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En av de största utmaningarna vid bedömning av ma
rin miljö med hjälp av bentiska kvalitetsindex är att 
på ett tillförlitligt sätt bestämma arters känslighet och 
tolerans för olika grader av, och olika typer av, störn
ing. Empiriskt härledda känslighetsvärden kan till
delas explicita osäkerheter. Provernas ursprung – från 
störda eller ostörda miljöer – kan dock orsaka prob
lem och påverka resultatet.

Här presenterar vi en metod för att beräkna käns
lighetsvärden baserade på prover från störda respek
tive ostörda områden, detta genom att skapa en konst
gjord störningsgradient, med en låg till hög andel av 
proverna från störda områden. Stratifierat slumpmäs
sigt urval applicerades vid olika andel prover från 
störda respektive ostörda områden. För varje andel 
störda prover beräknades känslighetsvärden enligt 
Leonardsson et al. (2009) men dock baserat på antal 
arter per prov, istället för på det förväntade artantalet 
per prov (ES50). Det känslighetsvärde med den lägsta 
osäkerheten bland värden i ett intervall från det läg

sta till en enhet över det lägsta antogs som det slutliga 
känslighetsvärdet för just den arten. 

Det fanns tre olika typer av respons i de beräknade 
känslighetsvärdena längs den konstgjorda störnings
gradienten. De tre svaren var; minskande, mer eller 
mindre konstant samt ökande känslighetsvärde med 
ökande grad av störning. Att analysera alla prover en
ligt den gamla metoden, utan stratifiering, kommer 
därför inte nödvändigtvis att leda till de lägsta käns
lighetsvärdena för samtliga arter.

Osäkerhetsanalyserna indikerade att noggrannheten, 
snarare än precisionen i känslighetsvärdena, kan vara 
ett problem vid bedömning av miljöstatus. Noggrann
heten är svår att mäta, men vi föreslår en metod för 
att sortera ut arter för vilka osäkerheten är utanför 
fördefinierade gränser som en försiktighetsåtgärd 
för att undvika systematiska felaktigheter i status
klassificeringen.
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