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Förord 
Syftet med rapporten Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska 

ostkusten är att analysera bottenfaunadata för att undersöka om det finns 

behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet i kust och utsjö 

inom områdena Bottenviken, Bottenhavet, Norra och mellersta Östersjön, samt 

Södra Östersjön utsjö. Programmet ska så långt möjligt tillgodose tre viktiga 

syften, bestämning av bottenfaunans status och förändring, utvärdering av de 

svenska miljömålen, samt som referens till recipientkontrollen, i Sveriges kust 

och havsområden. 

 

I rapporten analyseras bottenfaunadata från nationell och regional 

miljöövervakning samt från recipientkontrollprogram där data är tillgängliga 

och kvalitetssäkrade. Data kommer från provtagningar längs den svenska 

ostkusten och de övergripande variablerna, BQI, antal arter och totalbiomassa 

används i syfte att undersöka om nuvarande bottenfaunaövervakning är 

dimensionerad på ett sätt som minimerar osäkerheten i tolkningen av 

resultaten. Analyserna fokuserar på varianskomponenter för 

mellanårsvariation, kluster och stationer för att hitta den lämpligaste 

avvägningen mellan antalet kluster, antalet stationer inom kluster och 

provtagningsfrekvens, givet bibehållet antal prov. 

 

Havs och vattenmyndigheten tackar alla som bidragit med data och kunskap 

som använts till underlag för att utvärdera nuvarande bottenfaunaprogram. 

 

Rapporten är skriven av Kjell Leonardsson, Sveriges lantbruksuniversitet, och 

Mats Blomqvist, Hafok AB, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 

Författarna svarar själva för tolkningar och slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

Anna Jöborn 

Avdelningschef, Kunskapsavdelningen 

Göteborg 16 april 2014  
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Sammanfattning 

I rapporten analyseras bottenfaunadata från den svenska ostkusten med hjälp 

av övergripande variabler, BQI, antal arter, och totalbiomassa, i syfte att 

undersöka om nuvarande bottenfaunaövervakning är dimensionerad på ett sätt 

som minimerar osäkerheten i tolkningen av resultaten. Analysen har fokuserats 

på varianskomponenter för mellanårsvariation, kluster och stationer för att 

hitta den lämpligaste avvägningen mellan antalet kluster och antalet stationer 

inom kluster givet bibehållet antal prov. Underlagsdata i analyserna har 

utgjorts av data från nationell och regional miljöövervakning samt från 

recipientkontrollprogram där data funnits tillgängliga och kvalitetssäkrade.  

Alla tillgängliga data har inte använts i analyserna eftersom det skulle lett till 

obalans i analyserna med osäkra varianskomponentskattningar som resultat. I 

varje enskild variansanalys ingick data från sex år och fem stationer från varje 

kluster. Valet av fem stationer gjordes för att få en likartad dimensionering i 

samtliga analyser och antalet stationer begränsades då av att några kluster 

hade enbart fem stationer.  Bootstrap-teknik användes för att belysa 

osäkerheten i varians-komponenterna. I samband med slumpningarna i 

bootstrappen indelades provtagningsåren i överlappande sexårsperioder. I 

varje enskild analys slumpades en sexårsperiod samt fem stationer bland alla 

tillgängliga stationer inom respektive kluster. De utslumpade stationerna var 

desamma för samtliga sex år i den enskilda analysen. Proceduren upprepades 

9999 gånger för varje havsbassäng; Bottenviken, Bottenhavet, norra och 

mellersta Östersjön, samt södra Östersjön. För varje omgång beräknades 

samtliga varianskomponenter. Med hjälp av dessa resultat analyserades 

osäkerheten i årsmedelvärdesskattningar, skattningar för sexårsperioden, samt 

möjligheten att upptäcka trender med hjälp av de tre utvalda variablerna. 

 

Enligt resultaten har nuvarande program god kapacitet att påvisa trender i BQI 

och antalet taxa i de flesta havsområdena på ostkusten (dock ej Bottenviken 

kust), medan förändringar i totalbiomassa kräver betydande trender för att 

kunna upptäckas inom enskilda kluster. Den rumsliga osäkerheten i klustrens 

medelvärden för de tre undersökta variablerna BQI, antal taxa och 

totalbiomassan var genomgående relativt hög, vilket i sig inte motiverar att 

minska antalet stationer i klustren. Den rumsliga osäkerheten i ett enskilt 

klusters BQI som beräknats utifrån bedömningsgrunden var däremot låg om 

man enbart beaktar ett enskilt års data, givet minst 10 stationer per kluster. 

Osäkerheten ökar påtagligt om man minskar antalet stationer per kluster från 

10 till 5, och 10 stationer framstår därför som ett minimum. 

Mellanårsvariationen tillför en osäkerhet i de fall ett enskilt års medelvärde i en 

vattenförekomst skall användas för bedömning av ekologisk status för en hel 

sexårscykel inom Vattendirektivet. Detta var speciellt påtagligt i kustzonen i 

Bottenviken. För att kunna göra en mer tillförlitlig bedömning av statusen i en 

vattenförekomst rekommenderas därför att prover insamlas från mer än ett år. 

 

I de flesta tidsserier som analyserades var autokorrelationen signifikant med en 

tidslagg på ett år. Det innebär att en stor del av informationen från ett år finns 

kvar i systemet året efter. Behovet av ökad rumslig täckning för att kunna 
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bedöma flera vattenförekomster med hjälp av faktiska data skulle därför kunna 

tillgodoses inom befintlig kostnadsram om man övergår till provtagning 

vartannat år samtidigt som man etablerar flera kluster. Den årliga provtag-

ningen skulle då omfatta lika många kluster som nu, men att man alternerar 

mellan olika kluster under jämna respektive udda år. Den ökade rumsliga 

täckningen med provtagning vartannat år ger något sämre möjligheter att 

upptäcka trender. För de nationella och regionala programmen torde den 

”försämringen” inte betyda så mycket eftersom regionala eller storskaliga 

förändringar i en havsbassäng till följd av antropogen påverkan eller åtgärder 

förväntas gå långsamt. Däremot försvåras uppföljningen inom recipient-

kontrollprogrammen om även dessa läggs över till provtagning vartannat år, 

eftersom det då inte längre går att upptäcka snabba lokala förändringar. Ett 

mellanting mellan årlig och vartannatårsprovtagning för de nationella och 

regionala programmen vore att behålla ett kluster intakt med årlig provtagning 

inom varje havsbassäng och provta resterande kluster vartannat år. I områden 

med integrerad monitoring av ekosystemkomponenter rekommenderas årlig 

provtagning av bottenfaunan. 

 

Det finns flera kluster i Bottenviken respektive egentliga Östersjön som 

uppvisar stor samvariation. Ett kluster i vart och ett av dessa områden kan 

därför utgå. Om man väljer att reducera programmet bör man i första hand 

utesluta kluster med stationer som är svåra att provta eller som ligger kring 

haloklinen. I Bottenhavets utsjöområde samvarierar inte resultaten från de 

olika klustren som i de övriga havsbassängerna och något enskilt kluster kan 

därför inte pekas ut som ”överflödigt”. Konkreta förslag till framtida 

dimensionering av bottenfaunaprogrammet presenteras som avslutning i 

avsnitten om respektive havsbassäng. 

 

Den höga rumsliga osäkerheten i resultaten från Bottenvikens kustområden 

skulle kunna förbättras om man slumpar nya stationer vid varje provtagnings-

tillfälle inom Vattendirektivets sexårscykel, men att man återbesöker samma 

stationer de kommande sexårscyklerna. Kostnaden för en sådan förändring blir 

att trendövervakningen försvåras betydligt eftersom en del av variationen 

mellan stationer då hamnar som mellanårsvariation. Ett betydligt bättre 

alternativ vore att försöka reducera osäkerheten genom att förbättra 

bedömningsgrunden för bottenfauna så att samma provtagningsstrategi kan 

tillämpas i hela Östersjösystemet. 

 

En detalj som inte påverkar vare sig kostnader eller provtagningsstrategin är 

behovet att se över de stationer som används inom respektive provtagnings-

kluster. Vi har observerat att en del av stationerna har mycket varierande 

sedimentegenskaper mellan olika år, ibland även mellan replikat när sådana 

finns. I en del fall har det även varit svårt att få ett godkänt prov i samband 

med provtagning. Prov från sådana stationer ger vanligen stor spridning i 

resultaten. Det vore därför önskvärt att dessa stationer flyttas till ett 

närliggande område med mer homogena sediment. På motsvarande sätt bör 

man överväga att flytta stationer i Egentliga Östersjön som befinner sig under 

60 m djup till grundare bottnar. Det är mer kostnadseffektivt att utvärdera 

utbredningen av syrefria bottnar med hjälp av syreprovtagning istället för med 

bottenfaunaprovtagning.  
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Bakgrund 

Sedan 1995 i Bottniska viken och 2007 i Östersjön används kluster med 10 – 20 

stationer vid nationella och flertalet regionala övervakningar av bottenfauna (se 

t ex Leonardsson m fl 2007). Den ursprungliga strategin föreslogs vid en 

översyn av den regionala miljöövervakningen, inklusive recipientkontrollen 

(Leonardsson 1995). Den dimensionering av programmen/klustren som 

använts fram till nu i Bottniska viken gjordes efter utvärdering av ett 

optimeringsprojekt under åren 1995-1997 (Leonardsson 1999). Syftet med det 

nya programmet var dels att klara av trend och områdesövervakning och dels 

att fungera som referens till recipientkontrollen. Data från klustren inom den 

regionala och nationella övervakningen är väl lämpade för att filtrera bort 

regionala och storskaliga trender från förändringar inom recipienterna. Detta 

har också utnyttjats inom recipientkontrollen längs norrlandskusten i ett flertal 

fall och utvärderingen av dessa data med hjälp av referensdata från de 

regionala och nationella programmen får därför anses ha fungerat bra, se t ex 

Karlsson och Leonardsson (2004). 

 

Strategin med kluster av stationer har inte utvärderats efter den initiala 

dimensioneringen, även om resultaten utvärderats löpande, varför det nu inför 

revisionen av miljöövervakningsprogrammen är motiverat att genomföra en 

sådan utvärdering. Ytterligare en anledning till att se över bottenfauna-

programmet är att sedan 90-talet har ytterligare behov av användnings-

områden för resultaten tillkommit, framförallt till följd av införandet av 

Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet. En antydan att dimensioneringen av 

antalet stationer per kluster i relation till antalet kluster behöver ses över har 

sitt ursprung i en statistisk analys som gjordes i samband med diskussioner 

kring hur man kan identifiera klassgränser inom ramen för Vattendirektivet 

(Ekström 2005). I den rapporten antyds att om man enbart fokuserar på BQI 

så skulle man kunna få ut mer information från samma provtagningsinsats om 

man utökade antalet kluster längs kusten på bekostnad av antalet stationer 

inom varje kluster. I praktiken anammades denna rekommendation i samband 

med förslaget till samordnat bottenfaunaprogram för egentliga Östersjön 

(Leonardsson m fl, 2007). Där delades kustklustren in i 10 stationer per kluster 

och ett inre och ett yttre kluster föreslogs för de områden som ansågs relevanta 

för att så långt möjligt täcka det geografiska behovet. 

 

Syftet med detta projekt är att analysera bottenfaunadata med hjälp av 

övergripande variabler, BQI, antal arter, och totalbiomassa, för att undersöka 

om det finns behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet för att 

så långt möjligt tillgodose de tre viktiga syftena med verksamheten; 

direktivsarbetet, de svenska miljömålen med trend och områdesövervakning, 

samt som referens till recipientkontrollen.  

 

Utvärderingen omfattar BQI, antal arter och totalbiomassa. Dessa variabler 

bedöms tillsammans fånga upp miljötillståndet med avseende på såväl 

biodiversitetsaspekten som produktivitetsaspekten. Den rumsliga och 

temporala variationen hos dessa variabler analyseras för att undersöka hur 
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användbarheten av resultat från bottenfaunaprogrammet kan förbättras 

ytterligare genom en omdimensionering, antalet stationer per kluster kontra 

antalet kluster. 

 

Utvärderingen omfattar data från totalt 29 kluster i Östersjöområdet, men 

analysen delas in bassängsvis på grund av att bottenfaunasamhällena och de 

fysikalisk-kemiska förutsättningarna skiljer sig markant åt mellan 

havsbassängerna. 

 

Material och metoder 

Analyserna baseras på bottenfaunadata som samlats in från utförare av 

nationell och regional övervakning av mjukbottenfauna. Data har 

sammanställts i bottenfaunadatabasen Beda (Blomqvist 2014). Samtliga 

använda data följer metodiken i undersökningstypen för bottenfauna i 

miljöövervakningens handbok (www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-

vatten/datainsamling-och-miljoovervakning/handledning-for-

miljoovervakning/undersokningstyper-och-miljoovervakningsmetoder.html), 

dvs endast ca 0.1 m2 van Veen-huggare och 1 mm såll har använts. Proverna 

har samlats in under våren eller försommaren, april – juni (ett fåtal prov från 

början av juli finns också med). De kluster som valts har haft minst fem 

stationer som provtagits årligen, vanligen betydligt fler, under minst sex år. Vi 

har valt att göra analyser med balanserade designer, dvs där samma stationer 

provtagits alla år och lika många stationer provtagits per kluster. Ambitionen 

var att inkludera så många kluster som möjligt från varje havsbassäng. 

Geografiskt omfattar materialet ostkusten av Sverige från Skånes sydkust till 

norra Bottenviken (Figur 1). Total har 29 kluster analyserats. Analyserna 

gjordes bassängsvis med uppdelning mellan kust och utsjö. Anledningen till 

denna uppdelning var för att minska variationen i data till följd av de 

gradienter som finns i salthalt och djup. Denna uppdelning motiveras också av 

att resultaten från bottenfaunaprogrammet vanligen utvärderas bassängsvis, 

uppdelat mellan kust och utsjö. 

 

Samtliga beräkningar i denna rapport har gjorts med hjälp av Mathematica ver. 

9 (Wolfram Research Inc., 2012). 

  

http://www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/datainsamling-och-miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/undersokningstyper-och-miljoovervakningsmetoder.html
http://www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/datainsamling-och-miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/undersokningstyper-och-miljoovervakningsmetoder.html
http://www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/datainsamling-och-miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/undersokningstyper-och-miljoovervakningsmetoder.html
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Figur 1. Översiktskarta med de kluster som ingick i analyserna. 
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Beräkning av BQI 

BQI per prov beräknades enligt bedömningsgrunden (HVMFS 2013:19) och 

dessa värden användes i variansanalyserna. Utvärderingen av BQI gjordes dels 

utifrån klustrens medelvärden baserat på BQI per prov (station) samt för 

klustrens BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden. Bedömningsgrundens BQI 

för en vattenförekomst, i denna rapport ett kluster, motsvaras av den undre 

gränsen i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall för medelvärdet av de 

enskilda stationernas BQI. 

Beräkning av antalet taxa 

Antalet taxa beräknades på flera olika sätt. I avsnitten om de olika 

havsbassängerna beräknades antalet taxa per prov samt medelvärdet för 

klustret. Dessutom beräknades antalet taxa per kluster, vilket blir betydligt fler 

än medelvärdet per prov eftersom de olika proven inte nödvändigtvis 

innehåller samma arter även om antalet arter är ungefär detsamma. På 

klusternivå slumpades prover från samtliga prover inom klustret med 

återläggning för att analysera hur antalet taxa beror på stationsantalet.  

 

En annan analys som gjordes var att beräkna hur stor andel av de taxa som 

totalt hade registrerats från samtliga prover över tid inom klustret förväntas 

erhållas i ett enskilt års provtagning beroende på hur många prov som tas per 

station. 

 

Dessutom analyserades hur representativt antalet taxa var för de enskilda 

stationerna. I den analysen slumpades prover från samma station. 

Slumpningen omfattade replikat där sådana fanns samt prov från olika år. 

Antagandet i den analysen var att de taxa som erhölls i enstaka provtagningar 

finns på stationen även övriga år om än i låga tätheter.  

Totalbiomassan 

Vid analys av totalbiomassan summerades alla arters formalinvåtvikt (inklusive 

skalvikt) per prov uppräknat till en kvadratmeter (g formalinvåtvikt/m2). 

Varians i relation till provtagningsområdet storlek 

För att få en uppfattning om hur variationen i BQI påverkas av 

provtagningsområdets storlek slumpades närliggande stationer i grupper om 

minst 3 inom samma år för beräkning av variansen för BQI. För varje grupp 

slumpades först ett av de befintliga koordinatparen inom havsbassängen. 

Därefter inkluderades de stationer som befann sig inom en viss radie. Radien 

startade med längden 1 km och utökades därefter med 1 km i taget tills minst 3 

stationer fanns inom detta avstånd från startpunkten. Därefter extraherades 

BQI-värdet från dessa stationer. Om det fanns mer än ett prov per station 

slumpades ett av BQI-värdena. Slutligen beräknades variansen för dessa 

värden. Polygonhörnen i den omslutande polygonen identifierades med hjälp 

av en Convexhull-funktion, varefter polygonens area beräknades som ett första 

steg (Figur 2). Vi gjorde antagandet att samtliga stationer inom gruppen 
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representerade lika stor yta och att en del av ytan för stationerna i 

polygonhörnen sträckte sig utanför polygonen. Utifrån dessa antaganden går 

det att härleda en enkel ekvation (ekvation 1) för den totala ytan givet att 

vinkelsumman i en polygon är 180*(antal hörn-2), samt att man vet antalet 

hörn och hur många stationer som finns inne i polygonen. I samband med 

beräkningarna linjeariserades koordinatsystemet. För varje havsbassäng 

slumpades 1000 grupper om minst tre stationer för variansberäkning. För att 

få en uppfattning om de arealer som dessa stationsgruppers varians 

återspeglade kompletterades informationen med de kumulativa 

frekvensfördelningarna för vattenförekomsternas arealer inom respektive 

havsbassäng.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟∗𝑃𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟−𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛ℎö𝑟𝑛/2−1
 (Ekvation 1) 

 

 
Figur 2. Principskiss av areaberäkning för fyra stationer (blå punkter) där den beräknade 

arealen markeras av den gråfärgade ytan som omgärdas av den yttre röda linjen. Varje 

station representerar lika stor yta, vilken är densamma som arean för en enskild cirkel. 

Skattning av varianskomponenter 

Den variansanalys som användes för att skatta varianskomponenterna 

innefattar faktorerna år (fix), kluster (random) och station (random) som 

nästad inom kluster (Tabell 1). Stationerna anses vara slumpade inom 

respektive kluster. I vissa fall stämmer inte det antagande nödvändigtvis fullt 

ut i och med att ett antal tidigare etablerade stationer (t ex Hessles stationer 

från 1920-talet och Sellerbergs stationer från 1950-talet) inkluderats i en del 

kluster. Det är oklart huruvida dessa stationer slumpades ut från första början 

eller om de valdes efter vissa kriterier. Stationerna återbesöks vid respektive 

provtagningstillfälle vilket möjliggör en interaktionsterm mellan år och station. 

För merparten av de data som analyserats saknas replikat på stationerna, vilket 

gör att det inte enkelt går att beräkna varianskomponenterna ²Stn(Kluster) och 

²ÅrXStn(Kluster) eftersom ²e inte kan beräknas med endast ett replikat per 

station. Däremot finns det gott om data med replikat på stationsnivå att tillgå 

för separat beräkning av variansen mellan prov inom station från de flesta 

områden, med undantag av Bottenviken där det endast fanns 87 stationsbesök 

med fler än ett replikat (Tabell 2). Medelvärdet av dessa replikatvarianser från 

respektive havsbassäng användes för att beräkna de övriga 
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varianskomponenterna från variansanalyserna. I de fall medelvärdet för 

²e+²ÅrXStn(Kluster) från variansanalyserna var lägre än den fristående 

beräkningen av ²e användes medelvärdena från variansanalyserna eftersom 

dessa antydde att den fristående skattningen var i överkant för de data som 

ingick i variansanalyserna. Denna hantering påverkar skattningen av de 

enskilda varianskomponenterna (²Stn(Kluster) respektive ²ÅrXStn(Kluster)) men den 

påverkar inte beräkningarna av osäkerhet i samband med olika 

dimensioneringsalternativ vad gäller trendanalyser eftersom endast ett replikat 

per station hanteras i utvärderingen. Däremot påverkas beräkningarna av 

osäkerheten i klustrens årsmedelvärden så att osäkerheten överskattas i de fall 

den fristående beräkningen av replikatvariansen överstiger den faktiska 

replikatvariansen och vice versa.  

 

 
Tabell 1. Medelkvadratsummornas symboliska varianssammansättning i de ANOVOR som 

användes för att skatta varianskomponenterna. n=antal replikat per station, a=antal år, 

b=antal kluster och c=antal stationer per kluster. 

Ursprung Varianskomponenter 

MS[År] ²e + n²ÅrXStn(Kluster) + nc²ÅrXKluster + nbc²År 

MS[Kluster] ²e + na²Stn(Kluster) + nac²Kluster 

MS[ÅrXKluster] ²e + n²ÅrXStn(Kluster) + nc²ÅrXKluster 

MS[Stn(Kluster)] ²e + na² Stn(Kluster) 

MS[ÅrXStn(Kluster)] ²e + n²ÅrXStn(Kluster) 

MS[e] ²e 

 
Tabell 2.  Antal stationsbesök med fler än ett replikat för beräkning av replikatvariansen, 

²e. 

Havsbassäng Antal stationer 

Bottenviken 87 

Bottenhavet 912 

Norra och mellersta Östersjön 2425 

Södra Östersjön 806 

 

För att få så tillförlitliga skattningar som möjligt av varianskomponenterna 

användes balanserade ANOVOR, dvs inom respektive analys användes en 

komplett balanserad design med lika många år för varje kluster och lika många 

stationer inom varje kluster. Detta åstadkoms genom att i varje enskild ANOVA 

använda sex år samt fem stationer per kluster med de kluster som uppfyllde 

dessa kriterier. I många fall fanns flera stationer i en del av klustren och för 

några havsbassänger fanns även mer än sex års data att tillgå som möjliggjorde 

balanserade designer. Osäkerheten i variansskattningarna fångades upp med 

hjälp av bootstrapping där sammanhängande sexårsperioder (med enstaka 

luckor på ett år) och fem stationer slumpades med återläggning 9999 gånger 

från varje enskilt kluster. För att få en så rättvisande bild som möjligt av de 

olika havsområdena gjordes separata analyser för varje havsbassäng och inom 

respektive havsbassäng delades analyserna upp på kust och utsjö. 
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De variaber som analyserades var BQI, antal taxa samt totalbiomassa per 

station (prov). Varianskomponenterna för BQI analyserades med hjälp av de 

enskilda provens BQI-värden, vilket gör att resultaten inte är direkt jämförbara 

med bedömningsgrundens BQI som endast ger ett värde per kluster och år. 

Osäkerheten i klustrens BQI-medelvärde ställs dock i relation till hur den 

osäkerheten påverkar bedömningsgrundens BQI vid tolkningen av resultaten. 

Antalet taxa analyserades som antalet taxa per prov i variansanalyserna. 

Därutöver analyserades antalet taxa på områdesnivå, klusternivå, samt på 

stationsnivå för att få en uppfattning om hur väl antalet taxa fångas upp 

beroende på antal stationer och antalet prov per station. Totalbiomassan 

logaritmerades med naturliga logaritmen innan analys för att homogenisera 

variansen. Före logaritmeringen adderades ett lågt värde, 0.0001, till alla prov 

för att kunna inkludera prov utan djur i analysen. Argument för att addera ett 

lågt värde är att även om det saknades djur i en del prov så saknas det inte 

alltid djur på dessa stationer. Hade man tagit fler prov på dessa stationer när 

man inte fick några djur i det prov som togs skulle man till slut fått enstaka 

djur. Medelvärdet förväntas vara lågt men inte nödvändigtvis noll på dessa 

stationer. Värdet 0.0001 motsvarar första percentilen för de prov som endast 

innehöll ett djur. Om vi hade valt ett högre värde skulle det skapat en fiktiv 

rumslig variation som blivit mindre än vad den faktiskt är.  

Variation mellan år och statistisk styrka i 

trendanalyser 

Variationen mellan år i termer av standard error, SEÅr, för olika antal stationer 

per kluster beräknades med hjälp av varianssammansättningen i A, där c=antal 

stationer. 

 
A. Observerad mellanårsvariation i ett enskilt klusters årsmedelvärden 

𝑆𝐸Å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = √σ
Å𝑟
2 + σ

Å𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2 + (σ

Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 + σ𝑒

2) /𝑐  

 

När data från flera kluster slås samman beräknas SEÅr för flera klusters 

gemensamma årsmedelvärden enligt B, där b=antal kluster, 

 
B. Observerad mellanårsvariation i flera klusters gemensamma 

årsmedelvärden 

𝑆𝐸Å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑟å𝑛𝑓𝑙𝑒𝑟 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = √σ
Å𝑟
2 + σ

Å𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2 /𝑏 + (σ

Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 + σ𝑒

2) /𝑏𝑐,  
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Den statistiska styrkan (1-) för att kunna påvisa linjära trender, ökande eller 

minskande, i otransformerade data som i fallet med BQI och antal arter gjordes 

beräkningar i Mathematica ver. 9 med hjälp av funktionen: 

 

(1 − 𝛽) =

1 −

CDF [NoncentralStudentTDistribution [𝑇 −

2,
𝑞√𝑇(𝑇2−1)

200√3∗SE/X̅
] , Quantile[StudentTDistribution[𝑇 − 2], 1 − 𝛼/2]],  

 

Där q är den årliga trenden i %, T är antal år, SE är standard error mellan år 

och  är signifikansnivån i ett dubbelsidigt test. Motsvarande beräkning för 

logaritmerade data (totalbiomassan) gjordes med funktionen: 

 

(1 − 𝛽) =

(1 − CDF[NoncentralFRatioDistribution[1, 𝑇 −

2, Log[1 + 𝑞 100⁄ ]2 𝑇(𝑇2−1)

12∗SE2 ], Quantile[FRatioDistribution[1, 𝑇 − 2],1 − 𝛼]]).  

 

För mer information om beräkning av statistisk styrka för att kunna upptäcka 

trender, se t ex Nicholson et al. (1997). 

Variation inom kluster i relation till antal stationer 

När man beräknar konfidensintervall för ett enskilt års medelvärde för ett 

enskilt kluster på traditionellt vis kommer intervallet inte att innehålla någon 

mellanårsvariation. Både σÅ𝑟
2  och σÅ𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

2  faller bort ur beräkningen, se 

alternativ C nedan.  

 
C. Osäkerhet i ett enskilt klusters årsmedelvärde, utan hänsyn till 

mellanårsvariationen 

𝑆𝐸𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚 å𝑟 = √
𝑠𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

2

𝑐
+

𝑠
Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 +𝑠𝑒

2

𝑐
  

Bidragen från σÅr
2  och σÅ𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

2  adderas istället till samtliga värden och bidrar 

därför inte till osäkerheten i numerisk bemärkelse. Mellanårsvariationen 

påverkar därför resultatet som ett systematiskt fel i medelvärdet eftersom detta 

sannolikt avviker från ett medelvärde som beräknats på många års data. För att 

få en så rättvisande dimensionering som möjligt av ett monitoringprogram 

behöver man därför ta hänsyn till mellanårsvariansen i analysen även i de fall 

man överväger provtagning begränsad till ett enskilt år under en sexårsperiod. 

I alternativ D nedan har samtliga komponenter av mellanårsvariationen 

inkluderats. 
 

D. Osäkerhet i ett enskilt klusters medelvärde som omfattar data från ett 

eller flera år (t) och tar hänsyn till mellanårsvariationen 

𝑆𝐸𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡 å𝑟 = √𝑠
Å𝑟
2

𝑡
+

𝑠
Å𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2

𝑡
+

𝑠𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2

𝑐
+

𝑠
Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 +𝑠𝑒

2

𝑡𝑐
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På motsvarande sätt kan SE för data från flera kluster beräknas, 

 
E. Osäkerhet i samtliga klusters årsmedelvärde inom bassäng, utan hänsyn 

till mellanårsvariationen 

𝑆𝐸𝐵𝑎𝑠𝑠ä𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑚 å𝑟 = √𝑠𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2

𝑏
+

𝑠𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2

𝑏𝑐
+

𝑠
Å𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2

𝑏
+

𝑠
Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 +𝑠𝑒

2

𝑏𝑐
  

 

F. Osäkerhet i samtliga klusters (inom bassäng) medelvärde som omfattar 

data från ett eller flera år (t)och tar hänsyn till mellanårsvariationen 

𝑆𝐸𝐵𝑎𝑠𝑠ä𝑛𝑔 𝑡 å𝑟 = √𝑠
Å𝑟
2

𝑡
+

𝑠𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2

𝑏
+

𝑠𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2

𝑏𝑐
+

𝑠
Å𝑟∗𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
2

𝑡𝑏
+

𝑠
Å𝑟∗𝑆𝑡𝑛(𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
2 +𝑠𝑒

2

𝑡𝑏𝑐
  

Autokorrelation i tidserierna baserade på 

klustrens medelvärden 

Tidsserierna med klustrens BQI-årsmedelvärden analyserades med avseende 

på förekomst av autokorrelation med en traditionell tidserieanalysfunktion, 

ACF – AutoCorrelationFunction. Om det är hög positiv autokorrelation i 

tidserierna innebär det att mycket av informationen från ett år förs över till 

nästa år. Det är också något som kan förväntas i data som kommer från 

långlivade organismer speciellt när årets rekrytering inte fångas upp i 

provtagningen. I system med hög autokorrelation skulle en given mängd data 

kunna ge mer värdefull information om man omfördelade proverna från årlig 

provtagning i X antal kluster till varannatårsprovtagning i 2X kluster för att få 

bättre rumslig täckning. I praktiken skulle man kunna alternera mellan 

klustren mellan år för att behålla årlig datainsamling från havsbassängen. 

Kostnaden med att övergå till varannatårsprovtagning är att möjligheten att 

upptäcka trender på klusternivå försämras samtidigt som tidsupplösningen 

försämras. Det innebär att om något påtagligt inträffar, till exempel i en 

recipient, så kan man inte vara säker på vilket år det inträffade, om det var 

under provtagningsåret, året innan, alternativt efter provtagningen två år 

tidigare. 

Osäkerheten i BQI-medelvärdet och 

klassgränsen 

Varianskomponenterna ger en god fingervisning om osäkerheten i 

skattningarna. I många fall är den relativa variationen, till exempel 

variationskoefficienten, mer värdefull eftersom den vanligen är skaloberoende. 

I samband med test gentemot en fastställd gräns är skalan given vilket gör att 

den absoluta osäkerheten blir viktig. Med hjälp av den senare går det att 

beräkna hur många BQI-enheter klustrets sanna BQI-medelvärde behöver 

befinna sig över en klassgräns för att den ekologiska statusen i 80 % av fallen 

skall klassas i enlighet med den ovanför klassgränsen. Notera att det avståndet 

inte är detsamma som avståndet från det undre konfidensintervallet till 

klustrets skattade BQI-medelvärde. Det kritiska avståndet, , mellan 

medelvärdet och klassgränsen kan beräknas med hjälp av: 
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𝛿 = (𝑍1−𝛼/2 + 𝑍1−𝛽)𝑆𝐸  

där  är signifikansnivån och Z1-/2 motsvarar andelen av standard 

normalfördelningen till vänster om gränsen 1-/2. I detta specifika fall blir 1- 

/2 = 0.8 and Z=0.84. 1- β är den statistiska styrkan och med 80 % statistisk 

styrka blir även Z1-β =0.84. SE motsvarar standard error och det kritiska 

avståndet blir då =1.68*SE. Antagandet för dessa formler är att BQI-värdena 

följer en normalfördelning, vilket inte alltid är fallet och speciellt inte när den 

undre gränsen i konfidensintervallet hamnar nära noll. Däremot är antagandet 

mer realistiskt när den undre gränsen hamnar nära gränsen mellan god och 

måttlig. 

 

Resultat och diskussion 

Resultaten presenteras bassängsvis från norr till söder och texten som 

beskriver resultaten innehåller en hel del upprepningar mellan kapitlen om de 

olika havsbassängerna. Dessa upprepningar är ett medvetet val med tanke på 

att den tilltänkte läsaren kanske främst är intresserad att ta del av de resultat 

som gäller den havsbassäng som vederbörande har intresse av. Texten i de 

enskilda avsnitten ger främst en beskrivning av det som går att utläsa ur 

tabeller och figurer, med kommentarer om i vilka situationer en förändring av 

provtagningsstrategin är motiverad eller inte. I slutet av varje kapitel samman-

fattas resultaten från den specifika havsbassängen med förslag till förändringar 

som kan vara motiverade utifrån de resultat som framkommit. I slutet av 

rapporten ges en sammanfattande diskussion som gäller samtliga resultat. 

 

I ett separat avsnitt redovisas bassängsöverskridande resultat gällande antalet 

taxa. Anledningen till detta är att antalet taxa är en speciell variabel att 

utvärdera och vissa egenskaper har visat sig vara gemensamma för de olika 

havsbassängerna. Antalet taxa per prov ingår som en av komponenterna i 

framräkningen av BQI-värdet för ett prov som ett mått på diversiteten. Det är 

främst den varianten som analyseras inom kapitlen för respektive havsbassäng 

eftersom antalet taxa per prov skiljer sig påtagligt från söder mot norr. I dessa 

kapitel redovisas också en annan dimension av diversitetsbegreppet, antalet 

taxa per område respektive kluster i relation till antalet stationer. De 

egenskaper som skiljer sig mindre åt mellan havsbassängerna är hur stor andel 

av de observerade taxa inom klustret som förväntas erhållas i relation till det 

antal prov som tas vid varje enskilt provtagningstillfälle. Resultaten från denna 

typ av analys har betydelse för hur många stationer respektive prov per station 

som behövs för att kunna fånga upp diversitetsaspekten på ett relevant sätt. 

 

I kapitlen med resultat från respektive havsbassäng redovisas ingående kluster, 

stationer och år samt figurer som visar klustrens medelvärden med tillhörande 

osäkerheter baserat på samtliga prov i nuvarande bottenfaunaprogram med 

klusterdesign på den svenska ostkusten. Därefter presenteras resultaten från 

varianskomponentanalyserna, följt av analyser av hur olika dimensioneringar 

påverkar den totala osäkerheten i skattningarna per kluster respektive 

havsbassäng. 
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Bottenviken – kust 

Tre kluster från detta område ingick i analyserna; Kinnbäck/Pite-Rönnskär, 

Råne-Harufjärden, samt ett kluster i Skelleftebukten som benämns Boliden då 

det utgör kontrollprogram för Boliden AB (Figur 3, Tabell 3). För de två 

förstnämnda klustren fanns data från 1995 men för att få en balanserad design 

i analyserna användes data från 1999 och framåt. En av stationerna i vardera 

Rånefjärden och Kinnbäcksfjärden uteslöts ur analyserna eftersom det 

saknades data från ett av åren mellan 1999 och 2012. Det innebär att data från 

19 stationer från varje kluster ingick i analyserna. 

 

 

 
Figur 3. Geografisk fördelning av de tre kluster från Bottenvikens kustområde som ingick i 

analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 

 

 
Tabell 3. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustret har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

REG8, coast, Råne-Harufjärden 19 1019 54 

REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 19 250 13 

Boliden (Skelleftebukten) 20 1027 51 
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BQI 

För data från Rånefjärden föll de högsta BQI-värdena bort ur analysen i och 

med att analyserna baserades på data från 1999 (Figur 4). Om den delen av 

tidsserien avspeglar den naturliga mellanårsvariationen i området innebär det 

att skattningarna från variansanalyserna har blivit något underskattade. 

Perioden med höga BQI-värden kom något senare i Kinnbäck/Pite-

Rönnskärsområdet och hela spännvidden i BQI-värden kom med i analyserna. 

Varianskomponenterna förväntas därför ge en någorlunda rättvisande bild av 

mellanårsvariationen. 

 

 

  
Figur 4. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de 

kustkluster från Bottenviken som ingick i analyserna. De övre punkterna visar aritmetiska 

medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall, 

de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden, för 

klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 

 

Samtliga kluster hade signifikant autokorrelation vid en tidslagg på ett år 

(Figur 5). I Råne- och Skelleftebukten avtog autokorrelationen snabbt, medan 

den låg kvar på en hög nivå efter ytterligare två års tidslagg i Kinnbäck/Pite-

Rönnskärsområdet. 
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Figur 5. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslagg på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

Resultaten från variansanalyskomponenterna visade att den mest påtagliga 

variationen förekom på stationsnivå (Tabell 4). Variationen mellan kluster 

antyder också att det är skillnader mellan klustrens medelvärden. 

Mellanårsvariansen var relativt låg i en stor del av analyserna men desto högre 

i andra fall, vilket har sin förklaring i att BQI-värdena var höga i Pite/Rönnskär 

i början av tidsserien för att sedan minska och plana ut under merparten av 

tidsserien. Eftersom varianskomponenterna som är kopplade till station var 

höga krävs många stationer för att kunna reducera klustermedelvärdets 

osäkerhet. Notera att dessa varianskomponenter har räknats fram utifrån de 

enskilda stationernas BQI-värden och inte utifrån klustrens BQI enligt 

bedömningsgrunden. Bedömningsgrundens BQI ger endast ett värde per 

kluster och år, vilket inte enkelt kan användas i variansanalyserna. 

 
Tabell 4. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

1.79 1.05 1.46 1.72 2.07 2.83 

s
2
Y 0.11 0.00 0.01 0.08 0.17 0.40 

s
2
K 0.84 0.00 0.19 0.52 1.14 3.58 

s
2
YK 0.22 0.00 0.00 0.08 0.32 1.10 

s
2
S(K) 1.66 0.33 1.00 1.46 2.08 4.28 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.52 0.62 1.07 1.45 1.89 2.77 

s
2
E 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 
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Den stora variationen mellan stationer i kombination med variansen mellan år 

och variansen hos interaktionen mellan kluster och år försvårar möjligheten att 

upptäcka små trender (Tabell 5, Figur 6). I detta fall tycks det inte hjälpa 

nämnvärt att öka antalet stationer till 30. För att kunna upptäcka trender med 

data från dessa kluster behövs därför trender som överstiger 10 % per år. För 

att komma upp i en statistisk styrka på över 80 % med 10 stationer och årlig 

provtagning krävs att trenden är minst 14 % per år. Det bör dock beaktas att 

data från dessa kluster ger god möjlighet till visuell tolkning av tidsserierna 

(Figur 4) och de mer påtagliga upp och nedgångarna i tidsserierna bör kunna 

tolkas som reella snarare än fel som uppstått på grund av osäkerhet i data. 

Svängningarna i tidsserierna återspeglar mest troligt den interna naturliga 

dynamiken i bottenfaunasamhället till följd av variation i klimatet. 

 
Tabell 5. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 1.79 0.63 0.44 0.15 

10 1.79 0.48 0.39 0.18 

15 1.79 0.43 0.36 0.19 

20 1.79 0.40 0.35 0.20 

25 1.79 0.39 0.35 0.21 

30 1.79 0.38 0.34 0.22 

 

  
 
Figur 6. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 
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Förmågan att påvisar trender blir något bättre i en mer storskalig analys där 

man slår ihop data från samtliga kluster i regionen (Tabell 6), men för att 

komma upp i 80 % statistisk styrka inom 10 år behövs trender på över 8 % per 

år. Möjligheten att påvisa storskaliga trender i kustregionen inom 

havsbassängen förbättras något om man har fler kluster på bekostnad av 

antalet stationer per kluster. Kostnaden med färre stationer per kluster blir att 

medelvärdet per kluster, som i princip skulle kunna representera en 

vattenförekomst, blir osäkrare. 

 
Tabell 6. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 1.79 0.15 0.22 0.45 

10 1.79 0.17 0.23 0.41 

15 1.79 0.19 0.24 0.38 

20 1.79 0.21 0.25 0.35 

25 1.79 0.23 0.27 0.33 

30 1.79 0.24 0.28 0.31 

 

Den rumsliga variationen i BQI-värdena från ett enskilt år var avsevärd, vilket 

innebär att det behövs många stationer för att medelvärdet skall bli någorlunda 

tillförlitligt (Tabell 7, Figur 7). Statusklassificeringen inom Vattendirektivet 

grundar sig inte på områdets medel-BQI i sig utan förenklat uttryckt på baseras 

bedömningen på den nedre gränsen i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall 

kring medelvärdet. Den rumsliga variationens betydelse för denna gräns är 

betydligt mindre än för själva medelvärdet om man beaktar ett enskilt år utan 

att ta hänsyn till mellanårsvariationen. Med 20 stationer utgör till exempel 

variationen (SE’ i Tabell 7) 6 % av klustrets BQI. Dessa 6 % ökar till 48 % när 

man väger in mellanårsvariationen (Tabell 8), vilket innebär att resultatet från 

en riktad provtagningsinsats under ett år för att bedöma en vattenförekomsts 

status kan skilja sig minst det dubbla, nästan ±100 %, beroende på vilket år 

provtagningen genomfördes. En sammanvägd bedömning baserad på 6 års 

data minskar SE’/BQI till ca 17 % om 20 stationer provtas årligen. Med 10 

stationer och årlig provtagning blir motsvarande siffra ca 21 %. Med 

provtagning vartannat år hamnar SE’/BQI för 10 stationer på ca 28 %. Med 

färre än 10 stationer ökar osäkerheten markant i bedömningen. Enda sättet att 

minska osäkerheten ytterligare är att slumpa nya stationer de år proverna tas. 

Nackdelen med den provtagningsstrategin, förutom ökad provtagningskostnad, 

är att möjligheten att upptäcka trender försämras. Man bör dock ha i åtanke att 

en anledning till att procentsatserna är höga för detta kustavsnitt är att BQI-

värdena i sig är väldigt låga, med ett medelvärde kring 1.8.  
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Tabell 7. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 1.79 3.18 0.45 1.04 0.36 

10 1.79 3.18 0.31 1.29 0.14 

15 1.79 3.18 0.26 1.39 0.09 

20 1.79 3.18 0.22 1.45 0.06 

25 1.79 3.18 0.20 1.49 0.05 

30 1.79 3.18 0.18 1.51 0.04 

 

 
Tabell 8. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod.  

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 1.79 3.18 0.45 0.87 0.78 

10 1.79 3.18 0.31 1.08 0.55 

15 1.79 3.18 0.26 1.16 0.51 

20 1.79 3.18 0.22 1.19 0.48 

25 1.79 3.18 0.20 1.22 0.47 

30 1.79 3.18 0.18 1.23 0.47 

 

 

  
Figur 7. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

 

Om man istället uttrycker osäkerheten i absoluta mått finner man att med 20 

stationer och årlig provtagning som i nuvarande program räcker det att BQI-

medelvärdet befinner sig minst ca 0.2 BQI-enheter från den närmast 

underliggande klassgränsen för att statusen skall klassas enligt den ovan 

gränsen med 80 % statistisk styrka. Det torde gå bra att överföra dessa resultat 

till bedömningsgrundens beräkning med 20 percentilen eftersom det är liten 

skillnad mellan den gränsen och den undre gränsen i ett enkelsidigt 
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konfidensintervall (80 %). Med 10 stationer och årlig provtagning blir det 

kritiska avståndet ca 0.34 och med 10 stationer och provtagning vartannat år 

måste klustrets BQI-medelvärde hamna minst 0.5 BQI-enheter ovanför en 

klassgräns för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet 

med den ovanför klassgränsen (Figur 8). 

 

 
Figur 8. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 

 
Variationen i BQI mellan stationer är betydande även inom relativt avgränsade 
områden som 1-2 km2 (Figur 9). BQI-värdet på en enskild station kan därför 
inte förväntas ge en representativ bild av miljön även om arean som varje 
station representerar skulle krympas ned till 1 km2. Stationstätheten i de tre 
klustren ger en genomsnittlig yta på mellan 13 och 54 km2 för varje station. 
Drygt 40 % av de 118 vattenförekomsterna i Bottenviken har en yta som är 
mindre än 13 km2. Med den stationstäthet som finns i de tre klustren skulle det 
motsvara högst 1 station per vattenförekomst i dessa små vattenförekomster. 
Provtagningsstrategin med kluster bygger på principen att medelvärdet är 
representativt för hela klustrets yta. Med tanke på att variationen inte ökar 
påtagligt från 1 km2 till 50 km2 innebär det att för att få samma säkerhet i ett 
BQI för en vattenförekomst på 1-2 km2 behövs lika många stationer som i ett 
område på 50 km2 eller flera 100 km2.  
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Figur 9. Varians mellan BQI från enskilda prov (mörkblå punkter) från närliggande 

stationer där arealen som representeras av stationerna återges på x-axeln. Den 

kumulativa frekvensen av vattenförekomsternas arealer inom havsbassängen visas med 

ljusblå färg. 

Antal taxa 

Totalt fanns 21 registrerade taxa från Råne-Harufjärden, 36 från Kinnbäck och 

9 från Skelleftebukten (Boliden) när data från samtliga stationer och år 

analyserades. Chironomiderna grupperades ihop i denna analys eftersom de 

inte artbestämts alla år. Med fem stationer per kluster blir det förväntade 

antalet taxa endast mellan 3 och 7 per år och kluster. Med 10 stationer per 

kluster blir det förväntade antalet taxa något fler, ca 4-9. En ökning i antalet 

stationer från 5 till 10 stationer ger ca 22-33 % fler taxa, medan en ökning från 

10 till 15 stationer ger en ökning på 10-13 %. Om man ökar antalet stationer 

ytterligare, från 15 till 20 ökar antalet taxa med 6-7 %. Dessa siffror visar att 

kvantitativ provtagning i ett område inte kan ge en rättvisande bild av den 

biologiska mångfalden i hela området utan en enorm provtagningsinsats. 

Däremot är förutsättningarna goda att få en bra beskrivning av 

artsammansättningen på de stationer som ingår i klustren. Med 1 prov per 

station får man i genomsnitt 89 % av arterna ”inom klustret” i samband med 

provtagning ett enstaka år. ”Inom klustret” innebär i detta sammanhang den 

sammanlagda stationsytan för samtliga stationer inom klustret, där 

stationsytan är det avgränsade område på en station där proven tas. Med två 

prover per station ökar andelen till 97 % och med tre prov 99 %. Dessa siffror 

är nästan identiska mellan de olika havsbassängerna och oberoende av om 

stationerna finns längs kusten eller i utsjön. Resonemanget fungerar också över 

tid, t ex att med ett prov per station och år kommer ca 99 % av arterna som 

finns på stationerna inom klustret att finnas representerade om man slår 

samman resultaten från tre års provtagning. På stationsnivå blir antalet arter 

betydligt sämre representerade med enbart ett prov. I genomsnitt fångas ca 50 

% av arterna på stationen i ett enskilt prov, med en spännvid på 44 till 61 % 

mellan 1a och 3e kvartilerna. Med 5 prov erhålls i genomsnitt ca 78 % (72-78) 

av arterna och med 10 prov 88 % (79-94 %). För att fånga 95 % av arterna på en 

station skulle det behövas mellan 20-25 prov per station, viket får anses 

orealistiskt i ett övervakningsprogram. Detsamma gäller vid bedömning av 

ekologisk status inom ramen för Vattendirektivet. Vattendirektivet föreskriver 
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att antalet arter (diversitet) skall finnas med i bedömningen av ekologisk 

status, men frågan är vad antalet arter egentligen säger om statusen i de 

program som används för att bedöma vattenförekomsternas status inom EU. 

Andelen arter som fångas i relation till antalet prov på en station varierade en 

del mellan olika kluster, men skillnaderna var inte anmärkningsvärda. 

Medelvärdena som angivits ovan fungerar därför bra som riktmärken i 

diskussionen om hur stor vikt man bör lägga på antalet arter i själva 

bedömningsgrunden. Ett sätt att minska osäkerheten i statusbedömningen till 

följd av artantalet vore att använda antal arter per kluster och infoga det efter 

att BQI (utan artantalsfaktorn) räknats fram för klustret. Det 

tillvägsgångssättet vore direkt applicerbart om alla kluster har lika många 

stationer. Om antalet stationer varierar måste artantalet justeras för antalet 

stationer eftersom antalet arter generellt ökar med antalet stationer.  

 

 

  
Figur 10. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

Det genomsnittliga antalet taxa per prov är generellt en stabil variabel. De 

vanligaste arterna finns för det mesta med i proven medan arter med lägre 

tätheter bidrar till osäkerheten och även till eventuell förekomst av 

mellanårsvariation i antalet taxa. När någon av de ovanliga arterna ökar i täthet 

kommer de att komma med i flera prov. Invasion av nya arter bidrar till en 

ökning av antalet arter i de fall de etablerar sig och ökar i täthet. 

Havsborstmasken Marenzelleria är ett exempel på en art som etablerat sig i 

stora delar av Östersjösystemet. Den har dock inte blivit speciellt vanlig på den 

svenska sidan av Bottenviken och ger därför inte något nämnvärt utslag antalet 

taxa per station (prov). Den ökande trend som observeras i Råne-Harufjärden 

är en följd av att vitmärlorna börjar återhämta sig efter nedgången sedan 
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mitten av 90-talet (Figur 11). Vitmärlornas nedgång i början av tidsserien 

kompenserades av ökande antal chironomider, vilket balanserade antal taxa 

per prov.  

 

 

  
Figur 11. Variation över tiden i antal taxa per station (prov) i de kustkluster från 

Bottenviken som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och 

linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 

Sammantaget var mellanårsvariansen, den gemensamma komponenten för de 

tre klustren, i antal taxa mycket låg och utvecklingen mellan de tre klustren 

skiljde sig inte heller markant (Tabell 9). Dessa egenskaper gör det möjligt att 

upptäcka trender givet att tillräckligt många stationer provtas regelbundet. Det 

genomsnittliga antalet taxa skiljde sig en del mellan klustren (s2
K), men den 

mest påtagliga variationen fanns mellan stationer. Den höga variansen mellan 

och inom stationer kan ge en betydande osäkerhet i klustermedelvärdets 

skattning, vilket dock kan åtgärdas genom att provta det antal stationer som 

behövs för att uppnå önskad precision i medelvärdet.  

 
Tabell 9. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

2.36 1.71 2.12 2.36 2.60 3.06 

s
2
Y 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.13 

s
2
K 1.40 0.00 0.50 1.12 2.01 4.44 

s
2
YK 0.05 0.00 0.00 0.02 0.08 0.26 

s
2
S(K) 2.29 0.58 1.38 2.08 3.04 4.98 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.93 0.50 0.72 0.90 1.12 1.52 

s
2
E 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
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Möjligheten att kunna upptäcka trender utöver den variation som finns mellan 

år i det analyserade data är medelmåttiga för ett enskilt kluster. En 

femprocentig årlig förändring kan upptäckas med drygt 60 % statistisk styrka 

inom 10 år om man har 10 stationer med årlig provtagning i klustret (Tabell 

10). De nu gående programmen har 20 stationer vilket ger en statistisk styrka 

på 76 %. Om man vill komma upp över 80 % i styrka skulle det behövas 25-30 

stationer. Om man räknar bort perioden med ökande antal taxa med 

argumentet att det är den typen av trender man vill kunna upptäcka kommer 

styrkan i ovanstående analyser att bli något högre eftersom de variansanalyser 

som baserades på dessa data bidrar till den initiala nedgången i de kumulativa 

fördelningarna som visas i Figur 12.  

 
Tabell 10. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 2.36 0.26 0.22 0.45 

10 2.36 0.17 0.18 0.62 

15 2.36 0.14 0.16 0.71 

20 2.36 0.13 0.15 0.76 

25 2.36 0.12 0.14 0.79 

30 2.36 0.11 0.14 0.81 

 

  
Figur 12. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av analyserna som resulterade i högre statistisk styrka än den 

som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Kapaciteten att upptäcka trender i antal taxa på bassängsnivå i kustzonen är 

betydligt bättre än för ett enskilt kluster och den statistiska styrka blir något 

högre om man väljer en provtagningsstrategi med fler kluster på bekostnad av 

antalet stationer per kluster (Tabell 11). Om man väger dessa resultat mot 

möjligheten att upptäcka en trend för ett enskilt kluster framstår inte 5 
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stationer per kluster som någon lämplig strategi. Det är på gränsen att 10 

stationer per kluster skall fungera i denna region för denna variabel. 

 
Tabell 11. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 
stationer Medel 

Mellanårs-
variation CV Stat. styrka 

5 2.36 0.05 0.09 0.99 

10 2.36 0.05 0.10 0.99 

15 2.36 0.06 0.10 0.98 

20 2.36 0.06 0.10 0.97 

25 2.36 0.06 0.11 0.96 

30 2.36 0.07 0.11 0.95 

 

Om man dessutom beaktar den rumsliga aspekten framstår behovet av flera 

stationer ännu tydligare. För att komma ned på en rimlig kvot på SE/medel, 

helst under 0.15 hamnar man på minst 25 stationer per kluster för resultaten 

från ett enskilt år (Tabell 12). I den analysen togs endast hänsyn till den 

mätbara variationen, dvs mellanårsvariationen finns inte med i dessa resultat. 

För att resultaten från ett enskilt år skall kunna betraktas som representativt 

för till exempel en sexårsperiod måste mellanårsvariationen inkluderas i 

osäkerheten. Detta göra att osäkerheten ökar ytterligare och inte ens 30 

stationer per kluster skulle kunna få ned kvoten för SE/medel under 0.15 

(Tabell 13). 

 
Tabell 12. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 2.36 3.23 0.34 0.94 

10 2.36 3.23 0.24 0.54 

15 2.36 3.23 0.20 0.42 

20 2.36 3.23 0.17 0.36 

25 2.36 3.23 0.15 0.31 

30 2.36 3.23 0.14 0.28 
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Tabell 13. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 2.36 3.31 0.36 1.00 

10 2.36 3.31 0.27 0.61 

15 2.36 3.31 0.23 0.49 

20 2.36 3.31 0.21 0.43 

25 2.36 3.31 0.19 0.40 

30 2.36 3.31 0.18 0.37 

 

Dessa resultat varierade mellan de olika analyserna i bootstrappen, men det var 

få analyser som hamnade på en kvot för SE/medel på under 0.15 och speciellt 

så när mellanårsvariationen inkluderades (Figur 13). 

 

  
Figur 13. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på antal 

arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och 

B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

Totalbiomassa 

Den genomsnittliga totalbiomassan per kvadratmeter i de tre klustren var 

mycket låg i Bottenvikens kustområde (Figur 14). De högsta nivåerna 

uppmättes i Kinnbäcksklustret där totalbiomassan som högst hamnade kring 

ca 0.65 g per kvadratmeter. Totalbiomassan var högst i början av perioden men 

de fyra första åren ingick inte i analysen eftersom det inte fanns någon 

provtagning i Skelleftebukten utanför Rönnskärsverken under dessa år. Det 

finns en antydan till samvariation över tiden mellan de tre klustren och den 

variationen fångas upp i varianskomponenten mellanårsvarians. 

Konfidensintervallens storlek visar den rumsliga variationen och en del av 

förklaringen till att intervallen var större för Kinnbäcksområdet beror på att 

totalbiomassan var genomgående högre där i kombination med att några av 

stationerna fanns på betydligt mer produktiva bottnar än vad som provtagits i 

de övriga områdena. Någon enkel förklaring till den åtminstone initialt 

nedåtgående trenden finns inte, men den uppträder under en period när 

bottenfaunasamhället i stort förändrades i hela Bottniska viken. 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

31 

 

  
Figur 14. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov). Punkterna visar 

aritmetiska medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar 

vilka år som ingick i variansanalyserna. 

 

Flera av varianskomponenterna var påtagligt höga, variansen mellan kluster 

samt mellan stationer och som interaktion mellan år och station. Det sist-

nämnda antyder att utvecklingen på de enskilda stationerna inte samvarierade 

fullt ut. En av förklaringarna till den höga variansen mellan stationer är att det 

är vanligt med prov utan fauna eller med enstaka djur i denna del av Östersjön. 

Frånvaron av djur beror inte i första hand på ansträngda syreförhållanden utan 

är snarare en följd av mycket låg produktion. De låga biomassorna gör att 

enstaka djur gör stor procentuell skillnad i totalbiomassan.  

 

 
Tabell 14. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

-3.88 -4.76 -4.18 -3.87 -3.58 -3.03 

s
2
Y 0.10 0.00 0.00 0.04 0.16 0.46 

s
2
K 1.73 0.00 0.38 1.39 2.77 5.25 

s
2
YK 0.17 0.00 0.00 0.06 0.27 0.81 

s
2
S(K) 3.09 0.84 2.00 3.04 4.01 5.93 

s
2
YS(K)+s

2
E 2.72 1.56 2.26 2.69 3.14 4.11 

s
2
E 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
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Överlag var mellanårsvariationen i de tre klustren hög vilket innebär att 

möjligheten att upptäcka trender är låg. Förutsättningen att påvisa trender i 

totalbiomassan med hjälp av data från ett enskilt kluster skulle inte heller 

förbättras nämnvärt även om antalet stationer ökas från 20 till 30 (Tabell 15, 

Figur 15).  

 
Tabell 15. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 -3.88 0.81 0.90 0.14 

10 -3.88 0.54 0.74 0.18 

15 -3.88 0.45 0.67 0.21 

20 -3.88 0.40 0.64 0.22 

25 -3.88 0.38 0.61 0.24 

30 -3.88 0.36 0.60 0.25 

 

 

  
 
Figur 15. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Förmågan att upptäcka en storskalig trend i Bottenvikens kustområde blir 

något bättre än för de enskilda klustren (Tabell 16). Den provtagningsstrategi 

som ger bästa möjligheten att upptäcka en sådan trend är att fördela 

stationerna på flera kluster med relativt få, fem, stationer per kluster.  
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Tabell 16. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 -3.88 0.16 0.40 0.48 

10 -3.88 0.17 0.42 0.45 

15 -3.88 0.19 0.43 0.42 

20 -3.88 0.20 0.45 0.40 

25 -3.88 0.22 0.46 0.37 

30 -3.88 0.23 0.48 0.36 

 

 

Med fem stationer per kluster blir däremot den rumsliga osäkerheten i 

klustermedelvärdena mycket stor (Tabell 17, Figur 16). Om man dessutom 

inkluderar den tidsmässiga naturliga variationen ökar osäkerheten ytterligare 

(Tabell 18). Försämringen i skattningen av totalbiomassan per kluster är 

betydligt mer påtaglig än förbättringen i möjligheten att påvisa storskaliga 

trender om man minskar antalet stationer per kluster. 

 

 
Tabell 17. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SE är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 -3.88 5.81 1.08 2.99 

10 -3.88 5.81 0.76 1.72 

15 -3.88 5.81 0.62 1.33 

20 -3.88 5.81 0.54 1.13 

25 -3.88 5.81 0.48 1.00 

30 -3.88 5.81 0.44 0.90 

 

 
Tabell 18. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 -3.88 6.08 1.20 3.32 

10 -3.88 6.08 0.92 2.09 

15 -3.88 6.08 0.81 1.74 

20 -3.88 6.08 0.75 1.57 

25 -3.88 6.08 0.71 1.46 

30 -3.88 6.08 0.68 1.39 
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Figur 16. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

Förslag till framtida dimensionering 

Trots 20 stationer per kluster i kustzonen i Bottniska viken är osäkerheten i 

områdesmedelvärdena för de mest strandnära områdena REG6 och REG8 

relativt stor. Det är svårt att motivera en förändring av provtagningsstrategin 

som föranleder färre stationer per kluster pga stor variation i BQI över tiden 

och med tidvis mycket låga värden. Minst 10 stn behövs för att få någorlunda 

täckning av antalet arter medan möjligheterna att kunna uttala sig om 

förändringar i totalbiomassan framstår som mycket liten oavsett vilken 

provtagningsstrategi som tillämpas. 

 

För denna region skulle miljöuppföljningen med hjälp av bottenfauna kunna 

förbättras något om man slumpar nya stationer varje enskilt provtagningsår 

inom Vattendirektivets sexårscykel. En sådan strategi skulle dock göra det 

ännu svårare att upptäcka trender eftersom en del av den rumsliga variationen 

då även hamnar som mellanårsvariation. Ett sätt att reducera det problemet 

vore att inom varje sexårscykel återbesöka de stationer som besöktes i 

föregående sexårscykel, dvs ett rullande program med omtag av samma 

stationer. En nackdel med att övergå till denna typ av provtagningsstrategi i 

Bottenviken är att man skulle få olika provtagningsstrategier i olika delar av 

Östersjösystemet. Även om man skulle välja att byta provtagningsstrategi i 

Bottenvikens kustregion kvarstår dilemmat att statusbedömingen av 

vattenförekomsterna i regionen blir fortsatt resurskrävande. Det finns därför 

ett mycket stort behov av en översyn av bedömningsgrunden för bottenfauna 

för att kunna hantera det lågproduktiva och artfattiga system som Östersjön, 

speciellt de norra delarna, utgör. 

 

Utifrån ovanstående problematik är det svårt att ge ett entydigt förslag till 

dimensionering av provtagningsprogram för kustområdet i Bottenviken. En 

övergång till provtagning vartannat år på 10 stationer skulle inte fungera 

speciellt bra i detta område med den bedömningsgrund som finns i dag. 

Samtidigt kan man argumentera för att det kommer att det behöver utvecklas 

ett nytt BQI för Östersjön som även löser de problem som dagens BQI dras 

med i Bottenvikens kustområde. Ett nytt BQI måste nödvändigtvis vara mindre 
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känsligt för arternas abundansfluktuationer och även vara förknippat med 

mindre rumslig osäkerhet för att kunna ersätta nuvarande BQI. Ett nytt BQI 

behöver dock godkännas och införlivas i förvaltningen innan 

statusbedömningar kan göras. En omläggning av dagens provtagningsprogram 

i Bottenvikens kustområden med omedelbar verkan skulle därför riskera att 

hamna i ytterligare en bedömningsomgång där det gamla BQI fortfarande 

gäller. Med det scenariot behöver klassgränserna justeras ned i Bottenviken 

inför nästa bedömningsomgång eftersom den naturliga mellanårsvariationen 

ger utrymme för betydligt lägre BQI-värden än dagens god-måttlig gräns. 

Bottenviken – utsjö 

Tre kluster från Bottenvikens utsjöområde ingick i analyserna; Malören, Pite-

Rönnskär och Bjuröklubb (Figur 17, Tabell 19). Samtliga kluster hade data från 

10 stationer under perioden 1995 till 2012. Klustren täcker arealer mellan ca 

1500 och 2700 km2. 

 

 

 
Figur 17. Geografisk fördelning av de tre kluster från Bottenvikens utsjöområde som ingick 

i analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 

Tabell 19. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustret har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

NAT5, opensea, Bjuröklubb 10 1567 157 

NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 10 1451 145 

NAT7, opensea, Malören 10 2691 269 
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BQI 

De genomsnittliga BQI-värdena per station för klustren var betydligt högre än 

de i kustregionen. Tidsserierna uppvisade samstämmig fluktuerande dynamik 

vilket i mångt och mycket återspeglar antalsvariationerna hos vitmärla som 

totalt dominerar faunan i dessa områden (Figur 18). På samma sätt som i 

kustregionen uppvisade medelvärdenas variation över tiden genomgående hög 

autokorrleation med en tidslagg på ett år (Figur 19). Autokorrelationen med ett 

års lagg i tidsserien från Malören var dock inte signifikant. 

 

 

 

  
Figur 18. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de kluster 

från öppet hav i Bottenviken som ingick i analyserna. De övre punkterna visar aritmetiska 

medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall, 

de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden, för 

klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 
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Figur 19. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

 

Den tydliga samvariationen mellan de tre klustren återspeglades även i en 

mycket låg varians för interaktionstermen mellan år och kluster medan 

mellanårsvariansen var betydande (Tabell 20). Medelvärdena för de tre 

klustren låg på ungefär samma nivå och variansen mellan kluster var därför 

låg. Variansen mellan stationer var mycket lägre än den som uppmättes för 

stationerna i kustregionen. 

 
Tabell 20. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

4.75 4.18 4.47 4.79 5.00 5.27 

s
2
Y 0.18 0.02 0.11 0.17 0.24 0.45 

s
2
K 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.26 

s
2
YK 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.14 

s
2
S(K) 0.40 0.00 0.17 0.34 0.59 1.06 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.20 0.78 1.03 1.20 1.35 1.63 

s
2
E 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 

Trots en påtaglig mellanårsvariation framstår möjligheterna som goda att 

kunna påvisa även små trender med hjälp av data från ett enskilt kluster 

(Tabell 21, Figur 20). För dagens program med 10 stationer per kluster och 

årlig provtagning är den statistiska styrkan drygt 90 procent att kunna 

upptäcka en linjär trend på 5 % per år inom en tioårsperiod. 
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Tabell 21. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 4.75 0.44 0.14 0.81 

10 4.75 0.32 0.12 0.91 

15 4.75 0.28 0.11 0.94 

20 4.75 0.26 0.11 0.95 

25 4.75 0.25 0.11 0.96 

30 4.75 0.24 0.10 0.97 

 

  
 
Figur 20. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Möjligheten att kunna upptäcka en årlig trend på 5 % på bassängsnivå påverkas 

inte nämnvärt av att omfördela stationer för att få tillstånd fler kluster (Tabell 

22). Orsaken till varför det inte skulle bli öka möjlighet att upptäcka storskaliga 

trender med fler kluster är den stora samvariationen mellan klustren. 

 
Tabell 22. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 4.75 0.21 0.10 0.98 

10 4.75 0.21 0.10 0.98 

15 4.75 0.21 0.10 0.98 

20 4.75 0.21 0.10 0.98 

25 4.75 0.21 0.10 0.98 

30 4.75 0.21 0.10 0.98 
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Utsjöområdet ter sig betydligt mer homogent än kustregionen vilket märks i 

den låga rumsliga variationen samt i den låga differensen mellan medelvärdet 

för BQI inom klustret och klustrets BQI enligt bedömningsgrunden (Tabell 23, 

Figur 21). Osäkerheten i BQI förblir också relativt låg även när hänsyn tas till 

den naturliga variationen mellan år (Tabell 24). Osäkerheten i 

bedömningsgrundens BQI blir dessutom lägre än osäkerheten i klustrens 

medel-BQI. 

 
Tabell 23. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 4.75 1.60 0.12 4.21 0.06 

10 4.75 1.60 0.08 4.39 0.03 

15 4.75 1.60 0.07 4.46 0.02 

20 4.75 1.60 0.06 4.50 0.01 

25 4.75 1.60 0.05 4.53 0.01 

30 4.75 1.60 0.05 4.55 0.01 

 

 
Tabell 24. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 4.75 1.60 0.12 4.06 0.13 

10 4.75 1.60 0.08 4.21 0.11 

15 4.75 1.60 0.07 4.26 0.11 

20 4.75 1.60 0.06 4.29 0.11 

25 4.75 1.60 0.05 4.30 0.11 

30 4.75 1.60 0.05 4.31 0.11 

 

 

  
Figur 21. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Det kritiska avståndet mellan klustrets BQI-medelvärde och den närmast 

underliggande klassgränsen är ungefär detsamma som i kustregionen om man 

jämför provtagningsstrategin med 20 stationer årligen under 6 år, dvs drygt 0.2 

BQI-enheter. Anledningen till likeheten i dessa resultat är att 

mellanårsvariationen var större i Bottenvikens utsjö än i kustregionen där den 

rumsliga variationen var större. Med 10 stationer årligen eller vartannat år blir 

det kritiska avståndet 0.28 respektive 0.4 vilket är något mindre än i kustzonen 

(Figur 22).  

 

 
Figur 22. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 
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Antal taxa 

Totalt fanns 9 registrerade taxa i Bjuröklubbsklustret, 6 i Pite-

Rönnskärsklustret och 4 i klustret vid Malören. Flera av dessa förekom i 

mycket låga tätheter eftersom det förväntade antalet taxa med 5-10 stationer i 

dessa kluster var färre än tre (Figur 23).  

 

 

  
Figur 23. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

 

Medelantalet taxa per prov varierade mellan ett och två taxa per prov under 

merparten av tidsserierna från de tre klustren. Antalet steg något från och med 

2003 i klustret vid Malören beroende på att Marenzelleria återfinns 

regelbundet i området sedan 2003, om än i låga tätheter. En reflektion kring 

detta resultat, som inte har med utvärderingen av provtagningsstrategin att 

göra, är att frånvaron av Marenzelleria i de mer sydliga klustren i Bottenvikens 

utsjö antyder att Marenzelleria vid Malören rekryteras via strömmarna från 

den finska sidan och att någon påtaglig reproduktion ännu inte kommit igång 

på den svenska sidan i Bottenviken. 
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Figur 24. Variation över tiden i antal taxa per station (prov) i de kluster från öppet hav i 

Bottenviken som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och 

linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 

 

Nästan all variation i antalet taxa per prov härrörde från skillnad mellan och 

inom stationer (Tabell 25). Det innebär att det främst är antalet stationer som 

avgör konfidensintervallets storlek när det gäller antal taxa i dessa områden. 

 

 
Tabell 25. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

1.41 1.21 1.30 1.38 1.52 1.68 

s
2
Y 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 

s
2
K 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 

s
2
YK 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 

s
2
S(K) 0.09 0.00 0.03 0.07 0.13 0.25 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.21 0.14 0.19 0.21 0.24 0.29 

s
2
E 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
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Möjligheten att upptäcka trender i ett enskilt kluster är relativt god i dagens 

program så länge man tar årliga prov från 10 stationer eller fler (Tabell 26). 

 

 
Tabell 26. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 1.41 0.06 0.17 0.65 

10 1.41 0.04 0.14 0.83 

15 1.41 0.03 0.12 0.90 

20 1.41 0.03 0.11 0.94 

25 1.41 0.02 0.11 0.95 

30 1.41 0.02 0.11 0.96 

 

 

  
 
Figur 25. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt kluster. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Med tre kluster om vardera 10 stationer är den statistiska styrka ca 98 % att 

kunna upptäcka en femprocentig årlig trend inom 10 år. Denna styrka 

förändras inte nämnvärt om man ändrar fördelningen av de totalt 30 prov som 

insamlas årligen mellan olika kombinationer av stationer och kluster (Tabell 

27). Två kluster med vardera 10 stationer och årlig provtagning ger en styrka på 

drygt 95 %. Om man däremot övergår till provtagning vartannat år med två 

kluster och 10 stationer per kluster krävs längre tid för att kunna upptäcka 

samma storlek på trenden, alternativt behövs en kraftigare trend. För att 

upptäcka en femprocentig årlig trend med minst 80 styrka med den typen av 

provtagningsstrategi behövs 11 år med provtagning första och sista året i 11-

årsserien. 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

44 

Tabell 27. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 30 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 1.41 0.02 0.09 0.99 

10 1.41 0.02 0.10 0.98 

15 1.41 0.02 0.10 0.98 

20 1.41 0.02 0.10 0.97 

25 1.41 0.02 0.10 0.97 

30 1.41 0.02 0.11 0.96 

 

 

Den rumsliga variationen i antalet taxa per prov var inte heller förknippad med 

någon omfattande osäkerhet, givet att man har 10 eller fler stationer per 

kluster. Frånvaron av mellanårsvariation gör också att det konfidensintervall 

som beräknas direkt från data kan ses som representativt för mer än ett enskilt 

år (Tabell 28, Tabell 29, Figur 26). 

 

 
Tabell 28. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna) och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 1.41 0.30 0.17 0.48 

10 1.41 0.30 0.12 0.28 

15 1.41 0.30 0.10 0.22 

20 1.41 0.30 0.09 0.18 

25 1.41 0.30 0.08 0.16 

30 1.41 0.30 0.07 0.15 

 

Tabell 29. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna) och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 1.41 0.32 0.19 0.54 

10 1.41 0.32 0.15 0.34 

15 1.41 0.32 0.13 0.28 

20 1.41 0.32 0.12 0.26 

25 1.41 0.32 0.12 0.24 

30 1.41 0.32 0.11 0.23 
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Figur 26. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på antal 

arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och 

B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

Totalbiomassa 

Till skillnad mot BQI och antalet taxa per prov var totalbiomassan mycket 

variabel både över tiden och inom kluster (Figur 27). En förklaring till den 

variationen är den låga tätheten i kombination med den utbredda förekomsten 

av ishavsgråsugga (Saduria entomon). Den genomsnittliga vikten på en enskild 

ishavsgråsugga varierade mellan 0.0001 och drygt 12 g i data från Östersjön. 

Närvaro eller frånvaro av en individ av ishavsgråsugga kan därför göra 

storskillnad på totalbiomassan i ett prov när biomassan i övrigt är låg. 

 

 

 

  
Figur 27. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov). Punkterna visar 

aritmetiska medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar 

vilka år som ingick i variansanalyserna. 
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Trots den till synes slumpmässiga variationen i tidsserierna fanns en 

samvariation i totalbiomassan som resulterade i en relativt hög mellanårs-

varians (Tabell 25). Det fanns även en del skillnader i totalbiomassan mellan 

klustren som inte framgår särskilt tydligt i figurerna ovan i och med att 

figurerna inte visas med Log-skala. Utöver denna typ av variation tycks den 

största variationen finnas på stationsnivå vilket gör att säkerheten i klustrets 

medelvärde kan ökas antingen genom att ta fler prover per station eller genom 

att ta fler stationer per kluster. 

 

 
Tabell 30. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

-1.94 -2.41 -2.18 -1.93 -1.77 -1.31 

s
2
Y 0.25 0.07 0.17 0.24 0.31 0.48 

s
2
K 0.19 0.00 0.06 0.14 0.27 0.61 

s
2
YK 0.08 0.00 0.00 0.04 0.12 0.36 

s
2
S(K) 0.19 0.00 0.03 0.14 0.32 0.62 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.90 0.42 0.64 0.84 1.10 1.77 

s
2
E 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

 

 

Den sammanlagda effekten av variationen gör att möjligheterna är små att 

kunna upptäcka trender på 10 % per år (Tabell 31, Figur 28). För att komma 

upp över 80 % statistisk styrka behövs en trend på drygt 25 % per år i tio års tid 

med 10 stationer.  

 

 
Tabell 31. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog 

Stat. 

styrka 

5 -1.94 0.51 0.71 0.19 

10 -1.94 0.42 0.65 0.22 

15 -1.94 0.39 0.62 0.23 

20 -1.94 0.37 0.61 0.24 

25 -1.94 0.36 0.60 0.25 

30 -1.94 0.36 0.60 0.25 

 

 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

47 

  
Figur 28. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Det verkar inte göra någon större skillnad på möjligheten att upptäcka en 

storskalig trend i totalbiomassa i Bottenvikens utsjöområde beroende på hur 

man allokerar resurserna (30 stationer) mellan kluster. Den statistiska styrkan 

att upptäcka en storskalig trend på 10 % per år kommer inte upp i 30 % med en 

provtagningsinsats på 30 stationer per år (Tabell 32). 

 

 
Tabell 32. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 30 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 -1.94 0.29 0.54 0.29 

10 -1.94 0.30 0.55 0.28 

15 -1.94 0.32 0.56 0.27 

20 -1.94 0.33 0.57 0.26 

25 -1.94 0.34 0.59 0.26 

30 -1.94 0.36 0.60 0.25 

 

 

Även den rumsliga osäkerheten är stor, vilket ger betydande konfidensintervall 

kring medelvärdena (Tabell 33, Tabell 34, Figur 27, Figur 29). Ett sätt att 

minska osäkerheten i totalbiomassan är att antingen utesluta 

ishavsgråsuggorna ur analyserna, alternativt transformera bidraget för varje art 

så att ishavsgråsuggornas biomassa viktas ned. Ishavsgråsuggornas exoskelett 

kan liknas vid musslornas skal och en omräkning till ”skalfri” vikt skulle 

eventuellt kunna minska variationen i data. Några sådana alternativa 

beräkningar har inte gjorts i denna rapport. 
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Tabell 33. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SELog är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SELog 95 % KI 

5 -1.94 1.09 0.47 1.30 

10 -1.94 1.09 0.33 0.75 

15 -1.94 1.09 0.27 0.58 

20 -1.94 1.09 0.23 0.49 

25 -1.94 1.09 0.21 0.43 

30 -1.94 1.09 0.19 0.39 

 

Tabell 34. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SELog är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SELog 95 % KI 

5 -1.94 1.42 0.74 2.05 

10 -1.94 1.42 0.66 1.49 

15 -1.94 1.42 0.63 1.36 

20 -1.94 1.42 0.62 1.29 

25 -1.94 1.42 0.61 1.26 

30 -1.94 1.42 0.60 1.23 

 

 

  
Figur 29. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

 

Förslag till framtida dimensionering 

Till skillnad från kustområdet i Bottenviken var förhållandena relativt 

homogena i utsjöområdet med goda möjligheter att använda sig av BQI och 

antalet arter för att uttala sig om såväl tidsmässiga som rumsliga förändringar 
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med hjälp av 10 stationer per kluster. För dessa variabler skulle det dessutom 

räcka med två kluster om 10 stationer vardera i utsjöområdet. Den höga 

autokorrelationen med ett års tidslagg antyder också att det skulle vara möjligt 

att ta prover vartannat år. En omställning till provtagning vartannat år innebär 

dock att det skulle ta längre tid att upptäcka trender eftersom antalet 

observationer i en tidsserie har stor betydelse för den statistiska styrkan och 

vilken storlek på trender som kan upptäckas. En övergång till provtagning 

vartannat år utan kompensation med utökat antal kluster skulle ge en påtaglig 

försämring av nuvarande program. Även om det var stor samvarieration mellan 

klustren under den analyserade tidsperioden finns det ingen garanti att 

bottenfauna i hela utsjöområdet i Bottenviken samvarierar även i 

fortsättningen. För att försäkra sig om att resultaten från utsjön ger en 

rättvisande bild av vad som händer är det motiverat att provta fyra kluster av 

vilka två tas jämna år och två under udda år. Det innebär att de tre kluster som 

finns kan användas, men att ytterligare ett kluster etableras. Det nya klustret 

etableras förslagsvis mellan norra änden på Holmöarna och Bjuröklubb, en bra 

bit från kusten för att komma ifrån de hårda bottnarna. Med en sådan 

omläggning frigörs resurser för provtagning på 20 stationer vartannat år i 

vattenförekomsterna i kustzonen. 
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Bottenhavet – kust 

Åtta kluster från detta område ingick i analyserna, se Tabell 35 och Figur 30. 

Fyra av dessa utgörs av recipienter och det är provtagningen i dessa kluster 

som avgränsade tidsperioden för analys, 2003-2011. Resultat från 2008 utgick 

ur analysen eftersom något av områdena inte provtogs detta år. I och med att 

perioden före 2003 inte kom med i analysen hamnade merparten av 

vitmärlekraschen utanför analysen. Det hade även varit motiverat att utesluta 

den delen av tidsserien även om det funnits data från alla områden eftersom 

kraschen får ses som en ”ovanlig” händelse som inte bör räknas in i den 

naturliga mellanårsvariationen. De olika klustren varierar mycket i storlek, från 

det minsta i Yttre Fjärden (27 km2) till det största vid Holmöarna (1057 km2). 

 

 

 
Figur 30. Geografisk fördelning av de åtta kluster från Bottenhavets kustområde som 

ingick i analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 

Tabell 35. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustret har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

Holmön 9 1057 117 

NAT1, coast, Norrbyn 21 517 25 

REG2, coast, N Söderhamn 20 313 16 

REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 20 491 25 

Sandarnesfjärden 5 83 17 

Norrsundet 5 92 18 

Vallviksfjärden 8 141 18 

Yttre Fjärden 6 27 5 
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BQI 

Medelvärdena för klustrens BQI skiljde sig en del mellan kluster men 

utvecklingen var relativt stabil och likartad över tid utom möjligen utanför 

Söderhamn där en nedåtgående trend kan skönjas (Figur 31). Den kraftiga och 

plötsliga minskningen av vitmärla slår igenom i klustrens BQI-värden fram till 

2003. Minskningen började i norr och spred sig sedan söderut allt eftersom. 

Om man granskar tidsserierna ser det nästan ut som om vitmärlorna från norra 

delen spred sig söderut så att tätheten söderut ökade markant för att därefter 

avta. Den hypotes som varit mest trolig för att förklara vitmärlornas 

”försvinnande” har med födobrist att göra, vilket inte motsäger att vitmärlorna 

skulle sprida sig söderut med havsströmmarna om förhållandena norröver 

försämrades påtagligt. Faktum är att man skulle förvänta sig att djuren 

försöker hitta områden med bättre förhållanden om miljön de lever i blir 

ogynnsam. Med den begränsade rörlighet vitmärlorna har blir havsströmmarna 

helt avgörande för en spridning bort från ”hemmamiljön”. 
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Figur 31. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de 

kustkluster i Bottenhavet som ingick i analyserna. De övre punkterna visar aritmetiska 

medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall, 

de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden, för 

klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 

Autokorrelationen i klustren med de längre tidsserierna uppvisade en 

betydande komponent med en tidslagg på ett år (Figur 32), precis som i 

Bottenviken. I de kortare tidsserierna inte påtaglig, utom i Yttre Fjärden. De 

kortare tidsserierna uppvisade inte någon större variation över tiden vilket 

innebär att det inte finns några signaler att följa upp för att kunna fånga upp 

autokorrelationen. Det innebär dock inte att det inte finns någon 
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autokorrelation i dessa områden. Trögheten i bottenfaunasamhället borde vara 

likartad i alla områden. 

 

  

  

  

  
Figur 32. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

Mellanårsvariansen var negligerbar medan variansen mellan kluster och 

variansen för interaktionen mellan år och kluster var mer påtagliga (Tabell 36). 

Den största variationen fanns dock mellan och inom station. Sammantaget 

innebär det att möjligheterna att kunna upptäcka trender är relativt goda 

medan säkerheten i områdesmedelvärdena blir låg. 
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Tabell 36. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

 �̅� 3.56 3.23 3.44 3.56 3.67 3.87 

s
2
Y 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08 

s
2
K 0.26 0.00 0.05 0.20 0.40 0.92 

s
2
YK 0.21 0.09 0.16 0.21 0.26 0.38 

s
2
S(K) 1.85 1.02 1.53 1.84 2.15 2.74 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.40 1.02 1.25 1.39 1.55 1.84 

s
2
E 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

 

 

Möjligheten att kunna upptäcka en årlig trend på 5 % är relativt god inom de 

regionala och nationella klustren med 20 stationer och årlig provtagning 

(Tabell 37). Med 10 stationer och årlig provtagning försämras möjligheterna 

och ännu mera om man går ner till 5 stationer per kluster. Trendkapaciteten 

ökar dock markant för tioprocentiga trender, då även 5 stationer per kluster ger 

hög statistisk styrka (Figur 33). Det är alltså stor skillnad på att kunna 

upptäcka 5 respektive 10 % trender, vilket återspeglas i att man uppnår 80 % 

styrka att kunna påvisa 6 % trender med 10 stationer inom en tioårsperiod. 

 

 
Tabell 37. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 3.56 0.51 0.20 0.51 

10 3.56 0.37 0.17 0.64 

15 3.56 0.33 0.16 0.70 

20 3.56 0.30 0.15 0.73 

25 3.56 0.29 0.15 0.75 

30 3.56 0.28 0.15 0.76 
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Figur 33. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Storskaliga trender kan upptäckas även för mycket små förändringar per år. En 

årlig trend på 3 % per år kan till exempel fångas upp inom en tioårsperiod av 6 

kluster med 10 stationer i vardera med 86 % statistisk styrka. Storskaliga 

trender i Bottenhavets kustområden upptäcks lättare av många kluster med få 

stationer än vice versa (Tabell 38). 

 

 
Tabell 38. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 3 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 3.56 0.06 0.07 0.93 

10 3.56 0.08 0.08 0.86 

15 3.56 0.10 0.09 0.78 

20 3.56 0.11 0.09 0.71 

25 3.56 0.13 0.10 0.65 

30 3.56 0.15 0.11 0.59 

 

 

Trots den relativt stora variationen mellan och inom stationer framstår den 

rumsliga osäkerheten som låg, i de fall man har minst 10 stationer per kluster 

(Tabell 39, Figur 34). Osäkerheten mäts här som kvoten mellan standard error 

och medelvärdet. Med motsvarande standard error blir därför osäkerheten 

lägre när medelvärdet är högre. Den låga mellanårsvariationen gör att ett 

medelvärde från ett enskilt år också i stor utsträckning blir representativt för 

omkringliggande år (Tabell 40). 
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Tabell 39. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 3.56 3.25 0.23 2.80 0.13 

10 3.56 3.25 0.16 3.05 0.06 

15 3.56 3.25 0.13 3.15 0.04 

20 3.56 3.25 0.11 3.21 0.03 

25 3.56 3.25 0.10 3.25 0.02 

30 3.56 3.25 0.09 3.27 0.02 

 

 
Tabell 40. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 3.56 3.25 0.23 2.67 0.23 

10 3.56 3.25 0.16 2.90 0.18 

15 3.56 3.25 0.13 2.97 0.17 

20 3.56 3.25 0.11 3.01 0.16 

25 3.56 3.25 0.10 3.04 0.16 

30 3.56 3.25 0.09 3.06 0.16 

 

 

  
Figur 34. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

 

Tillämpningen av BQI bygger på att man jämför ett framräknat värde för ett 

område och jämför det med klassgränser i samband med 

tillståndsbedömningen. Säkerheten i bedömningen kan därför mätas i det 

minsta (kritiska) avstånd mellan medelvärdet och klassgränsen närmast under 

som leder till en statusklassning som sammanfaller med den ovanför 

klassgränsen, där medelvärdet finns. Med årlig provtagning av 20 stationer per 

kluster i Bottenhavets kustområde blir det kritiska avståndet ca o.2 BQI-
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enheter (Figur 35), snarlikt det för Bottenviken. Det kritiska avståndet ökar till 

ca 0.33 med 10 stationer per år och kluster, och ökar ytterligare till 0.5 BQI-

enheter med 10 stationer och provtagning vartannat år. 

 

 
Figur 35. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 

 
Variationen i BQI mellan stationer i relation till provtagningsområdets storlek 
var snarlik den i Bottenvikens kustområde med betydande variation inom så 
små områden som 1-2 km2 (Figur 36). Stationstätheten i de flesta klustren 
motsvarade en genomsnittlig yta per station på omkring 20 km2. Ungefär 63 % 
av de 86 vattenförekomsterna i Bottenhavet har en yta som är mindre än 20 
km2 och ett tiotal vattenförekomster har en yta som understiger 2 km2. I 
praktiken skulle det behövas många stationer i var och en av dessa 
vattenförekomster för att klassa den ekologiska statusen, vilket ter sig 
orealistiskt. Tanken med klusterstrategin är att resultatet från ett enskilt 
kluster är representativt för den yta som täcks av klustret. Med tanke på 
storleken på de flesta kluster innebär det att ett enskilt kluster vanligen 
spänner över mer än en vattenförekomst och resultaten från klustret bör därför 
kunna tillämpas på de vattenförekomster som berörs.  
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Figur 36. Varians mellan BQI från enskilda prov (blå punkter) från närliggande stationer 

där arealen som representeras av stationerna återges på x-axeln. Den kumulativa 

frekvensen av vattenförekomsternas arealer inom havsbassängen visas med Ljusblå färg. 

 

Antal taxa 

Flest antal taxa, 27, fanns registrerade från det regionala klustret i 

Gavik/Edsätterfjärden. Minst antal taxa, 8, fanns registrerade från 

Sandarnesklustret. Det låga antalet utanför Sandarne beror till stor del på att 

klustret innehåller få stationer i kombination med att prover endast samlats in 

under åtta år. Sambandet mellan antal taxa och antalet stationer uppvisade 

liknande mönster som i de övriga havsbassängerna med snabbt ökande antal 

taxa upp till 5-10 stationer, varefter ökningen avtog markant (Figur 37). I det 

sydligaste klustret, Yttre Fjärden, var utplaningen inte lika tydlig och resultaten 

antyder att det området är något artrikare än de övriga områdena samt att flera 

av arterna förekommer i låga tätheter. 
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Figur 37. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

Medelantalet taxa per prov var relativt lika mellan de olika klustren, med ca 4 

taxa per prov (Figur 38). Det fanns inte någon påtaglig variation över tiden, 

däremot var variationen mellan stationer betydligt större i Norrsundet än i 

övriga områden. Denna avvikelse skulle kunnat orsaka problem med 

skattningen av varianskomponenterna men i de analyser som gjordes med 

respektive utan Norrsundet klustret framkom inte några påtagliga skillnader. 
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Figur 38. Variation över tiden i antal taxa per station (prov) i de kustkluster från 

Bottenhavet som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och 

linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 

 

Mellanårsvariansen var obetydlig för antalet taxa per prov i klustren i 

Bottenhavets kustområde (Tabell 41). En smärre skillnad fanns i medelantalet 

taxa mellan de olika klustren men den stora variationen återfanns mellan och 

inom stationer. 
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Tabell 41. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

4.10 3.79 4.00 4.10 4.21 4.42 

s
2
Y 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 

s
2
K 0.20 0.00 0.05 0.16 0.29 0.65 

s
2
YK 0.22 0.12 0.18 0.21 0.25 0.35 

s
2
S(K) 2.03 1.27 1.73 2.00 2.30 2.93 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.21 1.01 1.13 1.20 1.28 1.43 

s
2
E 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

 

Den låga mellanårsvariansen underlättar möjligheten att upptäcka trender med 

data från ett enskilt kluster. Med 10 stationer och årlig provtagning kan en 

femprocentig årlig trend upptäckas med nästan 80 % styrka (Tabell 42, Figur 

39). Med fem stationer per kluster minskar styrkan till 66 %. En övergång till 

provtagning vartannat år ger lägre styrka för samma trend, alternativ kräver 

längre tid för att kunna påvisas. Med 10 stationer och provtagning vartannat år 

behövs sex provtagningsomgångar, dvs 11 år, för att kunna påvisa en 6.5 % årlig 

trend med 80 % statistisk styrka. 

 
Tabell 42. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 4.10 0.47 0.17 0.66 

10 4.10 0.35 0.14 0.79 

15 4.10 0.31 0.14 0.83 

20 4.10 0.29 0.13 0.86 

25 4.10 0.28 0.13 0.87 

30 4.10 0.27 0.13 0.88 
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Figur 39. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Fler kluster på bekostnad av antalet stationer per kluster ökar möjligheten att 

upptäcka storskaliga trender i Bottenhavets kustområde. I Tabell 43 visas ett 

exempel där 60 stationer fördelas mellan olika antal kluster. Generellt är 

kapaciteten hög att upptäcka storskaliga trender och det finns därför ingen 

anledning att äventyra möjligheten att upptäcka trender inom de enskilda 

klustren genom att minska antalet stationer per kluster till fem för att 

möjliggöra fler kluster.  

 
Tabell 43. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 3 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 4.10 0.05 0.05 0.99 

10 4.10 0.07 0.06 0.96 

15 4.10 0.09 0.07 0.91 

20 4.10 0.10 0.08 0.86 

25 4.10 0.12 0.09 0.80 

30 4.10 0.14 0.09 0.74 

 

 

Variationen mellan och inom station var påtaglig och för att få en tillförlitlig 

skattning av medelantalet taxa per prov skulle det behövas minst 10-20 

stationer i ett enskilt kluster (Tabell 44, Figur 40). Med fem stationer och i 

genomsnitt fyra taxa per prov blir konfidensintervallet ca ±2, vilket är i största 

laget. Konfidensintervallen ökar ytterligare om man tar hänsyn till den 

naturliga mellanårsvariationen (Tabell 45).  
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Tabell 44. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 4.10 3.24 0.20 0.54 

10 4.10 3.24 0.14 0.31 

15 4.10 3.24 0.11 0.24 

20 4.10 3.24 0.10 0.21 

25 4.10 3.24 0.09 0.18 

30 4.10 3.24 0.08 0.16 

 
Tabell 45. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 4.10 3.47 0.23 0.63 

10 4.10 3.47 0.18 0.41 

15 4.10 3.47 0.16 0.35 

20 4.10 3.47 0.15 0.32 

25 4.10 3.47 0.15 0.30 

30 4.10 3.47 0.14 0.29 

 

  
Figur 40. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på 

antal arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år 

och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre 

linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

Totalbiomassa 

Totalbiomassan i Bottenhavets kustområde varierade mellan enstaka gram per 

kvadratmeter till drygt 25 g/m2 i de olika klustren, med en viss variation över 

tiden (Figur 41). Generellt ökar osäkerheten i klustrens medelvärden med ökad 

biomassa men i några av klustren eller under några av åren var variationen hög 

trots låga biomassor. En trolig förklaring till de sporadiskt förekommande 

osäkerheterna i enstaka klusters medelvärden är att några av stationerna har 

heterogena bottenförhållandena. När olika prov från en och samma station har 
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ha kraftigt varierande sedimentegenskaper är det vanligt att prover behöver 

kasseras för att provvolymen inte nådde upp till den rekommenderade 

miniminivån. Resultat från sådana stationer ger vanligtvis även stor variation i 

bottenfaunasammansättningen som i sin tur försämrar möjligheterna att 

påvisa förändringar i faunan. Det önskvärda är därför att en station är 

någorlunda homogen så att åtminstone sedimentegenskaperna stämmer 

överens mellan olika prov. 

 

  

  

  

  
Figur 41. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov) i de kustkluster från 

Bottenhavet som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och 

linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 
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I analysen av varianskomponenterna framkom att den rumsliga variationen 

dominerade, med störst varians mellan och inom stationer samt även en 

betydande variation mellan kluster (Tabell 46). Mellanårsvariansen var i sig 

själv inte speciellt stor, men olika tidsutveckling mellan kluster och mellan 

stationer gjorde att den sammanlagda mellanårsvariationen per kluster var 

betydande.  

 

 
Tabell 46. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

0.91 0.56 0.80 0.93 1.03 1.21 

s
2
Y 0.05 0.00 0.03 0.05 0.06 0.09 

s
2
K 0.29 0.00 0.05 0.20 0.40 1.22 

s
2
YK 0.22 0.13 0.18 0.22 0.25 0.32 

s
2
S(K) 1.94 0.77 1.22 1.55 2.58 4.08 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.01 0.54 0.82 1.01 1.18 1.58 

s
2
E 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

 

 

Som en följd av den stora totala mellanårsvariationen per kluster försvåras 

möjligheten att upptäcka trender. Oavsett antalet stationer per kluster i 

intervallet 5-30 stationer är den statistiska styrkan under 30 % att kunna 

upptäcka en årlig trend på 10 % inom 10 år (Tabell 47, Figur 42). Det skulle 

behövas en årlig trend på ca 24 % per år för att med 80 % säkerhet kunna 

upptäckas inom 10 år i ett kluster med 10 stationer och årlig provtagning. 

 

 
Tabell 47. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 0.91 0.47 0.68 0.20 

10 0.91 0.37 0.61 0.24 

15 0.91 0.33 0.58 0.26 

20 0.91 0.32 0.56 0.27 

25 0.91 0.31 0.55 0.28 

30 0.91 0.30 0.55 0.29 
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Figur 42. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

 

Förutsättningen att kunna påvisa en storskalig trend på 10 % med hjälp av 

totalbiomassan med totalt 60 stationer når inte heller upp till 80 % statistisk 

styrka oavsett hur man fördelar stationerna mellan kluster (Tabell 48). Med 

fem stationer per kluster och 12 kluster börjar man dock närma sig 80 %. 

 

 
Tabell 48. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 0.91 0.08 0.28 0.76 

10 0.91 0.10 0.32 0.67 

15 0.91 0.12 0.34 0.60 

20 0.91 0.14 0.37 0.54 

25 0.91 0.15 0.39 0.49 

30 0.91 0.17 0.42 0.45 

 

 

Den rumsliga variationen ger stor osäkerhet i de enskilda klustrens 

medelvärden av totalbiomassan och med 10 eller färre stationer per kluster 

motsvarar konfidensintervallet mer än ±100 % av medelvärdet (Tabell 49, 

Figur 43). Områdesmedelvärdet blir ännu osäkrare om man vill använda 

resultat från ett enskilt år för att representera en period på några år (Tabell 50).  
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Tabell 49. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SE är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 0.91 2.95 0.77 2.13 

10 0.91 2.95 0.54 1.23 

15 0.91 2.95 0.44 0.95 

20 0.91 2.95 0.38 0.80 

25 0.91 2.95 0.34 0.71 

30 0.91 2.95 0.31 0.64 

 

 
Tabell 50. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 0.91 3.22 0.93 2.57 

10 0.91 3.22 0.75 1.69 

15 0.91 3.22 0.68 1.46 

20 0.91 3.22 0.64 1.34 

25 0.91 3.22 0.62 1.28 

30 0.91 3.22 0.60 1.23 

 

 

  
Figur 43. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

Sammanfattande dimensioneringsaspekter 

Analyserna av data från Bottenhavets kustområde omfattade data från 

perioden efter den stora förändring som bottenfaunasamhället i Bottenhavet 

genomgick i samband med den kraftiga minskningen av vitmärla i slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet. Även om den förändringen hade naturliga 
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orsaker var den så pass omfattande och inte speciellt vanligt förekommande att 

vi bedömer att den inte bör representeras i vad vi kallar naturlig variation. Med 

Vattendirektivet i åtanke skulle ett mer rimligt mått på den naturliga 

mellanårsvariationen var den variation vi normalt kan förvänta oss under en 

sexårsperiod. 

 

Antalet taxa per prov uppvisade liten variation över tiden och ger därför bra 

möjligheter kunna upptäcka även små trender med hög statistisk styrka inom 

ett enskilt kluster med 10 stationer eller fler och årlig provtagning. Trots något 

större mellanårsvariationen i BQI ger även den variabeln relativt goda 

möjligheter att upptäcka trender givet minst 10 stationer och årlig provtagning. 

Resursbehovet för en väldimensionerad trendövervakningen inkräktar dock på 

behovet att få en bättre rumslig täckning för miljöuppföljningen inom 

Vattendirektivet. Den rumsliga variationen är så pass stor att man riskerar att 

göra felaktiga bedömningar om man har få stationer inom de 

vattenförekomster som bedöms med hjälp av data. Det minsta (kritiska) 

avstånd mellan BQI-medelvärdet och den närmast underliggande klassgräns 

som behövs för att kunna klassa miljön i enlighet med statusen ovanför 

gränsen är ca 0.2 med årlig provtagning av 20 stationer per kluster. Det 

avståndet ökar till ca 0.33 med årlig provtagning på 10 stationer och vidare till 

ca 0.5 med provtagning vartannat år på 10 stationer för att frigöra resurser för 

provtagning av flera kluster. Det senare alternativet kan motiveras trots att 

trendövervakningen försvagas dels genom att man får bättre rumslig täckning 

med fler kluster dels genom att autokorrelationen med ett års tidslagg var hög i 

klustren med långa tidsserier. Visserligen skulle det kritiska avståndet bli 

ungefär detsamma med fem stationer och årlig provtagning, men möjligheten 

att upptäcka trender med fem stationer per kluster försämras avsevärt. Det 

senare blir ännu mer påtagligt om man vill kunna upptäcka förändringar i 

totalbiomassan. 

 

Förslag till framtida dimensionering 

Dagens dimensionering i denna havsbassäng (kust) ger goda möjligheter att 

följa utvecklingen i bottenfaunasamhället. Det finns dock en möjlighet att få ut 

mer information genom en omfördelning av provtagningsresurserna. Trots 

osäkerheten i totalbiomassan är vårt förslag för denna havsbassäng att övergå 

till provtagning vartannat år på 10 fasta stationer per kluster om det finns 

behov att omfördela resurser för utökad provtagning i vattenförekomsterna 

längs kusten. De kluster som berörs av en eventuell omfördelning av resurser 

är de regionala och nationella klustren, totalt fyra stycken av de som 

analyserats i denna rapport. Dessa kluster behålls och två av dem provtas 

lämpligen udda år och de två resterande klustren provtas jämna år. Förslagsvis 

provtar man klustren så att man inkluderar kluster både från norra och södra 

delen varje år. I och med att det kommer att finnas data från varje år kommer 

man att få en högre tidsupplösning i tidsserien från området än vad 

tidsserierna från varje enskilt kluster möjliggör. Med en sådan omläggning 

frigörs resurser motsvarande provtagning på ca 100 (99) stationer vartannat år, 

dvs 50 varje år, i vattenförekomsterna i kustzonen. 
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Bottenhavet – utsjö 

Fyra kluster från detta område ingick i analyserna, se Tabell 51 och Figur 44. 

Ett av dessa kluster, N Hornslandet, avslutades 2008 vilket innebar att de data 

som analyserades insamlades under perioden 1995-2008. Perioden innefattar 

därför den kraftiga nedgången av vitmärla, vilket torde överskatta den 

”naturliga” mellanårsvariationen. Vi såg det dock inte som ett alternativ att 

utesluta den perioden eftersom det då inte skulle blivit många år kvar att 

analysera.  

 

 

 
Figur 44. Geografisk fördelning av de fyra kluster från Bottenhavets utsjöområde som 

ingick i analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 

 
Tabell 51. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustren har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

NAT1, opensea, Norrbyn 11 1200 109 

NAT2, opensea, Söderhamn 10 1156 116 

NAT3, opensea, N Hornslandet 10 637 64 

NAT4, opensea, Höga Kusten 10 563 56 
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BQI 

Liksom i kustzonen i Bottenhavet förekom stora variationer i BQI, med de 

största förändringarna i anslutning till minskningen av vitmärla. Dessa 

förändringar var mest påtagliga i norra Bottenhavet, Höga Kusten och upp mot 

Norrbyområdet (Figur 45). Efter några år återgick bottenfaunasamhället 

utanför Höga Kusten till det normala medan det i Norrbyområdet tycks ha 

”fastnat” i ett mer lågproduktivt tillstånd som klassas som måttlig enligt 

bedömningsgrunden. Den klassningen beror inte på att miljön i sig är ”måttlig” 

utan på att detta tillstånd ligger under det som framstod som naturligt för 

regionen i de data som användes för att definiera gränsen mellan god och 

måttlig. Utsjöområdet utanför Norrbyn farmstår nu som mer likt 

utsjöförhållandena i Bottenviken. 

 

  

  
Figur 45. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de kluster 

i öppet hav i Bottenhavet som ingick i analyserna. De övre punkterna visar aritmetiska 

medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall, 

de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden, för 

klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 

 

Det fanns en signifikant autokorrelation med ett års tidslagg i samtliga tidserier 

utom den från N Hornslandet (Figur 46). I tidsserien från Norrbyområdet 

kvarstod autokorrelationen i upp till fyra års tidslagg vilket får ses som 

anmärkningsvärt. Notera att data från samtliga år ingick i analyserna av 

autokorrelationen. 
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Figur 46. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

 

Mellanårsvariansen var hög och tidsutvecklingen skiljde sig mellan klustren 

vilket ger en hög varians i interaktionen mellan år och kluster (Tabell 52). För 

möjligheten att upptäcka trender är det dock relationen mellan medelvärdet 

och variansen som är avgörande och med ett högt medelvärde finns fortfarande 

möjlighet att upptäcka trender trots en betydande mellanårsvariation. Utöver 

mellanårsvariationen fanns en betydande rumslig variation, både mellan 

kluster och mellan stationer. 

 

 
Tabell 52. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

 �̅� 5.72 4.82 5.38 5.71 6.09 6.54 

s
2
Y 0.31 0.00 0.08 0.31 0.48 0.80 

s
2
K 0.77 0.00 0.07 0.46 1.18 3.11 

s
2
YK 0.31 0.00 0.13 0.27 0.45 0.88 

s
2
S(K) 2.93 0.80 1.97 2.98 3.85 4.97 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.59 0.97 1.37 1.58 1.81 2.30 

s
2
E 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

 

 

Den statistiska styrkan att kunna påvisa en femprocentig trend inom loppet av 

10 år med årlig provtagning understiger 80 % även om man skulle provta 30 
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stationer per kluster (Tabell 53, Figur 47). Styrkan minskar inte speciellt 

mycket med färre stationer per kluster. I det här fallet får kapaciteten att 

upptäcka trender betraktas som god, egentligen bättre än vad som framgår av 

tabellen och figurerna eftersom de stora förändringarna i bottenfaunasamhället 

finns med i de data som analyserades. Resultaten i Figur 45 visar också på ett 

övertygande sätt att det går att se förändringar i tidsserierna, om än det inte går 

att avgöra orsaken till förändringarna. 

 
Tabell 53. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 5.72 0.94 0.17 0.65 

10 5.72 0.78 0.15 0.73 

15 5.72 0.73 0.15 0.76 

20 5.72 0.70 0.15 0.77 

25 5.72 0.69 0.14 0.78 

30 5.72 0.68 0.14 0.79 

 

 

  
Figur 47. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

 

 

Storskaliga trender på 5 % per år går att upptäcka inom 10 år med ca 91 % 

statistisk styrka om man har 10 stationer per kluster och totalt 3 kluster (Tabell 

54). En övergång till provtagning vartannat år ger möjlighet till bättre 

geografisk täckning men med något sämre möjlighet att upptäcka trender. 

Exempelvis blir den statistiska styrkan ca 81 % att upptäcka en storskalig trend 

på 5 % inom 11 år med 6 kluster á 10 stationer som provtas vartannat år.  
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Tabell 54. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 30 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 6.3 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 5.72 0.42 0.11 0.94 

10 5.72 0.47 0.12 0.91 

15 5.72 0.52 0.13 0.88 

20 5.72 0.57 0.13 0.85 

25 5.72 0.62 0.14 0.82 

30 5.72 0.68 0.14 0.79 

 

Den rumsliga osäkerheten i BQI är i relativa termer något mindre i 

utsjöområdet än i kustzonen (Tabell 55). Både variansen och medelvärdet för 

BQI var högre i utsjöområdet än i kustområdet. Det påtagliga problemet med 

osäkerheten i BQI i utsjöområdet, sett ur bedömningssynpunkt inom ramen för 

Vattendirektivet, ligger inte i den rumsliga variationen utan i variationen 

mellan år (Tabell 56, Figur 48). Om den observerade variationen kan betraktas 

som naturlig skulle klassgränsen mellan god-måttlig behöva justeras ned 

avsevärt för att rymma den spännvidd i BQI-bedömningar som återges i Figur 

45. 

 
Tabell 55. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 5.72 4.52 0.17 4.82 0.09 

10 5.72 4.52 0.12 5.13 0.04 

15 5.72 4.52 0.10 5.24 0.03 

20 5.72 4.52 0.08 5.31 0.02 

25 5.72 4.52 0.07 5.36 0.02 

30 5.72 4.52 0.07 5.39 0.01 

 
Tabell 56. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 5.72 4.52 0.17 4.56 0.20 

10 5.72 4.52 0.12 4.80 0.17 

15 5.72 4.52 0.10 4.88 0.16 

20 5.72 4.52 0.08 4.93 0.16 

25 5.72 4.52 0.07 4.95 0.16 

30 5.72 4.52 0.07 4.97 0.16 
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Figur 48. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

 

Det minsta (kritiska) avståndet mellan klustrets medel-BQI och närmast 

underliggande klassgräns som möjliggör en statusklassning som motsvarar den 

ovanför klassgränsen är ca 0.43 BQI-enheter med 10 stationer per kluster och 

årlig provtagning (Figur 49). Det kritiska avståndet ökar till ca 0.65 om man 

glesar ut provtagningen till vartannat år, vilket är ungefär samma som om man 

skulle provta 5 stationer årligen per kluster. Med 5 stationer per kluster 

försämras dock möjligheten att upptäcka trender inom ett enskilt kluster 

avsevärt.  

 

 
Figur 49. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 
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Antal taxa 

De vanligaste arterna erhålls vanligen med en provtagning som omfattar fem 

stationer, därutöver behövs många fler stationer för att antalet taxa skall öka 

ytterligare (Figur 50). Totalt sett har 15 olika taxa påträffats i utsjöområdet 

utanför Norrbyn, vilket nästan är fyra gånger så många taxa som man kan 

förvänta sig att finna i prover från 5-10 stationer tagna under ett år. Det totala 

antalet taxa som påträffats utanför Höga Kusten är 10, utanför Söderhamn 9 

och 7 norr om Hornslandet. Det antal taxa som erhålls årligen med 10 stationer 

ger alltså långt ifrån en fullständig bild av de taxa som finns i respektive 

område där klustren är belägna. 

 

  

  
Figur 50. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

 

Det genomsnittliga antalet taxa per prov varierade anmärkningsvärt mycket, 

mellan 2 och 4, under den period data var insamlat (Figur 51). Ökningen i 

slutet av flera av tidsserierna får tillskrivas tillkomsten av den invaderande 

havsborstmasken Marenzelleria i kombination med att östersjömusslan ökat i 

de områden vitmärlorna minskat kraftigt. Variationen därutöver är däremot 

inte lika lätt att förklara. Den mest troliga förklaringen är täthetsvariationer 

hos ishavgråsugga, som normalt förekommer i låga tätheter. Periodvis kan 

ishavsgråsuggor erhållas i enstaka eller flera exemplar i nästan alla prov och 

däremellan kan den fångas mera sporadiskt. 
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Figur 51. Variation över tiden i antal taxa per station (prov) i klustren från öppet hav i 

Bottenhavet. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och linjerna visar 95 % 

konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 

Trots att variationen över tiden framstår som stor i Figur 51, var 

mellanårsvariansen och variansen för interaktionen mellan år och kluster låga 

(Tabell 57). Även de rumsliga varianskomponenterna hade låga värden, vilket 

tyder på homogena förhållanden i utsjön. 

 
Tabell 57. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

2.28 1.98 2.13 2.26 2.42 2.68 

s
2
Y 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 

s
2
K 0.09 0.00 0.01 0.06 0.14 0.34 

s
2
YK 0.04 0.00 0.00 0.03 0.06 0.12 

s
2
S(K) 0.32 0.05 0.19 0.32 0.45 0.65 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.37 0.18 0.28 0.37 0.44 0.59 

s
2
E 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

 

Möjligheten att upptäcka en trend på 5 % inom ett kluster med årlig 

provtagning på 10 stationer uppgick till 85 % statistisk styrka (Tabell 58, Figur 

52). Om man räknar bort den extra variation som tillkom i och med invasionen 

av Marenzelleria ökar förmågan att påvisa trender ytterligare. Det bästa vore 

att använda ett mått på den naturliga mellanårsvariationen från perioder utan 

invasion av nya arter eftersom invasionen av nya arter är en av de aspekter man 

vill kunna fånga upp, om än inte den mest avgörande. Nya arter upptäcks 

snabbast och säkrast i artlistorna från de enskilda stationerna. 
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Tabell 58. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 2.28 0.13 0.16 0.72 

10 2.28 0.09 0.13 0.85 

15 2.28 0.08 0.12 0.90 

20 2.28 0.07 0.12 0.92 

25 2.28 0.07 0.12 0.93 

30 2.28 0.07 0.11 0.94 

 

  
Figur 52. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Storskaliga trender på 4 % per år i utsjöområdet kan upptäckas med tre kluster 

om 10 stationer med årlig provtagning med 95 % statistisk styrka (Tabell 59). 

Med sex kluster om 10 stationer vardera med provtagning vartannat år kan en 

storskalig årlig trend på 4.5 % upptäckas inom 11 år med 87 % styrka. 

 
Tabell 59. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 30 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 4 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 2.28 0.04 0.08 0.97 

10 2.28 0.04 0.09 0.94 

15 2.28 0.05 0.10 0.91 

20 2.28 0.05 0.10 0.87 

25 2.28 0.06 0.11 0.84 

30 2.28 0.07 0.11 0.80 
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Med 10 stationer per kluster blir konfidensintervallet kring klustermedelvärdet 

ca ± 26 av medelvärdet (Tabell 60, Figur 53). Om man dessutom inkluderar 

mellanårsvariationen för att få representativitet i skattningen för kringliggande 

år ökar konfidensintervallet något, till ± 35 % (Tabell 61). 

 
Tabell 60. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 2.28 0.69 0.16 0.45 

10 2.28 0.69 0.12 0.26 

15 2.28 0.69 0.09 0.20 

20 2.28 0.69 0.08 0.17 

25 2.28 0.69 0.07 0.15 

30 2.28 0.69 0.07 0.14 

 

Tabell 61. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 2.28 0.75 0.19 0.53 

10 2.28 0.75 0.15 0.35 

15 2.28 0.75 0.14 0.30 

20 2.28 0.75 0.13 0.27 

25 2.28 0.75 0.13 0.26 

30 2.28 0.75 0.12 0.25 

 

 

  
Figur 53. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på antal 

arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och 

B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Totalbiomassa 

Förändringen av bottenfaunasamhället i norra Bottenhavet märks tydligt i 

tidserierna för totalbiomassan (Figur 54). Tidsutvecklingen skiljer sig dock en 

del mellan de olika klustren. 

 

  

  
Figur 54. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov) i klustren i öppet hav i 

Bottenhavet som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden och 

linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 

 

Den största delen av variationen i totalbiomassan är kopplad till den rumsliga 

aspekten, med skillnader mellan kluster, mellan och inom stationer (Tabell 62). 

 

 
Tabell 62. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

0.03 -0.47 -0.17 0.00 0.21 0.62 

s
2
Y 0.07 0.00 0.00 0.01 0.11 0.32 

s
2
K 0.43 0.00 0.02 0.21 0.54 2.51 

s
2
YK 0.36 0.00 0.07 0.22 0.53 1.39 

s
2
S(K) 1.30 0.06 0.49 1.21 1.98 3.10 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.64 0.62 1.11 1.60 2.11 2.94 

s
2
E 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

 

Den stora variationen över tiden i de data som analyserades försvårar att 

upptäcka trender i totalbiomassan. Till exempel blir den statistiska styrkan att 
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upptäcka en 10 % trend inte högre än 20 % för ett kluster med 30 stationer som 

provtas årligen (Tabell 63, Figur 55). Det hindrar dock inte att det inte går att 

påvisa trender i tidsserierna eftersom antagandet om mellanårsvariationen är 

att den är helt slumpmässig, vilket inte är fallet. Till exempel följer 

tidsutvecklingen utanför Norrbyområdet en ökande trend på drygt 7 % per år 

under perioden 2001 till 2012 och den trenden är signifikant. Likaså är den 

ökande trenden av totalbiomassan på ca 9 % per år under perioden 1995 och 

2005 utanför Söderhamn signifikant. Under samma period fanns en signifikant 

minskande trend på ca 20 % per år utanför Höga Kusten. Svårigheten ligger i 

att veta om dessa ”trender” verkligen är trender eller om det är svängningar i 

den naturliga populationsdynamiken i regionen. Om det är trender i den 

bemärkelse man avser inom miljöövervakningen blir tolkningen att 

bottenfaunan i dessa områden periodvis drabbas av lokala störningar vilka 

leder till att mängden djur minskar under en period för att senare återhämta 

sig från störningen. Skillnader i avrinning från de stora älvarna under olika 

perioder skulle indirekt kunna påverka bottenfaunasamhället på detta sätt.  

 
Tabell 63. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 0.03 0.75 0.87 0.14 

10 0.03 0.59 0.77 0.17 

15 0.03 0.53 0.73 0.18 

20 0.03 0.51 0.71 0.19 

25 0.03 0.49 0.70 0.19 

30 0.03 0.48 0.69 0.20 

 

  
 
Figur 55. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 
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Till skillnad mot för BQI och antalet taxa tycks möjligheterna små att upptäcka 

storskaliga trender i totalbiomassan i Bottenhavets utsjöområde om all den 

inkluderade variationen skall betraktas som den vanligt förekommande 

mellanårsvariationen. Med sex kluster om 10 stationer vardera med årlig 

provtagning blir styrkan att upptäcka en 10 % trend på bassängsnivå ca 50 % 

(Tabell 64). Med tre kluster, 10 stationer och årlig provtagning blir styrkan 34 

%. Om man istället har sex kluster med vardera 10 stationer som provtas 

vartannat år minskar styrkan till 32 % samtidigt som det tar 11 istället för 10 år 

att uppnå den styrkan. 

 

 
Tabell 64. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 60 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 0.03 0.12 0.35 0.58 

10 0.03 0.15 0.39 0.49 

15 0.03 0.18 0.43 0.43 

20 0.03 0.21 0.46 0.38 

25 0.03 0.24 0.49 0.34 

30 0.03 0.27 0.52 0.31 

 

 

Den rumsliga variationen är också hög. Med 10 stationer blir det förväntade 

konfidensintervallet ca ±120 % av medelvärdet och med kompensation för 

mellanårsvariationen blir motsvarande konfidensintervall ±190 % (Tabell 65, 

Tabell 66, Figur 56). 

 

 
Tabell 65. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SE är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 0.03 2.94 0.77 2.13 

10 0.03 2.94 0.54 1.23 

15 0.03 2.94 0.44 0.95 

20 0.03 2.94 0.38 0.80 

25 0.03 2.94 0.34 0.71 

30 0.03 2.94 0.31 0.64 
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Tabell 66. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 0.03 3.36 1.01 2.80 

10 0.03 3.36 0.85 1.92 

15 0.03 3.36 0.79 1.69 

20 0.03 3.36 0.76 1.58 

25 0.03 3.36 0.74 1.52 

30 0.03 3.36 0.72 1.48 

 

 

  
 

Figur 56. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

 

Förslag till framtida dimensionering 

Dagens dimensionering i denna havsbassäng (utsjö) ger goda möjligheter att 

följa utvecklingen i bottenfaunasamhället. Det finns dock en möjlighet att få ut 

mer information genom en omfördelning av provtagningsresurserna. Trots 

osäkerheten i totalbiomassan är vårt förslag för denna havsbassäng att övergå 

till provtagning vartannat år på 10 fasta stationer per kluster då det finns behov 

att tillföra ytterligare resurser för provtagning i vattenförekomsterna längs 

kusten i Bottenhavet. I nuläget finns fyra kluster med årlig provtagning på 10 

stationer i varje kluster. Tidsutvecklingen för de analyserade variablernas 

medelvärden skiljde sig en hel del mellan de olika klustren. Det finns därför 

inget utrymme att ta minska antalet kluster om man vill få en rättvisande 

beskrivning av vad som händer i Bottenhavets utsjöområde, snarare tvärt om. 

Med provtagning vartannat år skulle det troligen behövas sex utsjökluster i 

Bottenhavet för att få en rättvisande bild av vad som händer i utsjöområdet, 

vilket frigör 20 stationer för provtagning vartannat år längs kusten. Med 10 

stationer per kluster skulle man besöka tre kluster under jämna år och 
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resterande tre kluster under udda år. Det betyder att ytterligare två kluster 

behöver etableras. Ett av dem skulle med fördel vara att återuppta provtagning 

av klustret strax norr om Hornslandet. För att få en något mera jämn spridning 

av klustren skulle man kunna etablera ett nytt kluster utanför 

Sundsvallsbukten, möjligen en bit norrut för att undvika depositionsområdet 

för material som transporteras ut från Sundsvallsbukten. Om man vill följa 

effekterna på bottenfaunasamhället av material som transporteras ut i öppna 

havet bör man snarare välja att förlägga klustret till det huvudsakliga 

depositionsområdet utanför bukten. I och med att det kommer att finnas data 

från varje år kommer man att få en högre tidsupplösning i tidsserien från 

området än vad tidsserierna från varje enskilt kluster möjliggör. 

Norra och mellersta Östersjön – kust 
Fyra kluster från detta område ingick i analyserna, se Tabell 67 och Figur 57.  

Det samordnade regionala och nationella programmet startade 2007 vilket 

innebär att det bara fanns data från sex år (2007-2012) för analyserna. Det 

korta tidsperspektivet gör att den naturliga mellanårsvariationen kan ha 

underskattats i analyserna. 

 

 

 

 
Figur 57. Geografisk fördelning av de fyra kluster från Norra och mellersta Östersjöns 

kustområde som ingick i analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 
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Tabell 67. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustren har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

REG Askö 16 481 30 

REG Gryt 10 318 32 

REG Kobbfjärden 6 910 152 

REG Svartlögafjärden 9 742 82 

 

BQI 

BQI var förhållandevis stabilt i den del av tidsserien som analyserades och 

skillnaderna mellan de fyra klustrens BQI-medelvärden var också små (Figur 

58). 

 

  

  
Figur 58. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de 

kustkluster från norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. De övre punkterna 

visar aritmetiska medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % 

konfidensintervall, de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt 

bedömningsgrunden, för klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 
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Tidsserierna från klustren i Gryt, Kobbfjärden och Svartlögafjärden var för 

korta, i kombination med att medelvärdena inte varierade över tiden, för att 

kunna påvisa någon signifikant autokorrelation. Tidsserien från Asköområdet 

var betydligt längre och i den tidsserien fanns en signifikant autokorrelation 

med både ett och två års tidslagg (Figur 59). Egenskaperna i den tidsserien 

påminner om de som fanns i motsvarande tidsserier från Bottenhavet och 

Bottenviken. 

 

  

  
Figur 59. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

 

Av de varianskomponenter som påverkar mellanårsvariationen i klustrens 

medelvärden utgjorde den oberoende variationen över tid mellan klustren 

(interaktionstermen mellan år och kluster) det största bidraget (Tabell 68). 

Variationen inom och mellan stationer var också betydande men dessa 

komponenter påverkar inte möjligheten att upptäcka trender speciellt mycket 

eftersom inverkan av den variansen på mellanårsvariationen i medelvärdena 

minskar med antalet stationer som ingår i klustret. Den rumsliga variationen 

dominerades helt av variansen mellan och inom stationer. 
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Tabell 68. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

 �̅� 6.75 6.35 6.60 6.75 6.90 7.18 

s
2
Y 0.03 0.00 0.00 0.01 0.06 0.15 

s
2
K 0.09 0.00 0.00 0.00 0.13 0.54 

s
2
YK 0.36 0.05 0.21 0.33 0.47 0.80 

s
2
S(K) 2.03 1.02 1.69 2.02 2.37 3.03 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.58 1.10 1.41 1.58 1.74 2.07 

s
2
E 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

 

Med årlig provtagning på 10 stationer kan en trend på 5 % upptäckas med data 

från ett kluster inom 10 år med 95 % statistisk styrka (Tabell 69, Figur 60). På 

motsvarande sätt kan en trend på 4 % kan upptäckas med 82 % styrka. Även 

fem stationer per kluster ger goda möjligheter att upptäcka den storleken på 

trender. 

 
Tabell 69. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.75 0.71 0.12 0.89 

10 6.75 0.55 0.11 0.95 

15 6.75 0.50 0.10 0.97 

20 6.75 0.47 0.10 0.97 

25 6.75 0.45 0.10 0.98 

30 6.75 0.44 0.10 0.98 

 

  
Figur 60. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 
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Nuvarande dimensionering med fyra kluster och årlig provtagning på 10 

stationer per kluster ger möjlighet att upptäcka en storskalig trend på 2.2 % i 

kustzonen inom 10 år med 83 % statistisk styrka (Tabell 70). Fem stationer per 

kluster i åtta kluster skulle öka styrkan till ca 93 %. Om man istället omfördelar 

resurserna genom att provta 10 stationer vartannat år i åtta kluster skulle man 

kunna upptäcka en trend på 2.1 % inom 11 år med 80 % styrka. Det senare 

alternativet blir något svagare om man enbart jämför storlek på trend och de 

statistiska styrkorna. En dimensionering med 10 stationer per kluster ger å 

andra sidan en mer representativ bild av den rumsliga variationen, vilket är 

viktigt vid bedömningen av ekologisk status inom ramen för Vattendirektivet.  

 
Tabell 70. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 2.2 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.75 0.12 0.05 0.93 

10 6.75 0.16 0.06 0.83 

15 6.75 0.21 0.07 0.74 

20 6.75 0.25 0.07 0.65 

25 6.75 0.30 0.08 0.59 

30 6.75 0.34 0.09 0.53 

 

Skattningen av klustrets BQI enligt bedömningsgrunden skiljer sig ungefär 0.5 

BQI-enheter från klustrets BQI-medelvärde om man har 10 stationer per 

kluster (Tabell 71). Med fem stationer per kluster ökar den differensen till ca 

0.8 BQI-enheter. Det relativa felet i medelvärdesskattningen blir dock litet i 

och med att medelvärdet är högt i relation till den rumsliga variationen (Tabell 

71, Figur 61). Om man utvärderar den ekologiska statusen i en vattenförekomst 

genom att ta prover under ett av de sex åren i Vattendirektivets 

förvaltningscykel skulle man egentligen behöva justera osäkerheten i BQI 

genom att inkludera mellanårsvariationen för att resultatet skall kunna 

representera hela sexårsperioden. I praktiken innebär det att osäkerheten ökar 

ytterligare och det faktiska BQI-värdet för vattenförekomsten skulle behöva 

justeras ned i motsvarande omfattning (Tabell 72).  

 
Tabell 71. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 6.75 3.61 0.13 5.95 0.07 

10 6.75 3.61 0.09 6.22 0.03 

15 6.75 3.61 0.07 6.33 0.02 

20 6.75 3.61 0.06 6.39 0.02 

25 6.75 3.61 0.06 6.43 0.01 

30 6.75 3.61 0.05 6.46 0.01 
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Tabell 72. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 6.75 4.00 0.16 5.76 6.75 

10 6.75 4.00 0.13 5.99 6.75 

15 6.75 4.00 0.12 6.06 6.75 

20 6.75 4.00 0.11 6.10 6.75 

25 6.75 4.00 0.11 6.13 6.75 

30 6.75 4.00 0.11 6.14 6.75 

 

  
Figur 61. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

 

Valet av antal stationer respektive antal provtagningsår för bedömning av 

ekologisk status inom Vattendirektivets sexåriga förvaltningscykel påverkar det 

minsta (kritiska) avstånd från klustrets BQI-medelvärde till den närmast 

underliggande klassgränsen som ger en statusbedömning som överensstämmer 

med statusen i den statusklass medelvärdet befinner sig i. Kombinationen av 

den tidsmässiga och rumsliga variationen i kustområdet i Norra och mellersta 

Östersjön ger ett kritiskt avstånd på ca 0.37 BQI-enheter med 10 stationer och 

årlig provtagning (Figur 62). Med provtagning vartannat år på 10 stationer 

ökar avståndet till ca 0.55. 
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Figur 62. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 

 

Variationen i BQI mellan stationer i relation till provtagningsområdets storlek 
påminner mycket om den i Bottenhavets och Bottenvikens kustområden med 
betydande variation inom så små områden som 1-10 km2 (Figur 63). 
Stationstätheten varierade mycket mellan olika kluster med en genomsnittlig 
yta per station på omkring 30 km2 i de kluster med högst stationstäthet till 152 
km2 per station i det glesaste klustret. Nästan 70 % av de 168 
vattenförekomsterna har en yta som är mindre än 30 km2. I praktiken skulle 
det behövas många stationer i var och en av dessa vattenförekomster för att 
klassa ekologisk status, vilket ter sig orealistiskt. Tanken med klusterstrategin 
är att resultatet från ett enskilt kluster är representativt för den yta som täcks 
av klustret. Med tanke på storleken på de flesta kluster innebär det att ett 
enskilt kluster vanligen spänner över mer än en vattenförekomst och resultaten 
från klustret bör därför kunna tillämpas på de vattenförekomster som berörs. 
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Figur 63. Varians mellan BQI från enskilda prov (blå punkter) från närliggande stationer 

där arealen som representeras av stationerna återges på x-axeln. Den kumulativa 

frekvensen av vattenförekomsternas arealer inom havsbassängen visas med Ljusblå färg. 
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Antal taxa 

Det finns fler taxa i egentliga Östersjön än i Bottniska viken vilket innebär att 

det också finns fler taxa med låga tätheter, dvs taxa som inte är vanligt 

förekommande i proven. Antalet taxa stiger därför snabbare med antalet 

stationer i denna del av Östersjösystemet och fortsätter att öka betydligt även 

när antalet stationer överstiger fem (Figur 64). En provtagningsstrategi med 

endast fem stationer missar därför många av de taxa som finns. Totalt fanns 39 

taxa registrerade från Asköområdet och 23-26 taxa i de övriga tre områdena. 

Två av de taxa som fångats i dessa områden hade inte registrerats i 

Asköområdet. Flera års provtagning och flera stationer är förklaringen till den 

stora skillnaden i antalet taxa mellan Asköområdet och de övriga områdena. 

Med ett prov per station och 10 stationer per kluster kan man med ett enskilt 

års provtagning förvänta sig fånga drygt 1/3 av antalet taxa i området om man 

utgår ifrån att samtliga taxa som fanns registrerade i något kluster finns i 

samtliga områdena om än i mycket låga tätheter.  

 

  

  
Figur 64. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

Det genomsnittliga antalet taxa per prov varierade mellan sex och åtta, dels 
mellan kluster dels över tid (Figur 65). Variation över tiden observerades 
främst i Asköområdet före 2005. Vi har inte undersökt anledningen till 
variationen i tidsserien från Asköområdet. Den rumsliga variationen i antalet 
taxa per prov var påtagligt större i Kobbfjärden än i övriga områden vilket 
antyder att stationerna är mer heterogena i det klustret än i de övriga. 
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Figur 65. Variation över tiden för antal taxa per station (prov) i de kustkluster från norra 

och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska medelvärden 

och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna.  

Den rumsliga variationen inom kluster, mellan och inom stationer, 

överskuggade all annan variation (Tabell 73). Denna variation bidrar till 

variationen i BQI mellan olika stationer eftersom diversiteten finns med som 

två komponenter vid beräkningen av BQI, del via arternas känslighetsfaktor 

och dels via antalet arter.  

 
Tabell 73. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

7.51 6.81 7.28 7.52 7.75 8.18 

s
2
Y 0.20 0.00 0.10 0.18 0.27 0.48 

s
2
K 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 

s
2
YK 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.21 

s
2
S(K) 5.98 2.62 5.23 6.29 7.02 8.00 

s
2
YS(K)+s

2
E 2.30 1.42 2.01 2.32 2.61 3.11 

s
2
E 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

 

Den låga mellanårsvariationen gör att det går att upptäcka även mycket små 

trender med relativt få stationer. Med årlig provtagning på 10 stationer inom 

ett kluster kan en trend på 5 % upptäckas med ca 99 % statistisk styrka (Tabell 

74, Figur 66), 3.2 % trend med 80 % styrka. En utglesning av provtagningen till 

vartannat år skulle ge möjlighet att upptäcka en trend på 4.1 % inom 11 år med 

80 % statistisk styrka. 
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Tabell 74. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 7.51 0.70 0.11 0.95 

10 7.51 0.46 0.09 0.99 

15 7.51 0.39 0.08 1.00 

20 7.51 0.35 0.08 1.00 

25 7.51 0.33 0.08 1.00 

30 7.51 0.31 0.07 1.00 

 

  
Figur 66. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Med dagens program kan mycket små trender (2.4 % per år) upptäckas på 

bassängsnivå med 80 % statistisk styrka inom 10 år (Tabell 75). Med åtta 

kluster om vardera 10 stationer och provtagning vartannat år kan man 

upptäcka en storskalig årlig trend på 2.9 % inom 11 år med 80 % statistisk 

styrka. 

 
Tabell 75. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 2.4  % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 7.51 0.26 0.07 0.80 

10 7.51 0.26 0.07 0.80 

15 7.51 0.27 0.07 0.79 

20 7.51 0.27 0.07 0.78 

25 7.51 0.28 0.07 0.78 

30 7.51 0.28 0.07 0.77 
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Den rumsliga osäkerheten var betydligt större än den tidsmässiga och 

konfidensintervallet baserat på 10 stationer hamnar strax under ±30 % av 

medelvärdet (Tabell 76, Figur 67). Med fem stationer ökar konfidensintervallet 

till nästan ±50 %. Denna osäkerhet ökar endast marginellt om man inkluderar 

den temporala variationen (Tabell 77). 

 
Tabell 76. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 7.51 8.29 0.17 0.48 

10 7.51 8.29 0.12 0.27 

15 7.51 8.29 0.10 0.21 

20 7.51 8.29 0.09 0.18 

25 7.51 8.29 0.08 0.16 

30 7.51 8.29 0.07 0.14 

 
 
Tabell 77. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 7.51 8.52 0.18 0.51 

10 7.51 8.52 0.14 0.31 

15 7.51 8.52 0.12 0.25 

20 7.51 8.52 0.11 0.22 

25 7.51 8.52 0.10 0.21 

30 7.51 8.52 0.10 0.19 

 

 

  
Figur 67. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på antal 

arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och 

B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Totalbiomassa 

Den genomsnittliga totalbiomassan från de fyra klustren uppvisar en del 

märkligheter. Totalbiomassan i Asköområdet ”hoppar” plötsligt upp till en 

högre nivå under perioden 1986-2006 för att därefter återgå till den nivå som 

förekom innan dess (Figur 68). Det första året på den högre nivån hade 

dessutom betydligt större konfidensintervall än övriga år. Ett motsvarande skift 

med kraftigt ökade konfidensintervall observerades även för de tre sista åren i 

resultaten från Svartlögafjärden. Konfidensintervallen var även mycket stora 

för årsmedelvärdena från Kobbfjärden.  

 

  

  
Figur 68. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov) klustren i öppet hav i 

norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. . Punkterna visar aritmetiska 

medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som 

ingick i variansanalyserna. 

Den period som ingick i variansanalyserna uppvisade låg mellanårsvariation 

och inte heller någon variation mellan de olika klustren (Tabell 78). Den 

variation som förekom fanns nästan uteslutande mellan och inom stationer. 

 
Tabell 78. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

2.51 2.29 2.43 2.51 2.59 2.74 

s
2
Y 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.08 

s
2
K 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 

s
2
YK 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 

s
2
S(K) 0.54 0.27 0.45 0.54 0.63 0.78 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.38 0.16 0.26 0.34 0.51 0.72 

s
2
E 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

96 

I och med den låga mellanårsvariationen finns relativt goda möjligheter att 

kunna upptäcka trender med data från enskilda kluster. Med årlig provtagning 

på 10 stationer kan en 10 % trend upptäckas inom 10 år med 79 % statistisk 

styrka (Tabell 79). Möjligheten att upptäcka en trend på 5 % är betydligt 

mindre (Figur 69). 

 

 
Tabell 79. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 2.51 0.11 0.34 0.62 

10 2.51 0.08 0.27 0.79 

15 2.51 0.06 0.25 0.86 

20 2.51 0.06 0.24 0.89 

25 2.51 0.05 0.23 0.91 

30 2.51 0.05 0.22 0.92 

 

 

  
Figur 69. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Årlig provtagning med 10 stationer i fyra kluster ger möjlighet att upptäcka en 

storskalig trend på 8 % per år inom 10 år med 86 % statistisk styrka (Tabell 

80). 10 stationer per kluster och åtta kluster samt provtagning vartannat år ger 

möjlighet att upptäcka en trend på 9.1 % inom 11 år. 
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Tabell 80. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 8 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 2.51 0.04 0.20 0.87 

10 2.51 0.04 0.20 0.86 

15 2.51 0.04 0.20 0.85 

20 2.51 0.04 0.21 0.84 

25 2.51 0.04 0.21 0.83 

30 2.51 0.04 0.21 0.82 

 

 

Den stora rumsliga variationen gör att konfidensintervallet kring medelvärdena 

för klustren blir relativt stora, ca ±70 % med 10 stationer per kluster och något 

högre om man behöver ta hänsyn till den temporala variationen (Tabell 81, 

Tabell 82, Figur 70).  

 

 
Tabell 81. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SE är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 2.51 0.92 0.43 1.19 

10 2.51 0.92 0.30 0.69 

15 2.51 0.92 0.25 0.53 

20 2.51 0.92 0.21 0.45 

25 2.51 0.92 0.19 0.40 

30 2.51 0.92 0.17 0.36 

 
 
Tabell 82. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 2.51 0.96 0.47 1.31 

10 2.51 0.96 0.36 0.81 

15 2.51 0.96 0.31 0.67 

20 2.51 0.96 0.29 0.60 

25 2.51 0.96 0.27 0.56 

30 2.51 0.96 0.26 0.53 
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Figur 70. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

Förslag till framtida dimensionering 

Dagens dimensionering i denna havsbassäng (kust) ger goda möjligheter att 

följa utvecklingen i bottenfaunasamhället. Det finns dock en möjlighet att få ut 

mer information genom en omfördelning av provtagningsresurserna. Trots 

osäkerheten i totalbiomassan är vårt förslag för denna havsbassäng att övergå 

till provtagning vartannat år på 10 fasta stationer per kluster då det finns behov 

att tillföra ytterligare resurser för provtagning i vattenförekomsterna längs 

kusten i Norra och mellersta Östersjön. Med samma resurstilldelning som i 

nuläget kan ytterligare fyra kluster med provtagning på 10 stationer vartannat 

år etableras längs kusten. I de åtta klustren provtas lämpligen fyra stycken 

under udda år och de resterande fyra klustren provtas jämna år. I och med att 

det kommer att finnas data från varje år kommer man att få en högre 

tidsupplösning i tidsserien från området än vad tidsserierna från varje enskilt 

kluster möjliggör. 
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Norra och mellersta Östersjön – utsjö 

Sex kluster från detta område ingick i analyserna, se Tabell 83 och Figur 71. Det 

nationella och det regionala klustret vid När öster om Gotland slogs dock ihop 

till ett gemensamt kluster i variansanalyserna. Klustren har i grunden lika 

många stationer men på grund av flytt av enstaka stationer i en del kluster har 

endast de stationer som varit med från början inkluderats i analyserna för att få 

så lång tidsserie som möjligt med samma stationer. 

 

 

 
Figur 71. Geografisk fördelning av de fyra kluster från Norra och mellersta Östersjöns 

utsjöområde som ingick i analyserna. De två klustren vid När slogs samman till ett i 

samband med analyserna. De röda punkterna visar stationernas placering. 

 
Tabell 83. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustren har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

NAT Hävringe 8 504 63 

NAT När 8 1002 125 

NAT Svenska Björn 6 2344 391 

NAT Utklippan 9 976 108 

NAT Västervik 5 475 95 

REG När 5 1363 273 
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BQI 

Tidsserierna med klustrens BQI-värden uppvisade en del fluktuationer över tid 

och dessa var till viss del ur fas. Klustret utanför Västervik hade överlag lägre 

BQI-medelvärden än övriga kluster (Figur 72). 

 

  

  

  
Figur 72. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i de 

utsjöklusterkluster från norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. De övre 

punkterna visar aritmetiska medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett 

enkelsidigt 80 % konfidensintervall, de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat 

enligt bedömningsgrunden, för klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i 

variansanalyserna. 

 
Till skillnad från övriga havsbassänger fanns ingen signifikant autokorrelation i 

någon av tidsserierna, mest troligt som en följd av de korta tidsserierna (Figur 

73). Autokorrelationen borde uppvisa samma mönster eftersom 

faunasammansättningen inte skiljer sig från t ex Asköområdets fauna. Med 

flera års data förväntas därför autokorrelationen framträda. 
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Figur 73. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 

 

I enlighet med beskrivningen av tidsserierna ovan var den renodlade 

mellanårsvariansen obetydlig i och med att fluktuationerna var ur fas mellan 

klustren. Den låga graden av samvariation mellan de olika klustrens tidsserier 

ger upphov till en betydande varians för interaktionen mellan år och kluster 

(Tabell 84). Den dominerande delen av variansen fanns dock på det rumsliga 

planet, mellan kluster, stationer och till viss del även inom stationer. Den låga 

mellanårsvariationen möjliggör upptäckt av trender medan den stora rumsliga 

variationen försvårar statusbedömningar inom ramen för Vattendirektivet. 
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Tabell 84. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

 �̅� 5.85 5.52 5.73 5.85 5.98 6.19 

s
2
Y 0.04 0.00 0.00 0.03 0.07 0.13 

s
2
K 0.53 0.04 0.30 0.49 0.72 1.24 

s
2
YK 0.32 0.14 0.25 0.32 0.39 0.54 

s
2
S(K) 2.65 1.95 2.31 2.57 3.03 3.50 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.30 1.01 1.19 1.29 1.40 1.61 

s
2
E 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

 

Med data från ett enskilt kluster med årlig provtagning på 10 stationer kan en 

trend på 5 % upptäckas inom 10 år med 91 % statistisk styrka (Tabell 85, Figur 

74). En utglesning i provtagningen till vartannat år ger möjlighet att upptäcka 

en trend på 5.5 % inom 11 år med 81 % statistisk styrka. 

 
Tabell 85. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 5.85 0.63 0.14 0.84 

10 5.85 0.50 0.12 0.91 

15 5.85 0.45 0.11 0.93 

20 5.85 0.43 0.11 0.94 

25 5.85 0.42 0.11 0.95 

30 5.85 0.41 0.11 0.95 

 

  
Figur 74. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

103 

En storskalig trend på 2.4 % per år skulle kunna upptäckas med 81 % statistisk 

styrka inom 10 år med årlig provtagning på 10 stationer i vardera fyra kluster 

(Tabell 86). Med provtagning vartannat år skulle man med samma antal 

stationer fördelat på åtta kluster kunna upptäcka en trend på 2.4 % inom 11 år 

med 80 % statistisk styrka. Troligen skulle det räcka med sex kluster i Norra 

och mellersta Östersjöns utsjöområde för att få en bra geografisk täckning, 

vilket skulle ge möjlighet att upptäcka en storskalig trend på 2.7 % inom loppet 

av 11 år. 

 
Tabell 86. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 2.4 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 5.85 0.11 0.06 0.91 

10 5.85 0.16 0.07 0.81 

15 5.85 0.20 0.08 0.72 

20 5.85 0.24 0.08 0.63 

25 5.85 0.28 0.09 0.57 

30 5.85 0.32 0.10 0.51 

 

Den rumsliga variationen ger en skillnad på ca 0.55 BQI-enheter mellan 

klustrets BQI-medelvärde och BQI beräknat enligt bedömningsgrunden för ett 

enskilt års provtagning på 10 stationer (Tabell 87). Med fem stationer ökar 

differensen till drygt 0.8 BQI-enheter. I områden där man inte förväntar sig att 

BQI hamnar i närheten av en klassgräns kan det vara motiverat att göra 

statusbedömningen med hjälp av ett års data, men i praktiken tillkommer då 

en osäkerhet till följd av den tidsmässiga variationen. Med fem stationer skulle 

differensen öka från drygt 0.8 till ca 1 BQI-enhet på grund av osäkerhet om det 

erhållna BQI för det år proverna togs var ovanför eller under medelvärdet för 

perioden (Tabell 88, Figur 75). Den rumsliga variationen ger förhållandevis 

små relativa fel i medelvärdesskattningen. Medelvärdena för BQI är generellt 

högre i Egentliga Östersjön jämfört med norröver vilket innebär att den direkt 

jämförelse av de relativa felen kan bli missvisande. I Vattendirektivet är det 

absoluta avståndet mellan BQI-värdet och klassgränsen det som avgör 

statusklassningen. 

 
Tabell 87. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 5.85 3.95 0.15 5.02 0.08 

10 5.85 3.95 0.11 5.30 0.04 

15 5.85 3.95 0.09 5.41 0.02 

20 5.85 3.95 0.08 5.47 0.02 

25 5.85 3.95 0.07 5.51 0.01 

30 5.85 3.95 0.06 5.54 0.01 
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Tabell 88. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 5.85 3.95 0.15 4.84 0.15 

10 5.85 3.95 0.11 5.08 0.13 

15 5.85 3.95 0.09 5.17 0.12 

20 5.85 3.95 0.08 5.21 0.12 

25 5.85 3.95 0.07 5.23 0.12 

30 5.85 3.95 0.06 5.25 0.12 

 

 

  
Figur 75. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  

 

Kombinationen av den tidsmässiga och rumsliga variationen i Norra och 

mellersta Östersjöns utsjöområde ger ett kritiskt avstånd på ca 0.38 BQI-

enheter med 10 stationer och årlig provtagning (Figur 76). Det kritiska 

avståndet definieras här som den minsta skillnad mellan medelvärdet och 

närmast underliggande klassgräns som med 80 % statistisk styrka ger en 

klassning i enlighet med statusen ovanför klassgränsen.  Med provtagning 

vartannat år på 10 stationer ökar avståndet till ca 0.57. 
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Figur 76. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 
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Antal taxa 

Överlag var antalet taxa per prov något lägre i utsjöområdet än i kustområdet 

och ökningen i antalet taxa som förväntas med fem jämfört med 10 stationer 

var inte lika påtaglig (Figur 77). Det generella mönstret med ökat antal taxa 

med ökat antal stationer var dock likartat det som framkom i de övriga 

havsbassängerna. 

 

  

  

  
Figur 77. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

 

Variationen i årsmedelvärdena av antal taxa var obetydlig i alla kluster utom 

från Svenska Björn (Figur 78). Resultaten från Svenska Björn uppvisade nästan 

hälften så många taxa under 2008 och 2009 jämfört med 2011-2012. Den 

rumsliga variationen var mest påtaglig i klustret utanför Västervik, troligen 

beroende på att bottnarna i det klustret har heterogena med svårprovtagna 

sediment. 
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Figur 78. Variation över tiden för antal taxa per station (prov) i klustren i öppet hav i 

norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska 

medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som 

ingick i variansanalyserna. 

 

Ett märkligt resultat från variansanalyserna var att mellanårsvariansen blev 

förvånansvärt hög (Tabell 89) med tanke på att det inte syns någon påtaglig 

synkron dynamik mellan klustren i Figur 78. Mellanårsvariansen är dock inte 

så hög att den nämnvärt stör möjligheten att kunna upptäck trender eftersom 

det är mellanårsvariationen i relation till medelvärdet som är avgörande i det 

sammanhanget. Totalt sett var den rumsliga variationen mycket större än den 

temporala, med höga varianser mellan kluster, samt mellan och inom station. 
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Tabell 89. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

6.56 6.15 6.41 6.56 6.70 6.96 

s
2
Y 0.26 0.13 0.21 0.25 0.30 0.40 

s
2
K 1.14 0.32 0.73 1.06 1.48 2.32 

s
2
YK 0.12 0.00 0.06 0.12 0.17 0.28 

s
2
S(K) 3.30 1.80 2.69 3.25 3.86 4.86 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.85 1.59 1.76 1.85 1.95 2.12 

s
2
E 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

 

Med årlig provtagning på 10 stationer per kluster kan en lokal trend på 5 % per 

år påvisas med 93 % statistisk styrka (Tabell 90, Figur 79). Med provtagning 

vartannat år på 10 stationer kan man upptäcka en årlig trend på 5.2 % inom 11 

år med 81 % statistisk styrka. 

 
Tabell 90. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet arter 

per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska 

styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med 

=0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.56 0.75 0.13 0.85 

10 6.56 0.56 0.11 0.93 

15 6.56 0.50 0.11 0.96 

20 6.56 0.47 0.10 0.97 

25 6.56 0.45 0.10 0.97 

30 6.56 0.44 0.10 0.97 

 

  
Figur 79. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 
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En storskalig trend på 3.1 % per år skulle kunna upptäckas med 80 % statistisk 

styrka inom 10 år med årlig provtagning på 10 stationer i vardera fyra kluster 

(Tabell 91). Med provtagning vartannat år skulle man med samma totalantal 

stationer fördelat på åtta kluster kunna upptäcka en trend på 3.8 % inom 11 år 

med 81 % statistisk styrka. Som nämndes i anslutning till motsvarande analys 

för BQI skulle det troligen räcka med sex kluster i Norra och mellersta 

Östersjöns utsjöområde för att få en bra geografisk täckning, vilket skulle ge 

möjlighet att upptäcka en storskalig trend på 3.8 % i antalet taxa inom loppet 

av 11 år med 80 % styrka. 

 

 
Tabell 91. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.56 0.32 0.09 0.82 

10 6.56 0.33 0.09 0.80 

15 6.56 0.35 0.09 0.78 

20 6.56 0.36 0.09 0.76 

25 6.56 0.38 0.09 0.75 

30 6.56 0.39 0.10 0.73 

 

 

Liksom för BQI var den rumsliga osäkerheten betydligt större än den 

tidsmässiga och konfidensintervallet baserat på 10 stationer hamnar kring ±25 

% av medelvärdet (Tabell 92, Figur 80). Med fem stationer ökar 

konfidensintervallet till nästan ±43 %. Denna osäkerhet ökar endast marginellt 

om man inkluderar den temporala variationen (Tabell 93). 

 

 
Tabell 92. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 6.56 5.15 0.15 0.43 

10 6.56 5.15 0.11 0.25 

15 6.56 5.15 0.09 0.19 

20 6.56 5.15 0.08 0.16 

25 6.56 5.15 0.07 0.14 

30 6.56 5.15 0.06 0.13 
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Tabell 93. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 6.56 5.53 0.18 0.50 

10 6.56 5.53 0.14 0.33 

15 6.56 5.53 0.13 0.28 

20 6.56 5.53 0.12 0.25 

25 6.56 5.53 0.12 0.24 

30 6.56 5.53 0.11 0.23 

 

 

  
 
Figur 80. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på 

antal arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år 

och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre 

linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Totalbiomassa 

Den genomsnittliga totalbiomassan skiljde sig mellan de olika klustren med 

lägst totalbiomassa i klustret utanför När öster om Gotland (Figur 81). De 

genomgående högsta värdena återfanns i klustret utanför Hävringe. Flera av 

klustren hade samstämmig dynamik över tiden utom klustret vid Svenska 

Björn där variationen från ett år till ett annat var mer påtaglig än i de övriga 

klustren. 

 

  

   

  
Figur 81. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov) i de kustkluster från 

norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska 

medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som 

ingick i variansanalyserna. 
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Efter logaritmering av totalbiomassan blev mellanårsvariationen mindre 

märkbar än vad man kan se för de ologaritmerade biomassorna i Figur 81 

(Tabell 94). Den rumsliga variationen mellan och inom stationer utgjorde 

merparten av variansen i totalbiomassan. 

 

 
Tabell 94. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

1.97 1.81 1.91 1.97 2.03 2.15 

s
2
Y 0.09 0.03 0.07 0.09 0.11 0.16 

s
2
K 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 

s
2
YK 0.10 0.02 0.07 0.09 0.12 0.19 

s
2
S(K) 1.30 0.95 1.23 1.32 1.41 1.53 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.69 0.48 0.58 0.71 0.79 0.88 

s
2
E 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

 

Trots till synes låg mellanårsvariation blir möjligheten liten att upptäcka en 

årlig trend på 10 % inom ett kluster med 10 stationer (Tabell 95). Anledningen 

till detta är att för logaritmerade värden är det inte den relativa variationen, dvs 

variationen dividerat med medelvärdet, som avgör den statistiska styrkan. 

Storleken på medelvärdet spelar därför ingen roll i detta sammanhang. Den 

statistiska styrkan att inom 10 år upptäcka en årlig trend på 10 % inom ett 

kluster med dagens dimensionering blir i genomsnitt ca 33 %. Om trenden 

hamnar i en period med mindre naturlig mellanårsvariation kan styrkan uppgå 

till ca 60 % (Figur 82). För att kunna påvisa en trend med 80 % styrka krävs en 

årlig trend på minst 19.5 %. En utglesning av provtagningen till vartannat år 

gör att ännu större trender krävs, minst 29 %, för att nå 80 % styrka inom 11 år. 

 

 
Tabell 95. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 1.97 0.32 0.57 0.27 

10 1.97 0.26 0.51 0.33 

15 1.97 0.23 0.48 0.35 

20 1.97 0.22 0.47 0.37 

25 1.97 0.21 0.46 0.38 

30 1.97 0.21 0.46 0.38 
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Figur 82. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 

En storskalig trend på 10 % per år i utsjöområdet kan upptäckas med 55 % 

statistisk styrka med årlig provtagning av fyra kluster med 10 stationer vardera 

(Tabell 96). För att nå upp i 80 % styrka krävs att trenderna överstiger 13.6 % 

per år med samma provtagningsinsats. Provtagning vartannat år på 10 

stationer per kluster i åtta kluster ger möjlighet att upptäcka en storskalig trend 

på 17.5 % med 80 % styrka. Om man reducerar antalet kluster till sex med 10 

stationer i varje och tar prover vartannat år krävs obetydligt större trend, 18.1 

%, för att nå upp till 80 % styrka. 

 

 
Tabell 96. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 40 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 1.97 0.12 0.35 0.59 

10 1.97 0.13 0.36 0.55 

15 1.97 0.14 0.38 0.52 

20 1.97 0.16 0.39 0.49 

25 1.97 0.17 0.41 0.46 

30 1.97 0.18 0.42 0.43 

 

Den rumsliga osäkerheten är stor och även om man skulle provta 30 stationer 

per kluster skulle konfidensintervallet motsvara drygt ±50 % av medelvärdet 

(Tabell 97). Med 10 stationer hamnar man kring ± 100 %. Siffrorna i tabellen 

gäller visserligen det absoluta intervallet för logaritmerade data, men standard 

error (SELog) av logaritmerade data motsvarar grovt SE/medel för 

ologaritmerade data. Om man vill att medelvärdet för ett enskilt års 
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provtagning skall vara representativt även över tid behöver man inkludera den 

naturliga mellanårsvariationen och för kluster i utsjöområdet ökar det 

osäkerheten väldigt mycket, med 30 stationer skulle konfidensintervallet öka 

från ca ±50 % till drygt ±100 % av medelvärdet (Tabell 97, Tabell 98, Figur 83). 

 

 
Tabell 97. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SELog är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SELog 95 % KI 

5 1.97 1.99 0.63 1.75 

10 1.97 1.99 0.45 1.01 

15 1.97 1.99 0.36 0.78 

20 1.97 1.99 0.32 0.66 

25 1.97 1.99 0.28 0.58 

30 1.97 1.99 0.26 0.53 

 

 
Tabell 98. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SELog är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SELog 95 % KI 

5 1.97 2.17 0.76 2.12 

10 1.97 2.17 0.62 1.40 

15 1.97 2.17 0.57 1.21 

20 1.97 2.17 0.54 1.12 

25 1.97 2.17 0.52 1.07 

30 1.97 2.17 0.50 1.03 

 

 

  
Figur 83. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  
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Förslag till framtida dimensionering 

Dagens dimensionering i denna havsbassäng (utsjö) ger goda möjligheter att 

följa utvecklingen i bottenfaunasamhället. Det finns dock en möjlighet att få ut 

mer information genom en omfördelning av provtagningsresurserna. Trots 

osäkerheten i totalbiomassan är vårt förslag för denna havsbassäng (utsjön) att 

övergå till provtagning vartannat år på 10 fasta stationer per kluster då det 

finns behov att omfördela resurser för provtagning i vattenförekomsterna längs 

kusten i Norra och mellersta Östersjön. Totalt bör sex kluster ge en tillräcklig 

geografisk täckning i utsjöområdet, vilket frigör 20 stationer för provtagning 

vartannat år längs kusten. I de sex utsjöklustren provtas lämpligen tre stycken 

under udda år och de resterande tre klustren provtas jämna år. I och med att 

det kommer att finnas data från varje år kommer man att få en högre 

tidsupplösning i tidsserien från området än vad tidsserierna från varje enskilt 

kluster möjliggör.  

Södra Östersjön – utsjö 

Det fanns två kluster från detta område som kunde tas med i analyserna, se  

Tabell 99. Ytterligare ett kluster har provtagits i området, RegHanöVäst, men 

där har vanligtvis nya stationer slumpats varje år. Det var därför inte möjligt att 

kunna göra en analys med en balanserad design utifrån data från alla tre 

klustren (Figur 84). De data som ingick i analyserna insamlades under 

perioden 2007-2012. 

 

 

 
Figur 84. Geografisk fördelning av de tre kluster från Södra Östersjön som ingår i 

rapporten. De röda punkterna visar stationernas placering. 
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Tabell 99. Benämning, antal stationer och arealer för de kluster som ingick i analyserna. 

Arealerna har beräknats enligt ekvation 1. Landarean på eventuella öar inom klustren har 

inte räknats bort. 

Kluster 

Antal 

stationer 

Areal 

(km2) 

Area/stn 

(km2) 

NAT Trelleborg 10 2493 249 

NAT Utklippan 9 976 108 

 

BQI 

De genomsnittliga BQI-värdena varierade mellan 6 och 8 över tid och mellan 

de två klustren (Figur 85). BQI-värdena var något lägre i klustret utanför 

Utklippan jämfört med utanför Trelleborg. 

 

  
Figur 85. Variation över tiden i klustrets medelvärde av BQI per station (prov) i klustren i 

öppet hav i södra Östersjön som ingick i analyserna. De övre punkterna visar aritmetiska 

medelvärden, linjerna visar det nedre intervallet i ett enkelsidigt 80 % konfidensintervall, 

de svarta (små, nedre) punkterna visar BQI, beräknat enligt bedömningsgrunden, för 

klustret. Ljusblå färg visar vilka år som ingick i variansanalyserna. 

 

Liksom för utsjöområdet i Norra och mellersta Östersjön var tidsserierna för 

korta och för stabila för att kunna påvisa någon signifikant autokorrelation 

(Figur 86). 

 

  
Figur 86. Autokorrelationsmönster i klustrens årliga BQI-medelvärden. De streckade 

linjerna anger de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar 

betydande autokorrelation. Höga positiva värden för en tidslag på ett år betyder att en 

stor del av informationen från ett år finns kvar ett år senare. 
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Varianskomponenterna som bidrar till mellanårsvariationen var rätt 

betydande, men kapaciteten att upptäcka trender blir ändå hög eftersom 

medelvärdet var så pass högt (Tabell 100). Varianskomponenterna med 

rumslig koppling utgjorde det dominerande inslaget i den totala variansen. 

Medelvärdet för variansen mellan kluster var påtagligt högre än medianvärdet, 

vilket antyder att det fanns enstaka analyser som gav väldigt stor skillnad i 

medelvärden mellan klustren. 

 
Tabell 100. Varianskomponenter för BQI per prov. P_n betecknar n:te percentilen. Indexen 

för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer av 

faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

 �̅� 6.47 5.88 6.26 6.48 6.69 7.07 

s
2
Y 0.31 0.00 0.18 0.30 0.44 0.71 

s
2
K 0.29 0.00 0.00 0.07 0.44 1.53 

s
2
YK 0.17 0.00 0.06 0.15 0.25 0.50 

s
2
S(K) 1.78 0.46 1.22 1.77 2.33 3.06 

s
2
YS(K)+s

2
E 1.33 0.83 1.14 1.32 1.51 1.84 

s
2
E 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

 

 

En årlig trend på 5 % kan upptäckas inom ett kluster med årlig provtagning på 

10 stationer inom 10 år med 90 % statistisk styrka (Tabell 101, Figur 87). Med 

provtagning vartannat år på 10 stationer kan en trend på 5.5 % upptäckas inom 

ett kluster inom loppet av 10 år med 80 % statistisk styrka. 

 

 
Tabell 101. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena för ett enskilt 

klusters BQI per station. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, 

CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.47 0.75 0.13 0.84 

10 6.47 0.62 0.12 0.90 

15 6.47 0.57 0.12 0.92 

20 6.47 0.55 0.11 0.93 

25 6.47 0.54 0.11 0.94 

30 6.47 0.53 0.11 0.94 
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Figur 87. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena för ett enskilt klusters BQI per station. De tre linjerna avser antal 

stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar 

osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och stationerna som 

slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på y-axeln visar hur 

stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än den som återges på 

x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka en trend inom 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

 

Möjligheten att upptäcka en storskalig trend i området blir något högre än för 

ett enskilt kluster. I detta fall fanns bara två kluster tillgängliga för analys men 

även för dessa två tillsammans ökar den statistiska styrkan till 96 % i den 

gemensamma analysen att upptäcka en årlig trend på 5 % med årlig 

provtagning på 10 stationer per kluster i de två klustren (Tabell 102). Eftersom 

det egentligen finns tre kluster i regionen skulle den statistiska styrkan kunna 

ökas till 98 % om man i fortsättningen väljer att använda sig av fasta stationer i 

RegHanöVäst-klustret. Med utglesning av provtagningen till vartannat år i de 

tre klustren skulle styrkan uppgå till 87 % att kunna påvisa en 5 % trend inom 

11 år. Detta havsområde är så pass geografisk avgränsat att tre kluster torde 

räcka för att få en tillförlitlig täckning av området. 

 
Tabell 102. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters BQI per station, där antalet kluster ges av 20 dividerat med antalet stationer per 

kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV är 

variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 6.47 0.39 0.10 0.98 

10 6.47 0.42 0.10 0.98 

15 6.47 0.44 0.10 0.97 

20 6.47 0.47 0.11 0.96 

25 6.47 0.50 0.11 0.95 

30 6.47 0.53 0.11 0.94 

 

Klustrens BQI-värden enligt bedömningsgrunden skiljer sig med ca 0.5 BQI-

enheter från medelvärdena baserat på data från 10 stationer och det relativa 

felet är förhållandevis litet även om man inkluderar den temporala variationen 

(Tabell 103, Figur 88). De situationer det är motiverat att ta hänsyn till 

mellanårsvariationen är när man provtar en vattenförekomst vid ett eller några 
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fåtal tillfällen under den period på sex år som skall bedömas inom ramen för 

Vattendirektivet. Med kompensation för den temporala variationen blir 

avståndet mellan bedömningsgrundens BQI och klustret BQI-medelvärde ca 

0.8 BQI-enheter om man provtar 10 stationer (Tabell 104). 

 

 
Tabell 103. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på BQI per prov (medel) respektive BQI beräknat för klustret enligt 

bedömningsgrunden. Variansen motsvarar variansen mellan stationernas BQI, SE är 

standard error och SE’ motsvarar standard error för klustrets BQI. 

Antal stationer Medel Varians SE/Medel BQI SE’/BQI 

5 6.47 3.10 0.12 5.73 0.06 

10 6.47 3.10 0.09 5.98 0.03 

15 6.47 3.10 0.07 6.08 0.02 

20 6.47 3.10 0.06 6.13 0.01 

25 6.47 3.10 0.05 6.17 0.01 

30 6.47 3.10 0.05 6.20 0.01 

 
 
Tabell 104. Motsvarande som i föregående tabell, men här inkluderar osäkerheten även 

variationen mellan år så att standard error för ett enskilt provtagningsår blir 

representativt för t ex en sexårsperiod. 

Antal stationer Medel Varians SE(år)/Medel BQI SE’(år)/BQI 

5 6.47 3.10 0.12 5.48 0.14 

10 6.47 3.10 0.09 5.69 0.13 

15 6.47 3.10 0.07 5.75 0.12 

20 6.47 3.10 0.06 5.79 0.12 

25 6.47 3.10 0.05 5.81 0.12 

30 6.47 3.10 0.05 5.82 0.12 

 

 

  
Figur 88. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på BQI 

per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och B) 

precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Kombinationen av den tidsmässiga och rumsliga variationen i Södra Östersjöns 

utsjöområde ger ett kritiskt avstånd på ca 0.34 BQI-enheter med 10 stationer 

och årlig provtagning (Figur 89). Det kritiska avståndet definieras här som den 

minsta skillnad mellan medelvärdet och närmast underliggande klassgräns 

som med 80 % statistisk styrka ger en klassning i enlighet med statusen 

ovanför klassgränsen.  Med provtagning vartannat år på 10 stationer ökar 

avståndet till ca 0.52. 

 

 
 
Figur 89. Effekten av antal stationer per år och antal provtagningsår på precision i 

medelvärdet av stationernas BQI inom ramen för Vattendirektivets 6-årscykel. Precisionen 

som anges motsvarar hur många BQI-enheter ovanför en klassgräns medelvärdet minst 

måste befinna sig för att med 80 % statistisk styrka kunna bedöma statusen i enlighet med 

den ovanför klassgränsen. 
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Antal taxa 

Av de kluster som analyserats i denna rapport hade klustret utanför Trelleborg 

högsta antalet taxa registrerade, vilket i sig är förväntat på grund av närheten 

till Västerhavet och dess artrika bottenfaunasamhällen. Antalet taxa i klustret 

vid Utklippan var dock mer snarlikt det som observerades för klustren i Norra 

och mellersta Östersjöns kustområde. Totalt fanns 38 taxa registrerade från 

klustret utanför Trelleborg och 26 taxa i klustret vid Utklippan. En 

provtagningsstrategi med 10 stationer ger ungefär hälften av dessa taxa i varje 

provtagningsomgång om man tar ett prov per station (Figur 90). 

 

  
Figur 90. Medelantal taxa i relation till antalet stationer inom klustret. De mellanblå 

vertikala linjerna markerar utrymmet mellan 1a och 3e kvartilerna och de små punkterna 

markerar min respektive max antal taxa. Mellanblå punkter visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats inom år medan den ljusblå kurvan visar medelvärden baserade 

på prover som slumpats oberoende av år. 

 

Det fanns en viss variation över tiden i antalet taxa i de två klustren och båda 

klustren hade gemensamt att perioden 2007-2012 avslutades med det högsta 

antalet taxa de två sista åren (Figur 91). Trots att antalet taxa totalt är högre i 

dessa kluster jämfört med de längre norrut i Östersjön var det ingen större 

skillnad i det genomsnittliga antalet taxa per prov. Antalet taxa per prov 

varierade mellan 7.5 och 9.5 med ett medelvärde över tid och mellan kluster på 

ca 8 taxa per prov. 

 

 

  
Figur 91. Variation över tiden för antal taxa per station (prov) i klustren i öppet hav i 

norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. Punkterna visar aritmetiska 

medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som 

ingick i variansanalyserna. 
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Mellanårsvariansen var något mer påtaglig i data från dessa två kluster jämfört 

med de norröver i Egentliga Östersjön. I övrigt var varianskomponenterna 

likartade, med huvuddelen av variationen hos de rumsliga komponenterna. 

Variationen mellan och inom stationer dominerade bland de rumsliga 

komponenterna (Tabell 105). 

 

 
Tabell 105. Varianskomponenter för antal arter per prov. P_n betecknar n:te percentilen. 

Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de faktorer och kombinationer 

av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, S(K)=Stationer inom kluster 

och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

8.14 7.18 7.80 8.15 8.48 9.08 

s
2
Y 0.42 0.04 0.30 0.41 0.54 0.84 

s
2
K 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 

s
2
YK 0.09 0.00 0.00 0.00 0.12 0.56 

s
2
S(K) 4.76 1.32 3.29 4.48 6.31 8.52 

s
2
YS(K)+s

2
E 2.82 2.19 2.57 2.82 3.07 3.50 

s
2
E 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 

 

 

Möjligheten att upptäcka lokala trender i antalet taxa med 10 stationer per 

kluster är god. En årlig trend på 5 % kan upptäckas med årlig provtagning inom 

10 år med 95 % statistisk styrka (Tabell 106, Figur 92). Med provtagning 

vartannat år på 10 stationer kan en årlig trend på 5 % upptäckas med 81 % 

styrka inom 11 år. 

 

 
Tabell 106. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av antalet 

arter per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala 

variansen mellan år, CV är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 8.14 1.07 0.13 0.88 

10 8.14 0.79 0.11 0.95 

15 8.14 0.70 0.10 0.97 

20 8.14 0.65 0.10 0.98 

25 8.14 0.62 0.10 0.98 

30 8.14 0.60 0.10 0.99 
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Figur 92. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av antalet arter per station för ett enskilt klusters. De tre linjerna avser 

antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet på 

y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka än 

den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka angiven 

trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Med två kluster och årlig provtagning på 10 stationer per kluster i två kluster 

kan en storskalig trend på 5 % upptäckas inom 10 år med 98 % statistisk styrka 

(Tabell 107), alternativt en storskalig trend på 3.4 % med 80 % styrka. Med 

provtagning vartannat år och 10 stationer i varje kluster kan en storskalig trend 

på 4.3 % upptäckas med 80 % styrka inom 11 år. Om man istället har tre kluster 

med provtagning vartannat år på 10 stationer per kluster kan man upptäcka en 

storskalig trend på 4.1 % inom 11 år med 80 % styrka. I praktiken skulle en 

sådan trend kunna upptäckas tidigare om man sprider ut 

varannanårsprovtagningen så att minst ett kluster provtas årligen. Med en 

sådan strategi kommer det att finnas data från varje år vilket ger möjlighet att 

snabbare kunna påvisa förändringar.  

 
Tabell 107. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters antal arter per station, där antalet kluster ges av 20 dividerat med antalet 

stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen mellan år, CV 

är variationskoefficienten mellan år och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 5 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation CV Stat. styrka 

5 8.14 0.58 0.09 0.99 

10 8.14 0.61 0.10 0.98 

15 8.14 0.63 0.10 0.98 

20 8.14 0.65 0.10 0.98 

25 8.14 0.67 0.10 0.98 

30 8.14 0.70 0.10 0.97 

 

Den rumsliga variationen ger ett konfidensintervall på ca ±24 % kring 

medelvärdet av antalet taxa per prov om man provtar 10 stationer (Tabell 108). 

Om man minskar antalet stationer till 5 ökar konfidensintervallet till ca ±42 % 

kring medelvärdet, vilket får betraktas som osäkert när det handlar om antalet 

taxa. Osäkerheten ökar ytterligare om man med en provtagning från ett enstaka 
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år vill ha en representativitet som hanterar den naturliga mellanårsvariationen 

(Tabell 109, Figur 93).  

 

 
Tabell 108. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på antal arter per prov. Variansen motsvarar variansen mellan stationer (prov), 

SE är standard error och KI/Medel är kvoten mellan konfidensintervallet (halva avståndet 

mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 8.14 7.65 0.15 0.42 

10 8.14 7.65 0.11 0.24 

15 8.14 7.65 0.09 0.19 

20 8.14 7.65 0.08 0.16 

25 8.14 7.65 0.07 0.14 

30 8.14 7.65 0.06 0.13 

 

 
Tabell 109. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI/Medel är kvoten 

mellan konfidensintervallet (halva avståndet mellan yttergränserna)och medelvärdet.  

Antal stationer Medel Varians SE/Medel 95%KI/Medel 

5 8.14 8.16 0.18 0.49 

10 8.14 8.16 0.14 0.31 

15 8.14 8.16 0.12 0.27 

20 8.14 8.16 0.12 0.24 

25 8.14 8.16 0.11 0.23 

30 8.14 8.16 0.11 0.22 

 

 

  
Figur 93. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på antal 

arter per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i medelvärdet för ett givet år och 

B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga mellanårsvariationen. De tre linjerna 

avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna 

återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna och 

stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna.  
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Totalbiomassa 

Den genomsnittliga totalbiomassan var nästan dubbelt så hög i klustret vid 

Utklippan än i det utanför Trelleborg (Figur 94). Utvecklingen över tid var dock 

samstämmig, med de lägsta värdena kring 2010. 

 

  
Figur 94. Variation över tiden för totalbiomassan per station (prov) klustren i öppet hav i 

norra och mellersta Östersjön som ingick i analyserna. . Punkterna visar aritmetiska 

medelvärden och linjerna visar 95 % konfidensintervall. Ljusblå färg visar vilka år som 

ingick i variansanalyserna. 

Samstämmigheten i dynamiken yttrar sig som låg varians för 

interaktionstermen mellan år och kluster, medan skillnaderna i medelvärden 

bidrar till variansen mellan kluster (Tabell 110). De komponenter som bidrar 

till mellanårsvariationen var höga och framförallt mellanårsvariansen var så 

pass hög att det blir svårt att kunna påvisa annat än kraftiga trender. Den 

rumsliga variationen, mellan kluster, samt mellan och inom stationer, var 

också hög. 

 
Tabell 110. Varianskomponenter för den logaritmerade totalbiomassan per prov. P_n 

betecknar n:te percentilen. Indexen för de skattade varianskomponenterna utgörs av de 

faktorer och kombinationer av faktorer som ingick i variansanalyserna (Y=år, K=kluster, 

S(K)=Stationer inom kluster och E=error). �̅� betecknar det totala medelvärdet.   

Komponent Medel P_2.5 P_25 Median P_75 P_97.5 

�̅� 
 

1.90 1.49 1.73 1.90 2.06 2.31 

s
2
Y 0.24 0.02 0.12 0.21 0.33 0.59 

s
2
K 0.17 0.00 0.00 0.04 0.26 0.90 

s
2
YK 0.06 0.00 0.00 0.01 0.08 0.29 

s
2
S(K) 0.93 0.09 0.34 0.86 1.45 1.84 

s
2
YS(K)+s

2
E 0.73 0.25 0.44 0.82 0.98 1.19 

s
2
E 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

 

En årlig trend på 10 % inom ett kluster är i minsta laget för att kunna påvisas. 

Med 10 stationer blir den statistiska styrkan ca 24 % att upptäcka en sådan 

trend inom 10 år (Tabell 111, Figur 95). För att komma upp i 80 % styrka med 

10 stationer krävs en trend på ca 24 %. Den underliggande 

mellanårsvariationen domineras av mellanårsvariansen vilket gör att det inte 

hjälper speciellt mycket att öka antalet stationer. 
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Tabell 111. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärdena av den 

logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt kluster. Mellanårsvariationen 

utgörs av den totala variansen mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den 

statistiska styrkan att upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett 

dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 1.90 0.44 0.66 0.21 

10 1.90 0.37 0.60 0.24 

15 1.90 0.34 0.58 0.26 

20 1.90 0.33 0.57 0.27 

25 1.90 0.32 0.57 0.27 

30 1.90 0.32 0.56 0.27 

 

  
Figur 95. Möjligheten att upptäcka en trend (A=5 %/år, B=10 %/år) baserat på 

årsmedelvärdena av den logaritmerade totalbiomassan per station för ett enskilt klusters. 

De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, mellanblå=10 och mörkblå=5. 

Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna för de olika 6-årsperioderna 

och stationerna som slumpades i samband med varianskomponentberäkningarna. Värdet 

på y-axeln visar hur stor del av slumpningarna som resulterade i högre statistisk styrka 

än den som återges på x-axeln.  Den statistiska styrkan är beräknad för att upptäcka 

angiven trend efter 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

 
Samvariationen mellan klustren gör att variationen över tiden mellan kuster 

inte tar ut varandra och möjligheten att upptäcka en storskalig trend genom att 

slå samman data från de två klustren ger endast en liten förbättring av styrkan 

att kunna påvisa trender. En årlig trend på 10 % kan upptäckas inom 10 år med 

29 % statistisk styrka om man har två kuster med 10 stationer i vardera, med 

årlig provtagning (Tabell 112). Det skulle ta 16 år att komma upp i en styrka på 

minst 80 % med en trend på 10 %. Med tre kluster och provtagning vartannat 

år på 10 stationer inom varje kluster blir styrkan 20 % inom 11 år. För att 

komma upp i närmare 80 % (78.4 %) styrka med den sistnämnda 

provtagningsdesignen krävs 19 år för att upptäcka en 10 % årlig trend. 
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Tabell 112. Möjligheten att upptäcka en trend baserat på årsmedelvärden av samtliga 

klusters logaritmerade totalbiomassa per station, där antalet kluster ges av 20 dividerat 

med antalet stationer per kluster. Mellanårsvariationen utgörs av den totala variansen 

mellan år, SE är standard error och Stat. styrka anger den statistiska styrkan att 

upptäcka en trend med 10 % förändring per år i 10 år i ett dubbelsidigt test med =0.05. 

Antal 

stationer Medel 

Mellanårs-

variation SELog Stat. styrka 

5 1.90 0.29 0.54 0.30 

10 1.90 0.30 0.55 0.29 

15 1.90 0.31 0.56 0.28 

20 1.90 0.33 0.57 0.27 

25 1.90 0.34 0.59 0.26 

30 1.90 0.36 0.60 0.25 

 

Medelvärdet för totalbiomassan för ett enskilt kluster blir mycket osäker, ca 

±90 av medelvärdet, med 10 stationer (Tabell 113). Även 30 stationer ger ett 

osäkert medelvärde, ca ±48 %. 

 
Tabell 113. Resultat från beräkning av precisionen i ett enskilt klusters årsmedelvärde 

baserat på den logaritmerade totalbiomassan per prov. Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov), SE är standard error och KI anger konfidensintervallets storlek 

(halva avståndet mellan yttergränserna).  

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 1.90 1.66 0.58 1.60 

10 1.90 1.66 0.41 0.92 

15 1.90 1.66 0.33 0.71 

20 1.90 1.66 0.29 0.60 

25 1.90 1.66 0.26 0.53 

30 1.90 1.66 0.24 0.48 

 

Om man tar prov ett enskilt år kommer medelvärdet och även konfidens-

intervallet att gälla för det enskilda året när proven togs. Om man istället vill 

att konfidensintervallet skall vara representativt för en period på flera år 

behöver man inkludera mellanårsvariationen i konfidensintervallet vilket med 

10 stationer i denna region ger en ökning av konfidensintervallet från ±92 % till 

±153 % av medelvärdet (Tabell 114, Figur 96). Den typen av justering är 

sannolikt mer relevant när det gäller bedömning av ekologisk status med BQI i 

de vattenförekomster där det endast finns provtagning från ett år. 

 
Tabell 114. Motsvarande som i föregående tabell, men här har osäkerheten justerats för att 

hantera variationen mellan år så att standard error och konfidensintervallet från ett 

provtagningsår blir rättvisande för t ex en sexårsperiod.  Variansen motsvarar variansen 

mellan stationer (prov) och mellan år, SE är standard error och KI anger 

konfidensintervallets storlek (halva avståndet mellan yttergränserna). 

Antal stationer Medel Varians SE 95 % KI 

5 1.90 1.95 0.79 2.19 

10 1.90 1.95 0.68 1.53 

15 1.90 1.95 0.63 1.36 

20 1.90 1.95 0.61 1.28 

25 1.90 1.95 0.60 1.24 

30 1.90 1.95 0.59 1.21 
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Figur 96. Kumulativ frekvens för precisionen i ett enskilt års medelvärde beräknat på den 

logaritmerade totalbiomassan per station inom ett enskilt kluster, A) precisionen i 

medelvärdet för ett givet år och B) precisionen i medelvärdet omfattar den naturliga 

mellanårsvariationen. De tre linjerna avser antal stationer per kluster; ljusblå =20, 

mellanblå=10 och mörkblå=5. Kurvorna återspeglar osäkerheten i varianskomponenterna 

för de olika 6-årsperioderna och stationerna som slumpades i samband med 

varianskomponentberäkningarna.  

Förslag till framtida dimensionering 

Dagens dimensionering i denna havsbassäng (utsjö) ger goda möjligheter att 

följa utvecklingen i bottenfaunasamhället. Det finns dock en möjlighet att få ut 

mer information genom en omfördelning av provtagningsresurserna. Trots 

osäkerheten i totalbiomassan är vårt förslag för denna havsbassäng att övergå 

till provtagning vartannat år på 10 fasta stationer per kluster då det finns behov 

att omfördela resurser för provtagning i vattenförekomsterna längs kusten i 

Södra Östersjön. De tre klustren i utsjön behålls och ett av dem provtas 

lämpligen udda år och de två resterande klustren provtas jämna år. I och med 

att det kommer att finnas data från varje år kommer man att få en högre 

tidsupplösning i tidsserien från området än vad tidsserierna från varje enskilt 

kluster möjliggör. Med en sådan omläggning frigörs resurser motsvarande 

provtagning på 30 stationer vartannat år i vattenförekomsterna i kustzonen. 

 

Bassängsöverskridande resultat - antalet taxa  
Antalet taxa varierade påtagligt mellan kluster, dels till följd av utarmningen 

längs den avtagande salinitetsgradienten från söder mot norr men även till 

följd av antalet stationer per kluster. I kluster med fler stationer fanns 

vanligtvis fler antal taxa registrerade per år om förhållandena i övrigt var 

likvärda. Vid analysen av kopplingen mellan antal stationer och antal taxa 

erhölls den traditionella potensformen (aXb) på art-areakurvorna. Fler 

stationer ger fler antal taxa men ökningen avtar allteftersom antalet stationer 

ökar. Dessa analyser visade att kvantitativ provtagning i ett område inte kan ge 

en rättvisande bild av den biologiska mångfalden i hela området utan en enorm 

provtagningsinsats. Däremot är förutsättningarna goda att få en bra 

beskrivning av artsammansättningen på de stationer som ingår i klustren. Med 

1 prov per station fick man i genomsnitt 89 % av antalet taxa ”inom klustret” i 

samband med provtagning ett enstaka år med ett prov per station. ”Inom 

klustret” innebär i detta sammanhang den sammanlagda stationsytan för 

samtliga stationer inom klustret, där stationsytan är det avgränsade område på 

en station där proven tas. Med två prover per station ökade andelen till 97 % 
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och med tre prov 99 %. Dessa siffror är nästan identiska mellan de olika 

havsbassängerna och oberoende av om stationerna finns längs kusten eller i 

utsjön. Resonemanget fungerar också över tid, dvs att med ett prov per station 

och år kommer ca 99 % av arterna som finns på stationerna inom klustret att 

finnas representerade om man slår samman resultaten från tre års 

provtagning. På stationsnivå blir antalet taxa betydligt sämre representerade 

med enbart ett prov. I genomsnitt fångas ca 50 % av antalet taxa på stationen i 

ett enskilt prov, med en spännvid på 44 till 61 % mellan 1a och 3e kvartilerna. 

Med 5 prov erhålls i genomsnitt ca 78 % (72-78) av antalet taxa och med 10 

prov 88 % (79-94 %). För att fånga 95 % av antalet taxa på en station skulle det 

behövas ca 20-25 prov per station, viket får anses orealistiskt i ett 

övervakningsprogram. Det blir således även orealistiskt att kunna göra en 

bedömning av ekologisk status inom ramen för Vattendirektivet som grundar 

sig på antalet arter om dessa insamlas med kvantitativ provtagning. 

 

Andelen arter som fångas i relation till antalet prov på en station varierade en 

del mellan olika kluster, men skillnaderna var inte anmärkningsvärda. 

Medelvärdena som angivits ovan fungerar därför bra som riktmärken i 

diskussionen om hur stor vikt man bör lägga på antalet arter i själva 

bedömningsgrunden. Ett sätt att minska osäkerheten i statusbedömningen till 

följd av artantalet vore att infoga den efter att BQI (utan artantalsfaktorn) 

räknats fram för klustret. Det tillvägsgångssättet vore direkt applicerbart om 

alla kluster har lika många stationer. Om antalet stationer varierar måste 

artantalet justeras för antalet stationer eftersom antalet arter generellt ökar 

med antalet stationer. Det senare alternativet inför dock ytterligare en 

osäkerhet i bedömningen. 

 

Avslutande reflektioner 

I alla havsbassängerna utom i Bottenviken ger dagens dimensionering av 

provtagningsprogrammen goda möjligheter att upptäcka förändringar över 

tiden i BQI och antalet taxa. 10 stationer ger ett BQI för klustret med hög 

säkerhet i relation till mellanårsvariationen. BQI ger därför en numeriskt 

tillförlitlig beskrivning av förhållandet i klustret. Däremot gör 

mellanårsvariationen att BQI från ett enskilt år i en vattenförekomst kan vara 

missvisande för perioden i sin helhet. Ett kraftigt fluktuerande BQI skapar 

också svårigheter att sätta relevanta klassgränser för bedömning av ekologisk 

status. En välgrundad bestämning av klassgränserna när indexet fluktuerar 

kräver många års data och i det sammanhanget tycks mer än 30 års data 

behövas. Behovet av den längden på tidsserier baseras på dynamiken som 

observerats i Asköområdet och Norrbyområdet. 

 
Resultaten från Bottenhavet, både kust och utsjö, visar tydligt att BQI är 

känsligt för de stora täthetsfluktuationerna som förekommer i 

vitmärlebeståndet. Den egenskapen hos BQI är inte optimal när det handlar 

om att bedöma miljötillståndet eftersom det skulle behövas ett stort BQI-

intervall för att rymma den naturliga variationen ovanför god-måttliggränsen. 

Med en sådan anpassning av god-måttlig gränsen blir det inte mycket utrymme 

kvar för bedömningarna dålig, otillfredsställande, respektive måttlig, vilket blir 
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speciellt tydligt i norra delen av Östersjösystemet. Detta problem kan inte 

åtgärdas genom att ändra dimensioneringen av provtagningen utan det kräver 

en förändring i bedömningsgrunden. En översyn av bedömningsgrunden för 

bottenfauna behövs även för att kunna hantera det lågproduktiva och artfattiga 

system som Östersjön, speciellt de norra delarna, utgör. Det pågående arbetet 

med att reducera osäkerheten i BQI har hittills inte resulterat i någon avsevärd 

förbättring och det är tveksamt om det kan åstadkommas utan att radikalt 

förändra indexets utformning. 

 

I samtliga långa tidsserier fanns signifikant positiv autokorrelation med ett års 

tidslagg. Det återspeglar en inbyggd tröghet i bottenfaunasamhällets dynamik 

som håller kvar en stor del av informationen från ett år till ett annat. Den 

egenskapen gör att man skulle kunna omfördela en del av 

provtagningsresurserna för att förbättra programmet i sin helhet. Behovet av 

data för bedömning av ekologisk status inom ramen för Vattendirektivet är 

stort och en hög autokorrelation med ett års tidslagg i bottenfaunadynamiken 

skulle kunna motivera en sådan omfördelning av resurser. Den höga 

autokorrelationen med ett års tidslagg gör att en halvering av 

provtagningsfrekvensen innebär att mindre än hälften av informationen 

förloras samtidigt som dubbelt så mycket information erhålls med 

omfördelning av hälften av proverna till andra vattenförekomster. Den marina 

miljön är ett trögt system vilket innebär att förändringar till följd av ändrade 

utsläppsförhållanden inte förväntas ge omedelbar effekt. En övergång till 

provtagning vartannat år inom enskilda kluster skulle därför kunna vara 

motiverat eftersom det kommer att finnas tid att påvisa förändringar även om 

provtagningen i många områden glesas ut till vartannat år. Lokala skyddade 

recipienter är de områden som möjliggör de snabbaste förändringarna och av 

den anledningen skulle det där kunna vara motiverat med årlig provtagning. 

Även samordning med andra miljöövervakningsprogram, till exempel i 

områden med integrerad övervakning av ekosystemets dynamik, kan föranleda 

behov av årlig provtagning av bottenfaunan för att erhålla data med jämförbar 

tidsupplösning. En sak att ha i åtanke är att med övergång till provtagning 

vartannat år försvinner möjligheten att påvisa trender inom den sexårsperiod 

som utgör Vattendirektivets förvaltningscykel. 

 

Totalbiomassan gav hög osäkerhet både vad gäller möjligheten att upptäcka 

trender och möjligheten att påvisa skillnader mellan kluster/områden. I 

analyserna användes formalinvåtvikt, vilken inkluderar skalvikt. Ett sätt att 

minska osäkerheten något i samband med utvärdering av totalbiomassan vore 

därför att konvertera till skalfri vikt med hjälp av omvandlingstal. Vi gjorde 

några sådana beräkningar i arbetet inför denna rapport och osäkerheten i 

resultaten blev något lägre, men inte i den storleksordning som skulle behövas 

för att påtagligt öka säkerheten i resultaten. 
 

En del av den observerade rumsliga variationen torde bero på data från 

stationer som etablerats på transportbottnar. Sådana bottnar torde inte gå att 

undvika i ett bottenfaunaprogram om man vill ha en någorlunda rumslig 

täckning. Däremot bör man överväga att byta stationer där sedimentet varierar 

kraftigt mellan år eller där man ofta får grus i huggaren som gör att provet 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:27 

 

131 

läcker och därför måste tas om. Samma tankegångar används lämpligen när 

man väljer ut vilka stationer som skall behållas i kluster där antalet stationer 

kan minskas ned. Det önskvärda alternativet är att slumpa de stationer som 

skall behållas av alla befintliga men vi föreslår att slumpningen görs bland de 

stationer som har mest homogena sedimentförhållanden. Ytterligare stationer 

som bör utgå är sådana som ligger i djuphålor som emellanåt drabbas av 

syrebrist. Med samma argument bör man undvika att förlägga kluster kring 

haloklinen i Östersjön. Det är mer kostnadseffektivt att utvärdera utbredningen 

av syrefria bottnar med hjälp av syreprovtagning istället för med 

bottenfaunaprovtagning. 
 

I denna rapport har inte något reellt alternativ till klusterprovtagning 

diskuterats. För utsjöområdena torde en randomiserad design ge mer 

tillförlitliga resultat för att uttala sig om tillståndet i hela utsjöområdet, men på 

bekostnad av ett dyrare provtagningsprogram för samma antal stationer. 

Förutom att vara mer kostnadseffektiv ger klusterprovtagning dessutom 

möjlighet att följa utvecklingen i dynamiken på ett mer tillförlitligt sätt genom 

att analysera för samvariation mellan tidsserierna från de olika klustren. Det 

går därför bättre att utifrån klustrens tidsserier få en förståelse för den 

dynamik som observeras. I kustzonen ter sig klusterprovtagning ofrånkomlig 

eftersom vattenförekomsterna behöver bedömas med hjälp av fler än några 

enstaka stationer, vilket skulle kunna bli fallet om man slumpar stationerna 

längs kusten. 

 

Förslaget som presenteras i denna rapport bygger på ett prov per station. Den 

strategin fungerar bra i själva övervakningen. Däremot uppstår svårigheter när 

programmet skall utvärderas i framtiden. Dimensioneringen för 

trendövervakningen går att utvärdera med endast ett prov per station, men 

däremot inte dimensioneringen av de rumsliga aspekterna. Den rumsliga 

variansen, mellan stationer, kan inte enkelt beräknas om det saknas 

information om variansen mellan replikat inom stationer. Kostnaden att ta 

flera replikat på samtliga stationer skulle omöjliggöra den omdimensionering 

av programmet som föreslås i denna rapport. I praktiken skulle en replikering 

med två prov per station vara möjligt inom befintlig kostnadsram med 

övergång till provtagning vartannat år men då frigörs inga resurser för att få 

bättre rumslig täckning, eller för andra ändamål. Ett sätt att få information om 

replikatvariansen inför framtida utvärderingar är därför att antingen ta replikat 

på enstaka stationer inom varje kluster vid varje provtagningstillfälle och 

variera vilka stationer där replikat tas mellan olika provtagningsår. En annan 

variant är att göra en utökad provtagningsinsats året eller åren innan nästa 

stora utvärdering skall göras av provtagningsdesignen. 

 

Erkännande 

Arbetet med denna rapport har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten. 
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