
Evaluatio Methodological Aspects on
Data Collection for Assessing Ecological
Status of Vegetation According to the WFD 
 
Antonia Nyström Sandman, Susanne Qvarfordt, Sofia A Wikström and Mats Blomqvist

WATERS Report no. 2016:4

Tidigare studier inom WATERS har identifierat ett 
antal potentiella ekologiska indikatorer (artrikedom, 
kumulativ täckningsgrad, strukturell komplexitet 
och för mjukbotten även ett känslighetsindex, MI) 
för kustnära vegetation som kan ersätta eller kom
plettera den nuvarande indikatorn MSMDI. I denna 
rapport presenterar och diskuterar vi resultaten från 
test av en fältmetod för att samla in data för dessa 
nya indikatorer.  Den testade metoden valdes för 
komma till rätta med några av begränsningarna i den 
transektmetod som främst används för vegetations
undersökningar idag.  I den testade metoden ingår en 
given storlek på provtagningsyta, en definierad art
bestämningsnivå och substratspecifik provtagning. Vi 
utvärderade även rumslig, temporal och metodologisk  
variation i indikatorerna med hjälp av Waters osäker
hetsramverk där linjära modeller specificeras för att 
fånga variabilitet i provtagning samt interaktioner i 
tid och rum. Data samlades in i tre områden på sven
ska väst– och ostkusten.

Given ytstorlek minskar variationen mellan dykare
Resultaten visar att en given storlek på provtagnings
yta, substratspecifik provtagning och definierad 
 taxonomisk nivå tillsammans minskar variationen i 
data för de föreslagna indikatorerna för hårdbotten 
jämfört med den nuvarande fältmetoden. Eftersom 
artrikedomen ökar med storleken på provtagnings
ytan krävs en given provstorlek för att kunna göra en 

god bedömning av denna indikator. En given storlek 
på provtagningsytan är inte lika viktigt för täcknings
gradsbaserade indikatorer som för artrikedom, men 
minskar provtagningsvariationen framförallt mellan 
dykare.

Svårt upsskatta täckningsgrad för långsmala arter
För både hårda och mjuka bottnar var den återstående 
variationen mindre för artrikedom än för kumulativ 
täckningsgrad och lägre på hårda än mjuka bottnar. 
Även MIindexet baserat på antal arter på mjukbot
ten fungerade något bättre än MIindexet baserat på 
täckningsgrad. En möjlig orsak till att de täcknings
gradsbaserade indikatorerna fungerar sämre för 
mjukbottensamhällen är att det finns större utrymme 
för tolkningsskillnader mellan dykare när det gäller 
bedömningen av täckningsgrad i förhållande till 
 skottäthet hos vegetationen. Detta återspeglar san
nolikt svårigheterna i att uppskatta täckningsgraden 
för arter som består av långa, smala stjälkar utan blad
krona eller motsvarande, vilka utgör en större andel 
av arterna på mjukbotten jämfört med hårdbotten.
Variationen inom område var större än variationen 
mellan år. Detta antyder att provtagning av fler sta
tioner per område till exempel vartannat eller vart 
tredje år skulle ge en minskad osäkerhet i bedömnin
gen över en sexårscykel jämfört med årliga provtag
ningar med färre stationer.
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