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Ekologisk status för bottenfauna i svenska marina vat
ten bedöms idag med hjälp av Benthic Quality Index 
(BQI) vilket baseras på artrikedom, arternas käns
lighet och individantal. Det finns dock ett behov av 
att göra en översyn av indexet på ostkusten eftersom 
statusklassificeringen där ibland verkar vara känslig 
för naturliga förändringar i bottenfaunasamhället, 
sådana som inte orsakats av mänsklig påverkan, och 
för att miljön ibland även har klassificerats som sämre 
än god i till synes oförorenade områden (norra Bot
tenviken). 

Kompenserade för provtagningsdjup och -volym
I denna studie har vi analyserat komponenterna i BQI 
genom att se på deras stabilitet i regionala referens
områden och deras svar på påverkan i recipienter. Vi 
har också på samma sätt utvärderat biomassa som en 
möjlig ytterligare komponent i indexet. För att minska 
variationen och beroendet av djup och sedimentegen
skaper, det vill säga för att minska effekterna av var 
i en vattenförekomst proverna tas, justerades kom
ponenterna först med en metod baserad på provtag
ningsdjup och provvolym.

Fyra komponenter är bättre än tre
Vi har i denna rapport utvecklat ett nytt sätt att kom
binera komponenterna i en indikator så som till 
exem pel BQI. Genom att omvandla komponenterna  
till sannolikheter som uppskattats från referens
frekvenser framtagna från ett referensdataset 

har vi modifierat  BQI till ett sannolikhetsbaserat 
(probability)  BQI, pBQI. Detta beräknas som det 
aritmetis ka medelvärdet av de fyra ingående kom
ponenternas san nolikheter. Vi har sedan jämfört 
BQI och pBQI genom att analysera deras stabilitet i 
regionala referens områden, deras svar på påverkan 
i recipien ter och styrkan att upptäcka trender. Re
sultaten av analyser na var i huvudsak till förmån för 
pBQI. Vi rekom menderar att basera indexet på alla 
fyra komponenterna, det vill säga inklusive biomassa, 
snarare än tre eftersom det då innehåller fler variabler 
som kan svara på förändringar i miljön.

Index mer robust av ökad taxonimisk upplösning
Analyser av effekterna av en ökad taxonomisk upplös
ning av mygglarver (familjen Chironomidae) gjordes 
också. Effekterna på beteendet hos indexen var små 
och det viktigaste argumentet för att göra artbestäm
ning av mygglarver till standardmetod i miljööver
vakning skulle vara att indexen när de baseras på 
mer information, blir mer robusta snarare än radikalt 
förändrade. 

I rapporten presenterar vi en metod för framtag
ning av vattendirektivets klassgränser med fokus på 
gränserna för godmåttlig och höggod status. Detta 
exemplifieras i en komplett bedömningsmetod för 
klas sificering av status för bottenfauna i en vatten
förekomst med en uppskattad sannolikhet för var och 
en av de fem statusklasserna.
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