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Kan insamlade miljödata utnyttjas effektivare för att förstå 

”diffusa” eller oförutsedda miljöförändringar?

I denna studie försöker vi utforma och testa en arbetsgång för att:

 tydliggöra hur miljön i Östersjön förändrats i tid och rum de senaste decennierna

 undersöka om trofiska relationer (födoväven) tillsammans med hydrografiska data kan 

ge en bättre förståelse av viktiga förändringar hos djur- och växtpopulationer

Studien baseras huvudsakligen på bearbetning och tolkning av allmänt tillgängliga 

miljöövervakningsdata från Egentliga Östersjön och Bottniska viken



Vitmärlan i Bottniska viken kollapsade

kring sekelskiftet

Vid Öreälvens 
mynning:
N Kvarkens 
inre vatten

Vid 
Gideälvens
mynning:
N Kvarkens 
inre vatten



Statistiska analyser av vitmärlans individtäthet visar
var förändringen 1992-2010 är statistiskt säkerställd

Mann-Kendalltester for monoton trend (dubbelsidiga tester)

Variabel Vattentyp Antal 
årsdata

p-värde Signifikans

Monoporeia_density 7a_Skane 8 1 .
Monoporeia_density 7b_Skane 52 0.1859 .
Monoporeia_density 8a_Blekinge_skarg_Kalmars_inre 263 0.2614 .
Monoporeia_density 8b_Blekinge_skarg_Kalmars_inre 194 0.1303 .
Monoporeia_density 9a_Blekinge_skarg_Kalmars_yttr 24 0.2286 .
Monoporeia_density 9b_Blekinge_skarg_Kalmars_yttr 165 0.8133 .
Monoporeia_density 10a_Oland_och_Gotland 4 0.7509 .
Monoporeia_density 10b_Oland_och_Gotland 8 1 .
Monoporeia_density 12nb_Osterg_Stockh_skargard 154 0.8769 .
Monoporeia_density 12s_Ostergotland_skargard 134 0.7412 .
Monoporeia_density 14_Ostergotland_yttre 387 1 .
Monoporeia_density 15a_Stockholm_skargard_yttre 4 1 .
Monoporeia_density 16a_S_Bottenhavet_inre 51 0.2202 .
Monoporeia_density 16b_S_Bottenhavet_inre 358 0.0011 .
Monoporeia_density 17b_S_Bottenhavet_yttre 123 0.5248 .
Monoporeia_density 18_N_Bottenh_H_kusten_inre 289 0.0001 .
Monoporeia_density 19_N_Bottenh_H_kusten_yttre 253 0.0005 .
Monoporeia_density 20_N_Kvarken_inre 347 0.0006 .
Monoporeia_density 21_N_Kvarken_yttre 259 0.0001 .
Monoporeia_density 22_N_Bottenviken_inre 720 0 .
Monoporeia_density 23_N_Bottenviken_yttre 266 0.0001 .

Bottenviken

Bottenhavet



Halten färgat material har ökat

i Bottniska vikens skogsälvar

Töre älvGide älv
(Gideåbacka)

RickleånÖre älv
(Torrböle)



Extrem belastning 
av färgat material 
från skogsälvarna 
kring sekelskiftet



Vikt vid ålder 

för strömming i 

Bottniska viken



Gråsälen har blivit
magrare



Kedjeindex kan tydliggöra trender 
Tidigare
regional
över-
vakning

Nuvarande 
nationell 
över-
vakning Index för antalet häckande 

ejderhonor i Östergötlands 
skärgård



Index för häckande ejder

i Norra Egentliga Östersjöns kustvatten 

Stockholms yttre skärgårdStockholms inre skärgård
och Östergötlands skärgård



Havsörnen har 

återhämtat sig

Data från AB-län

Naturhistoriska riksmuseet
Målning av Bruno Liljefors, 1924



Blåmusslan 

har blivit mindre

Data från Krabbfjärden, 

Norra Egentliga Östersjön
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Fyllda symboler: aktuellt tidsintervall
Svarta ringar: övriga tidsintervall



Klimat
Markanvändning
Vattenreglering Eutrofiering

Högre
bakterieproduktion
(fler cyanobakterier

färre kiselalger)

Förändrad produktion av
växtplankton på grund av
högre temperatur, minskade
halter av näringsämnen och
högre halter av DOC

Lägre produktion/ reproduktion av
Mytilus, Monoporeia, Pontoporeia 

Obalans i tillgången av
fria fettsyror (FFA)

Näringsbrist på flera
trofinivåer i
ekosystemet

Lägre tillväxt och näringsinnehåll I 
strömming och skarpsill, lägre

predation från torsk

Lägre tillväxt, sämre hälsostatus och
minskad reproduktion hos lax

Fisket av sill och strömming påverkar
beståndens storlek och deras
relative styrka i ekosystemet

Lägre tillväxt och försämrad hälsostatus
hos torsk, ökade parasitangrepp

Lägre överlevnad och reproduktion
av ejder

Minskad späcktjocklek och sämre
kondition hos gråsäl

Finns det stöd för 

modellen från 

Hanöbuktsprojektet?



Generella slutsatser

 Östersjöns ekosystem är labilt och förändringar i näringsväven går som en röd tråd 

genom många observerade förändringar i djur- och växtpopulationerna

 Systematiska analyser av olika variablers förändring i tid och rum ger en god grund för 

att pröva olika hypoteser om orsakerna till observerade förändringar

 Delvis nya statistiska metoder ger ökade möjligheter att överblicka och tolka 

miljöövervakningens alla data
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