

 

Figur 4.4. Inventerat djupintervall i områdena på väst- och ostkust uppdelat på 
hårdbottenrutor (HB) samt mjukbottenrutor (SB). Storrutornas medeldjup visas inklusive 
max- och minimidjup som spridningsmått.  
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Videotransekter ålgräs 2012 

För skattning av djuputbredningen av ålgräs i västkustens fem delområden användes en 
videotransektmetod. Metoden går ut på att filma ålgräsängar längs transekter utslumpade i 
områden med sannolik förekomst av ålgräs. Potentiella ålgräslokaler togs fram baserat på 
djupkurvor, substratkartor från SGU, naturtypsmodelleringar, exponeringsgrad (SWM), 
ortofoton samt en kartering av ålgräsförekomst genom multivariat kategorisering av 
satellitregistreringar av geosatelliten SPOT-5 utfört av konsult på uppdrag av länsstyrelsen 
Västra Götaland (Envall 2012). 

Transekten började från ca 1 m djup och gick tvärs djupkurvorna ned till sista planta plus 
ytterligare 0,5-2 meters djup. Därefter filmades en sick-sackformad sträcka tvärs 
transekten för att få ytterligare 7 – 10 observationer av den djupaste delen av ängen (sista 
plantan). Kameran var monterad på en släde som drogs efter båten. På släden satt 
kameran 0,9 m över botten (höjd noterades i fält) med en vinkel mot botten på 30 grader. 
I fält noterades position (GPS) och djup vid transektens start och slut (före zig-zag delen), 
samt för observationerna av de djupaste delarna av ängen. Avståndet mellan GPS och 
kamera under filmning noterades också. Filmerna analyserades på laboratoriet. 

Videopunkter ålgräs 2013 

För skattning av ålgräsets täckningsgrad utvecklades en ny punktmetod som tillämpades 
på samma ålgräslokaler som videotransektmetoden 2012 i västkustens fem delområden. 
Metoden går ut på att filma en bottenyta med en nyutvecklad självstabiliserande 
dropvideokamera. Vid varje provpunkt noterades position och djup varefter kameran 
sattes på i videoläge och skickades ned till botten. Genom konstruktionen stabiliserades 
kameran i en vertikal position inom någon sekund. Efter ca 15 sekunder togs kameran 
upp och stängdes av. Samtliga filmer överfördes till en dator och en lista med positioner, 
positionsnamn, filmfilnamn och djup upprättades. Vid analysen av täckningsgrad på 
respektive station spelades filmen fram tills kamerapinnen hade stabiliserats och kameran 
gav en tydlig och klar bild varpå filmen stoppades. Täckningsgraden bestämdes därefter i 
tre steg; 1) ytan som täcktes av ålgräs bedömdes i en kontinuerlig procentskala 2) tätheten 
i den ålgrästäckta ytan bedömdes i en kontinuerlig procentskala 3) de två procentvärdena 
multiplicerades med varandra för att ge s.k. substratspecifik täckningsgrad enligt dansk 
metod. Filmerna analyserades på laboratoriet. 

4.4. Växtplankton  
Slangprov togs inom djupintervallet 0-10 m för analys av klorofyll a och växtplankton. 
Prover togs på västkusten på en central station i varje delområde (Havstensfjord, Galterö, 
Hakefjord samt Åstol). Efter omblandning i en plasthink överfördes 200 ml provvatten till 
en plastflaska och konserverades med surgjord Lugols lösning (0,8 ml Lugol/200 ml 
prov). Analys av biodiversitet, cellantal och biomassa utfördes på 20 ml prov i inverterat 
mikroskop (Edler och Elbrächter, 2010). Alla organismer större än 2 µm i diameter 
identifierades och bestämdes med största möjliga noggrannhet, oftast till artnivå. Samtidigt 



 

uppskattades även biovolymen av varje enskild cell enligt en standardiserad lista med 
storleksklasser och deras biovolym (PEG_BVOL_2012) (http://www.ices.dk/marine-
data/vocabularies/Pages/default.aspx). Samtliga prover analyserades av SMHI 
förutom ca hälften av växtplanktonproverna som analyserades av konsultföretaget 
WEAQ.   

Provtagningen på ostkusten utfördes av ALcontrol Linköping som tog slangprover 0-10 
m på en central station (GB20, GB16w2, Sö06, Sö13, Sö14, Va11, Ldw2) i varje område. 
Efter omblandning i en plastdunk överfördes 200 ml provvatten till en glasflaska och 
konserverades direkt med surgjord Lugols lösning (0,8 ml Lugol/200 ml prov). 
Växtplankton (>2 µm) har analyserats i inverterat mikroskop med faskontrast (Leica DM 
IRB) enligt HELCOM COMBINE manual Annex C-6. Biovolymer för de olika arterna är 
beräknade enligt Olenina et al. (2006) och dess senaste uppdaterade biovolymstabell 
(PEG_BVOL2012.xls).  

4.5. Fisk 
Provtagningarna av fisk genomfördes under augusti månad och fokuserades under 2012 
till gradienten på västkusten, och under 2013 till gradienterna på ostkusten. Syftet med att 
utföra provfisket i ett geografiskt område per år, i stället för att sprida provtagningarna 
över båda kustområdena varje år, var att få ut en så stor mängd data som möjligt och 
därmed kunna undersöka rumslig variation på så många olika nivåer som möjligt. Genom 
att fokusera hela fisket till samma år var det inte möjligt att beakta mellanårsvariation som 
en faktor i analyserna. Mellanårsvariationen är ofta stor i kustfisksamhällen, men var inte 
det huvudsakliga intresset för denna studie. I stället var syftet att studera hur den relativa 
fördelningen av fisk ser ut i de studerade gradienterna.  

Provfisket utfördes vid 60 stationer inom varje delområde i gradienten på västkusten 
(Figur 4.5.). Stationerna slumpades ut inom djupintervallet 0-10 m. På ostkusten provtogs 
30 station inom varje delområde, jämnt fördelade mellan de tre djupintervallen 0-3 m, 3-6 
m and 6-10 m. Provfisket på västkusten utfördes med ryssjor, som är etablerad metodik 
för miljöövervakning av grunda kustfisksamhällen (Ljunghager & Andersson 2007; 
Bergström & Karlsson 2015). Ryssjorna som användes var 60 cm höga med 5 m ledarm, 
2.5 m ryssja med tre strutar, och en minsta maskstorlek 11 mm i det yttersta huset. På 
varje station användes två ryssjor, sammanlänkades arm mot arm.  

Provfiket på ostkusten utfördes med Nordiska kustöverisktsnät (45 m långa, 1.8 m djupa 
och med maskstorlek fördelade på sektionerna 10, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48 and 60 mm), 
som är standard för provtagning i Östersjön. Ett nät sattes på varje station . 

Varje station fiskades under en natt, för att täcka in skymning och gryning då fisken är 
som mest aktiv. Fångsten registrerades separat för varje station, genom att notera antal per 
art och längdgrupp med 1 cm noggrannhet. Samtliga förekommande individer noterades.  



 

Varje fiskedag noterades lufttryck, vindriktning och vindstyrka vid en central punkt i 
området. Vid varje station registrerades vattentemperatur och salthalt nära botten vid 
läggning och vittjning, samt siktdjup vid vittjning.  

Som ett tillägg till gällande undersökningstyper noterades vid varje station bottentypen på 
den position där fiskredskapet placerats med hjälp av en dropvideo utrustning. 
Bottentypen har klassificerats enligt sitt dominerande substrat till mjukbotten 
(mjukbotten, sandbotten, grusbotten) eller hårdbotten (stenbotten, klippbotten, 
skalbotten, musselbank). Vidare analyserades dominerande vegetationstyp översiktligt 
baserat på information från dropvideo bilderna. Dessa undersökningar utfördes framför 
allt i syfte att stöda utvecklingen av indikatorer, och är inte obligatoriska variabler för 
övervakning av kustfisk eller för en indikatorbaserad bedömning av kustfisksamhällets 
status. Provfisket genomfördes 8 augusti – 4 september 2012, och under 29 juli – 22 
augusti 2013. 

 

Figur 4.5. Provfiskade stationer inom fem delområden i gradienten på västkusten 2012, 
och i sju delområden i gradienterna på ostkusten 2013.  

  



 

 

 

 

 

5. Databaser och tillgänglighet för insamlad 
data 
Data från WATERS gradientstudie utgör ett unikt material för synoptisk provtagning av 
vattendirektivets samtliga biologiska kvalitetsfaktorer i två bestämda påverkansgradienter. 
Inom WATERS nyttjas det för att utveckla och validera enskilda indikatorer och för att 
jämföra responsen mellan olika indikatorer och kvalitetsfaktorer. I detta sammanhang är 
materialet i första hand tillgängligt internt inom WATERS under programmets gång men 
de data som redan levererats till datavärd är tillgängliga omgående. 

Insamlade data kan också förväntas ha ett bestående värde som jämförelsematerial inom 
exempelvis forskning och kartläggning i andra sammanhang. Därför kommer WATERS i 
samråd med relevanta datavärdar och finansiärer verka för att utveckla en lösning där alla 
data som ingår i gradientstudien, internt eller externt finansierade, enkelt skall kunna 
identifieras och laddas ned efter programmets avslutning. 

5.1. Fysiska och kemiska parametrar 
Resultaten från 2012 (alla data) och 2013 (västkusten) är levererade till nationell datavärd 
SMHI. För samlad leverans av fysikaliska och kemiska data från WATERS gradientstudie, 
gå in på www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/SODC/orderform/ordform_sv.html 
och välj ”WATERS” under ” Mätprogram/projekt”. Resultat från ostkusten 2013 
kommer att levereras till nationell datavärd i samband med att WATERS projektet 
avslutas, men data lagrat i MS Excel kan fås genom kontakt med jakob.walve@su.se. 

5.2. Bottenfauna 
Resultaten från 2012 är levererade till datavärd SMHI 
(www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata). Resultat från 2013 kommer att 
levereras datavärd SMHI efter avslutad kvalitetskontroll i samband med framtagande av 
gradientstudierapport. Levererade data från ost- och västkustgradienterna insamlade under 
2012 kan tills vidare laddas hem från http://data.smhi.se/oce/SHARK/data_deliveries/ 
via leveranspaketen: 

2012_HAFOK_ZB_Orust-Tjorn_version_2013-04-02.zip 

2012_HAFOK_ZB_Ostergotland_version_2013-04-02.zip 

Alla bearbetade data är lagrade i MS Access. Kontakta Mats Blomqvist (mb@hafok.se) för 
frågor om data. 



 

5.3. Makrovegetation 
Eftersom data är insamlade med ny metodik pågår diskussion med HaV och SMHI om 
vilken datavärd som ska ta emot data, det biologiska datavärdskapet Shark 
(www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata) eller forskningsdatavärdskapet 
ECDS (www.smhi.se/ecds). Fråga har ställts till datavärd SMHI vart resultaten från både 
2012 och 2013 skall levereras. Data kommer att levereras till den av HaV beslutade 
datavärden. Alla bearbetade data är lagrade i MS Access. Kontakta Mats Blomqvist 
(mb@hafok.se) för frågor om data. 

Som nämnts tidigare samlades data in i samverkan och med extern finansiering från 
Naturvårdsverket, HaV och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dessa data samlades primärt 
in för andra syften och har inte använts inom WATERS, men är insamlade samma år 
(2012) i samma områden. Av dessa har vissa data levererats till SMHI. Levererade data 
kan tills vidare laddas hem från: http://data.smhi.se/oce/SHARK/data_deliveries/ via 
leveranspaketen: 

2012_HAFOK_PB_Orust-Tjorn_version_2013-04-03.zip 

2012_HAFOK_PB_Ostergotland_version_2013-04-03.zip 

5.4. Växtplankton 
Resultaten från 2012 (alla data) och 2013 (västkusten) är levererade till nationell datavärd 
SMHI (www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata). Resultat från ostkusten 
2013 kommer att levereras till nationell datavärd efter avslutad kvalitetskontroll i samband 
med framtagande av indikatorrapport, men data är lagrat i MS Excel och kan fås genom 
kontakt med jakob.walve@su.se. Levererade data kan tills vidare laddas hem från: 
http://data.smhi.se/oce/SHARK/data_deliveries/ via leveranspaketen: 

2012_SMHI_Chla_WATERS_version-2014-11-13.zip 
2012_SMHI_PP_WATERS_version-2014-09-19.zip 
2012_SUSE_Chla_WATERS_version-2013-03-27.zip 
2012_SUSE_PP_WATERS_version-2013-04-02.zip 
2013_SMHI_PP_WATERS_version-2013-11-14.zip 

5.5. Fisk 
Data från samtliga provfisken inom gradientstudien är datalagda i Kustfiskdatabasen 
(KUL) och märkta ”WATERS gradientstudie”. Data avser fångster, information om 
temperatur, salthalt och siktdjup och följer gällande instruktioner inom datavärdskapet för 
kustfisk. Data kan tillhandahållas genom att kontakta de adresser och telefonnummer som 
anges på databasens hemsida (www.slu.se/kul). Data läggs ut publikt efter projektets 
avslut.  
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Insamlade biologiska data i WATERS 
kustgradientstudie: Deliverable 3.5-1: 
Species by site dataset of biological 
response variables in selected coastal 
areas 
This report is a deliverable of one of the scientific sub-projects of WATERS focusing on 
the understanding of how species of benthic fauna, macroalgae, phytoplankton and fish 
respond to gradients of eutrophication in each of on areas on the Swedish west-coast and 
in the Baltic proper. This report presents information on collection and accessibility of 
physicochemical data and biological response variables in these coastal areas. 

 
 
 


