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Enligt EUs vattendirektiv ska status för kvalitetsfak-
torn växtplankton klassificeras utifrån abundans, bio-
massa, artsammansättning samt blomningsfrekvens 
och -intensitet. Den metod som för närvarande an-
vänds inom den svenska vattenförvaltningen baseras 
dock enbart på total biomassa, mätt som klorofyll a   
och biovolym  hos autotrofa and mixotrofa arter. 

Huvudsyftet med denna studie var att utvärdera möj-
liga indikatorer som skulle kunna ingå i den sven-
ska metoden för att på så sätt ta hänsyn till fler av 
de parametrar som rekommenderas enligt EUs vat-
tendirektiv. De möjliga indikatorer vi utvärderat är 
sådana som påverkas av antropogena påverkansfak-
torer, i första hand eutrofiering, för olika geografiska 
områden längs den svenska kusten: Bottniska viken, 
Egentliga Östersjön samt Kattegatt och Skagerrak. 
Lovande indikatorer från andra studier samt viktiga 
växtplanktongrupper och -arter utvärderades utifrån 
sin respons på olika näringskoncentrationer. Eftersom 
vissa arter med stora vakuoler har ett lågt kolinnehåll 
per cellvolym (kol/biovolymkvot) utvärderades även 
betydelsen av att använda kolbiomassa  som  alterna-
tiv indikator till biovolym. 

För att förbättra indikatorn för total biomassa föres-
lår vi att kolbiomassa används istället för biovolym. 
Vi har tagit fram referensvärden och gränsvärden för 
kolbiomassa utifrån de befintliga biovolymsvärde-
na. Stor biomassa och stor andel av cyanobakterie-
ordningarna Oscillatoriales and Chroococcales i den 
totala biomassan kan kopplas till höga näringsnivåer 
i Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Riklig 
förekomst av dessa taxa har dock inte påvisats vid 
salthalter >5. Förändringen  i  artsammansättning till 
dominans av Oscillatoriales and Chroococcales sker 
dock inte förrän vid höga nivåer av näringsämnen 
vilket gör att dessa cyanobakterier troligen främst kan 
användas för att peka ut områden med otillfredsstäl-
lande eller sämre status. I Bottniska viken kan troligen 
också ordningen Nostocales samt släktet Pseudana-
baena (Oscillatoriales)   användas som indikator, och 
för Egentliga Östersjön även klassen Chlorophyceae.

Ett antal potentiellt skadliga arter bör kunna inklud-
eras i bedömningen. För Egentliga Östersjön, och för 
vissa arter även Bottniska viken, är följande taxa av 
särskilt intresse: cyanobakterierna Dolichospermum, 
Nodularia, Planktothrix, samt dinoflagellaterna Al-
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exandrium, Dinophysis acuminata and Dinophysis 
norvegica.

I rapporten föreslår vi en metod där ett index beräknas 
utifrån förekomst av skadliga arter. Indexet används 
för att korrigera den befintliga bedömningen baserad 

på totalbiomassa, som fortfarande utgör grunden i 
bedömningen.

Indikatorer baserade på diversitet eller cellstorlek 
visade på obefintlig eller dålig koppling till närings-
förhållanden.


