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Abstract 

In the summer of 2022, a study of benthic fauna was conducted in the Åland archipelago. The aim was 
to compare the benthic macroinvertebrate communities between 2013 and 2022 at 39 sites, some of 
which have been sampled for benthic fauna since 1994, and to explain the observed changes with 
sampled environmental factors. The stations were located around the main island of Åland, and the 
depths ranged from 3–35 meters.  

Since the latest study in 2013, a new invasive polychaete Laonome xeprovala had arrived to Åland 
islands and was present at four sites in 2022. L xeprovala has potential to spread further in Åland islands 
and occupy new suitable locations in the future as well as to reach higher densities. The effect of the 
invasive polychaete on the local benthic fauna remains still unknown.  

The recruitment of the Baltic clam (Macoma balthica) in 2022 was approximately only half of that of 
2013, but the effect of one bad year on the Baltic clam population will likely be small. Differences in 
length distributions of M. balthica between 2013 and 2022 were highly variable among sites, and 
recovery from several years of failed recruitment was observed at some sites while M. balthica seemed 
to slowly disappear from other sites. 

The main reason for failed M. balthica recruitment as well as worsened ecological status, that was 
observed for several stations, was likely oxygen depletion, that was observed at the bottom water at 
several sites. Even though the Baltic Sea is slowly recovering from eutrophication, oxygen depletion is 
still locally common in some areas of the Åland archipelago.  

Based on the results of this and the previous study from 2013, three stations, where only little change 
in benthic macroinvertebrate community has been observed, were recommended to be removed from 
this monitoring to balance the amount of exposed and sheltered sites. In addition, the level of 
identification of taxa was documented in more detail in this study and changes to the procedure of 
collecting and analyzing sediment samples for organic matter content were proposed to allow for even 
better comparisons between different years’ data in the future. 
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1 Inledning 

Bottenfauna är en taxonomiskt stor grupp av makroskopiska ryggradslösa djur som lever i, på eller i 

närheten av bottensedimentet. Enligt EU:s ramvattendirektiv (2000/60/EG) skall bottenfaunans 

sammansättning utgöra en av klassificeringsparametrarna vid bedömning av vattenmiljöns tillstånd i 

kustvatten. Bottenfaunan anses vara en god indikator på vattenkvaliteten eftersom många bottenfaunaarter 

är långlivade och relativt stationära. Ofta består bottenfaunan av både känsliga och toleranta arter, vilket 

innebär att det t.ex. är möjligt att upptäcka förändringar över tid i fysikalisk-kemiska förhållanden (t.ex. 

syrehalt och näringsämnen). Östersjön drabbas av ett flertal förändringar, såsom övergödning, 

klimatförändring och av invasiva arter. Den åländska skärgården har påverkats av övergödningen sedan 

1970-talet. Även om fosfor- och kvävebelastningen har minskat sedan 70-talet, är övergödningen 

fortfarande ett utbrett problem i Östersjön, och även i den åländska skärgården (ANDERSEN et al. 2017). 

Effekterna av de förhöjda närsaltshalterna kan bl.a. ses som förändringar i bottenfaunasamhällets 

abundans, biomassa och artsamansättning (DIAZ & ROSENBERG 1995, GRAY et al. 2002), och syrebrist 

i bottenvattnet pga. ökad primärproduktion och påföljande nedbrytning som kan ändra bottenfaunasamhället 

drastiskt. Klimatförändringen påverkar bottenfaunasamhället på många olika sätt, och olika arterna reagerar 

på miljöförändring på olika sätt, vilket betyder att samhällsstrukturen kommer att förändras i och med att 

klimatet förändras (VIITASALO & BONSDORFF 2022).  

Bottenfaunasamhället förändras inte bara enligt miljöförhållandena utan det påverkar också ekosystemet 

på många sätt t.ex. då djuren rör sig i sedimentet, äter makrofyter, mikroalger och andra djur samt dött 

organiskt material. Dessa ekosystemfunktioner ändrar de fysikalisk-kemikaliska förhållandena genom t.ex. 

att syre kan tränga djupare då djuren gräver i sedimentet (NORKKO et al. 2012), och de bidrar också till 

många viktiga ekosystemtjänster, såsom cirkulering av näringsämnen, men ekosystemtjänster beror på 

artsammansättningen (GAMMAL et al. 2019). Det är alltså viktigt att studera förändringar i 

bottenfaunasamhället inte bara för deras roll som indikatorer för miljöförändring, utan också för deras viktiga 

roll som producenter av ekosystemtjänster. 

Under sommaren 2022 utfördes en uppföljningsstudie av bottenfaunan i den åländska skärgården, som har 

varit föremål för ett flertal studier, varav de senaste studierna (NORKKO & BONSDORF 1994, PERUS et 

al. 2001, NYGÅRD 2007 och CEDERBERG et al. 2015) har koncentrerat sig på djupa bottnar (20–40 m) i 

övergångszonen mellan kust och öppet hav, då det vid tidpunkten ansågs vara viktigt med 

basundersökningar i ovannämnda områden med tanke på kommande övervakningsprogram av kustvatten 

(BONSDORFF et al. 2003). Syftet med denna studie var att utforska eventuella förändringar i 

bottenfaunasamhället och deras orsaker. Statistisk jämförelse gjordes mellan 2022 och 2013, men resultat 

från tidigare undersökningar (1994, 2000 och 2006) diskuterades också.  
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2 Material och Metoder 

2.1 Undersökningsområde 
Undersökningen utfördes på 39 stationer som var placerade kring fasta Åland (figur 1). Stationerna 

representerar förhållanden från öppet hav till skyddade vikar. Samtliga stationer har ingått i tidigare 

undersökningar (t.ex. NORKKO & BONSDORFF 1994, PERUS et al. 2001, VILLNÄS 2004, NYGÅRD 2007 

och CEDERBERG et al. 2015). Djupet vid provtagningsstationerna varierar från 3 till 35 meter. Stationerna 

delades in i två exponeringsklasser: skyddad och exponerad (figur 1 och tabell 1). Stationernas 

exponeringsklassindelning följer förslag av CEDERBERG et al. (2015) där några stationer som tidigare 

hade ansetts vara skyddade flyttades till klassen exponerad.   

 

 
Figur 1. Karta över undersökningsområdet och de besökta stationernas läge. ● = skyddad station, ■ = 
exponerad station. 
Figure 1. An overview map of the study area and the location of the visited stations. ● = sheltered station, 
■ = exposed station. 
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Tabell 1. Provtagningsstationernas koordinater (WGS 84, hddd° mm.mmm’), djup, sedimenttyp, 
skärgårdstyp och exponeringsgrad. Sedimenttyperna anges som gjyttja (M), lera (C), sand (S), grus 
(G) och växtrester (V) och den dominerande sedimenttypen nämns först. 
Table 1. Sampling stations with coordinates (WGS 84, hddd° mm.mmm’), depth, sediment type, 
archipelago type and the degree of exposure. Sediment types are listed as mud (M), clay (C), sand 
(S), gravel (G) and containing debris of vegetation (V) and the dominant type is mentioned first. 

Station 
Koordinater Djup 

Sedimenttyp Skärgårdtyp Exponering 
Lat. Lon. (m) 

Bruksviken yttre 60°14.089' 020° 01.902' 13,5 M Inner Skyddad 
Dånö 4 60° 22.900' 019° 46.095' 21,6 M, V Mellan Skyddad 
Fish 15 60° 01.459' 019° 58.574' 8,2 M, V, G Ytter Skyddad 
Fish 9 60° 20.091' 019° 46.874' 10,3 C, V Inner Skyddad 

Hjortösund 60° 16.730' 019° 58.790' 9,2 M Inner Skyddad 
Klobbafjärden 60° 18.562' 019° 48.647' 12,3 C Inner Skyddad 

Kuggsund 60° 16.237' 020° 01.387' 27 M Inner Skyddad 
Käringsund 60° 14.053' 019°32.501' 5 V, S, G, C Ytter Skyddad 

Postafjärden 60° 13.993' 019° 47.974' 7 M Inner Skyddad 
Prästö 60° 12.942' 020° 16.997' 34 M, G, V, S Mellan Skyddad 

Slemmern yttre 60° 05.443'  019°58.195' 5 C, V Inner Skyddad 
Slottsundet 60° 13.649' 020° 04.796' 3,5 M, V Inner Skyddad 

Ål Bergö 60° 17.810' 019° 48.101' 27,1 M Inner Skyddad 
Ål Mariehamn 60° 05.146' 019° 55.823' 16,7 C, V, S, G Ytter Skyddad 

Bockholm 60° 18.424' 020° 18.820' 26,7 M, V, G Mellan Exponerad 
Degersand 60° 07.890' 019° 35.580' 21,2 S, G, C Ytter Exponerad 

Dånö 2 60° 25.750' 019° 45.146' 35 V, M Mellan Exponerad 
Eckerö 1 60° 14.559' 019° 27.270' 31,4 S, C, G Ytter Exponerad 

Föglö 60°00.464' 020°15.125' 26 M, S, G Ytter Exponerad 
Gumholm 60° 20.721' 019° 44.340' 15,5 G, M, V Mellan Exponerad 

Hammarudda 60° 06.280' 019° 44.070' 21 S, G Ytter Exponerad 
Korpskär 60° 23.987' 020° 03.500' 24,3 M, V, S Ytter Exponerad 

L22 60° 07.925' 020° 10.238' 23 M Inner Exponerad 
Långnäs 60° 06.134' 020°19.631' 29 C, S, G, V Mellan Exponerad 
Mextra 1 60° 02.355' 019° 567.79' 29 C, G, S Ytter Exponerad 
Mextra 3 59° 59.320' 020°03.720' 31,5 C, V, S Ytter Exponerad 
Möckelö 60° 04.694' 019° 53.499' 19,2 M, S Ytter Exponerad 
Rödskär 60° 09.070' 019° 38.720' 22,5 S, C, G Ytter Exponerad 

Saltflyttan 60° 25.620' 019° 46.806' 28,9 S, C, G Ytter Exponerad 
Silverskär 60° 22.022' 020° 08.700' 27,7 M, V Ytter Exponerad 

Tingö 60° 11.037' 020°03.195' 13 C, V Inner Exponerad 
Ådskär 60° 19.998' 019° 30.800' 26,5 S, C, G Ytter Exponerad 
Ål Dånö 60° 24.514' 019°45.015' 25 M, V Mellan Exponerad 

Ål Eckerö 60° 13.095' 019°29.043' 27,9 C, S, V Ytter Exponerad 
Ål Järsö 60° 01.552' 020° 02.152' 21 M, V Mellan Exponerad 

Ål Lumparn 60° 08.612' 020° 04.965' 19,8 M Inner Exponerad 
Ål Vårdö 60° 14.284' 020° 27.286' 19,3 V, M Ytter Exponerad 
Ål Äppelö 60° 22.067' 019° 40.746' 34 M, V Ytter Exponerad 
Äppelö 4 60° 23.428' 019° 38.379' 34,9 S, G, C Ytter Exponerad 
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2.2 Provtagningsmetodik 
Bottenfaunaprovtagningen i fält pågick under tiden 7.6. - 13.7.2022. I fall där det förväntade djupet vid en 

station inte stämde överens med koordinaterna från den senaste undersökningen (CEDERBERG et al. 

2015) justerades positionen tills det uppmätta djupet stämde överens med djupen angivna i CEDERBERG 

et al. (2015). Koordinaterna i tabell 1 anger således den slutliga geografiska punkt som antecknades för 

respektive station sommaren 2022. 

2.2.1 Hydrografi 

Vid varje station togs hydrografiska prov från både ytvatten (en meter under ytan) och bottenvatten (en 

meter över botten, max 30 m för YSI Pro Plus). Med hjälp av en YSI Pro Plus-fältmätare bestämdes 

temperatur (°C) och salinitet och med en YSI ODO-fältmätare bestämdes syremättnadsgraden (%) och 

syrehalt (mg/l). Vid varje station noterades även siktdjupet med hjälp av en Secchi-skiva (Ø 25 cm). På 

grund av problem med fältmätaren kunde salinitet inte redovisas för några stationer. 

2.2.2 Sediment 

Sedimenttypen bestämdes visuellt i fält i samband med bottenfaunaprovtagningen. De möjliga 

sedimenttyperna var: gyttja (M), lera (C), sand (S), grus (G) och växtrester (V). Eftersom lera och gyttja har 

samma kornstorlek men gyttja har större organisk halt, användes organiska halten från glödningsförlust för 

att skilja åt dessa två sedimenttyper. För gränsvärdet användes 5 % organiskt material (AARNIO 2018). För 

att utreda ifall sedimentet var syrefattigt och svavelvätehaltigt noterades även sedimentets lukt genast i fält 

varefter prov för bestämning av organisk halt togs tillvara. I laboratorium på Husö biologiska station 

bestämdes sedimentets organiska halt (%) i ytsedimentet från ett extra Ekman-hugg genom mätning av 

glödgningsförlust. Sedimentproven förvarades frysta, torkades 24 h i 100 °C och brändes sedan 3 h i 500 

°C varefter glödgningsförlusten räknades ut som procent (%) av torrsubstans.  

2.2.3 Bottenfauna 

Bottenfaunaproven togs med en Ekman-Birge bottenhämtare (17x17 cm, 289 cm2; förutom vid Prästö, 

Långnäs, Föglö och Dånö 2 där en 15x15 cm, 225 cm2 bottenhämtare användes) och sållades i fält genom 

ett såll med maskstorleken 0,5 mm. Fem replikat togs från varje station, men bara de tre första replikaten 

användes i statistiska analyserna eftersom endast tre prov mikroskoperades för de flesta stationerna. 

Bottenfaunaproven konserverades i ~ 70 % etanol och förvarades i kylskåp. Bottenfaunaproven sorterades 

under preparationsmikroskop i laboratorium 1–50 dagar efter provtagning. Vid sorteringen identifierades 

djuren på samma nivå som används i toleransklassificeringen av kustvattnens bottenfauna (VUORI et al. 

2009), dvs. på artnivå förutom Oligochaeta, Marenzelleria, Gammarus, Jaera, Ostracoda, Chironomidae, 

Lymneidae, Hydrobiidae och Nematoda, som bestämdes på ovannämnda nivå. Stora djurplanktonarter, 

såsom hoppkräftor (Copepoda), som i tidigare undersökningar har identifierats togs inte med i analyser 

2022. Däremot djur som lever på hårda ytor, som tidigare inte hade noterades systematiskt (t.ex. Einhornia 
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crustulenta, Amphibalanus improvisus, Ephydatia syriaca, Cordylophora caspia och Gonothyraea loveni), 

identifierades på artnivå. Individantalet för de olika identifierade grupperna registrerades förutom de 

ovannämnda epifauna-arterna. I samband med genomgången av bottenfaunaproven mättes även den 

längsta skallängden (till närmaste 1 mm) hos påträffade östersjömusselindivider (Macoma balthica). För 

vidare analyser bestämdes de olika identifierade gruppernas våtvikt (g) med en analysvåg per replikat 

förutom Ostracoda, för vilken en medelvikt bestämdes från 40 individer från tre stationer, eftersom 

Ostracoda-individer alltid är ungefär lika stora och dessutom svåra att hantera och väga. Extra vatten på 

djurens yta torkades genom att sätta djuren på linspapper före vägning. I tidigare undersökningar (NORKKO 

& BONSDORF 1994, PERUS et al. 2001, NYGÅRD 2007 och CEDERBERG et al. 2015) hade 

hexaminbuffrad 4 % formalinlösning använts för konservering, men formalin- och etanolkonserverade 

djurens våtvikt ansågs vara direkt jämförbara med varandra, fast mindre minskning jämfört med färska 

våtvikten har rapporterats för formalinkonserverade djur i några studier (WETZEL et al. 2005).  

 

2.3 Numerisk analys 
För att upptäcka eventuella skillnader i miljöförhållanden, biologisk mångfald, arternas jämnhet, abundans, 

biomassa, artantal och medelvikt mellan åren 2013 och 2022 användes parvisa t-test. Normalfördelning 

undersöktes med Shapiro-Wilk-testet. Vid behov transformerades data genom endera logaritm- (log10(x+1), 

kvadratrots- (x(1/2)) eller inverstransformering (1/x). Ifall kraven för t-testet inte kunde uppnås med hjälp av 

ovannämnda transformeringar utfördes den parvisa jämförelsen med det icke parametriska Mann-Whitney 

U-testet. En signifikansnivå på p <0,05 ansågs visa signifikanta skillnader. Dessutom användes 

korrelationstester och regressionsanalyser för att studera förhållanden mellan bottenfaunasamhället och 

miljöförhållanden. Dessa statistiska tester utfördes med hjälp av statistikprogrammet RStudio 4.0.3 

(RSTUDIO TEAM 2020) skilt för de skyddade och de exponerade stationerna, för att de kan reagera olika 

på miljöförändring (WEIGEL et al. 2015).  

För att få ett mått på den biologiska mångfalden på stationerna beräknades Shannon-Wieners 

diversitetsindex (SHANNON 1948), medan arternas jämnhet fastställdes enligt Pielous jämnhetsindex 

(PIELOU 1966). Vid beräkning av Shannon-Wieners diversitetsindex användes formeln: 

𝐻𝐻′ = −�𝑝𝑝𝑖𝑖∗ ln𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑅𝑅

𝑖𝑖=1

 

där pi = andelen individer av art i av det totala antalet individer och R = antalet arter. 

Pielous jämnhetsindex beräknades med hjälp av formeln: 

𝐽𝐽′ =
𝐻𝐻′

𝐻𝐻′𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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där H’ är resultatet från Shannons-Wieners diversitetsindex och 𝐻𝐻′𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 är naturliga logaritmen av det totala 

antalet arter vid stationen. 

Bottenfaunasamhällets struktur och eventuella skillnader mellan åren 2013 och 2022 undersöktes vidare 

med hjälp av en SIMPER-analys och en multidimensionell skalning (MDS-analys) (CLARKE 1993, CLARKE 

& WARWICK 2001). Datats likhet analyserades med hjälp av Bray-Curtis similaritet. SIMPER-, och MDS-

analyserna utfördes på kvadratrottransformerat abundansdata med hjälp av R-paket ”vegan” (OKSANEN 

et al. 2019) för analyser och ”ggplot2” (WICKHAM 2016) för visualisering av data.  

Bottenfaunans ekologiska status fastställdes med hjälp av de finska riktlinjerna för statusklassificering av 

bottenfauna. Gällande referens- och gränsvärden användes Skärgårdshavets inner-, mellan- och 

ytterskärgård för de åländska stationerna (AROVIITA et al. 2019) såsom i CEDERBERG et al. (2015). Vid 

fastställandet av stationernas skärgårdstyp användes samma skärgårdstyp som i CEDERBERG et al. 

(2015), som baserades på den åländska skärgårdstypindelningen (ÅLR 2009). Typindelningen av 

stationerna framgår av tabell 1. I den finska klassificeringsmetodiken av bottenfauna tar man även i 

beaktande stationernas djup. Stationer med ett djup som är mindre och mera än tio meter klassificeras med 

olika referensvärden (AROVIITA et al. 2019). Klassificeringen av bottenfaunan utfördes med hjälp av BBI-

indexet (Brackish water Benthic Index) som har tagits fram speciellt för Östersjön (PERUS et al. 2007) och 

som jämför Shannon-Wieners diversitetsindex med BQI-indexet, som beskriver abundansförhållandet 

mellan eutrofieringskänsliga och -toleranta arter (AROVIITA et al. 2019). BBI beräknas enligt formeln 

(AROVIITA et al. 2019):  

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
�� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� + � 𝐻𝐻′

𝐻𝐻′ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵��

2
∗
��1 − 1

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + �1 − 1
𝑆𝑆��

2
 

där  

BQI = Benthic Quality Index 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = (�(
𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

∗ 𝐸𝐸𝑆𝑆50𝐴𝐴)) ∗ log10(𝑆𝑆 + 1)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

där 

ABi = abundans (ind./m2) av art i 

ES50i = toleransvärde 1, 5, 10 eller 15 (från VUORI et al. 2009) av art i 

ABtot = totalabundans av alla arter (ind./m2) 

S = antalet taxa  

BQImax = högst möjlig BQI-värde för varje skärgårdstyp och djupklass (från AROVIITA et al. 2019) 

H’ = Shannon-Wieners diversitetsindex 

H’max = högst möjlig H’-värde för varje skärgårdstyp och djupklass (från AROVIITA et al. 2019) 
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3 Resultat 

3.1 Hydrografi  
Siktdjupet på de skyddade stationerna varierade från 1,3 m vid Slemmern yttre till 3,5 m vid Prästö (tabell 

2) år 2022. Bland de exponerade stationerna hade Tingö det lägsta siktdjupet med 2 m och Mextra 3 det 

största siktdjupet, 7,1 m. Minskning i siktdjupen mellan 2013 och 2022 var statistiskt signifikant både på 

skyddade och exponerade stationerna (p = 0,005 och p <0,001, parvis t-test). Vid endast två stationer (Ål 

Mariehamn och Mextra 3) var sikdjupet större 2022 än 2013 (tabell 2). Temperaturen var ungefär tre grader 

högre år 2022 jämfört med 2013 i både yt- (p <0,001, t.test) och bottenvattnet (p <0,001, t.test på log-

transformerade temperaturvärden). På de flesta stationerna fanns det en klar skillnad i temperatur i ytvattnet 

och bottenvattnet (tabell 3). De största skillnaderna i temperaturen på ytvattnet och bottenvattnet fanns vid 

Dånö 2, Dånö 4 och Ål Äppelö, där skillnaderna var över 15 grader. Som starkast var 

temperatursprångskiktet vid Fish 9 och Gumholm där temperaturen minskade över 0,9 °C per meter i 

genomsnitt. Skillnaderna i yt- och bottenvattnets salinitet var i stort sett små, och den största skillnaden 

fanns vid Ådskär medan den starkaste salinitetssprångskiktet fanns vid Fish 9 där saliniteten ökade i 

genomsnitt 0,05 enheter per meter. Medelvärdet av syremättnadsgraden i bottenvattnet var 74 %. De lägsta 

syrehalterna påträffades vid Bruksviken yttre och Kuggsund där syrehalterna var under 2 mg/l. 

Bottenvattnets syremättnadsgrad hade minskat signifikant mellan 2013 och 2022 bland de exponerade 

stationerna (p = 0,012, Mann-Whitney U-test), medan ingen signifikant skillnad fanns i syremättnadsgrader 

mellan åren bland de skyddade stationerna. 
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Tabell 2. Siktdjupet vid stationerna år 2013 och 2022.  
Table 2. Secchi depth at the stations in 2013 and 2022. 

  Station 
2013 2022   

Station 
2013 2022 

  (m) (m)   (m) (m) 

Sk
yd

da
de

 

Bruksviken yttre 2,6 1,9 

Ex
po

ne
ra

de
 

Bockholm 6 3,5 
Dånö 4 3,3 2,7 Degersand 7 6,9 
Fish 15 6 2,7 Dånö 2 4,4 2,6 
Fish 9 3,4 2,0 Eckerö 1 6,5 4,6 

Hjortösund 1,7 1,5 Föglö 7,3 5,9 
Klobbafjärden 3 2,3 Gumholm 4 3,0 

Kuggsund 2 1,8 Hammarudda 7,5 4,9 
Käringsund 4,9 3,3 Korpskär 7,3 3,9 

Postafjärden 1,7 1,4 L22 6,2 4,3 
Prästö 4,4 3,5 Långnäs 5,3 4,4 

Slemmern yttre 1,9 1,3 Mextra 1 5 3,3 
Slottsundet 1,6 1,4 Mextra 3 6,5 7,1 

Ål Bergö 2,8 2,5 Möckelö 6 3,4 
Ål Mariehamn 3,3 3,4 Rödskär 7 5,5 

    Saltflyttan 6 4,3 
    Silverskär 7,3 5,0 
    Tingö 2,4 2,0 
    Ådskär 8,4 5,0 
    Ål Dånö 3 2,2 
    Ål Eckerö 6,6 4,7 
    Ål Järsö 5,8 5,1 
    Ål Lumparn 6,6 5,0 
    Ål Vårdö 7,9 4,4 
    Ål Äppelö 8,5 4,3 
      Äppelö 4 8 4,6 
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Tabell 3. Hydrografisk data från samtliga stationer besökta år 2022.  
Table 3. The hydrographical data of all the stations visited in 2022. 

  Station Siktdjup Temperatur (°C) Salinitet O2 (mg/l) O2 (%) 
  (m) yta botten yta botten yta botten yta botten 

Sk
yd

da
de

 

Bruksviken yttre 1,9 16,5 9,9 5,84 5,78 9,65 1,12 104,3 10,4 
Dånö 4 2,7 20,4 4,8 5,72 6,06 9,35 8,07 110,2 66,5 
Fish 15 2,7 20,2 20 6,4 6,4 9,1 8,92 105,8 103,3 
Fish 9 2 21,5 11,4 5,35 5,91 9,29 7,6 110,5 77,4 

Hjortösund 1,5 17,2 11,1 5,79 5,8 8,95 3,11 98,7 29,4 
Klobbafjärden 2,3 15,4 11,8 5,18 5,5 10,21 8,22 108,8 81,1 

Kuggsund 1,8 18,5 7,3 5,62 5,6 9,98 1,89 111,3 16,8 
Käringsund 3,25 21,4 18,1  -   -  9,96 9,7 116,5 106,3 
Postafjärden 1,35 14,8 12,8 5,12 5,32 9,62 8,77 102,3 90,4 

Prästö 3,47 14,3 11,3 5,97  -  10,37 7,07 106,6 67,6 
Slemmern yttre 1,3 17,7 16,6 6,33 6,35 9,15 9,15 101,1 99,5 

Slottsundet 1,4 17,2 16,7 5,82 5,84 9,4 8,84 102,9 95,6 
Ål Bergö 2,5 15,5 8,3 5,17 5,53 10,16 6,41 108,2 58,5 

Ål Mariehamn 3,4 20 19,8 6,34 6,36 9,01 8,48 104,5 97,8 

Ex
po

ne
ra

de
 

Bockholm 3,5 17,2 7,8 5,87 6,19 9,94 8,69 108,7 79,3 
Degersand 6,9 13,3 6,2 6,6 6,97 10,03 10,1 101,7 87,7 

Dånö 2 2,6 20,5 4,3 5,78 6,07 9,46 9,58 110,5 77 
Eckerö 1 4,6 20,3 5,9  -   -  10,37 10,47 118,9 97 

Föglö 5,9 14,5 7,3 6,24 6,81 10,03 9,95 104,5 89,4 
Gumholm 3 20,1 6,1 5,92 6,06 9,5 9,11 111 78,5 

Hammarudda 4,9 16,9 9,3 6,6 6,86 9,63 9,91 103,2 91,9 
Korpskär 3,9 18,9 8 5,68 5,92 9,94 9,77 110,9 90,9 

L22 4,3 14,8 9 5,89 5,9 10 8,04 104,4 74,6 
Långnäs 4,4 15,1 10,1 6,05 6,42 9,91 4,9 103,6 46,5 
Mextra 1 3,3 19,6 6,6 6,29 7,01 9,38 10,03 108,1 88,1 
Mextra 3 7,1 14,6 5,7 6,35 6,85 10,28 9,55 106,4 82,2 
Möckelö 3,4 20 7,2 6,26 6,91 9,06 9,5 105 84,4 
Rödskär 5,5 12,7 6,5 6,57 6,88 9,91 9,95 99,5 87,3 

Saltflyttan 4,25 19,2 4,4 5,96 6,08 9,38 10,07 107,7 83,5 
Silverskär 5 18,5 6 5,71 6,02 10,7 5,08 110,8 43,5 

Tingö 2 16,2 12,9 5,86 5,91 9,61 7,98 102,9 80,4 
Ådskär 4,95 17,8 5,2 5,86 6,66 9,22 9,45 102,1 80,6 
Ål Dånö 2,2 16,5 4,2 5,86 6,1 9,78 2,54 104,6 20,4 

Ål Eckerö 4,7 20,3 6,1  -   -  10,42 10,52 119 88 
Ål Järsö 5,1 15,5 7,5 6,42 6,6 10,2 7,57 107,6 67,7 

Ål Lumparn 5 15 9,1 5,89 5,9 10,1 7,53 105,8 68,73 
Ål Vårdö 4,4 16,3 9,9 6,08 6,47 9,9 9,45 106,4 88,6 
Ål Äppelö 4,3 19,3 3,9 5,92 6,15 9,75 6,02 111,5 48,3 
Äppelö 4 4,55 18,8 4,2 5,9 6,22 9,34 9,46 105,4 78,1 



10 
 

  

 
3.2 Sediment 
Den organiska halten i bottensedimentet på de skyddade stationerna år 2022 var i medeltal 6,0 % medan 

den organiska halten på de exponerade stationerna var i genomsnitt 5,5 %. Bland de skyddade stationerna 

år 2022 var den organiska halten lägst på Fish 9 medan Dånö 4 hade den högsta halten (tabell 4). Bland 

de exponerade stationerna hade Degersand och Hammarudda de lägsta organiska halterna i 

bottensedimentet. Stationen Ål Äppelö hade den högsta organiska halten av samtliga besökta stationer 

2022. På de flesta stationerna hade organiska halten i bottensedimentet minskat sedan 2013. Minskningen 

i organiska halterna mellan 2013 och 2022 var statistiskt signifikant både vid skyddade och exponerade 

stationerna (p = 0,01, parvis t-test; p < 0,001, parvis t-test på kvadratrottransformerad data).  

Tabell 4. Den organiska halten i bottensedimentet vid stationerna år 2013 och 2022. 
Table 4. The organic content of the bottom samples at the stations in 2013 and 2022. 
  Station 

2013 2022   
Station 

2013 2022 

  (%) (%)   (%) (%) 

Sk
yd

da
de

 

Bruksviken yttre 10,1 7,3 
Ex

po
ne

ra
de

 
Bockholm 8,7 6,3 

Dånö 4 11,1 9,2 Degersand 0,8 0,3 

Fish 15 13,4 8,6 Dånö 2 13,5 13,4 

Fish 9 3 2,7 Eckerö 1 1,2 0,5 

Hjortösund 9 6,9 Föglö 6,2 6,0 

Klobbafjärden 4 3,5 Gumholm 6,7 6,9 

Kuggsund 10,4 6,4 Hammarudda 0,6 0,2 

Käringsund 13,7 3,1 Korpskär 10 9,1 

Postafjärden 8 7,2 L22 8,2 6,7 

Prästö 3,8 5,6 Långnäs 5,1 2,8 

Slemmern yttre 4,4 3,2 Mextra 1 2,9 2,8 

Slottsundet 10,5 7,9 Mextra 3 7,2 4,1 

Ål Bergö 8,6 8,1 Möckelö - 5,9 

Ål Mariehamn 7,1 5,0 Rödskär 1,7 1,8 
    Saltflyttan 1,1 1,1 
    Silverskär 10,4 8,7 
    Tingö 5,8 3,2 
    Ådskär 1,2 0,6 
    Ål Dånö 9,6 10,0 
    Ål Eckerö 2,4 1,3 
    Ål Järsö 15,2 12,8 
    Ål Lumparn 7,6 5,9 
    Ål Vårdö 10 12,3 
    Ål Äppelö 13,9 13,5 

      Äppelö 4 1,1 1,4 
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3.3 Bottenfaunasamhället 

3.3.1 Artsammansättning 

Det totala antalet identifierade bottenfaunaarter och -grupper uppgick till 38 år 2022, medan 2013 

identifierades 36 taxa om likadan noggrannhet används i artbestämning. Marenzelleria spp. påträffades vid 

38 av de 39 stationerna (och vid alla stationer om det fjärde och femte replikatet, som mikroskoperades 

bara för några stationer, räknas med, härefter anges som (om 4. och 5. rep. med)) och den var den art som 

påträffades vid flest stationer (tabell 5). Östersjömusslan var den tredje vanligaste arten efter musselkräftor 

(Ostracoda) och påträffades vid sammanlagt 35 (36 om 4. och 5. rep. med) stationer. Andra vanliga taxa 

var fåborstmaskar (Oligochaeta), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus antipodarum) och 

fjädermygglarver (Chironomidae), som alla påträffades vid över 25 stationer.  

Bland de skyddade stationerna var Marenzelleria spp. och Oligochaeta de mest utspridda taxa som 

påträffades vid sammanlagt 13 av de 14 skyddade stationerna (Marenzelleria spp. vid alla skyddade 

stationer om 4. och 5. rep. med). Sammanlagt identifierades 27 olika taxa vid de skyddade stationerna 2022. 

Flest identifierade taxa bland de skyddade stationerna påträffades vid Ål Mariehamn (sammanlagt 20 taxa). 

Antalet påträffade taxa var lägst vid Bruksviken yttre där endast två (fyra om 4. och 5. rep. med) taxa 

påträffades. Artdiversitet var också låg vid Kuggsund och Ål Bergö, där fyra taxa påträffades (tabell 5). 

Östersjömussla och Marenzelleria spp. var de två enda taxa som påträffades vid samtliga 25 exponerade 

stationer som besöktes 2022. Övriga allmänt förekommande taxa vid de exponerade stationerna var 

Ostracoda, korvmask (Halicryptus spinulosus) och Oligochaeta som påträffades vid 24, 21 och 20 

exponerade stationer. Sammanlagt identifierades 36 olika taxa vid de exponerade stationerna 2022. Den 

största artrikedomen bland de exponerade stationerna 2022 påträffades vid Långnäs (23 taxa). Även vid 

Degersand och Hammarudda var artrikedomen hög med 19 och 18 taxa. Den lägsta artrikedomen bland de 

exponerade stationerna 2022 var vid Mextra 3 där endast fem olika taxa påträffades (tabell 5). 

Jämfört med 2013 hade förekomsten ökat mest hos flerborstmaskarna Boccardiella ligerica (1 -> 6 stationer) 

och Manayunkia aesturiana (5 -> 14 stationer) samt tusensnäckor Hydrobiidae (14 -> 23 stationer). 

Förekomsten av Corophium volutator (5 -> 1 stationer), Nematoda (16 -> 3 stationer) och blåmusslan 

Mytilus trossulus (20 -> 9) hade däremot minskat mest sedan 2013. År 2013 de vanligt förekommande 

arterna Bithynia tentaculata (13 stationer) och Mysis relicta (8 stationer) förekom inte alls 2022. Däremot 

Laonome xeprovala (3 stationer (4 stationer om 4. och 5. rep. med)), Pontoporeia femorata (1 station) och 

Leptocheirus pilosus (3 stationer), var nya arter jämfört med 2013, 2006, 2000 och 1994.   
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Tabell 5. Arternas förekomst vid stationerna besökta år 2022. 
Table 5. The presence of different species at the stations visited in 2022. 

 
 
 
 

3.3.2 Abundans, biomassa, medelvikt och antal av taxa 

Abundansen var 2022 högst vid Ål Mariehamn (~ 1700 individer / m2) och Käringsund, där abundansen 

också var hög 2013, samt vid Hammarudda och Åppelö 4. Abundans var lägst vid Mextra 3 (~660 individer 

/ m2) år 2022 och vid Prästö 2013. Största ökningen i abundans mellan 2013 och 2022 hade skett vid Ål 

Mariehamn och största minskningen vid Hammarudda. Biomassan var högst 2022 vid Långnäs (970 g / m2) 

och Ål Mariehamn medan biomassan var lägst vid Ål Bergö (1,5 g / m2), Slottsundet, Kuggsund och 

Klobbafjärden.  
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Abundans var i medeltal högre år 2022 jämfört med 2013 vid de skyddade stationerna medan exponerade 

stationer uppvisade en motsatt trend (figur 2). Biomassan var i medeltal lägre år 2022 än 2013 vid de 

skyddade stationerna och högre vid de exponerade stationerna. Bottenfaunaindividernas medelvikt var i 

genomsnitt lägre 2022 vid både skyddade och exponerade stationer. Antalet av taxa var däremot högre år 

2022 vid både skyddade och exponerade stationer. Det bör dock betonas att endast minskningen i 

biomassan vid de skyddade stationerna mellan 2013 och 2022 var statistiskt signifikant (p = 0,046, t-test på 

log-transformerade biomassavärden). Artantal, abundans, abundans av Marenzelleria spp. (ingen figur) och 

bottenfaunaindividernas medelvikt uppvisade inga signifikanta skillnader mellan 2013 och 2022 för varken 

de skyddade eller de exponerade stationerna, inte heller biomassan vid de exponerade stationerna. 

Skillnaden i biomassa mellan 2022 och 2013 bland de skyddade stationerna förklarades inte av en linjär 

regression med skillnaderna i sedimentets organiska halt, siktdjup och bottenvattnets syremättnadsgrad. 

Korrelationen mellan skillnaden i biomassa och skillnaderna i ovannämnda miljövariablerna var signifikant 

endast för siktdjup (0,67, p = 0,009, Spearmans rangkorrelation).   

 
Figur 2. Bottenfaunans a) abundans (ind. / m2), b) biomassa (g / m2), c) medelvikt (g / ind.) och d) artantal 
(arter / station) för både skyddade och exponerade lokaler år 2013 och 2022. Värdena anges som 
stationernas medeltal, felstaplarna anger medeltalets medelfel (S.E.).  
Figure 2. The a) abundance (ind./m2), b) biomass (g/m2), c) average weight (g/ind.) and d) number of species 
(species per station) at both sheltered and exposed stations in 2013 and 2022. The values are given as the 
average value of the station, error bars represent the standard error of mean (S.E.).  
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SIMPER-analysen på abundansen för de skyddade stationerna gav en dissimilaritet (olikhet) mellan 2013 

och 2022 på 60,5 %, av vilken 11,2 % förklaras av en minskning av östersjömusslor (M. balthica), 7,0 % av 

en minskning av fjädermygglarver (Chironomidae), 6,7 % av en ökning av fåborstmaskar (Oligochaeta) och 

6,5 % av en ökning av tusensnäckor (Hydrobiidae). SIMPER-analysen för de exponerade stationerna gav 

en dissimilaritet på 46,9 % mellan 2013 och 2022. Till dissimilariteten bidrog mest en minskning av 

Marenzelleria spp. med 6,1 %, en nedgång av vitmärla (Monoporeia affinis) med 5,5 % och en ökning av 

musselkräftor (Ostracoda) med 4,8 %. 

De skyddade stationerna i viksystemet norr om Lumparn (Bruksviken yttre, Hjortösund, Kuggsund, 

Slottssundet och Postafjärden) samt i Ivarskärsfjärden (Ål Bergö och Postafjärden) avvek från övriga 

skyddade stationer i fråga om bottenfaunasamhällets sammansättning både 2013 och 2022, enligt MDS-

analysen (figur 3). Mellan 2013 och 2022 hade den tydligaste förändringen ägt rum vid Prästö och 

Slottsundet. Vid Ål Mariehamn och Bruksviken yttre var förändringar i bottenfaunasamhällets 

sammansättning mellan åren 2013 och 2022 väldigt små. 

 

 
 
Figur 3. En MDS-analys för skyddade stationer åren 2013 och 2022. Avståndet mellan punkterna anger 
stationernas relativa likhet. MDS-analysen baserar sig på bottenfaunasamhällets sammansättning 
(kvadratrottransformerat abundansdata). 
Figure 3. A MDS-plot for the sheltered stations in 2013 and 2022. The distance between the stations 
represents the relative similarities based on square-root transformed abundance data. 
 

Enligt MDS-analysen på bottenfaunasamhällets sammansättning för de exponerade stationerna skiljer sig 

stationerna Degersand, Långnäs, Hammarudda och Mextra 3 från övriga exponerade stationer (figur 4). 

Skillnaderna mellan 2013 och 2022 var största vid Långnäs, Mextra 3 och Mextra 1, medan skillnaderna 

var minsta vid Ådskär, Degersand, Ål Äppelö och Rödskär. 
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Figur 4. En MDS-analys för exponerade stationer åren 2013 och 2022. Avståndet mellan punkterna anger 
stationernas relativa likhet. MDS-analysen baserar sig på bottenfaunasamhällets sammansättning 
(kvadratrottransformerat abundansdata). 
Figure 4. A MDS-plot for the exposed stations in 2013 and 2022. The distance between the stations 
represents the relative similarities based on square-root transformed abundance data 
 
 

3.3.3 Diversitetsindex  

Av samtliga stationer som besöktes 2022 hade Bruksviken yttre och Kuggsund de lägsta värden både på 

Shannon-Wieners diversitetsindex (härefter S-W) och på Pielous jämnhetsindex (härefter Pielou) (tabell 7). 

Övriga stationer med låga värden för både S-W och Pielou var Hjortösund, Kuggsund och Dånö 2. Möckelö 

och Slemmern yttre var de stationerna som 2022 hade högst diversitet. 

Vid 16 av de 39 stationerna hade S-W stigit och vid 16 stationer minskat mellan 2013 och 2022. Pielou hade 

stigit vid 12 och minskat vid 20 stationerna. Ökningen av indexvärden var tydligast vid Gumholm, där S-W 

ökade från 0,8 till 1,5 och Pielou från 0,3 till 0,6. Minskningen var tydligast i Kuggsund, där S-W minskade 

från 0,9 till 0,1 och Pielou från 0,6 till 0,1. Bland de skyddade stationerna hade Pielou minskat vid 10 av 14 

skyddade stationer sedan 2013, och skillnaden mellan 2013 och 2022 var signifikant (p = 0,011; Mann-

Whitney U-test). S-W uppvisade ingen signifikant förändring mellan 2013 och 2022 bland de skyddade 

stationerna. Bland de exponerade stationerna kunde inga signifikanta skillnader konstateras för varken S-

W eller Pielou mellan 2013 och 2022.  
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Tabell 7. Shannons-Wieners diversitetsindex (S-W) och Pielous 
jämnhetindex (P) vid stationer åren 2013 och 2022.  
Table 7. Shannon-Wiener’s diversity index (S-W) and Pielou’s 
evenness (P) for the years 2013 and 2022. at sheltered stations. 

  Station 2013 2022 
  S-W P S-W P 

Sk
yd

da
de

 
Bruksviken yttre 0,5 0,3 0,1 0,1 

Dånö 4 1,1 0,6 1,2 0,5 
Fish 15 1,7 0,6 1,1 0,4 
Fish 9 1,0 0,6 1,2 0,5 

Hjortösund 1,2 0,8 0,6 0,3 
Klobbafjärden 0,8 0,5 0,9 0,5 

Kuggsund 0,9 0,6 0,1 0,1 
Käringsund 1,6 0,6 1,2 0,5 
Postafjärden 1,0 0,5 1,3 0,7 

Prästö 1,7 0,8 1,3 0,6 
Slemmern yttre 1,4 0,6 1,8 0,6 

Slottsundet 1,6 0,7 1,2 0,6 
Ål Bergö 1,4 0,7 0,8 0,6 

Ål Mariehamn 1,4 0,5 1,4 0,5 

Ex
po

ne
ra

de
 

Bockholm 1,4 0,6 1,3 0,6 
Degersand 1,8 0,6 1,4 0,5 

Dånö 2 1,0 0,4 0,6 0,3 
Eckerö 1 1,6 0,6 1,6 0,6 

Föglö 1,4 0,6 1,6 0,7 
Gumholm 0,8 0,3 1,5 0,6 

Hammarudda 2,0 0,7 1,5 0,5 
Korpskär 1,2 0,5 1,6 0,7 

L22 1,2 0,6 1,2 0,5 
Långnäs 1,6 0,7 1,6 0,5 
Mextra 1 1,2 0,6 1,5 0,5 
Mextra 3 1,3 0,5 1,0 0,6 
Möckelö 1,5 0,6 1,8 0,7 
Rödskär 1,8 0,7 1,7 0,6 

Saltflyttan 1,3 0,5 1,4 0,5 
Silverskär 1,0 0,4 1,5 0,7 

Tingö 1,8 0,8 1,2 0,6 
Ådskär 1,3 0,5 1,3 0,5 
Ål Dånö 1,0 0,4 1,4 0,6 

Ål Eckerö 1,5 0,6 1,1 0,4 
Ål Järsö 1,2 0,5 1,5 0,6 

Ål Lumparn 0,9 0,4 1,3 0,6 
Ål Vårdö 1,2 0,5 1,2 0,4 
Ål Äppelö 0,9 0,4 1,2 0,5 
Äppelö 4 1,1 0,5 1,1 0,5 
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3.3.4 Östersjömusslans längdfördelning 

Vid fyra stationer (tre stationer om 4. och 5. rep. med, Bruksviken yttre hade en individ i 4. replikat) 

påträffades inga östersjömusslor år 2022. Av dessa hade Hjortösund och Kuggsund inga östersjömusslor 

år 2013, medan vid Bruksvik och Ål Bergö, som 2022 hade inga östersjömusslor (Bruksvik hade en om 4. 

och 5. rep. med), påträffades en östersjömussla år 2013. Även vid stationen Postafjärden och Slottssundet 

var det totala individantalet lågt både 2013 och 2022 (figur 5). Täthetsmässigt påträffades det mest 

östersjömusslor både 2013 och 2022 vid Käringsund (5848 och 5225 individer/m2). Även vid Ål Mariehamn, 

Dånö 4 och Tingö var det totala antalet påträffade östersjömusselindivider högt år 2022 (figurer 5–6). 

Östersjömusslans längdfördelning uppvisade stora skillnader mellan åren 2013 och 2022 på en del stationer 

(figurer 5–6). Till de stationer som skiljde sig mest mellan åren 2013 och 2022 hörde L 22 och Prästö, som 

2013 hade nästan inga individer i de minsta längdklasserna men som år 2022 hade flera hundra individer 

per kvadratmeter i ländklasserna 1–3 mm. Bättre rekrytering (förekomst av små individer) jämfört med 2013 

noterades också vid Dånö 4, Korpskär, Ål Mariehamn, Bockholm och Ål Äppelö. Stationerna Fish 15, Fish 

9, Slottsundet, Degersand, Dånö, Föglö, Gumholm, Hammarudda, Långnäs, Mextra 3, Saltflyttan, Ådskär, 

Ål Eckerö och Ål Lumparn hade däremot sämre rekrytering jämfört med 2013. Vid resterande stationerna 

var förändringen i östersjömusslans längdfördelning mellan 2013 och 2022 mindre.  
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Figur 5. Östersjömusslans längdfördelning på de skyddade stationerna där östersjömusslan påträffades 
både 2013 och 2022. 
Figure 5. The length distribution of Macoma balthica at the sheltered stations where M. balthica occurred 
both 2013 and 2022. 
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Figur 6. Östersjömusslans längdfördelning på exponerade stationer åren 2013 och 2022. 
Figure 6. The length distribution of Macoma balthica at exposed stations in the years 2013 and 2022. 
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Figur 6 fortsätter. Östersjömusslans längdfördelning på exponerade stationer åren 2013 och 2022. 
Figure 6 continued. The length distribution of Macoma balthica at exposed stations in the years 2013 and 
2022. 
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Figur 6 fortsätter. Östersjömusslans längdfördelning på exponerade stationer åren 2013 och 2022. 
Figure 6 continued. The length distribution of Macoma balthica at exposed stations in the years 2013 
and 2022. 

 
På de skyddade stationerna fanns i medeltal år 2022 betydligt färre 1 mm långa östersjömusslor än år 2013 

medan skillnaderna i andra längdklasser var små (figur 7a). Vid båda skyddade och exponerade stationerna 

var det totala antalet östersjömusslor i medeltal lite mindre år 2022 jämfört med 2013, men skillnaden var 

inte signifikant och skillnaderna mellan stationerna var stora.  
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Figur 7. Längdfördelningen hos Östersjömusslan år 2013 och 2022 på skyddade stationer (a-b) och 
exponerade stationer (c-d). Staplarna anger ett medeltal av samtliga stationer som tillhör respektive 
exponeringsklass. 
Figure 7. The length distribution of the Macoma balthica in 2013 and 2022 at the sheltered stations (a-b) 
and at the exposed stations (c-d). The values are given as an average value amongst all stations within the 
two exposure classes. 
 

3.6 Ekologisk status  
Av de 39 stationer som besöktes 2022 hade fem stationer en hög ekologisk status medan 28 stationer 

tilldelades en god ekologisk status (tabell 8). År 2013 däremot hörde 11 stationer till hög och 25 till god 

klass. Sex stationer tilldelades en ekologisk status som var sämre än god år 2022, medan år 2013 

klassificerades endast tre stationer till sämre än god statusklass. År 2022 klassificerades Ål Lumparn och 

Dånö 2 som måttlig, Ål Bergö och Hjortösund som otillfredsställande och Bruksviken yttre och Kuggsund 

som dålig. Den ekologiska statusen var i medeltal bäst i mellan- och ytterskärgård och sämst i 

innerskärgård.  

Jämfört med 2013 ökade den ekologiska statusen vid tre stationer, vid 13 stationer sjönk den ekologiska 

statusen medan på resterande 23 stationer skedde inga förändringar i ekologisk status. De största 

förändringarna ägde rum vid Dånö 2 där den ekologiska statusen sjönk från hög år 2013 till måttlig år 2022 

och vid Ål Bergö där statusen sjönk från god till otillfredsställande.  
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Tabell 8. Jämförelse av den ekologiska statusen mellan 2013 och 2022. Vid 
klassificeringen har referensvärden för Skärgårdshavet använts (AROVIITA et al. 2019).  
Table 8. A comparison of the ecological status in 2013 and 2022. The reference values 
for the Archipelago Sea were used in the status classification (AROVIITA et al. 2019).  

Skärgårdstyp Station 2013 2022 Skärgårdstyp Station 2013 2022 

Inner 0-10 m 

Hjortösund Måttlig Otillf. 
Ytter 0-10 m 

Fish 15 God God 
Postafjärden God God Käringsund God God 

Slemmern yttre Hög God 

Ytter 10+ m 

Ål Mariehamn God God 
Slottsundet God God Degersand Hög God 

Inner 10+ m 

Bruksviken yttre Dålig Dålig Eckerö 1 Hög God 
Fish 9 God God Föglö God God 

Klobbafjärden God God Hammarudda Hög God 
Kuggsund Otillf. Dålig Korpskär God God 
Ål Bergö God Otillf. Mextra 1 God God 

L22 God God Mextra 3 God God 
Tingö Hög God Möckelö God Hög 

Ål Lumparn God Måttlig Rödskär Hög God 

Mellan 10+ m 

Dånö 4 God God Saltflyttan God God 
Prästö Hög God Silverskär God God 

Bockholm God Hög Ådskär God God 
Dånö 2 Hög Måttlig Ål Eckerö Hög God 

Gumholm God Hög Ål Vårdö God God 
Långnäs Hög Hög Ål Äppelö God God 
Ål Dånö God God Äppelö 4 God God 
Ål Järsö Hög Hög   

 
 

4 Diskussion 

4.1 Hydrografi  
Siktdjupet hade minskat vid 37 av de 39 stationerna som besöktes 2013 och 2022. Minskning i siktdjupen 

har även observerats i andra studier om Ålands kustvattnen (t.ex. CEDERBERG 2021). Den signifikanta 

skillnaden mellan åren 2013 och 2022 kan vara ett tecken på ökad eutrofiering, för siktdjup är en indikator 

av eutrofiering (FLEMING-LEHTINEN & LAAMANEN 2012). Å andra sidan, siktdjupet kan korrelera med 

vattnets upplösta organiskt material och partikelhalt mer än med klorofyllhalten i kustvatten (PYKÄRI 2022), 

och en minskning i siktdjup kan också vara ett tecken på vattnets förmörkning (brownification) (FLEMING-

LEHTINEN & LAAMANEN 2012). Oberoende av de minskande siktdjupens orsaker, hittade SNICKARS et 

al. (2014) ingen linjär effekt av siktdjup till bottenfaunabiomassa.  
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Både yt- och bottenvattens temperatur var signifikant högre 2022 jämfört med 2013, vilket kan bero på den 

delvis senare tidpunkten av provtagningen (7.6.-13.7.2022 vs. 5.-19.6.2013), men också på ett varmare 

klimat år 2022. 

Syrehalten i bottenvattnet var år 2022 under gränsen för akut syrebrist (2 mg/l, HELCOM 2013) vid 

Bruksviken yttre och Kuggsund, där syrehalterna var låga också år 2013. När stationerna besöktes 

sommaren 2022 var syrehalten i bottenvattnet också mycket låg vid Hjortösund (3,11 mg/l) och Ål Dånö 

(2,54 mg/l). Av dessa hade Ål Dånö gott om syre i bottenvatten år 2013, så syrehalten har minskat kraftigt 

vid Ål Dånö sedan 2013. Det måste nog poängteras att temperaturen vid Ål Dånö var mycket lägre år 2013 

för då besöktes stationen tidigare på sommaren än år 2022, men skillnaden var ändå stor även om man 

jämför syremättnadsgraderna i bottenvattnet (20 % år 2022 och 83 % år 2013). Däremot vid Ål Bergö, där 

en sjunkande trend i bottenvattnets syremättnadsgrad har observerats sedan mitten av 1990-talet 

(CEDERBERG et al. 2015), var syrehalten och -mättnadsgraden på tillfredsställande nivå år 2022. Stationen 

drabbas ändå av kraftig säsongvis syrebrist, och då Ål Bergös syresituation i bottenvattnet på somrarna har 

uppföljts noggrannare sedan 2016, har syrebrist observerats varje sommar. Som värst var syresituationen 

2020, då syrebrist varade i över sex veckor i slutet at sommaren på 25 meters djup (CEDERBERG et al. 

2020). År 2022 mättes syrehalt i början av juni, så om syrebristen har varit som värst på sensommar de 

senaste åren, kan syrevärdena minska mot slutet at sommaren även år 2022.  

 

4.2 Sediment 
Vid 32 av de 38 stationerna där den organiska halten i bottensedimentet hade analyserats både 2013 och 

2022, hade organiska halten minskat. I den senaste rapporten av CEDERBERG et al. (2015) hade 

organiska halten i sedimentet ökat jämfört med 2006 vid de flesta stationerna (dock var skillnaden inte 

statistiskt signifikant). CEDERBERG et al. (2015) konstaterade att de ökade organiska halterna kan ha 

varit ett tecken på ökad eutrofiering. I så fall kan de minskade organiska halterna mellan 2013 och 2022 

anses vara ett tecken på återhämtning från eutrofiering, som har observerats på vissa öppna 

havsområden i Östersjön (KORPINEN et al. 2018), men det finns inga studier om förändringar i 

eutrofieringsstatus i Ålands kustområden på 2010-talet. Å andra sidan har siktdjupet minskat vid samma 

stationer (se 4.1), vilket skulle innebära att eutrofiering skulle ha ökat. En likadan kraftig minskning i 

sedimentets organiska halt noterades även av WIKSTRÖM och WECKSTRÖM (2021) mellan 2003 och 

2020 vid tre vägbankar på olika sidor av Åland. Skillnaderna i sedimentets organiska halt mellan åren 

2013 och 2022 kan också bero på icke-standardiserat och bristfälligt dokumenterat provtagningsprotokoll 

som diskuteras närmare i kapitel 5. 

CEDERBERG et al. (2015) lyfte fram den trefaldiga ökningen av organisk halt på Gumholm som speciellt 

oroväckande. Ökningen har fortsatt, men mellan 2013 och 2022 ökade sedimentets organiska halt bara 

0,2 %-enheter, dvs. ökningen i organiska halten har bromsats upp. Den största förändringen mellan 2013 
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och 2022 skedde vid Käringsund, där den organiska halten minskade från 13,7 % till 3,1 %. Detta kan 

vara t.ex. på grund av eventuella muddringar eller annan verksamhet i hamnområdet. Sedimenttyp var 

också mycket varierande på den grunda stationen, och högre organiska halterna skulle ha kunnat mätas 

från ett annat replikat. Förstås kan även den drastiska minskningen i den organiska halten i 

bottensedimentet bero på minskad belastning av organiskt material i området. 

4.3 Bottenfauna 
Det totala antalet identifierade bottenfaunataxa steg litet från år 2013 till år 2022. På motsvarande sätt som 

i undersökningen utförd av CEDERBERG et al. (2015) och NYGÅRD (2007) var östersjömusslan och 

Marenzelleria ssp. en av de mest utbredda taxa i denna studie. Medan några arter som är vanligare i djupare 

(såsom Pontoporeia femorata) eller grundare vatten (såsom Leptocheirus pilosus) påträffades som ny art 

år 2022, var uppkomsten av Laonome xeprovala mest anmärkningsvärd.  

4.3.1 Laonome xeprovala 

Laonome xeprovala är en främmande flerborstmaskart, som påträffades i Östersjön först år 2012 i Pärnu 

vik (KOTTA et al. 2015) och vid den finska kusten år 2014 (RÄISÄNEN et al. 2014). På Åland påträffades 

den första vid vägbankarna nära Husö och Nåtö biologiska stationer (WIKSTRÖM & WECKSTRÖM 2021) 

år 2020. I Pärnuviken, Estland, är L. xeprovala den dominerade arten i fråga om täthet (max. 752 ind. / m2), 

och tätheten i Pärnu vik har redan stabiliserats sedan de första fynden år 2012 (KOTTA et al. 2015). I Östra 

Finska viken i Luga vik förekommer L. xeprovala i ännu större tätheter (19 240 ind. / m2) (TAMULYONIS et 

al. 2020). Av de stationerna där den invasiva flerborstmasken förekom runt Åland år 2022, nådde L. 

xeprovala tätheter av 374 ind. / m2 (jfr. med Marenzelleria spp. 567 ind. / m2) vid Slemmern yttre och 41 ind. 

/ m2 vid Fish 9, medan bara en individ (motsvarar 7 ind. / m2) påträffades vid Ål Järsö och Tingö. Tätheterna 

var alltså relativt låga jämfört med de som har observerats vid Estlands och Rysslands kust, men de kan 

öka i framtiden, likaså L. xeprovalas spridning. Fast artens ursprung är okänd, har barlastvatten förslagits 

vara den primära orsaken för artens spridning, och flerborstmasken har påträffats i stora tätheter nära hamn 

och muddringar (TAMULYONIS et al. 2020). I Ålands skärgård hittades L. xeprovala år 2022 på flera ställen 

som ligger långt från varandra (Slemmern yttre, Fish 9, Ål Järsö och Tingö; figur 1), men inga t.ex. vid 

Ålands största hamn, Västerhamn i Mariehamn. Det kan tyda på att L. xeprovala har spridit sig till Åland 

från flera mindre källor, eller att arten ursprungligen har spridit sig till Åland från en källa och att den sedan 

har spridit sig till flera lämpliga platser. Det senare alternativet kan också stämma eftersom den senaste 

undersökningen av bottenfauna i Ålands skärgård gjordes år 2013, då L. xeprovala inte antagligen ännu 

hade spridit sig till finska kusten. I avsaknad av en tidsserie är det omöjligt att konstatera om L. xeprovala 

har nått sin maximala spridning, men eftersom tätheterna av L. xeprovala i Ålands skärgård 2022 var mindre 

än de i Pärnu och Luga vikar (KOTTA et al. 2015 och TAMULYONIS et al. 2020), och eftersom likadana 

tätheter (RÄISÄNEN et al. 2014) noterades i Åbo då arten förekom där för första gången, kan man anta att 

L. xeprovala har spridit sig till Åland under de senaste åren och att den inte ännu har nått sina största 

tätheter eller att spridningen upphört.  
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Det finns en hel del potentiella habitat (livsmiljöer) för L. xeprovala i Ålands skärgård. Vid de stationerna 

där L. xeprovala påträffades 2022 varierade salinitet mellan 5,91 och 6,6 och djupet mellan 5–20 m. Från 

Pärnu och Luga vik rapporterades flerborstmasken att trivas även i mindre salinitet (upp till 3) och på 

grundare ställen (2,9–17 m) (KOTTA et al. 2015; TAMULYONIS et al. 2022), så L. xeprovala kan 

förekomma även på grundare bottnar, som finns i Ålands skärgård i riklig mängd. Det ska också 

poängteras att denna studie koncentrerade sig på djupa bottnar, och om grundare bottnar hade varit i 

fokus, skulle L. xeprovala möjligtvis förekommit i större tätheter. Andra faktorer som förklarar tätheten och 

förekomsten av L. xeprovala är sedimentets organiska halt och kornstorlek. L. xeprovala har påträffats 

mest på lerbotten som har hög organisk halt och växtrester eller mikroalger (KOTTA et al. 2015; 

TAMULYONIS et al. 2020). I Ålands skärgård har de stationerna där L. xeprovala påträffades år 2022 lera 

och växtrester som sedimenttyp (gyttja och växtrester för Ål Järsö). Organiska halten i sedimentet 

varierade mellan 2,7–12,8 % för stationerna i Ålands skärgård, medan KOTTA et al. (2015) rapporterade 

organiska halten att variera mellan 0,3–8,6 % i Pärnu vik, så L. xeprovala kan ha potential att sprida sig 

även till områden med mindre organisk halt i Ålands skärgård. 

L. xeprovala kan alltså sprida sig till nya områden i Ålands skärgård. Chanserna till kolonisering ökar också 

med eutrofiering (KOTTA et al. 2015). Fast minskning i närsalthalterna har observerats på öppet hav 

(KORPINEN et al. 2018), har närsaltshalterna legat på en relativt stabil nivå sedan 2015 medan 

klorofyllhalterna har ökat under 1991–2020 i kustvatten nära Husö biologiska station (CEDERBERG et al. 

2020), vilket betyder att eutrofiering fortfarande pågår i kustvattnen, och L. xeprovala kan dra nytta av dessa 

miljöförhållanden. Utöver förändringar i eutrofieringsstatus över tid runt Åland kan den invasiva 

flerborstmasken också sprida sig till grunda vikar som drabbas mest av eutrofiering, såsom vikarna och 

fjärdarna runt Bergö, där L. xeprovala redan har påträffats (Fish 9) och till viksystemet norr om Lumparn, 

där arten har påträffats i närheten (Tingö). L. xeprovalas respons till syrebrist, som råder åtminstone på 

djupare bottnar i viksystemen norr om Lumparn, är dock okänd.  

Ökänd är också den främmande artens inverkan på bottenfaunasamhällen. KOTTA et al. (2015) hittade 

ingen stor skillnad i bottenfaunasamhällenas struktur efter invasionen av L. xeprovala jämfört med tiden före 

artens ankomst. L. xeprovala bearbetar sediment ändå rätt så mycket då den bygger rör av slem och 

sedimentpartiklar, och dessa strukturer kan ta utrymme från andra arter. Dessutom erbjuder L. xeprovala 

en ny näringskälla till andra arter (KOTTA et al. 2015). 

4.3.2 Marenzelleria spp. 

Enligt CEDERBERG et al. (2015) hade invasionen av Marenzelleria spp. som rapporterats av NYGÅRD 

(2007) upphört år 2013 då Marenzelleria spp. hade spridit sig till alla lämpliga platser. År 2022 hade 

Marenzelleria spp. spridit sig vidare till Bruksviken yttre, Hjortösund och Slottsundet, där den inte hade 

påträffats år 2013. År 2022 kan det alltså konstateras att Marenzelleria spp. har spridit sig till ytterligare 

lämpliga platser. Inga statistiskt signifikanta skillnader hittades i abundans av Marenzelleria spp. mellan 
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2013 och 2022, vilket tyder på att populationstätheten har stabiliserats, vilket rapporterades av 

CEDERBERG et al. (2015) redan år 2013. 

4.3.3 Abundans och biomassa 

Abundansen var 2022 som störst vid grunda, produktiva stationer, medan den sporadiska förekomsten av 

stora musslor påverkade stationernas bottenfaunabiomassa mycket.  

Fast skillnaden var signifikant bara för de skyddade stationerna, där totalbiomassa var lägre år 2022 jämfört 

med 2013, uppvisade de exponerade stationerna en motsatt trend med högre biomassa år 2022. Likadana 

trender har tidigare noterats av WEIGEL et al. (2015) i Ålands skärgård. I deras modell förklarades 

minskningen av biomassa vid skyddade stationer bäst av vattnets syremättnadsgrad (WEIGEL et al. 2015). 

I denna studie korrelerade skillnaden i bottenfaunabiomassan mellan 2013 och 2022 starkt positivt med 

skillnaden i siktdjupet mellan åren. Liksom syremättnadsgraden, kan siktdjupet också anses beskriva 

eutrofieringens negativa inverkningar på bottenfaunasamhället (t.ex. DIAZ & ROSENBERG 2008). I denna 

studie hittades inget signifikant linjärt förhållande mellan skillnader i bottenvattnets syremättnadsgrad och 

bottenfaunans biomassa mellan åren, vilket kan bero på att de ögonblickliga syremätningarna inte beskriver 

de syreförhållanden som begränsar bottenfaunabiomassan, t.ex. perioder av syrebrist.  

4.3.4 Diversitet 

År 2013 rapporterades en liten ökning i diversitetsindexvärden för de flesta stationerna och ökningen bland 

de skyddade stationerna var signifikant (CEDERBERG et al. 2015), vilket betydde att artdiversiteten hos 

bottenfaunasamhället var på uppgång (SHANNON 1948) jämfört med 2006. Mellan 2013 och 2022 fanns 

inga statistiskt signifikanta skillnader i Shannon-Wieners diveristetsindex, vilket tyder på att artdiversiteten 

har hållits på samma nivå i Ålands kustvatten. Ett annat mått på diversitet, nämligen Pielous jämnhetindex 

hade däremot ökat signifikant bland de skyddade stationerna, vilket tyder på att enskilda arternas dominans 

har minskat (PIELOU 1966). Detta kan bero på att abundansen av östersjömusslan och Chironomidae, som 

var en av de mest dominerande arterna 2013, minskade mellan 2013 och 2022 för de skyddade stationerna.  

4.3.5 Östersjömusslans längdfördelning 

I medeltal fanns det lite mindre östersjömusslor i längdklassen 1 mm vid båda de skyddade och exponerade 

stationerna år 2022 jämfört med 2013. Detta kan bero på att proven togs lite senare på sommaren vid några 

stationer år 2022 och att den yngsta åldersklassen av östersjömusslor skulle ha hunnit växa till 2 millimeters 

storlek. Mer sannolikt är nog ändå att året 2022 har varit ett dåligt år för östersjömusslans rekrytering, för 

tätheterna i 1 millimeters längdklass var bara hälften jämfört med 2013. I de större längdklasserna var 

skillnaderna mellan 2013 och 2022 däremot små, och ett dåligt år räcker antagligen inte till att orsaka stora 

förändringar i östersjömusselpopulationen.  

Östersjömusslans längdfördelning mellan 2013 och 2022 varierade mycket mellan stationerna. Största 

negativa förändringen skedde vid stationerna Fish 15, Dånö 2 och Mextra 3. Vid Fish 15 och Mextra 3 där 
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rekryteringen av östersjömusslor var under en tiondedel av vad den var 2013, noterades inga större 

förändringar i hydrografiska förhållanden. Vid Dånö 2 hade antalet östersjömusslor minskat drastiskt i varje 

längdklass och några längdklasser saknades också helt och hållet. Syrehalten 1 m ovanför botten och 

sedimentets organiska halt verkade vara lämpliga för östersjömusslor vid Dånö 2, men sedimentet luktade 

svavelväte då proven togs och under ~ 2 mm djupet var sediment helt svart, vilket indikerar syrebrist. Fast 

östersjömusslor tål tidvis syrebrist rätt så bra åtminstone i låga temperaturer, måste de förflytta sig upp på 

sedimentytan (VILLNÄS et al. 2019) där de är utsatta för predation, vilket kan förklara minskningen i antal 

östersjömusslor i syrefattiga förhållanden.  

Juvenila östersjömusslor drabbas mer av tidvis syrebrist än de vuxna individerna (VILLNÄS et al. 2019) och 

syrebrist kan leda till misslyckad rekrytering och om syrebrist återkommer flera år i rad, kan östersjömusslor 

till slut helt försvinna, såsom det har skett vid Hjortösund, Kuggsund, Bruksviken yttre och Ål Bergö. Vid 

Postafjärden, och Slottsundet saknas ännu flera längdklasser än 2013, vilket tyder på att också där riskerar 

östersjömusslorna försvinna om syreförhållandena inte förbättras. Vid Degersand däremot, där rekrytering 

också har minskat och längdklasser saknas, kan den dåliga framgången av östersjömusslan bero på 

minskad organisk halt av sediment (0,5 % år 2013 och 0,3 % år 2022), och att östersjömusslorna inte har 

tillräckligt med näring.  

Vid några stationer har östersjömusslan också blivit mer framgångsrik. Vid L22 och Prästö, där mycket dålig 

rekrytering rapporterades av CEDERBERG et al. (2015) år 2013, fanns det flera hundra individer i de minsta 

längdklasserna år 2022, vilket tyder på att rekryteringen har varit framgångsrikt redan under flera år. Vid Ål 

Lumparn däremot, där en drastisk minskning av östersjömusslor år 2013 jämfört med 2006 rapporterades 

av CEDERBERG et al. (2015), hade minskningen fortsatt, men där fanns ändå tiotals östersjömusslor per 

kvadratmeter i de minsta längdklasserna.   

4.4 Ekologisk status 
I statusklassificeringen av kustvatten anses nivån god status vara målet, och inga åtgärder behövs om den 

nås. År 2022 tilldelades 33 av de 39 besökta stationerna minst en god ekologisk status. Vid alla de tre 

stationerna som redan 2013 fick sämre än god status, hade statusen sjunkit ytterligare år 2022 (förutom 

Bruksviken yttre som redan 2013 hade lägst möjlig status), vilket är mycket oroväckande.  

BBI-indexet, som tar i beaktande abundansförhållandet mellan sensitiva och toleranta arter och Shannon-

Wieners diversitetsindex, används i att bestämma ekologisk status av bottenfauna. Vid Hjortösund och 

Bruksviken yttre hade S-W minskat jämfört med 2013. Vid Kuggsund hade S-W ökat, men relativ abundans 

av sensitiva arter hade minskat sedan 2013 antagligen på grund av akut syrebrist som observerades vid 

provtagningen. Vid Ål Lumparn hade S-W också ökat jämfört med 2013 och BBI-indexvärdet (0,33) sjunkit 

endast lite under gränsen för god ekologisk status (0,34). Vid Dånö 2, där statusen sjönk från hög till måttlig, 

sjönk också S-W jämfört med 2013 och dessutom förekom inte några väldigt sensitiva arter som påträffades 

där 2013, såsom hissfjällmasken (Bylgides sarsi), vitmärlan (M. affinis) och korvmasken (Halicryptus 
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spinulosus), längre år 2022. Detta kan bero på det dåliga syreförhållandet i sedimentet vid Dånö 2 (se 4.3.5). 

Sedimenttypen var också mycket annorlunda jämfört med 2013. Då den 2013 beskrevs som gyttja, sand 

och växtrester (CEDERBERG et al. 2015), bestod den 2022 av ett ~ 10 cm tjockt löst lager av växtrester 

och gyttja under det. Belastningen av organiskt material har alltså ökat vid Dånö 2 sedan 2013 och orsakat 

syrebrist. Alternativt kan det vara så att bottensedimentet var mycket varierande i området och skillnaderna 

mellan 2013 och 2022 beror på att provtagningens koordinater i denna studie och den från 2013 avviker 

med ungefär 20 m. Vid Ål Bergö, där statusen sjönk två nivåer från god till otillfredsställande från 2013 till 

2022 sjönk S-W och den enda taxan som hör till den mest sensitiva klassen och som påträffades där 2013, 

musselkräftorna (Ostracoda), hade försvunnit från Ål Bergö 2022. Vid denna station berodde minskningen 

i ekologisk status också antagligen på syrebrist, som inte rådde då bottenfaunaproven togs, men som har 

beskrivits av CEDERBERG et al. (2021) som ett årligt fenomen vid Ål Bergö. Ekologisk status vid Ål Bergö 

steg från otillfredsställande år 2006 till god år 2013, men CEDERBERG et al. (2015) förutsåg redan då att 

om syrebrist förekommer återkommande vid Ål Bergö, kommer den ekologiska statusen att återigen 

försämras. Däremot vid Dånö 4, där den ekologiska statusen steg från otillfredsställande år 2006 till god år 

2013 (CEDERBERG et al. 2015), har den goda nivån bibehållits 2022. Av alla stationer som har besökts 

2006 (NYGÅRD 2007), 2013 (CEDERBERG et al. 2015) och 2022 har endast Långnäs hållit den bästa, 

höga ekologiska statusen hela tiden.  

5 Framtida studier  

Med tanke på den intensifierande klimatförändringens och nyligen påträffade arternas (t.ex. L. xeprovala) 

effekter på bottenfaunasamhällen, bör den vetenskapliga uppföljningen av bottenfauna i Ålands kustvatten 

fortsätta, gärna med tätare intervall än c. vart tionde år. 

De största förslagen för framtida studier gäller bottenfaunaprovtagningens metodik. Material och metoder -

avsnittet har varit bristfällig i de tidigare studierna om bottenfaunasamhället (NORKKO & BONSDORF 1994, 

PERUS et al. 2001, NYGÅRD 2007 och CEDERBERG et al. 2015) i fråga om hur sedimentsampel för 

organiska haltens analys har gjorts, hur sedimenttyp har bestämts, vilka arter har räknats med som 

bottenfauna och vilken taxonomisk nivå som används i artbestämning. I framtida studier rekommenderas 

därför att noggrannheten i artbestämning samt arterna som räknas med följer beskrivningen i kapitel 2.2.3. 

De ställvis stora skillnaderna i sedimentets organiska halt mellan 2013 och 2022 kan också ha med den 

icke-standardiserade metodiken att göra, för sedimentets organiska halt ökar med djupet i sedimentet 

(JILBERT 2021). I den här studien togs provet för organiskt material från ytsediment, ~ 1–3 cm djup med 

sked, men djupet har inte specificerats i de tidigare studierna. I framtiden rekommenderas det att 

sedimentprov skulle tas från ungefär det översta 1 cm av sediment, för då skulle djupet vara likadan för 

varje station, eftersom det kan vara svårt att få mera än 1 cm av sediment med Ekman-Birge bottenhämtare 

på sandbottnar. Dessutom rekommenderas det att i framtiden skulle sedimentets organiska halt analyseras 
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från minst två replikat, även om de skulle vara från samma Ekman-hugg, för sedimenttyp kan variera även 

inom en liten yta och inverkan av vägningsfel på den slutliga beräkningen av organisk halt skulle också 

minimeras om flera replikat användes.  

CEDERBERG et al. (2015) föreslog att man borde jämna ut skillnaderna i antal skyddade och exponerade 

stationer i kommande uppföljningsstudier. Skillnaderna skulle kunna jämnas ut genom att t.ex. slopa några 

exponerade stationer. Utgående från denna och tidigare studier skulle man kunna sluta ta bottenfaunaprov 

åtminstone från Korpskär och Ål Äppelö, för inga större förändringar i östersjömusslans längdfördelning, 

artsammansättning baserad på MDS-analys, ekologiskt status, sedimentets organiska halt eller 

diversitetsindex har skett där sedan 2006. Även Salflyttan skulle kunna slopas även om östersjömusslans 

rekrytering var lite sämre år 2022 jämfört med 2013. Dessutom ligger åtminstone Ål Äppelö och Saltflyttan 

ganska nära andra stationer, så den rumsliga omfattningen av bottenfaunaundersökningen skulle inte 

nämnvärt försämras. Ifall ytterligare minskning av exponerade stationer skulle behövas, kan närliggande 

stationer som uppvisar likadana trender, eller stationer med inga eller ringa förändringar vara tänkbara 

kandidater att slopa. Det är naturligtvis också viktigt att studera stationer där inga större förändringar sker i 

bottenfaunasamhället för att förstå varför vissa ställen är mer resistenta mot förändringar, men att minska 

antalet stationer som är med i denna uppföljning har också andra fördelar. Om denna uppföljningsstudie 

utförs med samma arbetstimantal i framtiden, skulle man kunna prioritera analysering av alla fem replikat 

över ett stort antal stationer, för t.ex. antalet observerad taxa beror starkt på antalet replikat (STARK 1993), 

och den relativa skillnaden i artantalet i ett system med låg diversitet såsom Östersjön är stor även om bara 

en art skulle tillkomma om två ytterligare replikat analyserades. Dessutom skulle ett mindre antal stationer 

innebära snabbare provtagning och bättre jämförbara biomassaestimat då prov inte skulle tas under den 

största rekryteringsperioden av bottenfauna i mitten av sommaren. Samtidigt kunde intervallet mellan 

undersökningsåren ses över. CEDERBERG et al. (2015) betonar att variationen mellan stationer är stor och 

går lätt förlorade om sammanvägda bedömningar görs för större områden, men information om inte-så-

drastiska förändringar går lätt förlorad också om antalet stationer i en uppföljning är för stor, och t.ex. 

stationerna Korpskär och Saltflyttan nämns inte i alls i brödtexten av CEDERBERG et al. (2015). Därför 

rekommenderas att stationerna Korpskär, Saltflyttan och Ål Äppelö inte tas med i framtida undersökningar 

och att antalet exponerade stationer skulle ytterligare minskas för att jämna ut antalet exponerade och 

skyddade stationer. 

I framtiden rekommenderas också att möjligheten att använda en annan, mer anpassad bottenhämtare för 

sandbottnar, t. ex. Haps corer, skulle utredas.   
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6 Konklusioner 

• En ny invasiv flerborstmaskar Laonome xeprovala har spridit sig till Åland och den påträffades vid 

fyra stationer 2022. L. xeprovala har potential att sprida sig till ytterligare lämpliga ställen och 

tätheterna kan öka i framtiden. Den nya artens inverkan på bottenfaunasamhällen är ännu okänd. 

• De vanligaste förekommande bottenfaunataxa 2022 var Marenzelleria spp., musselkräftor 

(Ostracoda) och östersjömussla (Macoma balthica) som också i tidigare studier var vanliga.  

• Östersjömusslans (M. balthica) rekrytering år 2022 var sämre än 2013, men skillnader mellan 

stationerna var stora, och t.ex. vid L22 och Prästö, där de minsta längdklasserna fattades helt och 

hållet 2013, verkade rekryteringen ha varit framgångsrikt redan under flera år. 

Östersjömusselpopulationen begränsas mest av syrebrist vid mest eutrofierade stationer, men brist 

på näring kan också begränsa populationstäthet vid exponerade stationer med låg organiskt halt i 

sedimentet.  

• Sex stationer tilldelades sämre än god ekologisk status år 2022, och vid alla stationer som redan 

2013 hade sämre än god status, sjönk statusen ytterligare. Försämringen i ekologisk status berodde 

antagligen på minskning av diversitet och eutrofieringskänsliga arter på grund av syrebrist.  

• De största negativa förändringar mellan 2013 och 2022 skedde vid Dånö 2 och Ål Bergö där 

ekologisk status sjönk två nivåer, samt vid Slottsundet och Postafjärden där ännu flera 

östersjömusslans längdklasser saknades jämfört med 2013. Vid Kuggsund minskade 

bottenfaunans diversitet och jämnhet drastiskt och vid Ål Dånö noterades syrebrist för första 

gången. Inga större förändringar hade däremot skett vid Korpskär, Saltflyttan och Ål Äppelö, och 

dessa stationer rekommenderas att tas bort från uppföljningen i framtiden för att jämna ut antalet 

skyddade och exponerade stationer. 

• I framtida studier rekommenderas det att nivån som används i artbestämning samt protokollet för 

sedimentprovtagning följer beskrivningar i kapitel 2.2.3 och 5.   
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