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Förord 
Syftet med rapporten Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i 
marin miljö är att beskriva ett övervakningsprogram baserat på representativa 
provtagningar för att analysera bottenfaunans status och förändringar i 
Sveriges kust- och havsområden. 
 
Programmet syftar till uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen Hav i 
balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning. Programmet 
behöver även anpassas till ökade krav på en samlad information om 
miljötillståndet, samt ekologisk status inom vattenförvaltningsförordningen 
och miljöstatus inom havsmiljöförordningen. 
 
Målet har varit att samordna regional och nationell miljöövervakning till ett 
enhetligt program, samt bidra till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett 
samordnat program ökar möjligheten att utföra utvärdering av miljötillståndet 
och statusklassificering. Förslaget till nytt program ger ett bättre underlag för 
bedömningar av miljöpåverkan från utsläpp som övervakas och rapporteras i 
enskild eller samordnad recipientkontroll (RK/SRK). 
 
För att ett samordnat program ska kunna genomföras behövs fortsatt god 
samverkan mellan berörda nationella och regionala myndigheter, kommuner, 
vattenvårdsförbund och enskilda verksamhetsutövare i samarbete med 
nationella, regionala och lokala utförare av miljöövervakning. 
 
Havs- och vattenmyndigheten tackar alla som bidragit med underlag för att 
utarbeta ett nytt program. Vi tackar även för remissynpunkter på tidigare 
förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö. 
 
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 3 juli 2015  
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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras ett förslag till nytt svenskt bottenfaunaprogram för 
kust och utsjö som håller sig inom befintliga kostnadsramar. Syftet med det 
framtagna samordnade bottenfaunaprogrammet är att: 
 

• uppfylla vattendirektivets behov av kontrollerande övervakning och 
statusbedömning av bedömningsområden enligt havsmiljödirektivet,  

• följa upp de svenska miljömålen (nationella och regionala),  
• följa eventuella trender och kunna avgöra om dessa är storskaliga, 

regionala eller lokala, samt  
• fungera som referens till SRK, recipientkontroll, och den operativa 

övervakningen inom vattendirektivet 
• förbättra kvaliteten i SRK, recipientkontroll, och den operativa 

övervakningen inom vattendirektivet 

Det föreslagna programmet med ett prov per station och mestadels 
provtagning vartannat år är betydligt bättre anpassat för att ge svar på 
miljötillståndet jämfört med dagens program. Med det föreslagna 
bottenfaunaprogrammet kommer ca 31 % (212) av vattenförekomsterna i havet 
att kunna klassas direkt med hjälp av bottenfaunadata från totalt 1570 
stationer. På majoriteten av dessa stationer föreslås provtagning vartannat år, 
vilket reducerar den årliga provtagningen till 912 stationer med ett prov per 
station. Mängden vattenförekomster som kan bedömas ökar från 83 med 
dagens program till 212 med det nya programmet. Det antal nationella och 
regionala stationer som föreslås i det nya programmet uppgår till 680 stycken 
och till det kommer 115 prov som en följd av årlig provtagning i 12 kluster. Det 
innebär att genomsnittligt antal nationella och regionala prov per år i det nya 
programmet uppgår till 395, att jämföra med 425 i nuvarande program. 
Minskningen av antalet prov per år blir ännu mera påtaglig inom SRK och 
recipientkontroll eftersom det är vanligt med replikering på stationerna inom 
dessa program. 

 
Tillräckligt med stationer finns inplanerade för att bedöma samtliga 11 

bedömningsområden i utsjön enligt havsmiljödirektivet. Det finns också prover 
inplanerade i samtliga vattentyper för att kunna bedöma miljötillståndet.  
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Bakgrund 
Mjukbottenfauna används i såväl internationell, nationell som regional 
miljöövervakning och inom recipientkontroll för att övervaka miljötillståndet i 
den marina miljön. Många av de nu gående programmen har löpt under många 
år. Den stora förändring som vatten- och havsmiljödirektiven har inneburit för 
sättet att övervaka miljön har också lett till ett behov att se över 
provtagningsstrategierna i bottenfaunaprogrammen. I många program har en 
viss anpassning till vattendirektivet redan genomförts, medan många program 
ännu inte tagit ställning till hur man skall förhålla sig eftersom syftet med 
programmen inte i första hand är att följa upp vattendirektivet utan snarare få 
svar på den lokala eller regionala miljöutvecklingen.  
 

Den svenska kusten och öppet hav är i SVAR (Svenskt VattenARkiv) indelade 
i morfometriska havsområden såsom öppet hav, kustvatten, fjärdar, bukter, 
vikar eller sund. Indelningen har gjorts av SMHI i samarbete med 
Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas 
miljöskyddsenheter. I de flesta fall motsvarar havsområdena de 
vattenförekomster som används för bedömning enligt vattendirektivet men i 
några fall har 2 eller 3 havsområden slagits samman och bildar en 
vattenförekomst tillsammans. Vattenförekomster är endast definierade i 
kustzonen som avgränsas av en linje 1 nautisk mil utanför baslinjen. 
Vattenförekomsterna är indelade i 25 kustvattentyper baserat framförallt på 
exponering, salthalt och vattenutbyte (NFS 2006:1). För bedömningar som 
enligt havsmiljödirektivet baseras på bottenfauna används i kustzonen 
bedömningsområden som i stort motsvarar vattendirektivets kustvattentyper 
och i öppet hav, från 1 nautisk mil ut till yttre gränsen för svensk ekonomisk 
zon, används 11 bedömningsområden som motsvarar de stora havsbassängerna 
(HVMFS2012:18). Bottenfaunans roll inom ramen för havsmiljödirektivet blir 
därför att bedöma miljötillståndet i utsjöområdena eftersom bedömningen 
redan görs i kustområdena inom vattendirektivet.  
 

Även om ambitionen med vatten- och havsmiljödirektiven är att ge ett 
tillförlitligt svar på miljötillståndet så befinner sig bedömningsgrunderna i en 
utvecklingsfas och kommer så att göra under många år framöver. Det innebär 
att ett förslag till nytt och förhoppningsvis helt samordnat 
mjukbottenfaunaprogram behöver utformas så att allas intressen i möjligaste 
mån kan tillgodoses. Ett funktionellt program skall kunna påvisa eventuella 
miljöförändringar på såväl nationell, regional som lokal nivå. Om alla aktörer 
ansluter sig till ett övergripande samordnat program erhålls stora fördelar i 
samnyttjande av data för att utvärdera miljöförändringar på alla tre nivåer. De 
lokala aktörerna kan använda data från samma region för att filtrera bort 
variationer i data som beror på klimatvariationer och speciella storskaliga eller 
regionala avvikelser i bottenfaunasamhällets utveckling till följd av att en eller 
flera arter drabbas av påtagliga förändringar i abundans, jfr vitmärlekraschen i 
Bottenhavet kring år 2000. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker, 
såsom sjukdomar eller parasiter, eller antropogent betingade orsaker till följd 
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av ändrade utsläppsförhållanden av t ex närsalter, organiskt material eller 
miljögifter. Även påtagliga förändringar i avrinningen från land kan få stora 
effekter på det kustnära bottenfaunasamhället. 
 

Naturliga förändringar i systemet börjar inte nödvändigtvis i områden med 
stor antropogen påverkan. Det är därför viktigt att ha så pass hög rumslig 
upplösning i provtagningen att det går att spåra ursprunget till eventuella 
förändringar. För att kunna följa förändringarna behövs också relativt hög 
tidsmässig upplösning i provtagningen. Detta är speciellt viktigt i och med att 
de förväntade klimatförändringarna med förändrade temperatur och 
avrinningsförhållanden förväntas få återverkningar även på 
bottenfaunasamhället. Vi behöver därför ha ett övervakningssystem som kan 
skilja mellan storskaliga och småskaliga orsaker till förändringarna för att 
avgöra om lokala åtgärder är motiverade eller inte. Förslaget som presenteras i 
denna rapport ger den möjligheten. 
 

Uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten har varit att föreslå ett nytt 
program för övervakning av mjukbottenlevande makrofauna i svenska kust- 
och utsjöområden anpassat till kraven i vatten- och havsmiljödirektiven. 
Förslaget till dimensioneringen av ett nytt bottenfaunaprogram i denna rapport 
grundar sig på resultat och slutsatser från statistiska analyser av 
bottenfaunadata i två underlagsrapporter  från Östersjön (Leonardsson och 
Blomqvist, 2014) respektive Västerhavet (Lindegarth et al. 2014), samt 
beräkningar som gjorts i arbetet med denna rapport baserat på ett stort dataset 
som täcker alla tillgängliga data från bottenfaunaundersökningar, från såväl 
miljöövervakning som forskning, i den svenska havsmiljön. Vi har tagit fasta på 
det uttalade behovet av ett komplett samordnat miljöövervakningsprogram 
(Håkansson 2014) och har därför även inkluderat den samordnade 
recipientkontrollen i förslaget som presenteras. Länkar till arbeten på 
Östkusten och Västkusten som utgör underlag till denna rapport finns i 
referenslistan. 
 

Material och metoder 
Arbetet har baserats på information om nuvarande löpande bottenfauna-
övervakning insamlad från utförare och beställare av övervakningen samt 
bottenfaunadata som sammanställts i bottenfaunadatabasen Beda (Blomqvist 
2014). I en del fall har vi inte haft tillgång till inmatade data utan använt 
information om planerad övervakning. Vi har försökt få en heltäckande bild av 
pågående nationell, regional, kommunal, recipientkontrollens och vattenvårds-
förbundens övervakning. Det har inte varit enkelt att hitta både information 
om och nya inmatade data för alla program och vi kan därför inte garantera att 
rapporten ger en komplett och helt korrekt beskrivning av den pågående 
verksamheten. Informationen har dock granskats i samband med att en 
tidigare version av rapporten varit ute på remiss.  I denna version har 
remissvaren beaktats och åtgärdats i mesta möjliga mån. I appendix 1 finns en 
översikt, program för program, över vad vi uppfattat som pågående eller 
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planerad övervakning, se även Figur 1. Här finns också noterat vem som är 
beställare till respektive program samt om metodiken avviker från 
undersökningstypen för bottenfauna i miljöövervakningens handbok 
(www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/datainsamling-och-
miljoovervakning/handledning-for-miljoovervakning/undersokningstyper-
och-miljoovervakningsmetoder.html, Naturvårdsverket 2004), dvs ca 0.1 m2 
huggare och 1 mm såll. 
 

Övervakningsstationerna har kopplats till nuvarande havsområdesregister 
(SVAR, Svenskt VattenARkiv, version 2012_2) som används för utvärdering 
enligt vattendirektivet (HVMFS 2013:19) och ett GIS-lager med 
bedömningsområden (erhållet från HaV, version 2012-09-17) som används för 
utvärdering enligt havsmiljödirektivet (HVMFS 2012:18). Vid framtagning av 
detaljerade förslag till design har ett flertal olika bakgrundsdata använts som 
underlag. Dessa har sammanställts i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Underlag som använts vid framtagning av förslag till ny provtagningsdesign. 

Typ av data Underlag Referens 
Djupdata Sjökort Sjöfartsverket, kartor.eniro.se 

Djupdata (storskalig) GIS-lager www.io-warnemuende.de/topography-of-the-
baltic-sea.html 

Substrat GIS-lager Hallberg m fl 2010 
Skyddad natur WMS-tjänst skyddadnatur.naturvardsverket.se 
Fysikaliska och kemiska 
vattendata 

Data erhållna från 
SMHI 

SMHIs databas SHARK (Svenskt 
HavsARKiv). 

Belastningsdata, 
vattenutbyte, 
djupfördelning 

Nerladdad data vattenweb.smhi.se 

Predikterad 
ålgräsutbredning GIS-lager Envall 2012 

Kustprovfisken Nerladdat data 
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-
resurser/miljoanalys/datainsamling/provfiske-
vid-kusten/ 

Trålningsintensitet Bild i rapport HaV rapport 2012:19. 
Vattenbruk Ortofoton Kartor.eniro.se, Google Earth 

Äldre bottenfaunadata Bottenfaunadata Data erhållna från utförare och beställare 
samt datavärd 

Makrofytövervakning Makrofytdata Data erhållna från utförare och beställare 
samt datavärd 

 
För att belysa aspekter som gäller provtagningsdesign har vi utgått från 

Leonardsson & Blomqvist (2014) och Lindegarth et al. (2014) och därutöver 
har vi analyserat resultat från ett dataset som omfattar mer data än det som 
fanns tillgängligt för arbetet med dessa rapporter. Utifrån det utökade datasetet 
har vi beräknat BQI (Benthic Quality Index enligt Leonardsson et al. 2009) för 
de enskilda proven och vad gäller BQI från Västerhavet har vi använt oss av 
preliminära resultat den marina bottenfaunagruppens arbete inom 
forskningsprogrammet WATERS angående justering av BQI för att inte behöva 
göra separata bedömningar för bottnar ovan respektive under haloklinen. Med 
hjälp av BQI-värdena har vi analyserat variationen på olika nivåer, inom 
station, mellan station inom år respektive mellan år, samt mellan oberoende 
”slumpade” stationer inom och mellan år. Vi har dessutom analyserat 
autokorrelationen i tidsserier från Västerhavet för att jämföra med resultaten 
från Östersjösystemet, se Leonardsson & Blomqvist (2014), Därutöver har vi 
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analyserat hur fördelningen mellan antal stationer och antalet prov per station 
påverkar den observerade mängden taxa i ett område. 
 

Beräkningar för att få fram resultaten för denna rapport har gjorts med hjälp 
av Mathematica ver. 9 (Wolfram Research Inc., 2012). 

 

 
 
Figur 1. Översiktskarta med de stationer som ingår i nuvarande bottenfaunaprogram. 
Röda prickar årlig provtagning, orange prickar provtagning vartannat år och svarta 
prickar provtagning vart tredje år. 

Anledningarna att välja  BQI för att belysa provtagningsdesignen har varit 
flera. En anledning är att BQI kan beräknas för samtliga prov, oavsett 
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artsammansättning och oavsett var proven är tagna. En annan anledning är att 
det finns en bedömningsgrund som baseras på BQI och vars syfte är att 
bedöma miljöns ekologiska status och att det finns ett krav att kunna göra 
sådana bedömningar av de enskilda vattenförekomsterna inom ramen för 
Vatten- och Havsmiljödirektiven. Syftet med att välja BQI inte varit att 
framhäva BQI som det enda viktiga med det föreslagna 
bottenfaunaprogrammet. Med en fungerande bedömningsgrund underlättas 
möjligheten att utvärdera miljöstatusen. En utvärdering av andra resultat från 
bottenfaunaprogrammet ställer betydligt högre krav på vetenskaplig 
kompetens. Det gäller bland annat analys av förändring av antalet arter, 
totalbiomassa, förändrad utbredning av arter, analys av enskilda arters 
dynamik, etc. Möjligheter till sådana utvärderingar finns även med det 
föreslagna bottenfaunaprogrammet och den utökade rumsliga täckningen 
kommer att ge bättre representativitet för de analyser som görs.  

 
I Figur 2 visas ett exempel på hur resultat från prover med omfattande 

geografisk täckning kan åskådliggöra kolonisation av en ny art i systemet, i 
detta fall kolonisationen av havsborstmasken Marenzelleria spp. i 
Östersjösystemet under perioden 1996-2012. De första fynden förekom 
sporadiskt i geografiskt vitt skilda områden, Blekingekusten, Kalmarsund och i 
Norrbyområdet i norra Bottenhavet. År 2002 hade utbredningen ökat något, 
främst längs Bottenhavskusten. År 2006 hade expansionen även lett till 
omfattande etablering av Marenzelleria längs kusten söder om Stockholms 
skärgård. 2008 var arten vanlig hela vägen längs kusten från Holmöarna i 
Norra Kvarken ned till norr om Öland samt i området öster om Gotland. 
Utbredningen i Kalmar län, Blekinge och Skåne län förändrades inte nämnvärt 
under perioden 1996-2008. 2010 och 2012 var arten vanligt förekommande 
längs hela kusten från Holmöarna i norr till Hanöbukten i söder. I Bottenviken 
har arten endast påträffats på enstaka stationer under perioden 1996-2012. 
Den ursprungliga hypotesen om kolonisationen var att den spreds med 
strömmarna från Egentliga Östersjön norrut längs den finska sidan, vidare över 
Kvarken och sedan söderut på svenska sidan. Frånvaron av Marenzelleria på 
stationen vid Åland motsäger denna uppfattning eftersom Marenzelleria 
koloniserade den stationen i takt med kolonisationen av södra Bottenhavet. 
Ursprunget till den huvudsakliga kolonisationen tycks därför varit från någon 
av hamnarna på finska sidan i Bottenhavet, snarare än från Egentliga 
Östersjön. Med det bottenfaunaprogram som föreslås i denna rapport kommer 
den geografiska upplösningen att bli ännu bättre som en följd av den 
tidsmässiga och rumsliga omfördelningen av prov. På motsvarande sätt som i 
analysen av Marenzelleria kan förändringar i existerande arters förekomst 
undersökas.  
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Figur 2. Havsborstmasken Marenzelleria spp. kolonisering i Östersjösystemet under 
perioden 1996-2012 baserat på resultat från svenska bottenfaunaprover. Gröna punkter 
visar prov utan Marenzelleria och mörkröd färg visar höga tätheter. 
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Beräkning av BQI 
BQI per prov beräknades enligt bedömningsgrunden (HVMFS 2013:19) och i 
förekommande fall har klustrens bedömningsvärde baserat på BQI beräknats 
enligt bedömningsgrunden, dvs med hjälp av 20:e percentilen. 

Djupjustering av BQI för prover från Västerhavet 
Den befintliga bedömningsgrunden för mjukbottenfauna i Västerhavet har 
olika gränser vid klassningen av ekologisk status för prover som samlats in från 
områden grundare respektive djupare än 20 m. Denna uppdelning gör att det 
behövs fler prover för att bedöma en vattenförekomsts ekologiska status om det 
finns prover insamlade både över och under haloklinen. Ett sätt att drastiskt 
minska behovet av antal stationer för att bedöma statusen i en vattenförekomst 
vore därför att göra en djupjustering av BQI. Däremot är det inte uppenbart att 
justeringen skall göras med hjälp av djup som förklaringsvariabel eftersom den 
variabel som ligger närmast till hands med en enkel biologisk förklaring är 
salthalten och 20 m gränsen återger den undre gränsen för haloklinen. Under 
haloklinen är salthalten vanligen över 30 PSU och faunan karaktäriseras av 
rent marina arter. Exponering och dess återverkning på substratet är en annan 
tänkbar förklaringsvariabel. Bottenfaunaforskningen inom det nu gående 
forskningsprogrammet ”WATERS” försöker bland annat finna förklaringen till 
djupvariationen i bottenfaunasamhället. Salthalten och bottensubstratet har 
varit förstahandsalternativet som förklaringsmodell men de har visat sig ge 
sämre statistisk förklaring än djupet i de modeller som använts. 
Forskningsgruppens rekommendation är därför att använda djupet som 
förklaringsvariabel för att justera BQI. I denna rapport har en preliminär 
modell för djupjusteringen av BQI använts, se Figur 3. Resultatet av 
djupjusteringen är att BQI-värdena normaliseras till samma nivå och prov från 
alla stationer med djup större än ca 5 m eller djupare kan därför användas 
tillsammans för att bedöma den ekologiska statusen. Dimensioneringen av 
antalet stationer som föreslås i denna rapport bygger alltså på att ingen 
framtida djupuppdelning av prov kommer att behövas för att bedöma den 
ekologiska statusen hos bottenfaunan i Västerhavet. Justeringen som gjorts i 
denna rapport innebär att BQI justerats upp till den övre nivån i Figur 3, vilket 
dock inte innebär att detta motsvarar den slutgiltiga justering som tas fram 
inom WATERS. 
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Figur 3. Det BQI som används i dagens bedömningsgrund för Västerhavet ökar med 
djupet. Ökningen är särskilt markant i anslutning till haloklinen, mellan 15 och 20 m djup. 
Den röda kurvan visar den regressionsmodell som använts för att reducera 
djupvariationen i BQI i analyserna i denna rapport. 

Antal taxa i relation till antal prov kontra antal 
stationer 
Artsammansättningen per prov kontra antalet stationer i Västerhavet 
extraherades genom att slumpa resultaten från ett till fem prov inom besök på 
stationer inom år och vattenförekomst. Antalet stationer som slumpades 
varierade mellan ett och fem. För varje kombination av antal prov och antal 
stationer sammanställdes sedan artlistorna för att beräkna det totala antalet 
unika taxa som erhölls för respektive vattenförekomst och år. I ett av exemplen 
användes vattentyp istället för vattenförekomst som områdesavgränsning. 
Vilket alternativ som avses i resultatpresentationen framgår av texten.  
 

Autokorrelation i tidserier 
I Leonardsson & Blomqvist (2014) påvisades hög autokorrelation med ett års 
tidslagg från de flesta av de provtagna områdena i Östersjösystemet. Detta 
resultat låg till grund för argumentation om övergång från årlig provtagning till 
provtagning vartannat år. Eftersom motsvarande analyser inte gjorts på 
tidsserier från Västerhavet ansåg vi det befogat att analysera den längsta 
tidsserien baserad på ett tiotal stationer inom ett geografiskt avgränsat område 
som fanns tillgänglig från Västerhavet. Den längsta sammanhållna tidsserien 
med tillräckligt med stationer för att bilda områdesmedelvärden var från 
Hallandskusten, med årlig provtagning från 1994 fram till nu. Tidsserien med 
årsmedelvärden av dessa stationers djupjusterade BQI användes för att 
beräkna autokorrelationen över tiden för olika tidslaggar. Autokorrelation 
beräknades med en traditionell tidserieanalysfunktion, ACF – 
AutoCorrelationFunction. Hög positiv autokorrelation i tidserierna innebär att 
mycket av informationen från ett år förs över till nästa år, vilket kan förväntas 
för långlivade organismer speciellt när årets rekrytering inte fångas upp i 
provtagningen. Med hög tidsmässig autokorrelation förändras informationen 
inte speciellt mycket från ett provtagningstillfälle till nästa, på samma sätt som 
hög rumslig autokorrelation av närliggande prov innebär att ytterligare ett prov 
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i närheten inte ger speciellt mycket mer information än den som fanns i första 
provet.  
 

Dimensionering av antalet kluster i de olika 
havsbassängerna 
Vi har hållit oss inom ramen för det antal prov som på senare år angivits i 
kontrakten till utförarna av de samordnade nationella och regionala 
programmen i var och en av de tre havsbassängerna, Västerhavet, Egentliga 
Östersjön, samt Bottniska viken. Totalt har 84 prover bekostats årligen i 
Västerhavet, 140 i Egentliga Östersjön, samt 201 i Bottniska viken. Grovt 
räknat blir det ca 168 stationer i Västerhavet, 280 stationer i Egentliga 
Östersjön, samt 402 stationer i Bottniska viken. För att klara den rumsliga 
täckningen på ett bra sätt har en viss omfördelning gjorts av prover mellan 
dessa bassänger, efter att hänsyn tagits att ett prov i Västerhavet och i Egentliga 
Östersjön kostar mer än dubbelt så mycket som ett prov i Bottniska viken. 
Däremot tycks kostnaderna per prov ha varit jämförbara mellan Västerhavet 
och Egentliga Östersjön, enligt kontrakten. Med provtagning vartannat år 
summerar antalet ”möjliga” stationer till 850, om proven skulle fördelas mellan 
olika stationer udda respektive jämna år. Årlig provtagning i några av de 
föreslagna klustren kommer att reducera detta antal något. De prov som 
insamlas inom habitat- eller reservatsuppföljning eller inom samordnad 
recipientkotroll (SRK) med hjälp av regionala miljöövervakningsanslag ingår ej 
i dessa 850 prov. Det antal nationella och regionala stationer som föreslås i det 
nya programmet uppgår till 670 stycken och till det kommer 110 prov som en 
följd av årlig provtagning i 11 kluster. Det innebär att genomsnittligt antal 
nationella och regionala prov per år i det nya programmet uppgår till 385 (405 
udda år och 375 jämna år), att jämföra med 425 per år i nuvarande program. 
En grundförutsättning vid etablering av kluster har varit att det skall finnas 
underlag i det nya programmet för att kunna bedöma miljöstatus i alla 
bedömningsområden i utsjön enligt havsmiljödirektivet, samt att den 
ekologiska statusen skall kunna bedömas enligt Vattendirektivet i ett stort antal 
vattenförekomster inom respektive typområde i kustzonen. 

 
Vid översynen av SRK och recipientkontrollen har vi sett över möjligheten 

att omfördela prov inom de befintliga programmen. I ett antal fall har vi 
föreslagit nya SRK-områden där vi ansett det befogat med SRK eller 
recipientkontroll på grund av förväntad belastning från en eller flera stora 
aktörer/verksamhetsutövare på den eller de vattenförekomster som vi 
markerat. I dessa nya föreslagna SRK-områden behövs en uppstart av SRK och 
nyetablering av stationer.  Det är dock upp till 
vereksamhetsutövarna/aktörerna och Länsstyrelserna att komma överens om 
huruvida de föreslagna programmen skall initieras eller inte. 
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Förslag till samordnat program 

Inledning 
Programförslaget gäller mjukbottenfaunaövervakning för Östersjön och 
Västerhavet, från kusten ut till Sveriges ekonomiska zon. Syftet med det 
samordnade bottenfaunaprogrammet är att: 
 

• uppfylla vattendirektivets behov av kontrollerande övervakning och 
statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet samt 
bedömningsområden enligt havsmiljödirektivet,  

• följa upp de svenska miljömålen (nationella och regionala),  
• följa eventuella trender och kunna avgöra om dessa är storskaliga, 

regionala eller lokala, samt  
• fungera som referens till SRK, recipientkontroll, och den operativa 

övervakningen inom vattendirektivet 
• förbättra kvaliteten i SRK, recipientkontroll, och den operativa 

övervakningen inom vattendirektivet 

Vid presentation av de föreslagna programmen har vi valt att dela upp 
presentationen länsvis eftersom administrationen av vattenmiljön i mångt och 
mycket följer länsgränserna. Det bör påpekas att uppdraget som resulterat i 
denna rapport inte omfattade samordnad recipientkontroll (SRK) och 
recipientkontrollprogram. Däremot bedömde vi det relevant att se över även 
dessa program, med hänvisning till Bertil Håkansson argumentation om ett 
komplett samordnat miljöövervakningsprogram (Håkansson 2014), och föreslå 
modifiering av programmen om vi ansåg det befogat. Våra förslag till 
eventuella modifieringar av recipientkontrollprogrammen skall därför ses som 
en rekommendation som Vattenvårdsförbunden/verksamheterna kan välja att 
följa eller ej. I de fall man väljer att anpassa provtagningsstrategin till den av 
oss föreslagna finns stora samordningsvinster att göra i samband med 
utvärdering av resultat från respektive lokalt program i och med att resultat 
från de regionala och nationella programmen kan användas som referensdata 
för att filtrera bort variation i resultaten som beror på t ex storskaliga 
förändringar i havsmiljön, klimatvariationer, etc. 
 

Ett genomgående drag i förslaget är att provtagning vartannat år föreslås i de 
flesta nationella och regionala områdena, utom där integrerad 
miljöövervakning (fiskövervakning, pelagialövervakning, etc.) förekommer där 
vi rekommenderar årlig provtagning. Ett argument för årlig provtagning i dessa 
områden är att det ger möjlighet att förklara en del av den naturliga 
mellanårsvariationen samt att det ger möjlighet att påvisa orsakssamband som 
sedan förhoppningsvis kan användas för att tolka resultaten även från områden 
där enbart bottenfauna övervakas. 
 

Med det föreslagna bottenfaunaprogrammet kommer ca 31 % (212 st) av 
vattenförekomsterna i havet att kunna klassas direkt med hjälp av 
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bottenfaunadata från totalt 1570 stationer (Tabell 2 utan SRK, Tabell 3 med 
SRK). I Figur 4 visas antalet vattenförekomster uppdelat på ansvarig 
myndighet/beställare (HaV, Länsstyrelsen respektive SRK) i olika län. På 
majoriteten av dessa stationer föreslås provtagning vartannat år, vilket 
reducerar den årliga provtagningen till 838 stationer med ett prov per station. 
Utifrån de uppgifter vi hade tillgängliga i arbetet med denna rapport omfattar 
nuvarande stationsnät 1022 stationer, varav 680 med årlig provtagning, 194 
med provtagning vartannat år och 148 med provtagning vart tredje år. På flera 
av dessa, främst inom ramen SRK-programmen, tas dessutom flera hugg per 
besök. Dessa stationer är utspridda i 204 vattenförekomster, men endast i 83 
vattenförekomster finns tillräckligt med stationer för att kunna klassa den 
ekologiska statusen enligt bedömningsgrunden som kräver minst 5 stationer. 
Förslaget till nytt bottenfaunaprogram ökar alltså mängden vattenförekomster 
som kan bedömas från 83 till 212 medan det genomsnittliga antalet stationer 
som besöks per år ökar marginellt från ca 826 till 838. Antalet prov per år 
kommer dock att minska avsevärt till följd av övergången till ett prov per 
station. Minskningen av antalet prov blir mest påtaglig inom SRK eftersom det 
är vanligt med replikering på stationerna inom dessa program. I ovanstående 
beräkningar har vi antagit att provtagningen inom SRK görs vartannat år. Med 
årlig provtagning inom SRK skulle det inte bli någon påtaglig förändring i 
antalet prov för flera av de befintliga SRK-programmen, medan det skulle 
innebära utökad provtagning för en del SRK-program. Valet mellan 
provtagning varje år eller vartannat år är upp till aktörerna att avgöra i samråd 
med Länsstyrelserna och torde avgöras av verksamhetens karaktär och vilka 
svar man vill kunna få från programmet. 
 
Tabell 2. Länsvis fördelning av förslag till kluster, antal stationer, samt totalt antal 
vattenförekomster samt vattenförekomster med föreslagen bottenfaunaprovtagning inom 
ramen för löpande nationella och regionala program. Klusterbegreppet förklaras på sid 
22. Siffror inom parentes visar dimensionering enligt förslaget i rapporten jämfört med 
dagens finansiering av Länsstyrelsernas regionala provtagning.  

Län Antal vatten-
förekomster 

Antal provtagna 
vattenförekomster 

Antal 
kluster 

Hugg per 
år 

Antal 
stationer 

Blekinge län 35 4 3 20 30 

Gotlands län 27 3(5) 2(4) 10(20) 20(40) 

Gävleborgs län 30 6 4 25 40 

Hallands län 20 8(7)* 5(6)* 35(40)* 50(60)* 

Kalmar län 58 7 6 30 60 

Norrbottens län 66 6 4 25 40 

Skåne län 23 7* 5* 25* 50* 

Stockholms län 131 6 5 25 50 

Södermanlands län 29 5 3 20 30 

Uppsala län 18 6 4 25 40 

Västerbottens län 57 10 8 45 80 

Västernorrland län 51 3 2 15 20 

Västra Götalands län 90 13(15) 10(11) 55(60) 110 

Östergötlands län 42 4 3 15 30 

*Klustren i Laholmsbukten räknas i detta fall till Hallands län. 
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Tabell 3. Länsvis fördelning av förslag till kluster, antal stationer, samt totalt antal 
vattenförekomster samt vattenförekomster med föreslagen bottenfaunaprovtagning inom 
ramen för löpande nationella och regionala samt SRK och recipientkontroll. Hugg per år 
har beräknats utifrån antagandet om provtagning vartannat år i samtliga program utom 
där årlig provtagning föreslagits i nationella eller regionala kluster. Siffror inom parentes 
visar föreslagen nivå jämfört med dagens finansiering av Länsstyrelsernas regionala 
provtagning.  

Län 
Antal vatten-
förekomster 

Antal provtagna 
vattenförekomster 

Antal 
kluster 

Hugg per 
år 

Antal 
stationer 

Blekinge län 35 16 10 52.5 95 

Gotlands län 27 3(5) 2(4) 10(20) 20(40) 

Gävleborgs län 30 16 10 65 110 

Hallands län 20 10(11) 8(9)* 45(50)* 80(90)* 

Kalmar län 58 19 14 67.5 135 

Norrbottens län 66 12 8 55 90 

Skåne län 23 13* 11* 47.5* 95* 

Stockholms län 131 25 11+ 110 220 

Södermanlands län 29 7 4 25 40 

Uppsala län 18 6 4 25 40 

Västerbottens län 57 13 9 50 90 

Västernorrland län 51 28 10 122.5 235 

Västra Götalands län 90 29(27) 20(22) 115 200(220) 

Östergötlands län 42 12 7 35 70 

*Klustren i Laholmsbukten räknas i detta fall till Hallands län. 
+Klustren inom recipientkontrollen i Himmerfjärden och i Stockholms inre skärgård avviker från de 
traditionella klustren. 

 
 
 

 
Figur 4. Fördelning av antalet vattenförekomster, med respektive utan föreslagen nationell 
och regional provtagning samt med SRK eller recipientkontroll, mellan olika län. 
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Vattenförekomster som är för grunda (maxdjup< 5 m) eller har genomgående hårda 
sediment utgår eftersom de inte lämpar sig för mjukbottenfaunaprovtagning.  

 

Fördelningen av andelen vattenförekomster i olika typområden som kommer 
att övervakas med det föreslagna bottenfaunaprogrammet visas i Tabell 4. Det 
mest påtagliga i den sammanställningen är att endast 5 % av 
vattenförekomsterna kommer att övervakas i typområde 15, Stockholms 
skärgård, yttre kustvatten. En anledning till att vi inte föreslagit ytterligare 
provtagning i detta område är att det finns väldigt många vattenförekomster 
eftersom skärgården är så stor. Det skulle bli oproportionerligt dyrt att provta 
samma proportion av vattenförekomsterna som i övriga län. Vissa delar av 
skärgården har också visat sig vara svårprovtagen, vilket var en anledning till 
att ett av de befintliga klustren flyttades till en annan vattenförekomst. 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Fördelning provtagning i olika typområden, vf=vattenförekomster. 

TYP 
NFS06 Benämning Antal 

vf 

Antal vf 
med 

minst 5 
stn 

Andel
vf 

 Utsjövatten 20* 14* 70% 
1 Västkustens inre kustvatten 66 17 26% 

2 Västkustens fjordar 21 8 38% 
3 Västkustens yttre kustvatten, Skagerrak 11 3 27% 
4 Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt 5 3 60% 
5 Södra Hallands och norra Öresunds kustvatten 6 6 100% 

6 Öresunds kustvatten 6 5 83% 
7 Skånes kustvatten 12 4 33% 
8 Blekinge skärg. och Kalmarsund, inre kustvatten 45 23 51% 

9 Blekinge skärg. och Kalmarsund, yttre kustvatten 10 6 60% 
10 Ölands och Gotlands kustvatten 21 3 14% 
11 Gotlands nordvästra kustvatten 6 1 17% 

12 Östergötl. och Sthlm. skärgård, mellankustvatten 162 26 16% 
13 Östergötlands inre kustvatten 8 4 50% 
14 Östergötlands yttre kustvatten 9 2 22% 
15 Stockholms skärgård, yttre kustvatten 22 1 5% 

16 Södra Bottenhavet, inre kustvatten   45 19 42% 
17 Södra Bottenhavet, yttre kustvatten 8 3 38% 
18 Norra Bottenhavet, Höga kusten, inre kustvatten 51 26 51% 

19 Norra Bottenhavet, Höga kusten, yttre kustvatten 5 2 40% 
20 Norra Kvarkens inre kustvatten 15 3 20% 
21 Norra Kvarkens yttre kustvatten 2 2 100% 
22 Norra Bottenviken, inre kustvatten 87 12 14% 

23 Norra Bottenviken, yttre kustvatten 9 2 22% 
24 Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden 20 7 35% 
25 Göta älvs- och Nordre älvs estuarie 2 2 100% 

 

*I utsjöområdet gäller resultatet havsområden, inte vattenförekomster som står angivet i tabellhuvudet. 

 
 

Samtliga av de 11 bedömningsområdena i utsjön har tilldelats tillräckligt 
med prov för att kunna göra en bedömning av miljöstatus enligt 
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havsmiljödirektivet (Tabell 5). För bedömning av Ålands havs utsjövatten finns 
tre alternativ, antingen att klustret inkluderas i det nationella programmet som 
provtas av Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), Stockholms universitet 
(SU), eller att en samordning görs med Finland. De stationer som tidigare 
besökts i detta område har varit svårprovtagna på grund av att området är 
mycket strömt och djupt, 60-260 m. Finland provtar ett flertal stationer i 
Bottniska viken samt Ålands hav med hjälp av Aranda som lämpar sig väl för 
provtagning i detta område. Det finns också ett uttalat intresse från finsk sida 
att samordna utsjöprovtagningen. Alternativet att låta UMF sköta 
provtagningen av stationerna i Ålands Hav skulle sannolikt bli något billigare 
och det faktum att UMF kommer att ha flera dagars provtagning i 
Gräsöområdet varje år gör att man kan invänta bra väderförhållanden för 
provtagning i Ålands Hav. SU har färre närliggande kluster i sitt 
provtagningsprogram och har därför inte samma möjlighet att anpassa 
provtagningen med ett kustgående fartyg.  Om SU skulle använda utsjöfartyg 
för att provta klustret i Ålands Hav skulle kostnaden bli betydande på grund av 
den långa gångtiden till området. Utsjöområdet i Bottenhavet kan bedömas 
med resultat från de fyra nationella utsjökluster som föreslås i rapporten, men 
dessa ligger nära kusten vilket lämnar en stor yta i de centrala delarna av 
bedömningsområdet utan provtagning. Ett sätt att komplettera med 
information i den yttre delen i Bottenhavet, om detta bedöms nödvändigt, är 
att samordna provtagning med pelagialprogrammet på stationerna MS4/C14 
och C3. Det finns även möjlighet att samordna utsjöprovtagning av de yttre 
delarna av Bottenhavet och i norra Kvarkens utsjövatten med Finland som 
årligen besöker stationer i det området med Aranda. 
 
 
Tabell 5. Fördelning av stationer mellan olika bedömningsområden i utsjön. 

Bedömningsområde  Antal stationer  

Skagerraks utsjövatten  10 

Kattegatts utsjövatten  15 

Arkonahavets och S Öresunds utsjövatten  10 

Bornholmshavets och Hanöbuktens utsjövatten  15 

Ö Gotlandshavets utsjövatten  5 

V Gotlandshavets utsjövatten  24 

N Gotlandshavets utsjövatten  10 

Ålands havs utsjövatten  10 

Bottenhavets utsjövatten  24 

N Kvarkens utsjövatten  12 

Bottenvikens utsjövatten  17 

 
 

Förslaget i denna rapport har resulterat i något större andel nationella och 
regionala prov i Västerhavet jämfört med i Östersjön och Bottniska viken med 
hänsyn taget till respektive havsbassängs andel av area respektive antal 
vattenförekomster i hela landet. Om man däremot jämför andelen av 
övervakade vattenförekomster blir fördelningen mer lik den observerade 
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fördelningen av vattenförekomster mellan de tre havsbassängerna om man 
räknar in SRK (Tabell 6). 

 
 
 
 

Tabell 6. Fördelning av vattenförekomster med provtagning mellan de tre 
havsbassängerna. Kolumn två och tre visar andel av hela Sveriges ekonomiska zon samt 
totalt antal vattenförekomster i hela landet (i utsjön havsområden). 

Havsbassäng Andel av 
arean 

Andel vatten-
förekomster 

Andel av övervakade 
vattenförekomster 

Andel av totalt 
antal prov 

-SRK +SRK -SRK +SRK 

Västerhavet 14% 19% 31% 24% 30% 23% 

Egentliga Östersjön 49% 49% 34% 41% 36% 40% 

Bottniska viken 37% 32% 35% 35% 34% 37% 

 
 

Fördelningen av antalet prov i respektive havsbassäng under udda kontra 
jämna år är förhållandevis jämn (Tabell 7), med en viss skevhet mellan år i 
Egentliga Östersjön. I samband med uppstarten av provtagningen i Östersjön 
kommer dock antalet prov att bli desamma mellan år till följd av att 
finansiering saknas de närmaste åren för två regionala kluster som föreslagits 
provtagning under udda år kring Gotland. Någon motsvarande 
sammanställning är inte meningsfull för SRK-kluster eftersom det inte går att 
veta i nuläget vilka SRK-kluster som kommer att realiseras i enlighet med 
förslaget i denna rapport. Fördelningen mellan udda och jämna år i dessa 
kluster är inte heller lika avgörande eftersom de upphandlar utförare själva till 
skillnad från provtagning av merparten av de regionala och nationella klustren 
som åtminstone fram till nu haft universitet (marina forskningscentra) som 
utförare. Den jämna fördelningen mellan år underlättar såväl logistiken som 
utvärderingen av resultaten. 
 
Tabell 7. Fördelning av antal prov (stationer) mellan udda och jämna år för var och en av 
de tre havsbassängerna i det föreslagna samordnade nationella och regionala 
programmet. Prov från områden med årlig provtagning har räknats in både under udda 
och jämna år. 

Havsbassäng Udda år Jämna år Totalt 

Västerhavet *115 115 230 

Eg. Östersjön *150 120 270 

Bottniska viken 140 140 280 

Totalt 405 375 780 

*Antalet prov som realiseras beror på om samtliga föreslagna regionala kluster kommer att 
realiseras. Finansiering saknas i dagsläget för två regionala kluster à 10 stationer i Östersjön 
(udda år) och två i Västerhavet (udda år). 

 

Förslaget till program i Bottenvikens kustområde bygger på antagandet att 
det går att utveckla en fungerande bedömningsgrund för bottenfauna som kan 
tillämpas i detta art- och individfattiga område. Nuvarande bedömningsgrund 
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fungerar inte speciellt bra att använda inom arbetet med vattendirektivet. 
Resultaten från forskningsprogrammet WATERS blir därför viktiga för att 
avgöra hur bottenfauna skall användas inom vattendirektivet för att bedöma 
miljöstatusen i Bottenvikens kust- och skärgårdsvatten. Nuvarande 
programmet fungerar dock bra för att följa trender och som referens till 
recipientkontrollen. Det föreslagna programmet kan därför stå på egna ben, 
även om det inte ingår i vattendirektivsarbetet.  

 
I en utvärdering av provtagningsstrategin med klusterprovtagning i 

Östersjön (Leonardsson & Blomqvist, 2014) framfördes tankar kring att en 
övergång till provtagning vartannat år skulle motivera komplettering med ett 
utsjökluster i Bottenviken. Nuvarande förslag har inte gått i den riktningen, 
snarare tvärt om eftersom det här föreslås att ett av utsjöklustren avslutas. 
Anledningen till den ändrade inställningen är dels att dynamiken i de tre 
befintliga utsjöklustren är mycket likartad, men framförallt att ytterligare 
kluster behövdes längre söderut i Bottenviken och Ålands Hav för att få data 
från samtliga bedömningsområden inom ramen för havsmiljödirektivet i 
kombination med önskemål från uppdragsgivaren att det reviderade 
programmet snarare skulle krympas ned i relation till befintligt program för att 
möjliggöra utökade satsningar på andra idag eftersatta programområden. 
Ytterligare ett motiv till ett något reducerat program är att det möjliggör ökat 
ekonomiskt utrymme för satsning på utvärdering av resultat. 

Motivering till den föreslagna 
provtagningsstrategin 
I detta avsnitt beskrivs några olika alternativ till provtagningsstrategier som 
skulle vara möjliga, för- och nackdelar med respektive strategi, samt 
motivering till varför vi valt strategin med fasta stationer och 
”klusterprovtagning”. Begreppet kluster härrör i bottenfaunasammanhang från 
den provtagningsstrategi som har använts i Bottniska viken sedan 1995. Ur 
statistisk synvinkel innebär kluster att man aggregerar provtagningen till några 
få områden, bl a i syfte att kunna uttala sig om det större området. I och med 
att områdena som ska bedömas krympt med tillkomsten av vattenförekomster 
som skall bedömas enligt vattendirektivet framstår de kluster som numera 
används i Östersjön som kluster på stor skala men mer likt randomiserad 
provtagning på vattenförekomstnivå, vilket ger bra förutsättningar för arbetet 
med vattendirektivet. I flera fall föreslår vi kluster som spänner över mer än en 
vattenförekomst och då vanligen inom samma vattentyp. I dessa fall har vår 
bedömning varit att förutsättningarna för bottenfaunan är likartad inom 
klustret och att data från klustret kan utvärderas gemensamt för uppföljning av 
trender, miljömål, referens till SRK, etc.. 
 

Resultat från det föreslagna programmet kan utvärderas på många olika sätt 
utöver att använda bedömningsgrunderna. Ett exempel är trendanalys för 
enskilda kluster eller grupper av kluster inom ett typområde eller någon annan 
avgränsning inom havsbassäng. Resultat från enskilda eller grupper av kluster 
kan även grupperas i olika tidsperioder för att testa nivåskillnader i BQI, 
artantal, totalbiomassa, eller enskilda arters förekomst. Även trender på 
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enstaka stationer kommer att kunna analyseras, vilket i sig kommer att behöva 
ett antal år för att få tillräckligt tidsserie när det gäller nyetablerade stationer. 
Tidsserieanalyser baserade på data från redan befintliga stationer kommer att 
vara möjlig även på kort sikt. 

Antal prov per station 

Den strategi vi föreslagit bygger fullt ut på ett hugg per station, vilket ur 
praktisk synvinkel har fungerat mycket bra i Östersjösystemet. Antalet 
”förlorade” hugg och därmed förlorad information från en station är 
försvinnande litet under de år som denna provtagning pågått, från 1995 och 
framåt i Bottniska viken. 
 
Argument för ett prov per station: 

+ Tillförlitligare områdesskattning eftersom den rumsliga täckningen blir 
bättre om man sprider ut proven över ett större område. Om man 
sprider ut proven över ett större område får man också vanligen flera 
arter eftersom flera olika livsmiljöer kan täckas. Det ger en bättre 
uppfattning om eventuella ändringar i faunasammansättningen i 
området, mer information att använda. 

+ Minskar risken att lokal störning drar ned klassningen av hela 
vattenförekomsten, t ex pga bottentrålning, samt underlättar att 
bedöma om en störning är lokal (inom station snarare än mellan 
stationer). 

+ Ökar möjligheten att påvisa effekter av antropogen störning och 
klimatvariationer eftersom de lokala effekterna av konkurrens och 
predation mellan arter inom station suddas ut i medelvärdet för flera 
stationer.  

+ Variationen i resultaten mellan prov inom station är mycket liten 
jämfört med variationen mellan stationer. 

Svagheter med ett prov per station 
- Skattning av variansen inom station är inte möjlig 
- Provtagningskostnad kan bli högre pga att fartygstiden blir något 

längre när fler stationer lokaliseras och besökas varje år. Detta stämmer 
inte nödvändigtvis om den djupaste stationen är betydligt djupare än 
övriga stationer i och med att vinschtiderna då blir betydande om flera 
replikat skall insamlas. 

 
Variationen i BQI är mycket liten mellan prov inom station vid ett och 

samma besök (Figur 5). I Figur 6 visualiseras motsvarande rumslig variation 
med hjälp av de enskilda provens BQI. I Figur 6 framgår att BQI inom 
stationerna varierar lite i förhållande till variationen mellan stationer. För att få 
ut mer information från en provtagning med lika många prov (hugg) är det 
därför bättre att sprida ut proverna på fler stationer än att provta ett fåtal 
stationer med många replikat. 
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Figur 5. Variansens (BQI) procentuella fördelning mellan prov inom station respektive 
mellan stationer, inom år. Resultaten i figuren avser prover från Hallandskusten. 

  

Figur 6. Exempel på fördelning av BQI mellan prov där gula staplar visar BQI i prover 
från stationer med fem replikat och blå staplar visar BQI i prover från stationer med 
endast ett replikat. På merparten av stationerna med fem replikat skiljer sig BQI inte mer 
än några tiondelar mellan replikaten.  

 

Genom att sprida ut proven till flera stationer ökar också sannolikheten att få 
flera arter i undersökningen (Figur 7). Fler arter ger bättre uppfattning om 
förändringar i sammansättning, bättre möjlighet att se nyinvandrade arter. 
 

 

Figur 7. Antalet arter (median) i 10 prov från västkustens inre respektive yttre kustvatten, 
beroende på fördelningen av prov; två stationer á 5 prov, fem stationer á två prov eller 10 
stationer á 1 prov inom en och samma vattenförekomst och provtagningsår. Felstaplarna 
anger 1:a respektive 3:e kvartilerna. 

För att få så många arter som möjligt är det därför alltid fördelaktigare att 
sprida ut proven än att koncentrera dem till ett fåtal stationer eftersom en 
större areal rymmer flera olika typer av habitat (substrat, djup, salthalt, etc.), se 
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Figur 8. Analysen i Figur 8 visar att man inom en vattenförekomst i genomsnitt 
erhåller ca 35 % fler arter med ett replikat på fem stationer jämfört med om 
man tar fem replikat på en station. Med två replikat på fyra stationer får man i 
genomsnitt ca 11 % fler arter än om man tar fyra replikat på två stationer inom 
en vattenförekomst. 
 

 
Figur 8. Antalet arter (median) som erhålls i prover inom vattenförekomst fördelat på 
olika antal stationer och antal prov (replikat) per station i Västerhavet. 

 

Med många replikat per station har man per definition en 
stationsövervakning som traditionellt bygger på idén att dynamiken på en 
station är representativ för området som helhet. Detta stämmer långt ifrån 
alltid när det gäller bottenfauna. Det är vanligt att arterna och individerna 
påverkar varandra, antingen genom konkurrens eller genom predation. 
Eftersom många arter inte är speciellt rörliga kommer dessa interaktioner att 
påverka den lokala dynamiken. Dessutom kan de specifika art-
abundansrelationerna ha betydelse för hur känsligt samhället är i samband 
med miljöförändringar. Med höga tätheter kan man förvänta sig högre 
konkurrens och därmed sämre förutsättningar att klara av en drastisk 
minskning av föda. Ett exempel på hur olika dynamiken kan utvecklas på 
nårliggande stationer visas i Figur 9. Genom att provta flera stationer i ett 
område och medelvärdesbilda resultaten överskuggas den lokala dynamiken av 
mer storskaliga förändringar. Men för att få det resultatet behövs mer än ett 
fåtal stationer. 
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Figur 9. Lokala interaktioner mellan arterna på en bottenfaunastation kan göra att 
dynamiken hamnar ur fas mellan stationer, i detta fall på N 16 och N 20 utanför 
Norrbyområdet i norra Bottenhavet (9 km från varandra). Den specifika art-
abundanssammansättningen påverkar också känsligheten för påtagliga 
miljöförändringar i systemet. Av den anledningen behövs flera stationer inom ett område 
så att årsmedelvärdet överskuggar den lokala dynamiken på stationerna.  

 

Fasta eller nya stationer vid varje besök 
Vårt förslag till provtagningsstrategi bygger på fasta stationer med ett prov per 
station som återbesöks. I och med att det endast tas ett prov per station ges 
utrymme för så pass många stationer att man kan få en rättvisande bild av 
miljötillståndet i en vattenförekomst. Det faktum att man återbesöker 
stationerna gör att man inte blandar rumslig och tidsmässig variation i 
tidsserierna. Det blir därmed lättare att kunna upptäcka trender. 
 

Alternativet vore att slumpa nya stationer varje gång. Tanken bakom en 
sådan strategi är att den samlade informationen från provtagningsområdet blir 
mer rättvisande än om ett fåtal stationer besöks om och om igen. Om enda 
syftet med bottenfaunaprogrammet vore att bedöma statusen enligt vatten- och 
havsmiljödirektiven skulle nya slumpade stationer ett flertal gånger inom varje 
6-årsperiod vara att föredra, se Lindegarth et al. (2014) för exempel från 
Västerhavet. Utöver att leverera underlag till direktivsarbetet är det viktigt att 
programmet klarar av att upptäcka eventuella trender på olika rumsliga skalor, 
såsom havsbassäng, typområde, vattenförekomst och recipienter, och då blir 
valet av provtagningsstrategi inte lika enkel. Med slumpade stationer vid varje 
besök krävs att tillräckligt många stationer provtas så att konfidensintervallet 
blir litet i förhållande till mellanårsvariationen annars försvåras möjligheten att 
påvisa eventuella trender i och med att den rumsliga variationen inte kommer 
att gå att skilja från den tidsmässiga. Med fasta stationer ges bättre möjlighet 
att följa trender, utan inblandning av den rumsliga variationen. Ett mellanting 
skulle kunna vara tänkbart, där man slumpar ut ett antal stationer i ett fast 
stationsnät, låt säga 30 stationer i en vattenförekomst. Sedan besöker man 10 
stationer vartannat år i ett rullande program. Inom en sexårsperiod skulle det 
alltså finnas data från 30 stationer för att göra en bedömning av den ekologiska 
statusen i vattenförekomsten. Ett problem med denna strategi är att resultaten 
kommer att inkludera mellanårsvariation som inte går att skilja från den 
rumsliga om antalet stationer är få. Faktum är att den variation som finns på 
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olika nivåer (inom station, mellan stationer och mellan år) hos bottenfaunan i 
Västerhavet och Östersjön visar att det skulle behövas mellan 3-7 gånger fler 
slumpade än fasta stationer varje provtagningsomgång för att inte variansen 
mellan de slumpade stationerna skall överskugga den sanna 
mellanårsvariationen (Figur 10). 
 

Variationen som återges i Figur 10 visar att den rumsliga variationen skulle 
dominera stort i en tidsserie som baseras på stationer som slumpas varje år 
(röd linje och symboler), att jämföra med en tidsserie från fasta stationer (svart 
linje och symboler). Figuren visar även att den tidsmässiga variationen från ett 
år till ett annat är mycket liten, vilket varit det avgörande argumentet för att 
övergå från provtagning varje år till vartannat år. Dessutom visar figuren att 
variansen mellan prov inom station (blått fält) genomgående är mycket liten 
jämfört med den rumsliga variationen mellan stationer (grönt fält). 
 

 

  

  

 
Figur 10. Varians mellan djupjusterade BQI-värden från två prov där proven antingen 
kommer från samma station (blått fält), där andra provet kommer från en annan station 
inom samma vattenförekomst samma år (grönt fält), där det andra provet kommer från 
samma station men ett antal år senare (svarta punkter och linjer), eller där det andra 
provet kommer från en annan station ett antal år senare (röda punkter och linjer). De 
streckade linjerna och punkterna avser medianvärden medan yttergränserna på de 
färgade fälten och de vertikala heldragna linjernas avgränsningar visa 1:a respektive 3:e 
kvartilerna, dvs 25:e respektive 75:e percentilerna. 

 
Även om det i vissa fall rent statistiskt skulle vara en fördel att slumpa nya 

stationer varje gång framstår det som orealistiskt eftersom det är tidskrävande 
att etablera nya stationer. Vid slumpning hamnar man många gånger på 
bottnar som inte lämpar sig för provtagning och måste därför avbryta och gå 
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till nästa utslumpade lokal. Om man ändå väljer att använda 
provtagningsstrategin med nya slumpade stationer varje gång behöver man 
styra slumpningen så att stationerna inte hamnar för nära varandra eftersom 
den rumsliga autokorrelationen kan vara påtaglig i närområdet. Analyser i 
Leonardsson et al. (2007) har visat att det rumsliga beroendet kan sträcka sig 
upp till ca två km, om än korrelationen är svag på detta avstånd. Om miljön är 
heterogen, med stora djupvariationer och öar eller uddar mellan stationerna 
minskar korrelationen snabbare med avståndet vilket innebär att betydligt 
kortare avstånd än 2 km skulle kunna vara acceptabelt i sådana situationer.  

 

Provtagningsfrekvens och möjlighet att upptäcka tre nder 
Provtagning vartannat år föreslås för merparten av kluster i det nya 
programmet, vilket baseras på ett förslag från Leonardsson & Blomqvist 
(2014). Leonardsson & Blomqvist (2014) analyserade 
autokorrelationsmönstren i tidsserier med årsmedelvärden av BQI för 
provtagningsområdena i Östersjön. Tidsserierna uppvisade genomgående hög 
autokorrelation med ett års tidslagg. Det innebär att en stor del av 
informationen från ett år förs över till efterföljande år. Den höga 
autokorrelationen gör att resultaten mellan år inte är oberoende och vid 
trendanalys behöver antalet frihetsgrader justeras ner. Den tid det tar att 
kunna påvisa en trend skiljer sig därför inte särskilt mycket mellan provtagning 
årligen eller vartannat år. Förslaget i Leonardsson & Blomqvist (2014) var 
därför att övergå till provtagning vartannat år i merparten av områdena med 
motivering att en omlokalisering av resurserna för att möjliggöra en utökad 
rumslig täckning ger mer information, vilket är speciellt viktigt för arbetet med 
vattendirektivet. Genom att alternera mellan udda och jämna år i olika 
provtagningsområden kan man ändå få en god bild av bottenfaunans 
utveckling över ett större område. En alternering mellan udda och jämna år gör 
det möjligt att få en betydligt bättre rumslig täckning med bibehållen jämn 
arbetsbelastning på utförare och utan att av ytterligare fartygsresurser behöver 
tillföras. 
 

Det är dock inte givet att autokorrelationen är lika påtaglig i tidsserier från 
Västerhavet. För att undersöka hur det förhåller sig med detta valde vi här ut 
data från 10 ”närliggande” stationer som hade längst sammanhängande 
provtagningsserie. De stationer som bäst lämpade sig för en sådan analys, med 
en lång tidsserie, var begränsade geografiskt till ett område längs Hallands 
kust, med årlig provtagning sedan 1994, se Figur 11.  
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Figur 11. Rumslig fördelning av de 10 stationer längs Hallandskusten som provtagits 
årligen sedan 1994. Årliga BQI-värden från dessa stationer användes i analysen av 
autokorrelation i tidsserien. Linjerna i kartan visar gränserna mellan havsområden enligt 
SVAR 2012_2. 

Resultaten från tidsserieanalysen visade att egenskaperna i 
autokorrelationsmönstret var likartade de som observerades för tidsserierna 
från Östersjösystemet med hög autokorrelation med ett års lagg (Figur 12). 
Med den storleken på autokorrelation blir samstämmigheten i tidsserier som 
baseras på data från udda respektive jämna år relativt stor (Figur 13). En 
övergång till provtagning vartannat år skulle därför även vara motiverat i 
bottenfaunaprogrammen i Västerhavet för att frigöra resurser för att kunna 
utöka stationsnätet. 
 

 

Figur 12. Autokorrelationsmönster i årliga BQI-medelvärden från 10 stationer längs 
Hallandskusten (Figur 11) som provtagits årligen sedan 1994. De streckade linjerna anger 
de ungefärliga signifikansgränserna där värden utanför linjerna indikerar betydande 
autokorrelation. Ett högt positivt värde för en tidslagg på ett år betyder att en stor del av 
informationen från ett år finns kvar ett år senare. Ett prov per station och år slumpades ut 
i denna analys. Resultaten för autokorrelationerna ser likartade ut oberoende av 
slumpningsomgång. 
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En konsekvens av hög autokorrelation från ett år till ett annat är att 
tidsserier med data från vartannat år påminner om varandra oberoende om de 
visar data från udda respektive jämna år. För tidsserien från Hallandskustens 
stationer visas denna egenskap i Figur 13. Även en tidsserie från 
Fjällbackaområdet visar liknande egenskaper även om den serien var väl kort 
för autokorrelationsanalys (Figur 13).  
 
 

  
Figur 13. Exempel på tidsserier med tvåårsintervall baserade på medelvärden från 
stationer i avgränsade områden. Mellanblå kurvor visar resultaten från jämna år och 
mörkblå återger resultaten från udda år. Data från Fjällbackaområdet härstammar från 7 
till 17 stationer beroende på år och 8 till 17 stationer från Norra Hallandskusten. Notera 
att en del av det som ser ut att vara mellanårsvariation i själva verket är rumslig variation 
eftersom antalet stationer varierar något mellan år. 

 
 
För att visa på skillnader och likheter i resultat mellan olika provtagnings-

frekvenser såsom årlig provtagning, provtagning vartannat år, vart tredje år, 
respektive vart sjätte år har vi använt data från norra Bottehavet (Figur 14). 
Den kraftiga minskningen i BQI till följd av vitmärlornas kraftiga minskning 
kring millennieskiftet fångas upp i flera olika varianter av provtagnings-
frekvens, utom i en av 6-årsserierna där minskningen inte framstår speciellt 
tydligt. Ju längre tid mellan provtagningarna desto längre tid tar det att 
fastställa att en påtaglig förändring inträffat. 
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Figur 14. Exempel på tidsserier med ett- (A), två- (B), tre-(C), respektive sexårsintervall (D) 
baserade på BQI-värden baserade på data från 10 stationer i norra Bottenhavets utsjö. 
BQI är här beräknat enligt bedömningsgrunden. 

 
En konsekvens av den höga autokorrelationen med ett års tidslagg blir att 

antalet frihetsgrader behöver justeras ned i motsvarande grad. I en linjär 
regression motsvarar antalet frihetsgrader antalet punkter i serien minskat 
med två, under förutsättning att observationerna är oberoende dvs utan 
autokorrelation. Med autokorrelation minskar oberoendet mellan punkterna i 
serien och en justering behöver göras av antalet frihetsgrader för att 
signifikansnivån i p-värdet skall bli tillförlitligt. Ett sätt att justera antalet 
frihetsgrader är att multiplicera med (1-r)/(1+r) där r motsvarar 
autokorrelationen. Tiden det skulle ta att påvisa en årlig trend på 5 % i 
tidsserien från de 10 stationer längs Hallandskusten som visas i Figur 11 skiljer 
sig inte mer än ett till två år om man jämför årlig provtagning och provtagning 
vartannat år (Figur 15). Tidsseriens längd behöver i detta fall vara minst 15-16 
år för att med 80 % säkerhet kunna påvisa trenden. 
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Figur 15. Statistisk styrka för möjligheten att påvisa en årlig trend på 5 % baserat på 
mellanårsvariationen i tidsserien från de 10 stationerna längs Hallandskusten (Figur 11) 
med årlig (mörkblå) respektive provtagning vartannat år (mellanblå). A) avsaknad av 
autokorrelation, B) antal frihetsgrader justerat för en autokorrelation på 0.6 med ett års 
tidslagg och 0.3 med två års lagg, C) antal frihetsgrader justerat för en autokorrelation på 
0.65 med ett års tidslagg och 0.35 med två års lagg. Alternativ C motsvarar 
autokorrelationsstrukturen i tidsserien från Hallandskusten. 

 
Även om provtagning vartannat år är godtagbart ur utvärderingssynpunkt så 

förutsätter detta att det finns många kluster i en region för att kunna alternera 
provtagningen mellan klustren under udda respektive jämna år. Detta är 
speciellt viktigt i de fall man behöver använda data från de regionala och 
nationella klustren för att utvärdera data från recipientkontrollen eller SRK. I 
några av regionerna dominerar recipientkontrollen geografiskt och utrymmet 
för områden utan direkt påverkan för lokalisering av regionala eller nationella 
referenskluster är mycket begränsat. Ett sådant område är Bottenhavet. Där 
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finns endast utrymme för tre, eventuellt fyra, områden i kusten som kan 
fungera som referens för recipientkontrollen. Det skulle därför uppstå en brist 
på referensdata om provtagningen skulle förläggas till vartannat år i dessa 
kluster. Av den anledningen har vi föreslagit årlig provtagning i dessa få 
regionala eller nationella kluster. Recipientkontrollen kommer visserligen att 
även kunna använda varandras data som referens för att utvärdera den egna 
verksamhetens effekt på miljön, men det ställer stora krav på den statistiska 
utvärderingen för att inte riskera att andra recipienters eventuella trender eller 
förändringar enstaka år påverkar resultatet i utvärderingen av den egna 
verksamheten.  

 
Ovanstående argument kring årlig provtagning kontra provtagning vartannat 

år gäller framförallt de nationella och regionala klustren. Inom 
recipientkontrollen och den samordnade recipientkontrollen kan årlig 
provtagning vara befogad för att kunna fånga upp eventuella temporära 
störningar i bottenfaunasamhällena. Med provtagning vartannat år kan 
temporära syrebristsituationer som uppstått på grund av hög belastning undgå 
upptäckt om provtagningen görs vartannat år. Däremot är det ingen garanti att 
årlig provtagning jämfört med provtagning vartannat år ger bättre möjligheter 
att upptäcka och påvisa långsiktiga trender. En förutsättning för att en trend 
skall kunna påvisas med en kortare tidsserie med årlig provtagning jämfört 
med provtagning vartannat år är att autokorrelationen är låg. Med de nivåer på 
autokorrelation som påvisats i bottenfaunatidsserier från ostkusten och 
västkusten tycks det inte vara någon större skillnad i möjligheten att upptäcka 
trender för dessa två provtagningsstrategier. Oavsett vilken 
provtagningsfrekvens som väljs inom recipientkontrollen är det viktigt att det 
finns tillräckligt med stationer för att få ett rumsligt representativt svar från 
programmet för det eller de år proven tagits. I de länsvisa förslagen till 
program lämnas därför förslag som syftar till att öka den rumsliga 
representativiteten inom befintliga kostnadsramar. Däremot har vi avstått från 
att ge rekommendationer om provtagningsfrekvens inom recipientkontrollen 
med hänvisning till ovanstående argument. 

 
Ett vanligt förekommande argument som framförts mot övergång från årlig 

provtagning till provtagning vartannat år är att möjligheterna försvåras att 
använda data för att få kunskap om orsakssamband i det marina ekosystemet. 
Det är snarare forskningens roll att utreda dessa samband och med den 
infrastruktur som kommer att finnas kring provtagningen av bottenfauna i de 
svenska havsområdena finns goda förutsättningar för forskare att komplettera 
med provtagning för att få bättre underlag för analyser av orsakssamband. Det 
är inte miljöövervakningens roll att utforma programmen för att uppfylla 
forskningens krav utan för att uppfylla alla krav som idag finns på data från 
miljöövervakningen. Dock föreslås bibehållen årlig provtagning i 10 kluster, 
fördelade på ett eller flera kluster i varje havsbassäng för att ge goda 
förutsättningar för analyser av samband mellan resultat från olika 
miljöövervakningsprogram. 
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Länsvis genomgång av föreslaget program 
Samtliga läns förslagna kluster gås igenom och föreslaget stationsnät, 
provtagningsfrekvens och ansvarig myndighet/organisation presenteras i text 
och kartor. På kartorna visas klustrens namn samt avgränsning med olika färg 
för de olika förslagen till ansvarig organisation. Områden med blåa linjer 
föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, röda linjer visar områden där vi föreslagit 
regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula linjer visar områden med pågående 
(samordnad) recipientkontrollprogram alternativt områden där vi föreslår 
etablering av SRK eller recipientkontroll där vattenvårdsförbund saknas. 
Provtagningsstationer i nuvarande löpande övervakningsprogram visas som 
svarta punkter i kartan. Placering av nya stationer inom kluster har inte tagits 
fram och kan heller inte visas i kartan. 

Västra Götalands län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Västra Götalands 
län. I förslaget till lokalisering av klustren 
hade vi i första skedet i mesta möjliga mån 
tagit hänsyn till befintliga fasta stationer 
som provtagits under lång tid. För Västra 
Götalands del fick det till följd att en 
oproportionerlig andel kluster hamnade i 
den yttre kustzonen. Med tanke på att 
täckningen av vattenförekomster inne i 
skärgårdarna skulle förbli bristfällig med 
denna prioritering föreslås omlokalisering 
av tre av de yttre klustren till skärgården. 
Övervakningen av den yttre kustzonen 
påverkas inte i någon nämnvärd 
omfattning av denna omlokalisering. 
Däremot upphör provtagningen på tre 
berörda trendstationer som en konsekvens 
av omprioriteringen. Totalt innebär 
förslaget att 22 av de 29 trendstationerna 
inkluderas i de föreslagna klustren, dock 
med tre stationer inom recipienter. Dessa 
tre stationer anses därför inte vara en 
nationell angelägenhet. Det innebär att 
fortsatt provtagning på dessa stationer blir 
avhängig SRK. 14 av trendstationerna 
återfinns i nationella kluster och 5 av 
stationerna finns i två av de föreslagna 
regionala områdena, Gullmarn och 
Långebyområdet. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Göteborg

Uddevalla

Billdal

Kungälv

Lindome

Mölnlycke

Kungsbacka
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Skagerrak utsjö 
Stationsnät: 10 fasta stationer med 
ett prov per station föreslås för detta 
kluster. De fem befintliga stationerna 
(svarta punkter i kartan) behålls med 
ett hugg per besök och fem nya 
stationer etableras, varar eventuellt 
tidigare besökta stationer (gråa 
punkter i kartan) lämpligtvis 
inkluderas. 
 
Provtagningsfrekvens: Fem 
prover varje år. Förslagsvis provtas de 
fem norra stationerna under udda år 
och de resterande fem stationerna 
provtas jämna år. Argument för att 
dela upp provtagningen mellan udda 
och jämna år inom klustret är främst 
för att få prover från utsjöområdet 
varje år. 
 
Ansvarig: HaV 

 

 
 
 
Strömstad 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station med provtagning varje 
eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 
 

 

 
 
 
  

Skagerrak utsjö
U5/J5

Lysekil yttre kust
J

Syd Koster yttre kust
U

Fjällbacka
U+J

Lysekil V
 

Strömstad
 

Brofjorden
 

Marstrandsfjorden

Långebyområdet
U

Kråke fjord/s Käringö fjord inre

Bottnefjorden/Hunnebostrand
 

Strömstad

Brastad
Kungshamn

Tanumshede
Grebbestad

Hunnebostrand

Strömstad
 

Strömstad
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Syd Koster yttre kust 
Stationsnät: 10 fasta stationer varav 
två befintliga. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Långebyområdet 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
fördelat på två vattenförekomster, 
med fem stationer i vardera. 
 
Provtagningsfrekvens: Vartannat 
år, förslagsvis udda år 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
Fjällbacka 
Stationsnät: 10 stationer med årlig 
provtagning pga integrerad nationell 
miljöövervakning i området. Den 
befintliga stationen behålls men 
provtas fortsättningsvis med ett hugg 
per år. Nio nya fasta stationer 
etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett prov 
per station och år. 
 
Ansvarig: HaV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Syd Koster yttre kust
U

Fjällbacka
U+J

Långebyområdet
U

Grebbestad
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Bottnefjorden/ 
Hunnebostrand 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
fördelat på två vattenförekomster, 
med fem stationer i vardera. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 

 

 
Lysekil yttre kust 
Stationsnät: 10 fasta stationer. Den 
befintliga stationen behålls och nio 
nya fasta stationer etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis under jämna 
år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Lysekil V 
Stationsnät: 10 fasta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer, 
varje eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 
 
 
Brofjorden 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
fördelat på två vattenförekomster, 
fem stationer i vardera. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer, med 
provtagning varje eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bottnefjorden/Hunnebostrand
 

Hunnebostrand

Lysekil yttre kust
J

Gullmarn
J

Lysekil V
 

Brofjorden
 

Skagerrak utsjö
U5/J5

Lysekil

Brastad

KungshamnSmögen
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Gullmarn 

Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav tre utgörs av befintliga 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
Saltkällan 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
fördelat på två vattenförekomster, 
fem stationer i vardera. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Havstensfjord 
Stationsnät: 10 fasta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 
 
 
Byfjorden 
Stationsnät: 10 fasta stationer. 
Området är litet, men antalet 
stationer motiveras om man väljer 
fem över haloklinen och fem under. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 

 

 

 
 

Gullmarn
J

Lysekil V

Saltkällan
 

Brofjorden
 

Lysekil

Brastad

Havstensfjord
 

Byfjorden
 

Uddevalla

Ljungskile

Henån

Herrestad

Svanesund
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Kråke fjord/ S Käringö fjord 
inre 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år. 5 
stationer i norra området och 5 i det 
södra området. 
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Marstrandsfjorden 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: HaV 

 

 
 
Halse Askeröfjord 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig. Fem stationer i var 
och en av de två vattenförekomsterna. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Hake fjord 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 

 

 
 

Marstrandsfjorden
U

Kråke fjord/s Käringö fjord inre
J

Skärhamn

Rönnäng

Marstrand

Hake fjord
U

Halse Askeröfjord
 

Stenungsund
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Nordre Älvs fjord/ Sälö fjord 
Stationsnät: 10 fasta stationer 
fördelat på två vattenförekomster, 
fem stationer i vardera 
vattenförekomst.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 

 

 
 
Göteborg yttre kust 
Stationsnät: 10 fasta stationer. Den 
befintliga stationen behålls. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
Dana fjord 
Stationsnät: 10 fasta stationer. De 
två befintliga stationerna behålls. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK. 
 
Rivö fjord 
Stationsnät: nytt kluster med 10 
fasta stationer.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK. 

 

 

 
Askimsfjorden 
Stationsnät: 10 fasta stationer. Den 
befintliga stationen behålls. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK. 
 
 
 
 
 

Nordre Älvs fjord/Sälö fjord
J

U

Hönö

Hjuvik
Öckerö

Andalen

Björkö

Marstrand

Göteborg yttre kust
U

Rivö fjord
 Dana fjord

 

Askimsfjorden
 

Hönö

Hjuvik

Styrsö

Öckerö

Andalen

Donsö
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Hallands län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Hallands län. 
Färgen på avgränsningen av klustren 
anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer 
föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, röda 
visar områden där vi föreslagit regionalt 
ansvar (Länsstyrelsen) och gula visar 
områden med pågående (samordnad) 
recipientkontrollprogram alternativt 
områden där vi föreslår etablering av SRK 
eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till 
lokalisering av klustren har vi i mesta 
möjliga mån tagit hänsyn till befintliga 
fasta stationer som provtagits under lång 
tid.  

 

 
 
 
Kattegatt utsjö 
Stationsnät: 10 fasta stationer. De 
åtta befintliga stationerna (svarta 
punkter i kartan) behålls och två nya 
stationer etableras i den norra delen 
av området. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
år.  
 
Ansvarig: HaV 

 

 

 
 
 

Halmstad

Kinna

Billdal

Varberg

Onsala

Falkenberg

Lindome

Kungsbacka

Kattegatt utsjö
U+J

N Hallands kustvatten
 

Onsala N yttre kust
J

S Hallands kustvatten
U

U

Falkenberg
 

Kungsbackafjorden
U+J

Askimsfjorden
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Onsala N yttre kust 
Stationsnät: 10 fasta stationer. Den 
befintliga stationen behålls och åtta 
nya stationer etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämn år.  
 
Ansvarig: HaV 
 

 

 
 
 
Öckerö/Kyrkfjäll 
Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem stationer per vattenförekomst. 
Nya stationer kan väljas från tidigare 
besökta stationer med lämpligt 
bottensubstrat och därutöver slumpas 
nya stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Kungsbackafjorden 
Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem stationer per vattenförekomst. 
Stationerna slumpas bland befintliga 
efter att stationer med olämpligt 
substrat uteslutits. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onsala N yttre kust
J

Billdal

Kungsbackafjorden
U+J

Öckerö/Kyrkefjäll
U

Onsala
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N Hallands kustvatten 
Stationsnät: 10 fasta stationer. De 
fem befintliga stationerna behålls och 
fem nya stationer etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 

 

 
 
Falkenberg 
Stationsnät: Förslag till nytt SRK 
område med 10 fasta stationer. Det 
finns inga pågående stationer i detta 
område. Däremot finns stationer som 
besökts tidigare. 
 
Provtagningsfrekvens: 
Provtagningsfrekvensen anpassas till 
den frekvens som används vid övrig 
provtagning av bottenfauna inom 
SRK i länet.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 
 
 
S Hallands kustvatten 
Stationsnät: 10 fasta stationer. Det 
finns inga pågående stationer i detta 
område. Däremot finns stationer som 
besökts tidigare. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, med provtagning udda 
år.  
 

Ansvarig: Länsstyrelsen. Notera att 
detta kluster är ett förlag från 
författarna och ingår ej i nuvarande 
regional miljöövervakning av 
mjukbottenfaunan. 
 

 

N Hallands kustvatten
 

Bua

Frillesås

S Hallands kustvatten
U

Falkenberg
 

Falkenberg

Haverdal

Skrea

Skogstorp

Harplinge

Gullbrandstorp
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Laholmsbukten yttre 
Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem stationer i vardera 
vattenförekomsten. De två befintliga 
stationerna behålls och fyra nya 
etableras i vardera 
vattenförekomsten. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis under jämna 
år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Laholmsbukten inre 
Stationsnät: Förslag till nytt SRK 
område med 10 fasta stationer. Det 
finns en pågående station i detta 
område. Utöver denna inkluderas nio 
stationer av dem som besökts 
tidigare. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer, 
varje eller vartannat år.  
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Laholmsbukten yttre
J Laholmsbukten inre

 

Halmstad

Båstad

Fyllinge

Mellbystrand

Frösakull

Trönninge

Gullbrandstorp
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Skåne län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Skåne län. Färgen 
på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 
 

Områdena i Laholmsbukten som överlappar mot Hallands län beskrivs i 
avsnittet om Hallands läns kluster. Klustret i Valjeviken som överlappar mot 
Blekinge län presenteras i detta avsnitt. 
 
Västra och östra sydkustens kustvatten och Simrishamn präglas av grunda 
erosionsbottnar som inte lämpar sig för mjukbottenfaunaprovtagning, se 
Tabell 8 och tillhörande text för ytterligare förklaring. 
 

 

Malmö

Lund

Helsingborg

Eslöv

Ystad

Kristianstad

Trelleborg

Ängelholm

Höganäs

Landskrona

Hässleholm

Oxie

Höllviken

Svedala

Lomma

Staffanstorp

Bunkeflostrand

Västra Tommarp



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

46 

Skälderviken 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav fem i vardera vattenförekomst. 
Den befintliga stationen (svarta 
punkter i kartan) behålls och nio nya 
stationer etableras.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
N Öresund 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig. Nio nya stationer 
etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: HaV 

 

 
 
 
 
 

 
Mellersta Öresund 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav fem i vardera vattenförekomst. 
De två befintliga stationerna behålls 
och åtta nya stationer etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer vare 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK (ÖVF) 
 
Kommentar: Flera grunda stationer 
provtas inom SRK (Helsingborgs 
stads kustkontrollprogram) nära land, 
i anslutning till stora hamnområden, 
kommunal och industriell verksam-
het. I praktiken borde dessa områden 
utgöra egna vattenförekomster 
eftersom nuvarande vattenförekomst 
även innehåller ett marint natur-
reservat i djupare områden och 
vattenförekomsten kan därför för-
modas omfatta områden med olika 

status. Vårt val har därför varit att 
tillsvidare föreslå ett regionalt kluster 
inom SRKs djupvattensprogram. 

 

Skälderviken
U

N Öresund
J

Ängelholm

Höganäs

Båstad

Viken

ÖdåkraHittarp

Vejbystrand

Förslöv

Hyllinge

Jonstorp

Mörarp

Strövelstorp

Mellersta Öresund
 

Helsingborg

Landskrona

Rydebäck



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

47 

Södra Öresund 
Stationsnät: 10 fasta stationer, 
varav en befintlig station. Nio nya 
stationer etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
Lommabukten 
Stationsnät: 10 fasta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Kommentar: 10 stationer 5 - ca 15 
m, svårt område, ålgräs mm. 
 
 

 

 
Lundåkrabukten 
Stationsnät: 5 fasta stationer, varav 
en befintlig station. Fyra nya stationer 
etableras. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Kommentar: 5 stationer 5 - ca 15 m, 
svårt område. Inget traditionellt 
kluster med 10 stn, men omfördelning 
av prov från befintlig station inom 
kontrollprogrammet för att 
möjliggöra en säkrare återgivning av 
vattenförekomstens miljötillstånd. En 
sådan omläggning möjliggör även 
bedömning enligt vattendirektivet. 

 
 
 
  

Lommabukten
 

Södra Öresund
J

Lundåkrabukten
 

Malmö

Bjärred

Lomma

Hofterup

Furulund

Löddeköpinge
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Höllviken yttre 
Stationsnät: Fem fasta stationer, en 
befintlig station och nio nya. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Kommentar: 5 stationer 5 m och 
djupare om möjligt 

 

 
 
 
 
NAT Trelleborg 
Befintligt utsjökluster, 10 stationer 
med ett prov på vardera.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: HaV 

 

 
 
 
 
RegHanöVäst 
Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem stationer i vardera 
vattenförekomsten. Stationerna 
slumpas bland befintliga efter att 
svårprovtagna stationer, med små och 
ojämna provvolymer, uteslutits. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 

 

 
 
 

Höllviken yttre
 

Malmö

Höllviken

Vellinge

Bunkeflostrand

Skanör med Falsterbo

NAT Trelleborg
U

Ystad

Trelleborg

Höllviken
Västra Tommarp

RegHanöVäst
J

SRK V Hanöbukten
 Åhus

Simrishamn
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SRK V Hanöbukten 
Stationsnät: 2 fasta stationer, med 
tre hugg vartannat år i nuvarande 
program. Förslagsvis sprids 
replikaten per station ut över området 
för att få bättre rumslig 
representativitet.  
 
Stationerna slumpas bland tidigare 
besökta stationer efter att 
svårprovtagna stationer, med små och 
ojämna provvolymer, uteslutits. 
 

Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 

 

 
Valjeviken 
Stationsnät: 5 fasta stationer. 
Stationerna slumpas bland befintliga 
efter att svårprovtagna stationer, med 
små och ojämna provvolymer, 
uteslutits. Området är litet vilket 
innebär att 2 km avstånd mellan 
stationerna blir svårt att uppnå. Men 
med tanke på att det i nuvarande 
program tas tre hugg per station så 
ger en utspridning av proven till nya 
stationer bättre representativitet. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

 

 

 
 
Sölvesborgsviken, se 
Blekinge län 
 

 
 
 

  

SRK V Hanöbukten
 

Valjeviken
 

Åhus

Kristianstad

Bromölla
Sölvesborg

Valjeviken
 Sölvesborgsviken

 

Sölvesborg
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Blekinge län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Blekinge län. Färgen 
på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 
 
Områdena i Hanöbukten som överlappar mot Skåne län beskrivs i avsnittet om 
Skåne läns kluster.  
 

S V S Kalmarsunds kustvatten präglas av grunda erosionsbottnar som inte 
lämpar sig för mjukbottenfaunaprovtagning, se Tabell 8 och tillhörande text för 
ytterligare förklaring. 
 

 

 
SRK V Hanöbukten, se Skåne 
län 

Valjeviken, se Skåne län 
 
  

KarlskronaKarlshamn
Ronneby
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Sölvesborgsviken 
Stationsnät: 5 fasta stationer på 
grund av liten yta med mer än fem m 
djup. Stationerna slumpas bland 
befintliga efter att svårprovtagna 
stationer, med små och ojämna 
provvolymer, uteslutits. Fem 
stationer inom detta lilla område kan 
te sig mycket men med tanke på att 
det redan finns provtagning med 
minst fem prov i området ger en 
utspridning av proven bättre 
representativitet än at ta färre 
stationer med flera prov per station. 
Nuvarande stationer visas med svarta 
punkter i kartan och tidigare 
provtagna stationer visas med grå 
färg. 
 

Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på fem stationer varje eller 
vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 

 

 
 

Inre Pukaviksbukten 
Stationsnät: 10 fasta stationer, fem 
stationer i vardera vattenförekomst. 
Stationerna slumpas bland befintliga 
efter att svårprovtagna stationer, med 
små och ojämna provvolymer, 
uteslutits. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 
Yttre Pukaviksbukten 
Stationsnät: 10 fasta stationer, fem 
befintliga stationer i den västra 
vattenförekomsten och två befintliga i 
den östra.  Tre nya stationer etableras 
i den östra vattenförekomsten. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valjeviken
 Sölvesborgsviken

 

Sölvesborg

Yttre Pukaviksbukten
 

Inre Pukaviksbukten
 

Mjällby

Karlshamn
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Karlshamn 

Stationsnät: Liten yta med mer än 
fem m djup motiverar endast fem 
fasta stationer. De fem befintliga 
stationerna behålls. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

 

 

 

 
Järnaviksfjärden 

Stationsnät: Liten yta med mer än 
fem m djup motiverar endast fem 
fasta stationer som slumpas bland de 
sex befintliga. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station, varje år eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Mellersta Blekinge yttre 
kust 

Stationsnät: 10 fasta stationer, sex 
befintliga samt nyetablering av fyra 
stationer. 
 

Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
Ronneby 

Stationsnät: 10 fasta stationer, sex 
befintliga samt nyetablering av fyra 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station, varje år eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Blekingekustens 
vattenvårdsförbund och 
Vattenvårdsförbundet för västra 
Hanöbukten 

Karlshamn
 

Karlshamn

Mellersta Blekinge yttre kust
U

Ronneby
 

Järnaviksfjärden
 

Ronneby
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Karlskrona 

Stationsnät: 20 fasta stationer, fem 
i varje vattenförekomst. Befintliga 
stationer väljs i första hand. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år. Vid provtagning 
vartannat år provtas förslagsvis de två 
västra vattenförekomsterna udda år 
och de två östra jämna år, alternativt 
att alla provtas samma år för enklare 
jämförelse på lokal nivå. 
 
Ansvarig: SRK 

 
Kålla-/Gåse-fjärden 

Stationsnät: 10 fasta stationer, fem i 
varje vattenförekomst, sex befintliga 
samt nyetablering av fyra stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
 
 

 
 
  

Karlskrona
 

Kålla-/Gåse-fjärden
U+J

Mellersta Blekinge yttre kust

Sturkö

Karlskrona

Hasslö

Nättraby
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Nat Utklippan 
Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 fasta stationer. Tre av de befintliga 
stationerna bör bytas ut pga djup- 
eller olämpliga bottenförhållanden. 
De nya stationerna etableras inom det 
inringade området. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: HaV 

   

 
 

 
 
 

 

  

NAT Utklippan
J

Kålla-/Gåse-fjärden
U+J
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Kalmar län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Kalmar län. 
Färgen på avgränsningen av klustren 
anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer 
föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, röda 
visar områden där vi föreslagit regionalt 
ansvar (Länsstyrelsen) och gula visar 
områden med pågående (samordnad) 
recipientkontrollprogram alternativt 
områden där vi föreslår etablering av SRK 
eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till 
lokalisering av klustren har vi i mesta 
möjliga mån tagit hänsyn till befintliga 
fasta stationer som provtagits under lång 
tid. 
 

S Ölands kustvatten präglas av grunda 
erosionsbottnar som inte lämpar sig för 
mjukbottenfaunaprovtagning, se Tabell 8 
och tillhörande text för ytterligare 
förklaring. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kalmar

Västervik

Oskarshamn
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S Kalmarsund 

Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem i vardera vattenförekomsten. Tre 
befintliga (svarta punkter i kartan) 
samt nyetablering av sju stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis med 
provtagning udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Kalmar S 

Stationsnät: 10 fasta stationer, fem 
befintliga samt nyetablering av fem 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 
Kalmar N 

Stationsnät: 10 fasta stationer, en 
befintliga samt nyetablering av nio 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

  

 
 
 
 

 
 
 
  

S Kalmarsund
U

Kalmar N
 

Kalmar S
 

Kalmar

Lindsdal

Färjestaden

Smedby

Mörbylånga

Trekanten

Ljungbyholm

Rinkabyholm
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N Kalmarsund 

Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem i vardera vattenförekomsten. 
Fyra befintliga samt nyetablering av 
sex stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis med 
provtagning jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
Mönsteråområdet 

Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem i vardera vattenförekomsten. Tre 
befintliga samt nyetablering av sju 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
Em/Ödänglaområdet 

Stationsnät: 10 fasta stationer, med 
fem i vardera vattenförekomsten. 
Fyra befintliga samt nyetablering av 
sex stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 

Taktöområdet 

Stationsnät: 10 fasta stationer, en 
befintlig samt nyetablering av nio 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis med 
provtagning udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

N Kalmarsund
J

 

Em/Ödänglaområdet
 

Mönsteråsområdet
 

Taktöområdet
U

Mönsterås

Borgholm

Påskallavik

Timmernabben
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Öland Ö 

Stationsnät: 10 fasta stationer, två 
befintliga samt nyetablering av åtta 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis med 
provtagning udda år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Oskarshamn/Påskallavik 

Stationsnät: 10 fasta stationer, fem i 
vardera vattenförekomsten, två 
befintliga stationer samt nyetablering 
av åtta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

    
 
  

Öland Ö
U

N Kalmarsund
J

Taktöområdet

Borgholm

Oskarshamn/Påskallavik
 

Oskarshamn

Påskallavik
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Figeholm 

Stationsnät: Fem fasta stationer på 
grund av att området med mer än 5 m 
djup är litet, två befintliga stationer 
samt nyetablering av tre stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 
Simpevarp 

Stationsnät: 10 fasta stationer, 
nyetablering om det inte finns 
tidigare besökta stationer att välja 
mellan. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simpevarp
 

Figeholm
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Misterhult 

Stationsnät: 10 fasta stationer, inga 
befintliga. Tidigare besökta stationer 
väljs i första hand. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
NAT Västervik 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 fasta stationer. Problem med 
djupförhållandena gör att de fyra 
yttre stationerna behöver flyttas till 
områden över haloklinen, dvs 
grundare än 60 m. 
 

Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: HaV 
 
 
 
Västervik 

Stationsnät: 10 fasta stationer, en 
befintliga samt nyetablering av nio 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 
 
 

Misterhult
U

NAT Västervik
J

Västervik
 

Västervik
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Gotlands län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Gotlands län. 
Färgen på avgränsningen av klustren 
anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer 
föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, röda 
visar områden där vi föreslagit regionalt 
ansvar (Länsstyrelsen). I förslaget till 
lokalisering av klustren har vi i mesta 
möjliga mån tagit hänsyn till befintliga 
fasta stationer som provtagits under lång 
tid. Det är inte troligt att samtliga tre 
regionala kluster som föreslås kommer att 
kunna ingå i det framtida programmet. 
Länsstyrelsen får i så fall prioritera bland 
de föreslagna regionala områdena. 

  

 
 
 
Nat När 

Stationsnät: Klustrets avgränsning 
utökas att omfatta även området 
närmare kusten. 10 av stationerna 
ovan haloklinen från de tidigare 
klustren Nat När och Reg När 
inkluderas i klustret, se svarta 
punkter i kartan. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, med provtagning jämna 
år.  
 
Ansvarig: HaV 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Visby

Nat När
J
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Klintehamn 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
med 5 fasta stationer utökas med 5 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 

  

 
 
 
Slite 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
med 5 fasta stationer utökas med 5 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
Fårösund 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
med 5 fasta stationer utökas med 5 
stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer 
vartannat år, förslagsvis udda år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

  

 

 
 
 
  

Klintehamn
J

Visby

Hemse

Klintehamn

Vibble

Slite
U

Fårösund
U

Slite
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Östergötlands län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Östergötlands län. 
Färgen på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 
 
Två av vattenförekomsterna i den yttre skärgården lämpar sig inte för 
bottenfaunaprovtagning, Gryts skärgårds kustvatten och St Anna skärgårds 
kustvatten, se Tabell 8 och tillhörande text för ytterligare förklaring. 

 

 

 
 
  

Norrköping

Oxelösund
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Lindödjupet 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
med 1 fast station (svarta punkter i 
kartan) utökas till 10 fasta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station på samtliga stationer varje 
år pga nationellt intresse för 
samordning mellan olika typer av 
miljöövervakningsprogram. 
 
Ansvarig: HaV 
 
 
Valdemarsviken 

Stationsnät: Här finns redan ett 
kluster med motsvarande upplägg 
som föreslås i denna rapport. 
Provtagningen i klustret är dock vart 
tredje år, till skillnad från förslaget 
med varje eller vartannat år. Med 
provtagning vart tredje år fungerar 
visserligen bedömningen inom ramen 
för Vattendirektivet, däremot kan det 
bli svårigheter att utvärdera 
utvecklingen över tid med 
provtagning vart tredje år. 
 
Provtagningsfrekvens: Förslagsvis 
ett hugg per station på samtliga 
stationer varje eller vartannat år.  
 
Ansvarig: SRK 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

U

Valdemarsviken
 

Lindödjupet
U+J

Valdemarsvik
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Reg Gryt 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
med 10 fasta stationer. Omlokali-
sering av de två stationer (Bf34b och 
Gryt 2) som ligger i den yttre vatten-
förekomsten till den västra inringade 
vattenförekomsten för att få mer 
enhetliga omvärlds-förhållanden i och 
med att de två inre vattenföre-
komsterna inte ansluter direkt mot 
öppen kust. Omlokaliseringen ger fem 
stationer per vattenförekomst 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
Reg StAnna 

Stationsnät: Befintligt regionalt 
kluster med 10 stationer. En av 
stationerna (StAnna 10) flyttas till 
samma vattenförekomst som övriga 
stationer för att få enhetliga 
omvärldsförhållanden. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år.  
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slätbaken/Merumsfjärden 

Stationsnät: befintligt kluster, 10 
stationer fördelat på två 
vattenförekomster med fem stationer 
i vardera vattenförekomst. 
 
Provtagningsfrekvens: Nuvarande 
program har provtagning vart tredje 
år. Rekommenderad 
provtagningsfrekvens: ett hugg per 
station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK 

  

 
 
 
 
 

Reg Gryt
U

Reg St Anna
J

Slätbaken/Merumsfjärden
 

Söderköping
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Inre 
Bråviken/Pampusfjärden 

Stationsnät: Förslag till ändring i 
befintligt program: stationen ”Inre 
Bråviken E” flyttas till vattenföre-
komsten Inre Bråviken. Detta ger 
möjlighet till 5 stationer per 
vattenförekomst i de två inre vatten-
förekomsterna, 10 stationer fördelat 
på två vattenförekomster med fem 
stationer i vardera 
vattenförekomsten. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK 
 

Mellersta och yttre Bråviken 

Stationsnät: befintliga stationer 
bibehålles. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mellersta och Yttre Bråviken
 

Inre Bråviken/Pampusfjärden
 

Norrköping

Åby
Krokek

Lindö
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Södermanlands län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Södermanlands län. 
Färgen på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 

 
 

 

 
 
  

Nyköping

Oxelösund
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NAT Hävringe 

Stationsnät: befintligt kluster, 10 
stationer (svarta punkter i kartan) 
fördelat på två vattenförekomster. 
Området är svårprovtaget och 
utföraren föreslås omlokalisera de 
stationer som bedöms som olämpliga 
att provta. 
 
Provtagningsfrekvens: ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
med provtagning udda år. 
 
Ansvarig: HaV 
 
 
 
Oxelösund 

Stationsnät: Det finns tidigare 
provtagna bottenfaunstationer i 
området. Förslagsvis provtas 5 
stationer i vardera av de två 
vattenförekomsterna. 
 
Provtagningsfrekvens: ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK 
 

  

 
 

 

 
 
  

NAT Hävringe
U

Oxelösund
 Oxelösund

Oxelösund
 

Oxelösund
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Kråk-/Dragviksfjärden 

Stationsnät: 10 nya fasta stationer, 
med fem stationer per 
vattenförekomst. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
med provtagning udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 

Nat Askö 

Stationsnät: 10 av de befintliga 
stationerna bibehålles, förslagsvis de 
med längst provtagningsserier och 
flest replikat. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år. 
 
Ansvarig: HaV 

 
 

 

  

Nat Askö
U+J

 

Kråk-/Dragviks-fjärden
U
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Stockholms län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Stockholms län. 
Färgen på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 
 
Två av vattenförekomsterna, Stockholms skärgårds S kustvatten och 
Stockholms skärgårds m kustvatten lämpar sig inte för 
bottenfaunaprovtagning, se Tabell 8 och tillhörande text för ytterligare 
förklaring. 

 

 

 
 

Stockholm

Uppsala

Täby

Boo

TumbaSödertälje

Bålsta

Lidingö

Vallentuna

Åkersberga

Märsta

Norrtälje

Ekerö

Upplands Väsby

Västerhaninge
Jordbro

Nynäshamn

Gustavsberg
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Himmerfjärden 

Stationsnät: Kontrollprogrammet 
omfattar 5 vattenförekomster och 
varje vattenförekomst hanteras 
provtagningsmässigt som ett eget 
kluster med i de flesta fall fler än 10 
stationer (svarta punkter i kartan).  
 
Provtagningsfrekvens: 
Provtagningen görs vart tredje år för 
att följa förändringar i reningsgrad. 
Genom att övergå till provtagning 
vartannat år, på bekostnad av en viss 
reducering av stationsnätet till 10 
stationer per vattenförekomster 
underlättas uppföljning i och med att 
referensdata då finns att tillgå från 
det samordnade bottenfauna-
programmet. 
 
Notera att provtagningen görs på 
hösten vilket avviker från 
undersökningstypen som föreskriver 
vårprovtagning för att undvika 
årsrekryteringen av bl a vitmärlor. 
Det finns ingen forskning som 
undersökt skillnaden mellan vår och 
höstprovtagning vad gäller BQI. 
 
Ansvarig: Recipientkontroll 

 

 
Kommentar: Den södra 
vattenförekomsten bör provtas 
årligen i och med att det även 
förekommer årligt kustprovfiske i 
Asköfjärden. 

 
 
 
Mysingen 

Stationsnät: Nyetablering av 
stationsnät, 10 fasta stationer inom 
blåmarkerat område. 
Stationsetablering kräver samråd 
med försvaret 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV 
 

 

 
 
 

Himmerfjärden mm
 

Nynäshamn

Ösmo

Mysingen
U

Västerhaninge

Nynäshamn

Ösmo
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Edsviken 

Stationsnät: Befintligt stationsnät 
har 10 stationer, vilket 
rekommenderas bibehållas. 
 
Provtagningsfrekvens: Nuvarande 
provtagningsfrekvens är ett hugg per 
station vart tredje år. Med tanke på 
möjligheter att kunna upptäcka 
förändringar i någorlunda tid 
rekommenderas att övergå till 
provtagning varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Edsviken 
Vattensamverkan. 
 
 
 
 
 
 

Stockholm 

Stationsnät: Detta område omfattar 
många vattenförekomster med 
tillräckligt med provtagning för att 
bedöma vattenförekomsterna enligt 
Vattendirektivet. Proverna tas dock 
vanligen aggregerat till ett fåtal 
djuptransekter per vattenförekomst, 
vilket inte är optimalt ur statistisk 
synvinkel. Det skulle gå att få ut mer 
information ur resultaten om 
proverna sprids ut över respektive 
vattenförekomst med 5-10 stationer 
per vattenförekomst. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: 
Recipientkontrollprogram, Stockholm 
Vatten AB. 

 

Stockholm
 

Edsviken
 

Stockholm

Täby

Boo

Lidingö

Åkersberga

Älta

Brevik

Saltsjöbaden

Gustavsberg
Hemmesta

Fisksätra
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REG Svartlögafjärden 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 fasta stationer bibehålles. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
NAT Svenska Björn 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 fasta stationer bibehålles.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: HaV 

REG Björkskärsfjärden 

Stationsnät: Reg Björkskärsfjärden 
ersätter Reg Kobbfjärden, ett kluster 
med 10 stationer. Stationerna inom 
Reg Kobbfjärden klustret har varit 
svårprovtagna och vår 
rekommendation är därför att flytta 
klustret till område strax söder om 
(Björkskärsfjärden) där 
bottensubstratet tycks vara mer 
lämpat för bottenfaunaprovtagning 
enligt SGU:s bottenkarta. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 
 
 
 
 

 
  

NAT Sv Björn
J

REG Svartlögafjärden
U

REG Björkskärsfjärden
J

Norrtäljeviken
 

Norrtälje

Hemmesta
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Norrtäljeviken 

Stationsnät: Befintligt stationsnät, 4 
stationer med årlig provtagning i 
Norrtäljeviken. Förslag till revidering: 
10 stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: 
Recipientkontrollprogram, Norrtälje 
Kommun. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Edeboviken 

Stationsnät: Befintligt stationsnät, 5 
stationer med årlig provtagning. 
Förslag till revidering: 10 stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: 
Recipientkontrollprogram. Holmen 
Papper AB. 
 

Singö/Galtöfjärden 

Stationsnät: Befintligt stationsnät, 
10 stationer med fem stationer i varje 
vattenförekomst och årlig 
provtagning bibehålles. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år. 
 
Ansvarig: 
Recipientkontrollprogram. Holmen 
Papper AB. 
  

Norrtäljeviken
 

Norrtälje

Singö/Galtöfjärden
 

Edeboviken
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Ålands Hav 

Stationsnät: Nytt utsjökluster med 
10 fasta stationer. Klustret behövs för 
att kunna uppfylla svenskt åtagande 
inom havsmiljödirektivet eftersom 
området utgör ett eget 
bedömningsområde. Det finns ett 
antal gamla stationer som bör 
övervägas att inkludera i klustret om 
bottenförhållandena är lämpliga. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV 

 

 

  

Ålands Hav
U

Norrtäljeviken
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Uppsala län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Uppsala län. Färgen 
på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 
 

Klustret i Singö/Galtöfjärden som överlappar med Stockholms län finns 
beskrivet under avsnittet om Stockholms län. 
 
 

 

 
 
  

Tierp

Skutskär

Östhammar
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Kas/Ängsfjärden 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
stationer, fem i vardera 
vattenförekomsten. Stationerna 
slumpas i första hand från de tidigare 
besökta stationerna. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år för att 
kompensera för bristen på 
referensområden i inre 
skärgårdsmiljö. 
 
Ansvarig: HaV 

 

 

 

 

 
Reg1b Gräsö 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 stationer (svarta punkter i kartan), 
fem i varje vattenförekomst, 
bibehålles. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

NAT1s Grundkallen 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 stationer. Nio av stationerna 
behålls och en nyetableras inom 
klustrets avgränsning. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år.  
 
Ansvarig: HaV 

Kas/Ängsfjärden
U+J

Östhammar

Öregrund

NAT1s Grundkallen
J

Reg1b Gräsö
J

Reg1a Öregrund

Öregrund
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Reg1a Öregrund 

Stationsnät: 10 fasta stationer, 
befintligt program. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

 

 
 
 
 
 

  

Reg1b Gräsö

Reg1a Öregrund
U

Öregrund
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Gävleborgs län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Gävleborgs 
län. Färgen på avgränsningen av 
klustren anger förslag till ansvarig 
myndighet, organisation. Områden 
med blåa linjer föreslås bli nationellt 
(HaV) ansvar, röda visar områden där 
vi föreslagit regionalt ansvar 
(Länsstyrelsen) och gula visar 
områden med pågående (samordnad) 
recipientkontrollprogram alternativt 
områden där vi föreslår etablering av 
SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget 
till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till 
befintliga fasta stationer som 
provtagits under lång tid. 

 

 

 
 
  

Gävle
Valbo

Sandviken

Hudiksvall

Söderhamn

Skutskär

Iggesund



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

80 

Gävle 

Stationsnät: Befintlig SRK med 17 
stationer (svarta punkter i kartan) och 
provtagning vartannat år. Nytt 
förslag, 10 stationer med fem 
stationer i varje vattenförekomst. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Gästriklands 
vattenvårdsförening. 

 
 

 

 
 
Norrsundet 

Stationsnät: Befintlig SRK med 5 
stationer bibehålles.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Gästriklands 
vattenvårdsförening. 

 

 
 
NAT2, opensea, Söderhamn 

Stationsnät: Befintlig kluster 
förläggs helt och hållet i 
utsjöområdet, dvs nyetablering av 
fyra stationer för att få 10 stationer.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: HaV. 
 

NAT Söderhamn yttre kust 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
fasta stationer, fem i varje 
vattenförekomst. De fyra befintliga 
stationerna behålls. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV. 

 

Gävle
 

Gävle

Skutskär

NAT Söderhamn yttre kustNorrsundet
 

NAT2, opensea, Söderhamn
J

NAT Söderhamn yttre kust
U

Ljusne/Vallvik
 

Långvind/Skärså
U+J

Söderhamn/Sandarne
 

Norrsundet
 

Hudiksvall/Agöfjärden
 

Söderhamn

Ljusne

Sandarne
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Ljusne/Vallvik 

Stationsnät: Befintligt 
kontrollprogram med 12 stationer och 
provtagning vartannat år. 
Stationsnätet är inte optimalt för att 
bedöma miljötillståndet i den inre 
vattenförekomsten. Förslagsvis 
etableras en ny station i den inre 
vattenförekomsten och fem av 
stationerna slumpas ut bland de med 
lämpligt bottensubstrat. Förslaget ger 
alltså 10 stationer med provtagning 
varje eller vartannat år. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig SRK, Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund. 
 
 
Söderhamn/Sandarne 

Stationsnät: Befintligt 
kontrollprogram med 8 stationer och 
provtagning vartannat år. 
Stationsnätet är inte optimalt för att 
bedöma miljötillståndet i den inre 
vattenförekomsten. Förslagsvis 
etableras två nya stationer i den inre 
vattenförekomsten och de fem 
stationerna i den yttre 
vattenförekomsten behålls. Förslaget 
ger alltså 10 stationer med 
provtagning varje eller vartannat år. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig SRK, Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Långvind/Skärså 

Stationsnät: Befintligt regionalt 
kluster görs om för att omfatta 
Långvind. Det nya klustret omfattar 
10 fasta stationer, varav fem nya 
etableras i Långvind och fem av de 
befintliga stationerna i Skärså 
slumpas ut bland de med lämpligt 
bottensubstrat. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år. Årlig provtagning 
motiveras av behovet av referensdata 
för recipientkontrollen. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 
 

 

Ljusne/Vallvik
 

NAT Söderhamn yttre kust

Långvind/Skärså
U+J

Söderhamn/Sandarne
 

Söderhamn

Ljusne

Sandarne
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Gårdsfjärden 

Stationsnät: Befintlig SRK med 10 
stationer och provtagning vartannat 
år. Antalet stationer i 
vattenförekomsten motiveras av 
belastningen på området. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Hälsinglands NÖ 
VVF. 

Hudiksvall/Agöfjärden 

Stationsnät: Befintlig SRK med 10 
stationer, fem i varje vattenförekomst. 
Upplägget fungerar bra i det 
föreslagna samordnade programmet. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Hälsinglands NÖ 
VVF. 

 
 
 
  

Hudiksvall/Agöfjärden
 

U

Gårdsfjärden
 

Hudiksvall

Iggesund
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N Hornslandet 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
fasta stationer. Det finns flera tidigare 
besökta stationer att välja bland. 
Stationerna slumpas bland 
tillgängliga med lämpligt 
bottensubstrat. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

N Hornslandet
U

Hudiksvall

Gnarp

Bergsjö
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Västernorrlands län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Västernorrlands län. 
Färgen på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontrollprogram 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid. 

 

 

 
 

Sundsvall

Timrå

Örnsköldsvik

Vi

Kramfors

Sollefteå

Härnösand
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Sundsvallsrecipienten 

Stationsnät: Befintlig SRK med 25 
stationer (svarta punkter i kartan) 
fördelat på fem vattenförekomster 
som provtas årligen. Förslagsvis 
fördubblas antalet stationer 
åtminstone i de större 
vattenförekomsterna. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Sundsvallsbuktens 
Vattenvårdsförbund. 
 
 
 
 
 

Sundsvallsbukten 

Stationsnät: Befintlig SRK med fem 
stationer. Förslagsvis etableras sex 
nya stationer utöver de som finns i 
det inringade området. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig SRK, Sundsvallsbuktens 
Vattenvårdsförbund. 
 
Kommentar: Förslaget innebär 
ingen merkostnad för programmet, 
snarare en tidsmässig och rumslig 
omfördelning av resurserna för bättre 
yttäckning. 

 
 
  

Sundsvallsbukten
 

Sundsvallsrecipienten
 

Sundsvall

Timrå

Vi

Söråker

Sundsbruk

Stockvik

Kvissleby

Johannedal

Skottsund

Njurundabommen
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Ångermanälvens mynning 

Stationsnät: Befintlig SRK med 
motsvarande 46 prov om man räknar 
om till provtagning med van Veen och 
provtagning vartannat år. Totalt nio 
vattenförekomster om man räknar 
med Norafjärden. Förslagsvis fördelas 
resurserna om för att få minst fem 
stationer per vattenförekomst. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
För att få en jämnare 
provtagningskostnad mellan år med 
provtagning vartannat år kan 
provtagningen alterneras mellan år så 
att närliggande vattenförekomster 
provtas parvis jämna år och 
resterande parvisa vattenförekomster 
provtas udda år. 
 
Ansvarig: SRK, Gruppen för 
samordnad recipientkontroll i nedre 
Ångermanälven. 
 
Kommentar: Norafjärden avviker 
från övriga vattenförekomster ur 
miljösynpunkt och bör därför 
utvärderas för sig. 

 

 
 
 

 
Gaviksfjärden 

Stationsnät: Del av befintligt kluster 
där 10 stationer slumpas ut bland 
befintliga stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år. Huvudsaklig 
orsak till årlig provtagning är att 
säkra tillgången till referensdata för 
recipientkontrollen. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 
 
NAT4 Höga kusten 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år.  
Ansvarig: HaV. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ångermanälvens mynning
 

Gaviksfjärden

Kramfors

Härnösand

Bollstabruk

Ångermanälvens mynning

NAT4 Höga kusten
J

Gaviksfjärden
U+J
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Omnefjärden 

Stationsnät: Befintligt SRK med 24 
hugg per år fördelat på tre stationer. 
Vårt förslag är att omfördela huggen 
till 10 fasta stationer med ett hugg per 
station. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Recipientkontroll, Ålands 
Fiskförädling AB. 
 
Nätrafjärden 

Stationsnät: Befintligt SRK med 56 
årliga prov på åtta stationer. Vårt 
förslag är att omfördela huggen till 10 
fasta stationer per vattenförekomst, 
med ett hugg per station. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Recipientkontroll, Ålands 
Fiskförädling AB. 
 
 

Ullångersfjärden 

Stationsnät: Befintligt SRK med 28 
hugg per år fördelat på totalt fyra 
stationer i tre av fem 
vattenförekomster. Vårt förslag är att 
omfördela huggen till 10 fasta 
stationer i var och en av de två största 
vattenförekomsterna och fem 
stationer i var och en av de mindre 
vattenförekomsterna, med ett hugg 
per station. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Recipientkontroll, Ålands 
Fiskförädling AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ullångersfjärden
 

Nätrafjärden
 

Omnefjärden
 

Bjästa

Köpmanholmen
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Örnsköldsvik 

Stationsnät: Förslag till nytt kluster 
med 10 fasta stationer, fem i varje 
vattenförekomst.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis SRK. 

 

 
 
 
Husum 

Stationsnät: Information saknas om 
befintligt recipientkontrollprogram. 
Senaste tillgängliga data är från 2002. 
Förslag till kluster med 10 stationer 
av tidigare besökta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Förslagsvis 
recipientkontroll. 

 

 
 

  

Örnsköldsvik
 

Örnsköldsvik

Husum
 

Husum
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Västerbottens län 

 
Kartan till höger ger en översikt av de 
”kluster” som föreslås i Västerbottens 
län. Färgen på avgränsningen av 
klustren anger förslag till ansvarig 
myndighet, organisation. Områden 
med blåa linjer föreslås bli nationellt 
(HaV) ansvar, röda visar områden där 
vi föreslagit regionalt ansvar 
(Länsstyrelsen) och gula visar områden 
med pågående (samordnad) 
recipientkontroll-program alternativt 
områden där vi föreslår etablering av 
SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget 
till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till 
befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid.  
 

Tre av de mer exponerade 
vattenförekomsterna undantas 
lämpligen från bedömning med 
bottenfauna inom Vattendirektivet, se 
Tabell 8. 

 

 
 
 

 
Befintligt utsjökluster utanför Pite-Rönnskär ”NAT6, opensea, Pite-Rönnskär” 
avslutas trots förslaget i Leonardsson & Blomqvist (2014) att behålla klustret 
och dessutom utöka med ett kluster mellan Holmöarna och Bjuröklubb. 
Anledningen till ändringar i förslaget har varit ett behov att omprioritera 
resurser för provtagning för att få en så jämn geografisk täckning som möjligt i 
hela Sveriges kust och hav. Dynamiken i bottenfaunasamhället varit väldigt lik 
den i de två övriga utsjöklustren i Bottenviken sedan provtagningen började 
1995, vilket innebär att bortfallet av klustret NAT6 inte förväntas ge någon 
återverkning på möjligheten att bedöma miljön i Bottenvikens yttre område. 
 
  

Umeå

Skellefteå
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NAT1, opensea, Norrbyn 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
11 stationer reduceras till 10 stationer. 
Station N 19 kan lämpligtvis utgå 
eftersom den uppvisar nästan 
identisk dynamik med den 
närliggande stationen N 18 sedan 
provtagningen började 1983. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV. 
 
 
NAT1, coast, Norrbyn 

Stationsnät: Befintligt kluster 
begränsas till Örefjärden med 10 fasta 
stationer. Stationerna slumpas första 
året bland befintliga efter att stationer 
med minst lämpligt bottensubstrat 
uteslutits. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje år pga nationell 
integrerad övervakning i området 
samt för att tillgodose 
recipientkontrollen med referensdata. 
 
Ansvarig: HaV. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAT1, opensea, Norrbyn
U

NAT1, coast Norrbyn
U+J
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Täftefjärden 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
fasta stationer, fem i vardera 
vattenförekomsten (Täftefjärden och 
Yttre Täftefjärden). 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 
 
Holmön 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
9 stationer och årlig provtagning 
utökas med en tidigare besökt station, 
HO 27 i den östra vattenförekomsten.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station jämna år.  
 
Ansvarig: HaV. 
 

Kommentar: Området föreslås 
övergå från regionalt till nationellt 
ansvar eftersom det bedrivs nationell 
miljöövervakning av fisk och fiskhälsa 
i området. Närheten till Örefjärden 
där mer intensiv nationell 
miljöövervakning bedrivs gör att årlig 
provtagning inte föreslås vid 
Holmöarna. 
 
Norra Kvarken 

Stationsnät: Nytt kluster med behov 
av nyetablering av 10 stationer, fem i 
vardera vattenförekomst. Klustret 
behövs för att kunna svara upp mot 
havsmiljödirektivet i och med att 
detta utgör ett eget 
bedömningsområde. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station, med provtagning 
vartannat år, udda år. 
 
Ansvarig: HaV. 

Holmön
J

Norra Kvarken
U

Täfteå
J

Umeå
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Skelleftebukten, inre 

Stationsnät: Befintligt recipient-
kontrollprogram flyttas in närmare 
kusten och omfattar 10 fasta 
stationer. Lämpligtvis väljs de 10 
stationer med lämpliga botten-
förhållanden.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station med provtagning varje 
eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Boliden AB 

Nat5, opensea, Bjuröklubb 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 stationer behålls.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: HaV. 
 
 

 
Kågefjärden 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
fasta stationer.  

Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 
 
Kinnbäck 

Stationsnät: Befintligt kluster 
reduceras till 10 stationer. Fem av 
stationerna i den inre 
vattenförekomsten behålls och tre nya 
etableras i vattenförekomsten 
utanför. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
Ansvarig: Länsstyrelsen 

 

 

  

NAT5, opensea Bjuröklubb
U

Skelleftebukten inre
 

Bureå

Ursviken

Skelleftehamn

Kågefjärden
U

Kåge

Kinnbäck
J
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Norrbottens län 
Kartan nedan ger en översikt av de ”kluster” som föreslås i Norrbottens län. 
Färgen på avgränsningen av klustren anger förslag till ansvarig myndighet, 
organisation. Områden med blåa linjer föreslås bli nationellt (HaV) ansvar, 
röda visar områden där vi föreslagit regionalt ansvar (Länsstyrelsen) och gula 
visar områden med pågående (samordnad) recipientkontroll-program 
alternativt områden där vi föreslår etablering av SRK eller recipientkontroll där 
vattenvårdsförbund saknas. I förslaget till lokalisering av klustren har vi i 
mesta möjliga mån tagit hänsyn till befintliga fasta stationer som provtagits 
under lång tid.  
 

Klustret vid Kinnbäck som överlappar mot Västerbottens län redovisas under 
rubriken Västerbottens län. Befintligt utsjökluster utanför Pite-Rönnskär 
”NAT6, opensea, Pite-Rönnskär” läggs ned eftersom dynamiken i 
bottenfaunasamhället varit väldigt lik den i de två övriga utsjöklustren i 
Bottenviken sedan provtagningen började 1995. 
 

 

 
 
 
  

Luleå

Piteå

Boden

Kalix

Sävast

Gammelstaden

Haparanda

Bergnäset
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Piteå 

Stationsnät: Befintlig SRK med 10 
fasta stationer (svarta punkter i 
kartan). Stationerna behålls och 
förslagsvis ytterligare 10 stationer 
etableras i den yttre 
vattenförekomsten. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Smurfit Kappa 
Kraftliner, SCA Munksund, Pireva. 
 
 
Vargödraget 

Stationsnät: Befintlig SRK med 10 
fasta stationer. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SRK, Smurfit Kappa 
Kraftliner, SCA Munksund, Pireva. 

 

 
Kommentar: Med omläggning från 
årlig provtagning till provtagning 
vartannat år motsvarar det nya 
programmet i genomsnitt 15 prover 
per år. 
 
 
 
 

 
 
Mannön 

Stationsnät: Nytt kluster baserat på 
tidigare besökta stationer. 10 
stationer slumpas ut av de stationer 
som besöktes 2011, efter att stationer 
med olämpligt substrat valts bort. Vid 
behov etableras nya stationer för att 
få tillräcklig provvolym. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
udda år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 

 

 
 
 

 
  

Piteå
 

Vargödraget
 

Piteå

Bergsviken

Mannön
U
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Sörbrändöfjärden 

Stationsnät: Befintligt 
recipientkontrollprogram med 10 
stationer i enlighet med det 
föreslagna programmet.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: SSAB, Luleå kommun. 
 

Nat7, opensea, Malören 

Stationsnät: Befintligt kluster med 
10 stationer behålls.  
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: HaV. 
 
 

 
 
Råneå 

Stationsnät: Modifiering av 
befintligt kluster. En av stationerna i 
den södra vattenförekomsten avslutas 
och en ny etableras i den norra 
vattenförekomsten för att erhålla fem 
stationer i vardera 
vattenförekomsten. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station. Årlig provtagning pga 
nationell fiskövervakning. 
 
Ansvarig: Hav. 

 

 

 
 
  

NAT7, opensea Malören
J

Sörbrändöfjärden
 

Luleå

Gammelstaden

Bergnäset

Södra Sunderbyn

Råneå
U+J

Råneå
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Repskärsfjärden 

Stationsnät: 10 befintliga stationer 
inom pågående recipientkontroll, i 
enlighet med föreslaget program. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station varje eller vartannat år. 
 
Ansvarig: Billerud Korsnäs 
Karlsborg AB. 
 
 
 
 
 

Bodö/Seskaröfjärden 

Stationsnät: Nytt kluster med 10 
fasta stationer, fem i vardera 
vattenförekomsten. Utöver de fyra 
tidigare besökta stationerna i den 
västra vattenförekomsten etableras en 
ny station. I den östra 
vattenförekomsten slumpas fem 
stationer ut bland de tidigare besökta 
stationerna. 
 
Provtagningsfrekvens: Ett hugg 
per station vartannat år, förslagsvis 
jämna år. 
 
Ansvarig: Länsstyrelsen. 

 
 
 

  

Bodö/Seskaröfjärden
J

Repskärsfjärden
 

Kalix
Rolfs
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Vattenförekomster som inte 
lämpar sig för 
mjukbottenfaunaprovtagning 
Det finns ett antal områden i Sveriges kust- och havsområden som inte lämpar 
sig för mjukbottenfaunaprovtagning. Vanligen karaktäriseras dessa områden 
av erosionsbottnar som gör provtagning i enlighet med undersökningstypen för 
mjukbottenfauna mycket svår. Sten och grus gör att miniminivån för 
provvolymen vanligen inte uppnås och att huggaren ofta inte sluter helt tätt till 
följd av grus eller sten som gör att huggaren inte stänger ordentligt. Sådana 
områden bör därför inte heller bedömas med kvalitetsfaktorn mjukbottenfauna 
inom ramen för Vatten- och Havsmiljödirektivet. De 
havsområden/vattenförekomster som vi bedömer hamnar inom denna kategori 
finns listade i Tabell 8. Dessutom finns ett antal vattenförekomster, 41 st, som 
inte är djupare än 5 m, se Vattenwebb 
(http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/). Även dessa vattenförekomster utgår 
ur bedömningen av ekologisk status med hjälp av mjukbottenfauna. 
 
Tabell 8. Havsområden som inte lämpar sig för mjukbottenfaunaprovtagning pga av 
dominans av erosionsbottnar. 

Län Havsområde HID 

Skåne län V sydkustens kustvatten 553730-128890 

Skåne län Ö sydkustens kustvatten 552170-130626 

Skåne län Sandhammaren-Simrishamn 552670-142281 

Blekinge län S v s Kalmarsunds kustvatten 560700-155801 

Kalmar län S Ölands kustvatten 562410-164001 

Östergötlands län Gryts skärgårds kustvatten 580950-170601 

Östergötlands län St Anna skärgårds kustvatten 581900-171101 

Stockholms län Stockholms skärgårds s kustvatten 585350-182001 

Stockholms län Stockholms skärgårds m kustvatten 592100-192001 

Västerbottens län Fjärdgrundsområdet sek namn 636570-203590 

Västerbottens län S Bottenvikens kustvatten 641250-211751 

Västerbottens län N m Bottenvikens kustvatten 649640-214530 

 

Riktlinjer för etablering av nya 
stationer 
I första hand väljs ”nya” stationer bland tidigare besökta stationer eftersom 
substrat och provvolym borde finnas beskrivet för dessa. Om sådan 
information saknas kan faunasammansättningen ge en viss vägledning om 
sedimentet och provvolymen. Det finns en utförlig beskrivning i Cederwall 
(2002) av vad som är viktigt att tänka på i fält vid etablering av en ny station. 
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De tilltänkta befintliga stationerna bör undersökas med Cederwalls 
rekommendationer i åtanke innan de slutgiltigt inkorporeras i stationsnätet. 
Utöver den lokala informationen om homogent substrat inom en radie av minst 
50 m och ett förhållandevis fint sediment som garanterar en provvolym på 
minst 4 liter gäller att själva stationen inte bör ligga alltför nära intilliggande 
stationer. Tidigare analyser av det rumsliga beroendet mellan stationer har 
visat att ett avstånd på minst 2 km är att rekommendera (t ex Leonardsson et 
al. 2007). Den rumsliga autokorrelationen uppvisar dock stor variation vilket 
kan förklaras av förekomst av öar, djupvariationer och variationer i 
sedimentegenskaper. Mer eller mindre oberoende mellan stationer kan därför 
uppnås med betydligt mindre avstånd mellan stationerna om 
provtagningsområdet är heterogent med avseende på någon eller några av 
dessa miljövariabler. En situation som kan leda till mindre avstånd än två km 
är önskan att använda befintliga stationer. I sådana situationer 
rekommenderar vi att befintliga stationer har företräde om 
sedimentegenskaperna är lämpliga, trots att avståndet ibland kan vara 
betydligt mindre än 2 km, på grund av mervärdet att kunna följa upp 
förändringar jämfört med bakåt i tiden på dessa stationer. Om någon eller 
några av de gamla stationerna inte uppfyller kriterierna för att garantera data 
av hög kvalitet bör de avslutas till förmån för nya stationer som kan ge data 
med högre kvalitet. Detta gäller även för stationer som redan ingår i befintlig 
provtagning. 

 
Utöver det som finns angivet i Cederwall (2002) rekommenderas att 

”homogenitet” i närområdet av stationskoordinaten inte enbart omfattar 
substratet utan även djupet. Det är inte bra om stationen ligger på en sluttning, 
dels för att det kan vara svårt att få rätt djup men även på grund av att risken 
för sneda hugg ökar. Sneda hugg bör alltid tas om eftersom provtagningsytan 
inte är densamma i ett snett hugg som i ett hugg som tas lodrätt. 

 
Vad gäller djupet bör man undvika haloklinen i möjligaste mån i Västerhavet 

eftersom den kan ”skvalpa” upp och ned med stora salthaltskillnader som följd, 
vilket även kan påverka faunasammansättningen. I flera områden är det dock 
omöjligt att undvika eftersom det bara finns lämpliga bottnar kring 
haloklindjupet. I egentliga Östersjön rekommenderas ingen provtagning i och 
under haloklinen eftersom det vanligen råder syrebrist i dessa områden. Det är 
mindre resurskrävande att övervaka syrebristen i dessa områden med 
syreprovtagning. Generellt bör man undvika områden med permanent 
syrebrist, oavsett om det är i Östersjön eller i Västerhavet. Det innebär att 
djuphålor med permanent syrebrist inne i skyddade skärgårdar inte heller ger 
mer information vid provtagning än en syreprovtagning. Däremot finns det 
ingen anledning att undvika områden som kan ha temporär syrebrist. 
 

Om det inte finns några tidigare besökta stationer att välja mellan är det 
mest tillförlitliga sättet att slumpa ut de nya stationerna. Ett sätt att minska 
risken för misslyckade stationsslumpningar är att på ett sjökort ringa in det 
som verkar vara lämpliga områden efter att man uteslutit områden grundare 
än ca 5 m, branter, områden där det framgår att sedimentet är hårt, samt 
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eventuellt olämpliga djupintervall. Därefter gör man ett rutnät med ca 3 x 3 km 
rutor som numreras med löpnummer från 1 till det antal rutor som finns 
utritade i potentiellt lämpliga områden. Valet av 3 x 3 km är för att minska 
inverkan av det rumsliga beroende mellan närliggande stationer. Om ett 
lämpligt område är mindre än 3 x 3 km går det ändå bra att förlägga en ruta 
med centrum där det verkar finnas ett område som lämpar sig för en station 
eftersom det då inte kommer att ligga någon annan station i närheten. När 
rutnätet är komplett använder man en slumpgenerator för att slumpa heltal 
som markeras i sjökortet tills man fått önskat antal stationer. I excel kan 
slumpningen göras med funktionen =INT(RAND()*maxAntalRutor). 
Förslagsvis slumpar man fler positioner än nödvändigt eftersom det kan visa 
sig att en eller flera av de slumpade positionerna inte var lämpliga, vilket visar 
sig först när man är på plats i fält. Om området är för litet för att rymma 
tillräckligt många 3x3 km rutor kan man i många fall dra ned något på 
rutstorleken, se texten om rumslig autokorrelation i avsnittet om fasta eller nya 
stationer vid varje besök.  
 

Notera att etableringen av en ny station är tidskrävande och därmed även 
resurskrävande eftersom man vanligen behöver ta flera prover inom en ca 50 m 
radie vid första besöket för att försäkra sig att innehållet i huggaren ser likartat 
ut inom stationsområdet. Det innebär dock inte att man måste spara samtliga 
prov för att sortera och artbestämma djuren. 
 

Datainsamling- och 
rapportering 
I en del pågående bottenfaunaprogram tas även andra prov än bottenfauna på 
varje station. Med det nya förslaget till bottenfaunaprogram ökar stationsnätet 
påtagligt och vi bedömer det inte som genomförbart att man samtidigt skall 
provta vatten och sediment. Inom ramen för bottenfaunaprogrammet kan inte 
tillståndet i bottenvattenmiljön följas vid fler tillfällen än när 
bottenfaunaproven tas. I samband med utvecklingsarbete av 
bedömningsgrunden för mjukbottenfauna har det visat sig att befintliga 
sediment- och vattendata varit av begränsad användning i och med att inga 
tydliga samband med faunans sammansättning kunnat påvisas. Vattenprover 
bedöms därför vara av begränsat värde i och med att bottenfaunasamhällets 
sammansättning beror på omvärldsförhållandena under en längre tid, utom i 
samband med syrebrist. Sedimentets egenskaper hanteras förslagsvis genom 
beskrivning av sedimentet som erhålls i huggaren, eventuell förekomst av 
svavelvätedoft, samt av den uppmätta provvolymen. Samtliga av dessa tre 
egenskaper skall rapporteras för varje prov till datavärd. För att provvolymen 
skall bli användbar i utvärderingssammanhang behöver även huggarens vikt 
och eventuella extravikter rapporteras, liksom huggarens area, för varje prov 
till datavärd.  
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Tabell 9. Typ av data och variabler som skall noteras och rapporteras till datavärd.  

Typ av data Variabler 

Omvärldsdata Stationsbeteckning, besökskoordinater, datum och tid, väder och 

vindförhållanden, våghöjd, provtagningsdjup, provnummer 

Biologiska data per prov Abundans och våtvikt för varje art* 

Sedimentbeskrivning av 

innehållet i provet 

Sedimentbeskrivning, förekomst av svavelvätelukt (Ja/Nej), 

provvolym (liter) 

Huggarens egenskaper anges 

för varje enskilt prov 

Typ av huggare, huggarens vikt inklusive eventuella extravikter 

(kg), uppmätt huggaryta (m2) 

Övrigt Fartygsnamn/kod, utförare och om utföraren är ackrediterad, 

namn provtagningsansvarig, namn taxonomiansvarig, maskvidd 

såll =1 mm,  konserveringsmetod 

*Taxonomin skall följa den gällande versionen av DYNTAXA för marina evertebrater, se 

www.dyntaxa.se 
 
Det är viktigt att beställarna redan vid upphandling säkerställer att arbetet 

ska följa undersökningstypen och klargör för utförarna att det är utförarnas 
ansvar att kvalitetsäkrade data levereras till datavärd, oavsett om det gäller 
nationella, regionala eller SRK/recipientkontrollprogram. Detta är en 
förutsättning för att data av hög kvalitet skall finnas tillgängliga hos datavärd 
när det är dags att utvärdera resultaten från programmen. Datavärdskapet bör 
därför utvecklas så att resurser finns för att ta emot data från alla program. För 
att garantera att utförarna håller hög nivå på kvalitetsäkringen hänvisas de till 
undersökningstypen om kvalitetssäkring av mjukbottenfauna (Cederwall 
2002).  

 

Strategi för utvärdering av data 
Den enklaste typen av utvärdering av data som kan göras efter varje enskild 
provtagningsomgång är bedömning av status inom ramen för vatten- och 
havsmiljödirektiven. Trendövervakning efter de första årens provtagning inom 
det nya programmet är knappast meningsfullt. Att ställa resultaten i relation 
till hur tillståndet varierar över tiden kräver minst två provtagningsomgångar, 
men helst fler för att kunna fånga upp eventuell samvariation med resultat från 
andra områden i samma havsbassäng. En samordnad analys av de nationella 
och regionala programmen inom havsbassäng är önskvärd, vilket också skulle 
spara resurser jämfört med om samma data skall analyseras om och om igen 
eftersom allt data behövs samlat för att kunna utvärdera för trender även om 
det bara gäller en enskild vattenförekomst. Ett förslag är därför att vid 
upphandling av provtagning och rapportering begära in redovisning av 
statusen medan en mer utförlig utvärdering av data upphandlas separat eller 
läggs ut som uppdrag på något av universiteten. Rapporten bör dessutom 
innehålla en försäkran att utföraren levererat kvalitetssäkrade data till 
datavärd.  
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Det vore önskvärt med en gemensam analys av resultat från områdena inom 

havsbassäng vart sjätte år (synkroniserat med EU-rapportering) för att dels få 
en beskrivning av det sammanvägda miljötillståndet i 
kustvattenförekomsterna, utsjöns bedömningsområden och per kluster och 
dels trendanalyser som visar eventuella förändringar över tiden.  
 

Vi visar här ett exempel på utvärdering av resultat från ett specifikt område, i 
detta fall från den inre delen av Skelleftebukten i Bottenviken där Boliden AB 
ansvarar för ett recipientkontrollprogram som pågått årligen sedan 1999. 
Tidsserien fram till 2009 antyder en försämring i miljöstatusen, mätt som BQI, 
från 2005 och framåt (Figur 16). Om vi enbart skulle förlita oss på BQI skulle 
en sådan ”försämring” indikera ett behov att utreda orsakerna till försämringen 
av miljön och vidta eventuella åtgärder eftersom de låga BQI-värdena kvarstår 
under många år. 
 

 
Figur 16. Tidsserie med BQI, enligt bedömningsgrunden, för klustret i Skelleftebukten vars 
syfte är att följa upp Boliden AB:s eventuella påverkan på bottenfaunan i det närliggande 
havsområdet. De inringade områdena skulle i frånvaro av referensdata kunna indikera en 
försämring av miljön från 2005 och framåt. 

I denna region finns regionala kustskluster som förutom uppföljning av 
regionala och storkaliga förändringar i havsmiljön även kan och bör användas 
som referensdata för att utvärdera resultat från recipientkontrollen. Ett sätt att 
använda dessa referensdata är att dividera recipientklustrets BQI-årsvärden 
med motsvarande års BQI-värden från var och ett av referensklustren. Det 
resultat som då framkommer visar att det som såg ut att vara en tydlig 
miljöförsämring i recipienten hade naturliga förklaringar eftersom nedgången 
inte kvarstod efter filtrering med referensdata (Figur 17a). Det går att få en 
renare bild om man bildar medelvärden av alla referensklustren istället för att 
använda data från vart och ett för sig (Figur 17b). Se även Karlsson och 
Leonardsson (2004) för exempel på denna typ av utvärdering med andra 
variabler än BQI. 
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Figur 17. A) Tidsserier med kvoten mellan recipientklustrets BQI-årsvärden och de tre 
referensklustrens motsvarande BQI-årsvärden. Röd linje och symboler avser data från 
klustret vid Holmön, ljusblå avser Kinnbäck och mörkblå avser Råneå. B) Tidsserier med 
kvoten mellan recipientklustrets BQI-årsvärden och medelvärdet av de tre 
referensklustrens motsvarande BQI-årsvärden, där mellanblå motsvarar aritmetiskt 
medelvärde och mörkblå visar geometriskt medelvärde. 

Tolkningen av att ”nedgången” i BQI-värdena var naturlig förstärks av att 
BQI-värdena senare återvände till nivån vid millennieskiftet (Figur 18). 
Resultaten från 2013 visar dock att BQI återigen minskat. Kunskap om vad som 
är naturlig variation och vad som är resultatet av direkt antropogen påverkan 
är nödvändig för att på sikt kunna trimma in klassgränserna som används vid 
bedömning av den ekologiska statusen för att undvika onödiga felklassningar 
av miljöstatusen. Detta är en viktig anledning till varför vi behöver ett 
samordnat program längs hela kusten så att vi kan få den här typen av data.  
 

 
Figur 18. Tidsserien med BQI, enligt bedömningsgrunden, för klustret i Skelleftebukten 
vände uppåt 2010 till den ursprungliga nivån efter en till synes tioårig nedåtgående trend. 

 

Avslutande reflektioner 
En tänkbar följd av omläggningen av mjukbottenfaunaprogrammet i enlighet 
med förslaget i denna rapport är ett ökat behov av utförare på grund av det 
begränsade tidsutrymmet i samband med provtagningen, även om 
provtagningen enbart omfattar ett prov per station. Oavsett utförare är det 
viktigt att provtagningen följer undersökningstyperna Mjukbottenlevande 
makrofauna, trend- och områdesövervakning 
(https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb28000401/1
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348912813195/Mjukbottenlevande+makrofauna%2C+trend-
+och+omr%C3%A5des%C3%B6vervakning.pdf ) och kvalitetssäkring av data 
från undersökningar av mjukbottenfauna i miljöövervakningen (Cederwall 
2002), samt metodbeskrivningen i Leonardsson (2004) och att utföraren 
ansvarar för att kvalitetssäkrade data rapporteras till datavärd. 
 

Med fler stationer att provta ökar sannolikt provtagningskostnaden något i 
de fall replikat på ett fåtal stationer omlokaliseras till att utgöra nya stationer. 
Den största merkostnaden torde komma första året i samband med 
etableringen av nya stationer. Efter etablering av nya stationer förväntar vi oss 
att totala kostnaden inte kommer att avvika nämnvärt från nuvarande 
kostnadsram. Provtagningen längs norrlandskusten har visat att ett prov per 
station ger bättre möjlighet att utnyttja transporttiden mellan stationer med att 
sålla och konservera provet från den senast besökta stationen jämfört med om 
man samlat på sig flera prov på stationerna. 
 
 

Erkännande 
Arbetet med denna rapport har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten. 
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Appendix 1.  
Översikt över nuvarande löpande bottenfaunaövervakning i Sverige 
Här visas löpande program, dvs program som vi identifierat som pågående 
under senare år och troligen fortsätter under minst något år till. Det är inte lätt 
att finna alla sådana program och det finns möjlighet att vissa program kan 
saknas i denna översikt (Figur 1). På följande sidor visas en översikt över varje 
enskilt program där det framgår hur många stationer som provtas samt antal 
hugg per station. 

 
Figur 1. Nuvarande löpande övervakning av bottenfauna i Sverige. Röda prickar 
årlig provtagning, orange prickar provtagning vartannat år och svarta prickar 
provtagning vart tredje år. 
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Nationellt och regionalt program Västerhavet 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Frekvens: Årlig provtagning 
Röda prickar löpande program 2011. 2012 och 2013 inte tillgängligt. Orange 
prickar nya stationer 2014. 
Provtagningsstationer 2011 samt nya stationer år 2014, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2011 2014 
ALSBA 118 2  
ANHOLT 53,5 4  
Anholt extra 62  1 
Askimfj. 18  2 
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Stationsbeteckning Djup 2011 2014 
BROFJ 32 2  
Brännö 27  2 
DANA 26,5 4  
FLADEN 67 4  
GALTERÖ 41 2  
GOTE 3 28 2  
GOTE 4 43 2  
HAGAR 34 4  
HAKEFJ 41 2  
Havstenfj. N 31  2 
Havstenfj. S 25  2 
HÄRÖN 43 2  
Kalvö 55  2 
Koljöfj. 15  2 
LEKSKÄR 41 2  
LINDÖN 46,5 2  
LYSE 3 29 2  
LYSE 4 42,5 2  
LYSE 5 49,5 2  
LYSE 6 100,5 2  
LYSE 7 49 2  
Lyse 8 300  3 
LÅNGEBÅDAN 42,5 2  
MARS 7 95 3  
MARSTRANDFJ 38 4  
N HÄLLSÖ 60,5 2  
N ÖDDÖ 28 2  
Ramsö 244  2 
SALTF 44 2  
Stigfj. 18  2 
STRO 1 31,5 2  
STRO 6 100,5 2  
TRUBADUREN 59 2  
Vade 3 25  2 
VADE 4 49 2  
VADE 7 106 2  
VINGA SW 76 4  
Det är möjligt att station Lyse 8 och Anholt extra inte är avsedda att ingå i det 
löpande programmet. 
Totalt antal stationer: 41, totalt antal hugg: 95 
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Hallands kustkontrollprogram 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Halland 
Frekvens: Årlig provtagning 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2013 
FALK3 24 5 
L4 21 5 
L9 20 5 
N10 50 5 
N11 20 5 
N12 48 5 
N13 24 5 
N14 31 5 
N15 23 5 
N5 16 5 
N6 27 5 
N7 26 5 
N8 19 5 
N9 21 5 
 
Totalt antal stationer: 14, totalt antal hugg: 70 
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Planerad provtagning Kungsbackafjorden från 2014 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Halland 
Frekvens: Årlig provtagning 
Röda prickar planerat program från 2014.  
16 stationer planerade, okänt antal hugg per station. 

Stationsbeteckning Djup 
60A 3,8 
60B 5 
61A 9 
67 25 
68 25 
74 14,6 
KU13 32 
KU14 34 
KU16 24 
KU17 17 
KU20 11 
KU21 7 
KU22 7 
KU4 7 
KU6 11 
KU7 13 
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Nordvästskånes kustvattenkommitté (NVSKK) 

 
Beställare: Nordvästskånes Kustvattenkomitté 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2013 
Ly 14,1 5 
S5 19,7 5 
 
Totalt antal stationer: 2, totalt antal hugg: 10  
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Öresunds vattenvårdsförbund 

 
Beställare: Öresunds vattenvårdsförbund 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2013 
ÖVF 1:3 23 5 
ÖVF 2:3 29 5 
ÖVF 3:2 5 5 
ÖVF 4:11 3 5 
ÖVF 4:8 8 5 
ÖVF 4:9 15 5 
ÖVF 5:2 6 5 
 
Totalt antal stationer: 7, totalt antal hugg: 35  
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Helsingborgs stads kustkontrollprogram - bottenfauna 

 
Beställare: Helsingborgs miljöförvaltning 
Frekvens: årlig 
Metodik avviker från svensk metodikstandard för flertalet stationer, endast tre 
djupare belägna stationer följer svensk undersökningstyp. Resterande stationer 
följer metodik som används i Danmark. 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Huggare Djup 2013 
F23 HP 13 10 
HA SM 27 5 
KE HP 12,5 10 
KE0.2  HP 12,5 10 
KE0.5 HP 12,5 10 
KE1.5 HP 12,5 10 
P4 SM 28 5 
R0.5 HP 13,5 10 
R1 HP 13,8 10 
R3 HP 13,5 10 
RES HP 13 10 
SYH HP 13,5 10 
GM1 SM ? 5 

 
Totalt antal stationer: 13, totalt antal hugg: 115 varav 15 följer svensk 
standardmetodik (huggare SM).  
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Nationella programmet Egentliga Östersjön, Utsjön, Trelleborg 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
DM 106 NAT Trelleborg 36,5 1 
DM 107 NAT Trelleborg 44 1 
GT 10 NAT Trelleborg 40,5 1 
GT 8 NAT Trelleborg 40 1 
I:1 NAT Trelleborg 40,5 1 
I:2 NAT Trelleborg 38,5 1 
P 204 NAT Trelleborg 41 1 
P 206 NAT Trelleborg 43 1 
SK 4 NAT Trelleborg 31,5 1 
SK 6 NAT Trelleborg 32 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Regional övervakning i Hanöbukten 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Skåne 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
HANO1 RegHanöVäst 26,8 1 
HANO10 RegHanöVäst 40 1 
HANO11 RegHanöVäst 23,1 1 
HANO12 RegHanöVäst 13,9 1 
HANO13 RegHanöVäst 22,3 1 
HANO14 RegHanöVäst 21,3 1 
HANO15 RegHanöVäst 18,6 1 
HANO16 RegHanöVäst 21,9 1 
HANO17 RegHanöVäst 18,3 1 
HANO18 RegHanöVäst 20,4 1 
HANO19 RegHanöVäst 18,5 1 
HANO2 RegHanöVäst 39,8 1 
HANO20 RegHanöVäst 17,7 1 
HANO3 RegHanöVäst 41 1 
HANO4 RegHanöVäst 18 1 
HANO5 RegHanöVäst 13,2 1 
HANO6 RegHanöVäst 41 1 
HANO7 RegHanöVäst 37,4 1 
HANO8 RegHanöVäst 22,6 1 
HANO9 RegHanöVäst 13,2 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Hanöbuktskommittén (Blekingekustens vattenvårdsförbund och 
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten) 

 
Beställare: Blekingekustens vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för 
västra Hanöbukten 
Frekvens: vartannat år enligt tabell nedan 
Röda prickar löpande program 2011 och 2012.  
Provtagningsstationer 2011 och 2012, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Djup Huggare Såll 2011 2012 
B2 24,8 VV 1 3  
IP 1 6,2 VV 1  1 
IP 2 7,3 VV 1  1 
IP 3 11,7 VV 1  1 
IP 4 9,6 VV 1  1 
IP 5 6,9 VV 1  1 
JF 1 7,2 VV 1  1 
JF 2 7,5 VV 1  1 
JF 3 11,4 VV 1  1 
JF 4 9,9 VV 1  1 
JF 5 13,4 VV 1  1 
K3 9,1 VV 1 3  
K5 13,3 VV 1 3  
K7 7,2 VV 1 3  
KA 14,8 VV 1 3  
Kaarv4 20,8 VV 1 3  
KaF 1 11,2 VV 1  1 
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Stationsbeteckning Djup Huggare Såll 2011 2012 
KaF 2 18,2 VV 1  1 
KaF 3 6,4 VV 1  1 
KaF 4 15,8 VV 1  1 
KaF 5 10,5 VV 1  1 
KD 1 13,8 VV 1  3 
KD 2 13,9 VV 1  3 
KD1 13,7 VV 1 3  
KD2 14 VV 1 3  
KF 1 7,5 VV 1  1 
KF 2 10,8 VV 1  1 
KF 3 11,7 VV 1  1 
KF 4 15,6 VV 1  1 
KF 5 13,8 VV 1  1 
KL 11 2 EK 1  5 
KL11 2 EK 0,5 5  
KN 21,6 VV 1 3  
L12 5,8 VV 1 3  
M1 15,1 VV 1 3  
M2 17,4 VV 1 3  
MBK 1 32 VV 1  1 
MBK 2 20,7 VV 1  1 
MBK 3 30,5 VV 1  1 
MBK 4 24,6 VV 1  1 
MBK 5 24,9 VV 1  1 
MP 1 6 VV 1  1 
MP 2 9,9 VV 1  1 
MP 3 14,6 VV 1  1 
MP 4 14,5 VV 1  1 
MP 5 17,9 VV 1  1 
N1 15,3 VV 1 3  
N2 14,6 VV 1 3  
N3 9,5 VV 1 3  
N5 6,8 VV 1 3  
N6 15,6 VV 1 3  
N7 6,6 VV 1 3  
PMK5 12,8 VV 1 3  
PMK8 3,8 VV 1 3  
RF 1 7 VV 1  1 
RF 2 8 VV 1  1 
RF 3 9 VV 1  1 
RF 4 13,4 VV 1  1 
RF 5 13,5 VV 1  1 
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Stationsbeteckning Djup Huggare Såll 2011 2012 
RY 9,4 VV 1 3  
SV 1 7,2 VV 1  1 
SV 2 5,2 VV 1  1 
SV 3 7,8 VV 1  1 
SV 4 5,3 VV 1  1 
SV 5 8,9 VV 1  1 
T/H 39,3 VV 1 3  
TÖ 15,4 VV 1 3  
VF 1 6,2 VV 1  1 
VF 2 5,4 VV 1  1 
VF 3 15,4 VV 1  1 
VF 4 8 VV 1  1 
VF 5 13,5 VV 1  1 
YP 1 12,2 VV 1  1 
YP 2 6,2 VV 1  1 
YP 3 17,8 VV 1  1 
YP 4 12,2 VV 1  1 
YP 5 5,5 VV 1  1 
YR 1 13,4 VV 1  1 
YR 2 19,2 VV 1  1 
YR 3 14,4 VV 1  1 
YR 4 8,5 VV 1  1 
YR 5 11,3 VV 1  1 
ÖF 1 6,9 VV 1  1 
ÖF 2 9,5 VV 1  1 
ÖF 3 13,8 VV 1  1 
ÖF 4 10 VV 1  1 
ÖF 5 6 VV 1  1 
 
Totalt antal stationer: 87, totalt antal hugg: 145. En grund station provtas med 
5 hugg med avvikande huggare och olika såll (Ekman och 0.5 mm eller 1 mm 
såll). 
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Nationella programmet Egentliga Östersjön, Utsjön, Utklippan 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
PMK 12 NAT Utklippan 37,5 1 
PMK 14 NAT Utklippan 54 1 
PMK 15 NAT Utklippan 42 1 
PMK 17 NAT Utklippan 42 1 
PMK 18 NAT Utklippan 40 1 
PMK 19 NAT Utklippan 45,5 1 
PMK 21 NAT Utklippan 63 1 
PMK 3b NAT Utklippan 24,5 1 
TORH 11 NAT Utklippan 51,5 1 
TORH 13 NAT Utklippan 50 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Samordnad kustvattenkontroll i Kalmar län 

 
Beställare: Kalmar läns kustvattenkommitté 
Frekvens: årligen och vartannat år enligt tabell nedan 
Röda prickar löpande program 2012 och 2013.  
Provtagningsstationer 2012 och 2013, antal hugg per station: 
Stationsbeteckning Djup 2012 2013 
B6MS 19,2 3  
B7M 22 3 3 
B8M 23,8 3 3 
FB2MS 7,2 3 3 
FB3M 9,8 3  
K10MS 15,9 3  
K11MV 12,4 3  
K14MS 1,4 3  
K15MV 3,1 3 3 
K19M 8 3  
K7MS 7,3 3 3 
K8M 11,5 3 3 
M4MS 4,2 3 3 
M6MS 7,5 3 3 
M8MS 11,3 3  
MB16M 15,5 3  
MB17MS 21,6 3  
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Stationsbeteckning Djup 2012 2013 
MB230MS 16 3 3 
MB3VMS 6,9 3  
MB4MS 16,7 3 3 
MBY12MS 41 3  
MBY8MS 36,8 3  
ML2M 12 3 3 
ML3M 16,8 3  
O6MS 11,3 3  
O8MS 16,8 3 3 
RefM1 20 3 3 
RefM2S2 12,8 3 3 
RefM3S3 16,2 3 3 
RefM4S4 15,2 3 3 
T1M 5,4 3  
V14MS 20 3  
 
Totalt antal stationer: 32 (vartannat år endast 16), totalt antal hugg: 96 
(vartannat år endast 48) 
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Nationella programmet Egentliga Östersjön, Utsjön, När 

 
 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
 

Stationsbeteckning Kluster djup 2013 
3129 NAT När 44,5 3 
GO 10 NAT När 49 1 
GO 12 NAT När 64 1 
GO 13 NAT När 59 1 
GO 14 NAT När 36,5 1 
GO 15 NAT När 78 1 
GO 17 NAT När 58 1 
GO 3 NAT När 51 1 
GO 4 NAT När 53 1 
IVB 1 NAT När 45 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 12 
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Regionalt kluster Gotland, 2007- 

 
 
Beställare: Länsstyrelsen Gotland 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 
 

Stationsbeteckning Kluster djup 2013 
3125 REG När 11,5 1 
3127 REG När 20 1 
GO 5 REG När 30 1 
GO 6 REG När 16 1 
H 128 REG När 36 1 
 
Totalt antal stationer: 5, totalt antal hugg: 5 
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Miljöövervakning Gotland 

 
 
Beställare: Länsstyrelsen Gotland 
Frekvens: vart tredje år 
Röda prickar löpande program 2011.  
Provtagningsstationer 2011, antal hugg per station: 
 

Stationsbeteckning Kluster djup 2011 
3118 Lst Gotland F 11 1 
FÅ1 Lst Gotland F 7 1 
FÅ2 Lst Gotland F 12 1 
FÅ4 Lst Gotland F 9,5 1 
FÅ5 Lst Gotland F 7,5 1 
4005 Lst Gotland K 19 1 
KL10 Lst Gotland K 12 1 
KL12 Lst Gotland K 10 1 
KL1c Lst Gotland K 11 1 
KL4 Lst Gotland K 18 1 
KL7 Lst Gotland K 17 1 
3121 Lst Gotland S 24 1 
VÄ2b Lst Gotland S 8 1 
VÄ5 Lst Gotland S 7,5 1 
VÄ6 Lst Gotland S 22 1 
VÄ7 Lst Gotland S 20 1 
 
Totalt antal stationer: 16, totalt antal hugg: 16  
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Motala Ströms Vattenvårdsförbund 

 
Beställare: Motala Ströms Vattenvårdsförbund 
Frekvens: Vart tredje år 
Röda prickar löpande program 2009. 
Provtagningsstationer 2009, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2009 
Inre Bråviken A 5,1 1 
Inre Bråviken B 14,2 1 
Inre Bråviken C 8,7 1 
Inre Bråviken D 18,8 1 
Inre Bråviken E 7 1 
Inre Slätbaken A 8 1 
Inre Slätbaken B 13,8 1 
Inre Slätbaken C 25,5 1 
Inre Slätbaken D 32,7 1 
Inre Slätbaken E 17,1 1 
Mellersta Bråviken A 8 1 
Mellersta Bråviken B 25,8 1 
Mellersta Bråviken C 5,2 1 
Mellersta Bråviken D 32,1 1 
Mellersta Bråviken E 17,8 1 
Merumsfjärden A 7,5 1 
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Stationsbeteckning Djup 2009 
Merumsfjärden B 5,9 1 
Merumsfjärden C 19,3 1 
Merumsfjärden D 11,9 1 
Merumsfjärden E 14,4 1 
Valdemarsviken inre A 12,6 1 
Valdemarsviken inre B 17,8 1 
Valdemarsviken inre C 21,3 1 
Valdemarsviken inre D 9,8 1 
Valdemarsviken inre E 28,2 1 
Valdemarsviken yttre A 5,6 1 
Valdemarsviken yttre B 17,7 1 
Valdemarsviken yttre C 26,9 1 
Valdemarsviken yttre D 19,3 1 
Valdemarsviken yttre E 11,3 1 
Yttre Bråviken A 9,3 1 
Yttre Bråviken B 26,1 1 
Yttre Bråviken C 36,5 1 
Yttre Bråviken D 8,3 1 
Yttre Bråviken E 16,9 1 
 
Totalt antal stationer: 35, totalt antal hugg: 35 
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Nationella programmet Egentliga Östersjön, Utsjön, Hävringe 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
4009 NAT Hävringe 27 1 
HAE 12 NAT Hävringe 57 1 
HAE 13 NAT Hävringe 30 1 
HAE 3 NAT Hävringe 43 1 
HAE 4 NAT Hävringe 48 1 
HAE 8b NAT Hävringe 30 1 
HAE 9 NAT Hävringe 45 1 
HK 7 NAT Hävringe 47 1 
HK 13 NAT Hävringe 24 1 
HK 15b NAT Hävringe 27 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Regional övervakning Askö 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Frekvens: Årligen 
Röda prickar löpande program 2013. 
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
6001 REG Askö 39,5 3 
6004 REG Askö 44 3 
6006 REG Askö 60 3 
6009 REG Askö 17,5 1 
6010 REG Askö 21 3 
6011 REG Askö 27,5 1 
6012 REG Askö 22 1 
6013 REG Askö 9,5 1 
6014 REG Askö 11 1 
6015 REG Askö 21,5 1 
6016 REG Askö 27 1 
6017 REG Askö 27 1 
6018 REG Askö 21,5 1 
6019 REG Askö 40,5 1 
6020 REG Askö 37 1 
6021 REG Askö 52,5 1 
6022 REG Askö 47 1 
6023 REG Askö 36 1 
6024b REG Askö 33 1 
6025 REG Askö 37,5 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

130 

Himmerfjärdsundersökningarna 

  
Beställare: Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB 
Frekvens: Vart tredje år. Höstprovtagning. 
Röda prickar löpande program 2011. 
Data ej tillgängliga hos datavärd. 
Provtagningsstationer 2011, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2011 
P10 hfjis15+ 25 1 
P12 hfjis15+ 27,5 1 
P13 hfjis15+ 40 1 
P14 hfjis15+ 27 1 
P15 hfjy15+ 36,5 1 
P17 hfjy15+ 47,5 1 
P20 svär15+ 33,5 1 
P22 vfif15+ 52 1 
P6 hfjin15+ 37 1 
P8 hfjin15+ 27 1 
S102d ask-15 15 1 
S103d vfif15+ 20 1 
S10g hfjis-15 15 1 
S11g hfjis-15 12 1 
S126g ask-15 15 1 
S12g hfjis-15 6 1 
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Stationsbeteckning Kluster Djup 2011 
S13g hfjis-15 15 1 
S14g hfjy-15 14 1 
S15g hfjy-15 9 1 
S16g hfjy-15 9 1 
S17g hfjy-15 12,5 1 
S18g hfjy-15 6 1 
S19g hfjy-15 10 1 
S1g näs-15 8 1 
S20g hfjy-15 13 1 
S21g vfif-15 11 1 
S22g vfif15+ 16 1 
S23g vfif-15 11,5 1 
S24g vfif-15 11,5 1 
S25g svär-15 13,5 1 
S27g svär-15 12,5 1 
S28g svär15+ 16,5 1 
S29g ask-15 15 1 
S2g näs-15 14 1 
S3g näs-15 6 1 
S4g näs-15 13 1 
S50d näs15+ 19 1 
S51d näs-15 15 1 
S52d näs15+ 25 1 
S53d näs15+ 23 1 
S54d näs15+ 19 1 
S55d hfjin15+ 24 1 
S56d hfjin15+ 21 1 
S57d hfjin15+ 19 1 
S58d hfjin15+ 24 1 
S59d hfjis15+ 25 1 
S5g näs-15 14 1 
S60d hfjin15+ 24 1 
S61d hfjin15+ 22 1 
S62d hfjin15+ 21 1 
S63d hfjis15+ 25 1 
S64d hfjis15+ 17 1 
S65d hfjis15+ 23 1 
S66d hfjis15+ 17 1 
S67d hfjis15+ 24 1 
S68d hfjin15+ 17 1 
S69d hfjis15+ 23 1 
S6g hfjin-15 8 1 
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Stationsbeteckning Kluster Djup 2011 
S70d hfjis15+ 21 1 
S71d hfjis15+ 21,5 1 
S72d hfjy15+ 17,5 1 
S73d hfjy15+ 19 1 
S74d hfjy15+ 18,5 1 
S75d hfjy15+ 18 1 
S76d hfjy15+ 23 1 
S77d hfjy15+ 25 1 
S78d hfjy15+ 20 1 
S79d hfjy15+ 20 1 
S7g hfjin-15 10 1 
S80d svär15+ 19 1 
S81d svär15+ 21 1 
S82d vfif15+ 19 1 
S83d vfif-15 14 1 
S84d svär15+ 18,5 1 
S85d svär15+ 17,5 1 
S86d svär15+ 22 1 
S87d svär15+ 24 1 
S88d svär15+ 25 1 
S89d svär15+ 20 1 
S91d svär15+ 25 1 
S92d svär15+ 25 1 
S94d ask15+ 23,5 1 
S95d ask15+ 24,5 1 
S96d ask15+ 23 1 
S97d ask15+ 24 1 
S99d svär15+ 21,5 1 
S9g hfjis-15 12 1 
 
Totalt antal stationer: 87, totalt antal hugg: 87 
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Undersökningar i inre Stockholms skärgård 

 
Karta samt övrig information kommer från rapporten ”Holmborn, T. m. fl. 
2013. Undersökningar i Stockholms skärgård 2012 - Bilaga C - Bottenfauna. 
Calluna AB”. 
Data finns inte tillgängliga hos datavärd. Metodik vid undersökning 2012 följer 
inte undersökningstypen. Ekmanhämtare och ponarhämtare används. Enligt 
uppgift från Stockholm Vatten är övergång till undersökningstypens metodik 
på gång. 
Data samlas in på 21 lokaler där varje lokal är en djuptransekt av stationer vid 
var 10:de djupmeter (samt även 5 m djup vid en del lokaler). Totalt samlas 
mellan 1 och 5 hugg in från drygt 70 stationer. 2012 års stationer visas på 
kartan ovan. Provtagning sker vart annat år. 
Beställare: Stockholm Vatten AB. 
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Edsvikens miljökontrollprogram 

 
Beställare: Edsviken Vattensamverkan 
Frekvens: Vart tredje år.  
Röda prickar löpande program 2013. 
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2013 
D1 12 1 
D2 13,4 1 
D3 11,3 1 
D5 17,7 1 
D6 11,6 1 
D7 7,8 1 
G1 5 1 
G3 6,9 1 
G4 6,4 1 
G5 7,2 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Recipientkontroll i Norrtälje kommun 

 
Beställare: Veolia Vatten AB 
Frekvens: Årlig.  
Data finns inte tillgängliga hos datavärd. 
Röda prickar löpande program 2011. 
Provtagningsstationer 2011, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2011 
Bergshamraviken 1 10 1 
Blidö 1 5 1 
Gräddö 1 12 1 
Höggarnsfjärden 1 4 1 
Norrtäljeviken P3 14 1 
Norrtäljeviken P4 20 1 
Norrtäljeviken P6 21 1 
Norrtäljeviken Pref 21 1 
Nysättra 1 13 1 
Ortalaviken 1 8 1 
Singöfjärden PV 20 1 
Spillersboda 1 8 1 
Storfjärden 1 4 1 
 
Totalt antal stationer: 13, totalt antal hugg: 13  
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Edeboviken, Galtöfjärden och Singöfjärden  

 
Beställare: Holmen Paper AB 
Frekvens: Årlig.  
Data finns inte tillgängliga hos datavärd. 
Röda prickar löpande program 2012. 
Provtagningsstationer 2012, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2012 
Edeboviken 1 5 1 
Edeboviken 2 17 1 
Edeboviken 6 9 1 
Edeboviken 7 11 1 
Edeboviken 8 7,5 1 
Galtfjärden 10 7 1 
Galtfjärden 11 5,5 1 
Galtfjärden 4 18 1 
Galtfjärden 5 18 1 
Galtfjärden 9 10 1 
Singöfjärden 12 9 1 
Singöfjärden 13 15 1 
Singöfjärden 14 6 1 
Singöfjärden 15 17 1 
Singöfjärden 3 20 1 
Totalt antal stationer: 15, totalt antal hugg: 15  
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Regional övervakning Stockholms län, Svartlögafjärden och 
Kobbfjärden 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Stockholms län 
Frekvens: Årlig.  
Röda prickar löpande program 2013. 
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
1006 REG Kobbfjärden 58,5 1 
KO 1 REG Kobbfjärden 48 1 
KO 2 REG Kobbfjärden 37,5 1 
KO 3 REG Kobbfjärden 86,5 1 
KO 4d REG Kobbfjärden 55 1 
KO 5b REG Kobbfjärden 50 1 
KO 6 REG Kobbfjärden 9,5 1 
KO 7 REG Kobbfjärden 77,5 1 
KO 8 REG Kobbfjärden 36,5 1 
KO 9 REG Kobbfjärden 49 1 
1008 REG Svartlögafjärden 12 1 
KUD 53b REG Svartlögafjärden 28 1 
KUD 57 REG Svartlögafjärden 24 1 
KUD 59 REG Svartlögafjärden 15 1 
KUD 64 REG Svartlögafjärden 33 1 
KUD 66 REG Svartlögafjärden 15 1 
KUD 72 REG Svartlögafjärden 21 1 
SV 1 REG Svartlögafjärden 24 1 
SV 2 REG Svartlögafjärden 40,5 1 
SV 3 REG Svartlögafjärden 60 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20  



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

138 

Nationella programmet Egentliga Östersjön, Utsjön, Svenska Björn 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
1003 NAT Svenska Björn 55 1 
1004 NAT Svenska Björn 40 1 
JS2-39 NAT Svenska Björn 40 1 
SB 15 NAT Svenska Björn 66 1 
SB 16 NAT Svenska Björn 65 1 
SB 17b NAT Svenska Björn 40 1 
SB 2 NAT Svenska Björn 40 1 
SB 5 NAT Svenska Björn 50 1 
SB 6 NAT Svenska Björn 42 1 
SB 8 NAT Svenska Björn 62 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Grundkallen 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
13 NAT1s, opensea, Grundkallen 86,5 1 
18 NAT1s, opensea, Grundkallen 64,5 1 
C 1 NAT1s, opensea, Grundkallen 60,3 1 
C 2 NAT1s, opensea, Grundkallen 61,7 1 
C 3 NAT1s, opensea, Grundkallen 118 1 
C 4 NAT1s, opensea, Grundkallen 133 1 
C 5 NAT1s, opensea, Grundkallen 93 1 
C 6 NAT1s, opensea, Grundkallen 108 1 
S 144B NAT1s, opensea, Grundkallen 106 1 
S 145B NAT1s, opensea, Grundkallen 137 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Regional Bottenfauna, Bottniska Viken, Öregrund och Gräsö 

 
Beställare: Länsstyrelsen Uppsala län 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
old 112 REG1a, coast, Öregrund 36 1 
R 1-107 REG1a, coast, Öregrund 14,1 1 
R 1-116 REG1a, coast, Öregrund 17,9 1 
R 1-17 REG1a, coast, Öregrund 44,6 1 
R 1-18 REG1a, coast, Öregrund 18,9 1 
R 1-6 REG1a, coast, Öregrund 12,6 1 
S 71 REG1a, coast, Öregrund 54,5 1 
S 72 REG1a, coast, Öregrund 32 1 
S 74 REG1a, coast, Öregrund 43,4 1 
S 75 REG1a, coast, Öregrund 31 1 
GR 1 REG1b, coast, Gräsö 12,5 1 
GR 101 REG1b, coast, Gräsö 27,5 1 
GR 102 REG1b, coast, Gräsö 25,9 1 
GR 103 REG1b, coast, Gräsö 22,1 1 
GR 104 REG1b, coast, Gräsö 25,6 1 
GR 105 REG1b, coast, Gräsö 23,4 1 
GR 2 REG1b, coast, Gräsö 14,5 1 
GR 3 REG1b, coast, Gräsö 13,1 1 
GR 4 REG1b, coast, Gräsö 14,5 1 
GR 5 REG1b, coast, Gräsö 30,6 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Gävle fjärdar och Norrsundet 

 
Beställare: Gästriklands vattenvårdsförening 
Frekvens: vart annat år 
Röda prickar planerat program 2013, data ej tillgängliga. 22 stationer. 
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Ljusnan och Voxnan kustvatten 

 
Beställare: Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 
Frekvens: vart annat år 
Röda prickar planerat program 2013, data ej tillgängliga. 20 stationer. 
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Hudiksvall/Iggesundsområdet 

 
Beställare: Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförbund 
Frekvens: vart annat år 
Röda prickar planerat program 2013, data ej tillgängliga. 20 stationer. 
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Regional Bottenfauna, Bottniska Viken, Söderhamn 

 
Beställare: Länsstyrelsen Gävleborgs län 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
R 2-1 REG2, coast, N Söderhamn 9,3 1 
R 2-10 REG2, coast, N Söderhamn 10,3 1 
R 2-11 REG2, coast, N Söderhamn 8,7 1 
R 2-12 REG2, coast, N Söderhamn 15,6 1 
R 2-13 REG2, coast, N Söderhamn 24,5 1 
R 2-14 REG2, coast, N Söderhamn 15,9 1 
R 2-15 REG2, coast, N Söderhamn 9,8 1 
R 2-16 REG2, coast, N Söderhamn 13 1 
R 2-17 REG2, coast, N Söderhamn 18,7 1 
R 2-18 REG2, coast, N Söderhamn 34,7 1 
R 2-19 REG2, coast, N Söderhamn 9,8 1 
R 2-2 REG2, coast, N Söderhamn 16,4 1 
R 2-20 REG2, coast, N Söderhamn 19 1 
R 2-3 REG2, coast, N Söderhamn 15,2 1 
R 2-4 REG2, coast, N Söderhamn 9,6 1 
R 2-5 REG2, coast, N Söderhamn 6,8 1 
R 2-6 REG2, coast, N Söderhamn 13,2 1 
R 2-7 REG2, coast, N Söderhamn 10,4 1 
R 2-8 REG2, coast, N Söderhamn 15,4 1 
R 2-9 REG2, coast, N Söderhamn 27,7 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Söderhamn 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
H 50 NAT2, opensea, Söderhamn 61 1 
N 2-1 NAT2, opensea, Söderhamn 61,8 1 
N 2-2 NAT2, opensea, Söderhamn 62,5 1 
N 2-3 NAT2, opensea, Söderhamn 58,7 1 
N 2-4 NAT2, opensea, Söderhamn 61 1 
N 2-5 NAT2, opensea, Söderhamn 80 1 
N 2-6 NAT2, opensea, Söderhamn 89 1 
N 2-7 NAT2, opensea, Söderhamn 72,5 1 
N 2-8 NAT2, opensea, Söderhamn 66,2 1 
SR 1A NAT2, opensea, Söderhamn 61 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Sundsvallsbukten 

 
Beställare: Sundsvallsbuktens Vattenvårdsförbund 
Frekvens: årlig, programmet är under revision 
Röda prickar löpande program 2011.  
Provtagningsstationer 2011, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2011 
100 47 1 
15 40 1 
17 29 1 
23 52 1 
29 16 1 
35 23 1 
43 34 1 
45 29 1 
47 26 1 
49 40 1 
50 28 1 
51 11 1 
52 15 1 
55 13 1 
56 19 1 
58 16 1 
6 17 1 
61 36 1 
72 36 1 
73 58 1 
80 46 1 
85 46 1 
87 29 1 
88 37 1 
89 15 1 
90 33 1 
91 24 1 
95 57 1 
97 45 1 
98 49 1 
 
Totalt antal stationer: 30, totalt antal hugg: 30 
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Ångermanälvens mynning 

 
Beställare: Gruppen för samordnad recipientkontroll i nedre Ångermanälven 
Frekvens: årlig, vart femte år görs utökad provtagning 
Vissa stationer provtas med avvikande metodik (ekmanhuggare och 0,5 mm 
såll) vid den utökade provtagningen. 
Röda prickar löpande program 2011 och orange prickar utökad provtagning 
2007.  
Provtagningsstationer 2007 och 2011, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Huggare Djup 2007 2011 
1 EK 22 3  
103 VV 71 1  
105 VV 16 1  
11 VV 32 1  
114 VV 21 1  
115 VV 41 1  
13 VV 40 1  
14 VV 28 1  
15 VV 12 1  
16 VV 53 1  
17 VV 29 1  
18 VV 38 1  
180 VV 38 1  
181 VV 97 1  
185 EK 17 3  
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Stationsbeteckning Huggare Djup 2007 2011 
19 VV 24 1  
2 EK 18 3  
20 VV 31 1  
21 VV 60 1  
22 VV 70 1  
24 VV 71 1  
26 VV 62 1  
27 VV 21 1  
28 VV 21 1  
29 VV 41 1  
3 EK 10 3  
30 VV 71 1  
31 VV 87 1  
32 VV 78 1  
33 VV 74 1  
34 VV 71 1  
35 VV 67 1  
36 VV 56 1  
37 VV 14 5 5 
38 VV 6 1  
39 VV 42 1  
390 VV 94 1  
391 VV 74 1  
4 EK 8 3  
40 EK 20 3  
400 VV 21 1  
41 EK 11 3  
42 EK 9 3  
430 EK 28 3  
44 VV 6 1  
45 VV 18 1  
46 VV 21 1  
47 VV 22 1  
48 VV 12 1  
5 VV 10 1  
51 VV 34,5 1  
55 VV 82 1  
57 VV 25 5 5 
570 VV 69 1  
58 VV 20 1  
62 VV 94 1  
63 VV 93 1  
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Stationsbeteckning Huggare Djup 2007 2011 
64 VV 92 1  
7 VV 24 5 5 
70 VV 26 1  
701 VV 30  5 
71 VV 19 1  
72 VV 31 1  
73 VV 46 1  
74 VV 26 1  
75 VV 19 1  
78 VV 44 1  
81 VV 38 1  
83 VV 23 1  
830 VV 44 1  
90 VV 51 1  
93 VV 13 1  
94 VV 17 1  
95 VV 19 1  
97 VV 47 5 5 
970 VV 61 1  
 
Total 76 stationer med 25 hugg 2011 och 109 hugg 2007 (varav 24 ekmanhugg 
2007) 
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Regional Bottenfauna, Bottniska Viken, Gavik-/Edsätterfjärden 

 
Beställare: Länsstyrelsen Västernorrlands län 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
E 1 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 10,5 1 
E 2 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 29,6 1 
E 3 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 38 1 
E 4A REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 18,1 1 
G 1 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 13,3 1 
G 10 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 52 1 
G 11 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 73 1 
G 12 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 66,2 1 
G 13 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 20 1 
G 14 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 7 1 
G 15 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 65,3 1 
G 2 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 31 1 
G 3 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 19 1 
G 4 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 48,5 1 
G 5 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 4,21 1 
G 6 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 24,3 1 
G 7 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 17,2 1 
G 8 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 11,3 1 
G 9 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 38,5 1 
R 4-1 REG4, coast, Gavik/Edsätterfjärden 31,8 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
  



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:32 

 

151 

Nationella programmet Bottniska Viken, Höga kusten 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
JS 4-6 NAT4, opensea, Höga Kusten 73 1 
N 4-1 NAT4, opensea, Höga Kusten 69,2 1 
N 4-2 NAT4, opensea, Höga Kusten 79,5 1 
N 4-3 NAT4, opensea, Höga Kusten 85,4 1 
N 4-4 NAT4, opensea, Höga Kusten 84,2 1 
N 4-5 NAT4, opensea, Höga Kusten 107 1 
N 4-6 NAT4, opensea, Höga Kusten 99 1 
N 4-7 NAT4, opensea, Höga Kusten 112 1 
N 4-8 NAT4, opensea, Höga Kusten 127 1 
N 4-9 NAT4, opensea, Höga Kusten 92,5 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Omnefjärden 

 
Beställare: Ålands Fiskförädling AB 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2012.  
Provtagningsstationer 2012, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2012 
OB1 42 7 
OB3 43 7 
OB4 75 10 
 
Totalt antal stationer: 3, totalt antal hugg: 24 
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Ullångersfjärden 

 
Beställare: Ålands Fiskförädling AB 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2012.  
Provtagningsstationer 2012, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2012 
UB1 45 7 
UB2 70 7 
UB3 60 7 
UB4 80 7 
 
Totalt antal stationer: 4, totalt antal hugg: 28 
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Nätrafjärden 

 
Beställare: Ålands Fiskförädling AB 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2012.  
Provtagningsstationer 2012, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2012 
AO1 56 7 
AO3 50 7 
AO4 45 7 
B38 84 7 
C5 115 7 
S2 62 7 
S6 68 7 
S9 98 7 
 
Totalt antal stationer: 8, totalt antal hugg: 56 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Norrbyn kust 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
N 1 NAT1, coast, Norrbyn 7,4 1 
N 10 NAT1, coast, Norrbyn 22 1 
N 11 NAT1, coast, Norrbyn 24,2 1 
N 12 NAT1, coast, Norrbyn 26,6 1 
N 13 NAT1, coast, Norrbyn 29,6 1 
N 14 NAT1, coast, Norrbyn 35 1 
N 2 NAT1, coast, Norrbyn 15,6 1 
N 3 NAT1, coast, Norrbyn 15,2 1 
N 5 NAT1, coast, Norrbyn 18 1 
N 6 NAT1, coast, Norrbyn 19 1 
N 7 NAT1, coast, Norrbyn 21 1 
N 8 NAT1, coast, Norrbyn 19 1 
N 9 NAT1, coast, Norrbyn 20,4 1 
NB 1 NAT1, coast, Norrbyn 25,5 1 
NB 2 NAT1, coast, Norrbyn 8,8 1 
NB 3 NAT1, coast, Norrbyn 13,3 1 
NB 4 NAT1, coast, Norrbyn 13 1 
NB 5 NAT1, coast, Norrbyn 19,8 1 
NB 6 NAT1, coast, Norrbyn 22,4 1 
NB 7 NAT1, coast, Norrbyn 22,5 1 
NB 8 NAT1, coast, Norrbyn 35,6 1 
 
Totalt antal stationer: 21, totalt antal hugg: 21 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Norrbyn öppet hav 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
N 15 NAT1, opensea, Norrbyn 46,1 3 
N 16 NAT1, opensea, Norrbyn 49 3 
N 17 NAT1, opensea, Norrbyn 52,5 3 
N 18 NAT1, opensea, Norrbyn 55,7 3 
N 19 NAT1, opensea, Norrbyn 58,5 3 
N 20 NAT1, opensea, Norrbyn 62,5 3 
N 21 NAT1, opensea, Norrbyn 62,5 3 
N 22 NAT1, opensea, Norrbyn 65,6 3 
N 23 NAT1, opensea, Norrbyn 84,2 3 
N 24 NAT1, opensea, Norrbyn 88,5 3 
N 25 NAT1, opensea, Norrbyn 129 3 
 
Totalt antal stationer: 11, totalt antal hugg: 33 
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Holmön 

 
Beställare: Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
H 22 Holmön 20 1 
HO 1 Holmön 40 1 
HO 17 Holmön 22 1 
HO 2 Holmön 33 1 
HO 28 Holmön 42 1 
HO 4 Holmön 36 1 
HO 7 Holmön 17 1 
HO 8 Holmön 25 1 
HO 9 Holmön 43 1 
 
Totalt antal stationer: 9, totalt antal hugg: 9 
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Skellefteå kusten 

 
Beställare: Boliden 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
AC 10 Boliden 34,5 1 
AC 11 Boliden 23,5 1 
AC 12 Boliden 44,3 1 
AC 13 Boliden 36,6 1 
AC 14 Boliden 45 1 
AC 15 Boliden 49 1 
AC 17 Boliden 26,1 1 
AC 18 Boliden 22,5 1 
AC 19 Boliden 28 1 
AC 2 Boliden 12,5 1 
AC 24 Boliden 28 1 
AC 25 Boliden 34 1 
AC 3 Boliden 29,4 1 
AC 4 Boliden 11,8 1 
AC 5 Boliden 27,5 1 
AC 56 Boliden 33,5 1 
AC 57 Boliden 40 1 
AC 6 Boliden 23,2 1 
AC 7 Boliden 34,6 1 
AC 9 Boliden 35,1 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Bjurö klubb öppet hav 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
B 1 NAT5, opensea, Bjuröklubb 111 1 
B 3 NAT5, opensea, Bjuröklubb 119 1 
B 4 NAT5, opensea, Bjuröklubb 93,5 1 
B 5 NAT5, opensea, Bjuröklubb 66,4 1 
F 9 NAT5, opensea, Bjuröklubb 125 1 
H 14 NAT5, opensea, Bjuröklubb 101 1 
N 5-1 NAT5, opensea, Bjuröklubb 99,4 1 
N 5-2 NAT5, opensea, Bjuröklubb 126 1 
N 5-3 NAT5, opensea, Bjuröklubb 114 1 
N 5-4 NAT5, opensea, Bjuröklubb 111 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Pite-Rönnskär öppet hav 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
N 6-1 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 63 1 
N 6-2 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 77,2 1 
N 6-3 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 61 1 
N 6-4 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 73 1 
N 6-5 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 80 1 
N 6-6 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 60,7 1 
N 6-7 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 68,9 1 
N 6-8 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 73,5 1 
N 6-9 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 58,5 1 
RR 1 NAT6, opensea, Pite-Rönnskär 82 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Regional Bottenfauna, Bottniska Viken, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 

 
Beställare: Länsstyrelsen Västerbotten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
R 6-1 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 10 1 
R 6-10 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 33 1 
R 6-11 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 15 1 
R 6-12 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 8 1 
R 6-13 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 19,5 1 
R 6-14 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 8 1 
R 6-15 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 10,3 1 
R 6-16 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 16,4 1 
R 6-17 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 23 1 
R 6-18 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 17,7 1 
R 6-19 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 9,5 1 
R 6-2 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 5,4 1 
R 6-20 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 5,2 1 
R 6-3 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 8 1 
R 6-4 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 11 1 
R 6-5 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 6,5 1 
R 6-6 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 6,5 1 
R 6-7 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 7,6 1 
R 6-8 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 6,1 1 
R 6-9 REG6, coast, Kinnbäck/Pite-Rönnskär 15,5 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Piteå 

 
Beställare: Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Munksund, Pireva 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Djup 2013 
IF1 5 1 
IF2 3 1 
IF3 5,5 1 
IF4 5 1 
IF5 6 1 
VD1 9 1 
VD10 20 1 
VD2 14 1 
VD3 8 1 
VD4 6 1 
VD5 6 1 
VD6 6 1 
VD7 13 1 
VD8 10 1 
VD9 16 1 
YF1 9 1 
YF2 5 1 
YF3 9 1 
YF4 4 1 
YF5 7 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Luleå 

 
Beställare: SSAB, Luleå kommun 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
LS 1 SSAB 4,8 1 
LS 10 SSAB 25 1 
LS 2 SSAB 8,5 1 
LS 3 SSAB 8,2 1 
LS 4B SSAB 9,9 1 
LS 5B SSAB 4,6 1 
LS 6 SSAB 12,1 1 
LS 7B SSAB 10,7 1 
LS 8 SSAB 11,5 1 
LS 9 SSAB 19 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Kalix 

 
Beställare: Billerud Korsnäs Karlsborg AB 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
K1  4 1 
K14  5 1 
K15  6 1 
K16  9 1 
K18  10 1 
K2  4 1 
K22  9 1 
K3  8 1 
K4  5,3 1 
K5  6 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
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Regional Bottenfauna, Bottniska Viken Råne-Harufjärden 

 
Beställare: Länsstyrelsen Norrbotten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
R 8-1 REG8, coast, Råne-Harufjärden 8,1 1 
R 8-10 REG8, coast, Råne-Harufjärden 8 1 
R 8-11 REG8, coast, Råne-Harufjärden 11,6 1 
R 8-12 REG8, coast, Råne-Harufjärden 9,4 1 
R 8-13 REG8, coast, Råne-Harufjärden 8,2 1 
R 8-14 REG8, coast, Råne-Harufjärden 6,5 1 
R 8-15 REG8, coast, Råne-Harufjärden 11,5 1 
R 8-16 REG8, coast, Råne-Harufjärden 4,8 1 
R 8-17 REG8, coast, Råne-Harufjärden 9,1 1 
R 8-18 REG8, coast, Råne-Harufjärden 7,7 1 
R 8-19 REG8, coast, Råne-Harufjärden 10 1 
R 8-2 REG8, coast, Råne-Harufjärden 16,3 1 
R 8-20 REG8, coast, Råne-Harufjärden 11,5 1 
R 8-3 REG8, coast, Råne-Harufjärden 12,6 1 
R 8-4 REG8, coast, Råne-Harufjärden 10 1 
R 8-5 REG8, coast, Råne-Harufjärden 10 1 
R 8-6 REG8, coast, Råne-Harufjärden 8,1 1 
R 8-7 REG8, coast, Råne-Harufjärden 6,3 1 
R 8-8 REG8, coast, Råne-Harufjärden 6,5 1 
R 8-9 REG8, coast, Råne-Harufjärden 7,9 1 
 
Totalt antal stationer: 20, totalt antal hugg: 20 
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Nationella programmet Bottniska Viken, Malören öppet hav 

 
Beställare: Havs och vattenmyndigheten 
Frekvens: årlig 
Röda prickar löpande program 2013.  
Provtagningsstationer 2013, antal hugg per station: 

Stationsbeteckning Kluster Djup 2013 
FK 1 NAT7, opensea, Malören 73 1 
FK 2 NAT7, opensea, Malören 90,5 1 
H 1 NAT7, opensea, Malören 51,4 1 
H 2 NAT7, opensea, Malören 76 1 
JS 5-26 NAT7, opensea, Malören 82 1 
N 7-1 NAT7, opensea, Malören 89 1 
N 7-2 NAT7, opensea, Malören 83 1 
N 7-3 NAT7, opensea, Malören 76,6 1 
N 7-4 NAT7, opensea, Malören 60 1 
N 7-5 NAT7, opensea, Malören 101 1 
 
Totalt antal stationer: 10, totalt antal hugg: 10 
 


