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SAMMANFATTNING
I Art- och habitatdirektivet (92/43/EEC) listas arter och naturtyper som anses skyddsvärda i ett
europeiskt perspektiv. Enligt direktivet ska EU:s medlemsstater vart sjätte år redovisa tillståndet
för de listade arterna och naturtyperna samt vilka åtgärder man vidtagit och hur dessa har påverkat
arterna och naturtyperna. Vid den återkommande bedömningen av tillståndet för naturtypernas
struktur och funktion ingår bedömningar av aktuella förhållanden gällande så kallade typiska arter
vilka är specifikt utpekade för respektive naturtyp.
I denna rapport har vi sammanställt befintlig kunskap om de av Sverige utpekade typiska arterna
för naturtypen sublittorala sandbankar (naturtyp 1110) och dessa arters känslighet mot olika typer
av mänsklig påverkan.
Följande 14 påverkansfaktorer valdes ut och de typiska arternas känslighet för dessa bedömdes:
•

Övergödning - näringsämnen (kväve och fosfor)

•

Övergödning - syrebrist

•

Övergödning - minskat siktdjup

•

Klimatförändring - ökad temperatur

•

Klimatförändring - minskad salthalt

•

Fysisk påverkan - habitatförlust

•

Fysisk påverkan - sedimentation/grumling/morfologisk påverkan

•

Fysisk påverkan – bottentrålning

•

Buller

•

Miljögifter – oljeutsläpp

•

Miljögifter - kumulativ belastning, metaller och organiska metallföreningar

•

Miljögifter - kumulativ belastning, organiska föroreningar

•

Invasiva främmande arter

•

Fiske, fångst och bifångst.

Bedömningen har utgått ifrån en bred litteratursökning från nationella och internationellt
publicerade studier och rapporter om de typiska arterna. Sammanställningen redovisas även i en
exceltabell (Bilaga B2).
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1. BAKGRUND OCH INTRODUKTION
1.1.

Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEC) är ett EU-direktiv med syftet att säkerställa den biologiska
mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. I direktivet listas arter och
naturtyper som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv och som ska ha en så kallad gynnsam
bevarandestatus. I Sverige förekommer drygt 160 arter och ca 90 naturtyper som är listade i artoch habitatdirektivet. Enligt direktivets artikel 17 ska EU:s medlemsstater vart sjätte år redovisa
tillståndet för de listade arterna och naturtyperna samt vilka åtgärder man vidtagit och hur dessa
har påverkat arterna och naturtyperna. Den senaste rapporteringen gjordes i april 2019 och
redovisar förhållanden och status för perioden 2013–2018. Den övergripande bedömningen av
bevarandestatus för respektive art och naturtyp sker i en tregradig skala: gynnsam (FV eller ”grön”),
ogynnsam (U1, ”gul”) och dålig (U2, ”röd”). Arter och naturtyper rapporteras för direktivet per
biogeografisk region som arten eller naturtypen förekommer i. Sverige har fem regioner: tre
terrestra och två marina (marin baltisk och marin atlantisk region). Bedömningarna för
naturtyperna inkluderar naturtypernas area, utbredning samt struktur och funktion (kvalitet).
Bedömningen av status för naturtypernas struktur och funktion bedöms tillsammans där struktur
avser naturtypernas fysiska struktur och förmåga att utgöra livsmiljöer för arter (och inte
samhällsstrukturen av arter eller ekosystemet) och funktion de relevanta ekologiska processer som
sker på varierande temporala och rumsliga skalor. Bedömningen av naturtypernas struktur och
funktion ska göras genom bevarandestatus och förhållanden för så kallade typiska arter i
naturtyperna. Vilka arter som används för uppföljning bestäms av respektive medlemsstat i EU
utifrån nationella förutsättningar med hjälp av vägledningsdokument från EU (DG Environment
2013; 2017). De arter som är typiska arter för en viss naturtyp skiljer sig kraftigt mellan
medlemsstater, både vilka specifika arter det är samt hur många det är. För Sverige har
Naturvårdsverket i samarbete med Artdatabanken tagit fram kriterier för typiska arter (Aronsson
2008), vilka har varit vägledande vid det svenska utpekandet av typiska arter, även om det i dagsläget
saknas en strukturerad metodik för bedömning av struktur och funktion för alla marina naturtyper.
Enligt kriterierna från Artdatabanken ska de typiska arterna ska ha en väl belagd koppling till den
naturtyp som ska bedömas och till dess kvalitet och de är tänkta att användas i
uppföljningssammanhang som indikatorer för att skötseln eller andra viktiga ekologiska funktioner
är gynnsamma för bevarandestatusen av naturtypen. Listan på svenska typiska arter var framtagen
för att utgöras av indikatorarter som reagerar relativt snabbt på någon av de i
uppföljningssammanhang viktiga ekologiska parametrarna i habitatet och ska reagera på
förändringar i en specificerad funktion eller struktur som man var intresserad av att följa upp.
Arterna var utvalda för att vara relativt ovanliga men ändå så allmänna att de finns i de flesta objekt
med habitatet och en målsättning är att de typiska arterna ska gå att följa upp icke-destruktivt och
de ska vara lätta att identifiera utan behov av expertkompetens. Den långa listan på önskade
kriterier för typiska arter har dock inte uppfyllts för de marina naturtyperna på grund av data- och
kunskapsbrist samt ett stort antal kriterier.
För alla naturtyper finns även en lista över så kallade karaktäristiska arter vilka är representativt
förekommande i naturtypen och underlättar bedömningen att man vid en inventering befinner sig
i en viss naturtyp. För att bestämma vilka arter som är karaktäristiska arter finns tydligare
vägledning från EU med föreslagna arter (DG Environment 2013), till skillnad från typiska arter
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där urvalet är mer fritt för respektive medlemsland. Dock finns exempel på bedömningssystem för
terrestra naturtyper med typiska arter som lyfts fram som ”best practice” av EU kommissionen.
Justeringar av vilka arter som utgör typiska arter för naturtyper i Sverige har gjorts i samband med
de artikel 17-rapporteringar som görs vart 6:e år. För detta projekt var utgångspunkten listan över
typiska arter som Artdatabanken använt vid bedömningarna inför rapporteringen 2019 och skiljer
sig därför något från de som beskrivs i Naturvårdsverkets vägledning för naturtypen
(Naturvårdsverket, 2011).
Denna rapport syftar till att sammanställa kunskap om de arter som vid rapporteringen 2019 för
naturtypen sublittorala sandbankar (1110) angetts som typiska arter (se Tabell 1) och dessa arters
känslighet mot olika typer av mänsklig påverkan. Metodiken har stämts av löpande under projektets
gång (januari-april 2019) med Havs- och vattenmyndigheten.
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1.2.

Typiska och karaktäristiska arter för sublittorala sandbankar

Tabell 1. Lista över karaktäristiska (K-art) och typiska arter i marin baltisk region (T-MBAL) och marin atlantisk region (T-MATL) samt deras TaxonID (Svensk taxonomisk databas). Svenska namn inom
parentes är inte rekommenderade enligt Svensk taxonomisk databas.

Artgrupp/Vetenskapligt namn
Mjukbottenvegetation
Ruppia maritima
Ruppia spiralis
Stuckenia filiformis
Stuckenia pectinata
Zannichellia major
Zannichellia palustris
Zostera noltii
Zostera marina
Chara aspera
Chara baltica
Chara canescens
Chara globularis
Chara tomentosa
Tolypella nidifica
Chorda filum
Monostroma balticum
Sjöfåglar
Clangula hyemalis (vinter)
Gavia arctica (vinter)

Svenskt namn

TaxonID

Organismgrupp

hårnating
skruvnating
Trådnate
borstnate
Storsärv
hårsärv
dvärgbandtång
bandtång
borststräfse
grönsträfse
hårsträfse
skörsträfse
rödsträfse
havsrufse
sudare
östersjösallat

219604
219603
219588
219594
223535
219614
1683
219616
225236
322
325
225244
334
1566
232750
232842

Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kransalger
Kransalger
Kransalger
Kransalger
Kransalger
Kransalger
Brunalger
Grönalger

alfågel
storlom

102108
100062

Fåglar
Fåglar

K-art

1
1
1
1
1

1

1

T-MBAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

T-MATL

1
1
1
1

1
1
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Gavia stellata (vinter)
Melanitta fusca (vinter och sommar)
Melanitta nigra (vinter)
Somateria mollissima
Fiskar
Anguilla anguilla
Callionymus maculatus
Clupea harengus
Cyclopterus lumpus
Gadus morhua
Nerophis ophidion
Perca fluviatilis
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Scophthalmus maximus
Scophthalmus rhombus
Sprattus sprattus
Spinachia spinachia
Syngnathus typhle
Zoarces viviparus
Branchiostoma lanceolatum
Ryggradslösa djur
Astropecten irregularis
Brissopsis lyrifera
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smålom
svärta
sjöorre
ejder

100063
102109
102936
102935

Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar

ål
randig sjökock
sill/strömming
sjurygg
torsk
mindre havsnål
abborre
skrubbskädda
rödspätta
lerstubb
sandstubb
piggvar
slätvar
skarpsill
tångspigg
tångsnälla
tånglake
lansettfisk

206063
206075
206089
206113
206142
206275
206198
206209
206211
206162
206163
206247
206248
206091
206153
206278
206293
232195

Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Benfiskar
Lansettfiskar

kamsjöstjärna
lyrsjöborre

217678
217719

Tagghudingar
Tagghudingar

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

Echinocyamus pusillus
Psammechinus miliaris
Spatangus purpureus
Acanthocardia echinata
Cerastoderma edule
Cerastoderma glaucum
Chamelea striatula
Limecola balthica
Mya arenaria
Tritia nitida (tid. Nassarius nitidus)
Pecten maximus
Spisula elliptica
Crangon crangon
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Saduria entomon
Sagartiogeton viduatus
Virgularia mirabilis
Hediste diversicolor

dvärgsjöborre
tångsjöborre
purpursjömus
(tagghjärtmussla)
(vanlig hjärtmussla)
(nordlig
östersjöhjärtmussla)
finräfflad venusmussla
östersjömussla
(sandmussla)
stor nätsnäcka
stor kammussla
(elliptisk fiskmussla)
hästräka (sandräka)
långfingrad tångräka
kortfingrad tångräka
(skorv)
(ålgräsros)
(lilla piprensaren)
bakborstig rovmask

217713
217717
217724
218257
218258
218259

Tagghudingar
Tagghudingar
Tagghudingar
Musslor
Musslor
Musslor

218354
106766
218290
250051
218397
218281
217806
217812
217813
101726
217871
217844
227000

Musslor
Musslor
Musslor
Musslor
Musslor
Musslor
Kräftdjur
Kräftdjur
Kräftdjur
Kräftdjur
Nässeldjur
Nässeldjur
Havsborstmaskar

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
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1.3.

Korta beskrivningar av typiska arter för sublittorala sandbankar

Mjukbottenvegetation
Hårnating (Ruppia maritima) är en ganska vanlig flerårig ört som främst växer på dybottnar i
grunda, lugna havsvikar i Egentliga Östersjön. Den är dock mycket sällsynt längre norrut och det
nordligaste dokumenterade fyndet av arten i Sverige är från Västerbotten.
Skruvnating (Ruppia spiralis, vanligare accepterad syn. Ruppia cirrhosa) är en späd flerårig ört.
Stjälken är smal och nedliggande vid basen. Bladen är trådsmala och trubbiga med upptill finsågad
kant, vid basen har de långa bladslidor men saknar snärp. Blommorna sitter i flocklika samlingar
på upp till flera decimeter långa, skruvlikt spiralvridna, utskjutande skaft. Skruvnating är mycket lik
hårnating (R. maritima), vilken har vassare bladspets samt blomsamlingar på ganska korta raka skaft.
och arterna förväxlas ofta (Länsstyrelsen, 2008)
Trådnate (Stuckenia filiformis) är ganska vanlig i söt- och brackvatten på sand- och grusbottnar i
näringsrikt, grunt och klart vatten. Den är flerårig, stjälken är plattad och ofta ganska kort, upp till
0,5 m och sparsamt grenig. Bladen är tunna med trubbig spets, 5–10 cm långa. Trådnate
kännetecknas av smala rundtrubbiga blad och utdragna glesa blomax i jämförelse med borstnate
vilken har tätare blomax och spetsiga blad men arterna kan ibland förväxlas (Länsstyrelsen 2008).
Borstnate (Stuckenia pectinata) är en söt- och brackvattensart som är vanlig på sand- och dybottnar
i näringsrikt vatten. Den förekommer i sjöar, åar och havsvikar och är allmän i hela Östersjön.
Arten liknar också hårnating och skruvnating men har till skillnad från dessa blommor i ax och hela
blad med både bladslidor och snärp. Den blir också betydligt högre än natingarna, så
förväxlingsrisken gäller endast låga exemplar av borstnate. Arten är en mycket viktig föda för fåglar,
speciellt de näringsrika rotknölarna.
Storsärv (Zannichellia major) är en art som endast erkänns till viss del inom Sverige och Finland.
Internationell taxonomi, samt många svenska floror betecknar arten som Zannichellia palustris var.
major eller Zannichellia palustris (hårsärv). Eftersom antalet studier där arten Zannichellia major
omnämns är begränsat så har vi valt att betrakta Z. major som en underart i denna rapport, enligt
internationell och nyare nationell taxonomi. Z. major har dessutom rapporterats i en begränsad
omfattning till nationella datavärdar de senaste åren i jämförelse med Z palustris, vilket kan vara ett
tecken på att inventerare följer internationell taxonomi i större utsträckning än tidigare och
behandlar dessa som en art (van Vierssen 1982a). Endast frönas längd och form är ett säkert
bestämningstecken, vilken dock varierar mellan olika områden (Van Vierssen, W. 1982b) vilket gör
bestämning till varieteten major svår att genomföra även om den anses ha bredare blad än de övriga
varieteterna.
Hårsärv (Zannichellia palustris) är vanlig i salt- eller brackvatten och förekommer i hela Östersjön i
tre variteter: småsärv, skaftsärv och storsärv. Den växer framförallt på sand, ler och dybottnar i
skyddade lägen och har tunna, vita krypande jordstammar med en tydlig ledknut mitt emellan de
gröna stjälkarna. Bladen är smala och sitter tre och tre i kransar eller motsatt varandra på stjälkarna
med hinnartade bladslidorna. Hårsärv känns lättast igen när den har frukter då dessa sitter i grupper
om 3–4 i bladvecken.

Dvärgbandtång (Zostera noltii) är en liten växt med krypande brunaktig jordstam och runda
stjälkar. Bladen är ca en millimeter breda, matt grågröna, urnupna i spetsen och maximalt ca två
decimeter långa. Dvärgbandtång växer på grunt djup och blommar i juni-juli.
Bandtång (Zostera marina) har en krypande brunaktig jordstam likt dvärgbandtång men har plattade
stjälkar och bladen kan bli upp till en meter långa, är blankgröna och rundtrubbiga i spetsen. Arten
lever på mjukbottnar vid våra kuster och kan bilda vidsträckta undervattensängar. I dess norra
utbredningsområde kring Ålands hav förökar sig bandtång framförallt vegetativt.
Borststräfse (Chara aspera) är den vanligaste kransalgen i Östersjön och är allmänt förekommande
i hela Östersjön. Kransalger är en egen organismgrupp som är separerad från kärlväxter och alger.
Många kransalger är svåridentifierade och det är först under de senare åren som taxonomin utretts
någorlunda väl med hjälp av genetiska metoder. Gruppen innehåller flera arter som kraftigt varierar
sitt växtsätt beroende på lokala förhållanden (fenotypisk plasticitet) och flera arter som tidigare har
identifierats morfologiskt har visat sig tillhöra samma art eller genetiskt mycket lika ”artkluster”.
Borststräfse tillhör ett sådant artkluster med flera arter som förekommer söderut i Europa. Många
kransalger förekommer huvudsakligen i sötvatten och är variabla i salt- och brackvatten, speciellt
vid gränsen av sina utbredningsmiljöer. Kransalger kan förutom att spridas med strömmar
transporteras långa sträckor med fåglar och fiskar genom sina oosporer (motsvarar ”frön” eller
sporer). Borststräfse är kortvuxen, grön och känns lättast igen på sina vita övervintringskroppar
(bulbiller). Borststräfse kan övervintra både med oosporer och med bulbiller. Arten är relativt tålig
mot exponerade förhållanden och tål att torrläggas kortare tider vilket ger den en viss
konkurrensfördel i grunda, strandnära områden.
Grönsträfse (Chara baltica) är en relativt vanlig brackvattensart som förekommer längs hela den
svenska Östersjökusten. Arten förekommer vanligast i skyddade miljöer men även på mer
exponerade platser, huvudsakligen på någon meters djup men ibland ned mot 3–5 m. Grönsträfse
ingår i ett artkomplex och är ofta omöjlig att skilja från mellansträfse (C. intermedia) och små
exemplar kan förväxlas med borststräfse.
Hårsträfse (Chara canescens) är som sitt namn antyder väldigt hårig och lätt att känna igen men
förväxlas ibland med C. aspera eller C. horrida. Den förekommer uteslutande i bräckt vatten och är
relativt vanlig i Östersjön. Hårsträfse växer i skyddade till något exponerade bottnar med dy eller
sand och tål att torrläggas kortare tider.
Skörsträfse (Chara globularis) är en kransalg som huvudsakligen förekommer i sötvatten men även
i bräckt vatten och förekommer relativt allmänt i hela Östersjön. Skörsträfse tillhör ett artkomplex
och förväxlas mycket lätt med flera andra sträfsen.
Rödsträfse (Chara tomentosa) är som namnet antyder rödaktig och luktar starkt. Den kan bli relativt
stor och är vanlig i Sverige och förekommer i både sött och bräckt vatten. Den finns längs med
Östersjökusten från Blekinge till Västerbotten. I Östersjön förekommer den framförallt i skyddade
miljöer på mjuka sediment. Mogna oosporer förekommer sällan i Sverige och arten sprids därför
huvudsakligen vegetativt här. Det innebär att den har svårt att spridas till nya områden samt att
komma tillbaka om den har försvunnit.
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Havsrufse (Tolypella nidifica) en kortvuxen kransalg som förekommer i bräckt och marint vatten.
Släktet känns igen på att grenarna bildar karaktäristiska (rufsiga) tofsar. Den är en av de vanligast
förekommande kransalgerna i hela Östersjöområdet och finns längs hela den svenska
Östersjökusten. Förekomster kan variera mycket från år till år på grund av att T. nidifica är ettårig
och endast övervintrar i form av oosporer. Det är känt att havsrufse har en växtperiod som kan
sluta väldigt tidigt i Stockholms skärgård, speciellt när den växer grundare och kan därför på en del
platser endast inventeras till juni-juli (Schubert & Blindow 2004).
Sudare (Chorda filum) är en långsmal ettårig brunalg som liknar kolasnören. Sudare sitter fast på
hårda substrat som stenar, musselskal eller ibland andra alger. Sudare förekommer i det fastsittande
livsstadiet under sommaren och övervintrar i ett mikroskopiskt livsstadium. Unga sudare är täckta
av massor med ofärgade hår, som försvinner när de åldras.
Östersjösallat (Monostroma balticum) är en grönalg som liknar sin släkting strutsallad men blir
betydligt större. Östersjösallat växer ofta grunt och lösliggande på bottnen i skyddade miljöer.
Ibland bildar den stora mattor som täcker bottnen

Sjöfåglar
Alfågel (Clangula hyemalis) (övervintrande population) är en dykand som känns igen på sina
helmörka vingar och den lilla storleken (ca 40–50 cm). Hannarna har tydligt förlängda stjärtspröt
under en del av året. Den största delen av det europeiska beståndet övervintrar i Egentliga
Östersjön och till en betydande andel vid utsjöbankarna kring Gotland, speciellt under isrika
vintrar. Vid utsjöbankarna äter de framförallt stora mängder blåmusslor men också kräftdjur och
snäckor. Populationen är starkt hotad både på grund av historiska oljeutsläpp och bifångst i fisknät.
Populationen har fortsatt minska trots minskat antal bifångster och oljeutsläpp, varpå ytterligare
klimatförändringsrelaterade faktorer har misstänkts vara avgörande. Framförallt misstänker man
att förändringar i näringsväven (rovdjur-bytesdjurscykler) skett i de huvudsakliga
häckningsområdena på den arktiska tundran, samt att kvaliteten på blåmusslors näringsinnehåll kan
ha försämrats i Östersjön på grund av ökade vintertemperaturer i vattnet.
Storlom (Gavia arctica) (övervintrande population) är en relativt stor fågel som väger mellan ca 1–
3 kg, beroende på kön och årstid. Storlom äter huvudsakligen fisk av blandade arter varierande på
tillgång. Storlom övervintrar till största delen till havs, både i Sverige och längre bort vid Medelhavet
och Svarta havet. Den påträffas normalt på djupare vatten och längre ut från land än smålom under
övervintringsperioden.
Smålom (Gavia stellata) (övervintrande population) är som namnet antyder mindre än storlom och
väger ca 1–2 kg. Smålom äter huvudsakligen fisk, exempelvis småvuxen laxfisk och mört. Smålom
är en av de mer långlivade svenska fåglarna och kan bli ca 20 år gamla. Smålom från svenska
populationer övervintrar nästan uteslutande till havs, huvudsakligen i Skagerack, Kattegatt och
Nordsjön, oftast i områden grundare än 30 m djup.
Svärta (Melanitta fusca) är en dykand som är relativt grovt byggd och är lätt att känna igen i flykt
genom dess kritvita armpennor som kontrasterar väl mot den i övrigt mörka fjäderdräkten. Födan
består huvudsakligen av mollusker och kräftdjur. Svärtan häckar längs ostkusten från Skåne till
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Norrbotten samt vid insjöar i delar av Norrland. Östersjöbeståndet upprätthålls genom ett inflöde
av svärtor från andra bestånd och svärtor övervintrar huvudsakligen vid grunda havsområden i
södra Östersjön.
Sjöorre (Melanitta nigra) (övervintrande population) är en medelstor och kompakt dykand. Den
häckar vid insjöar och övervintrar i havsområden, inklusive Östersjön och Nordsjön. Födan består
huvudsakligen av blöt- och kräftdjur men den äter också insekter och små fiskar.
Ejder (Somateria mollissima) är den största dykanden i Sverige och väger ca 1,5–2,5 kg. Ejdern har
en stark anknytning till kustområden och häckar längs hela Sveriges kust och i samtliga
skärgårdsområden, företrädesvis på öar. Födan består huvudsakligen av musslor, framförallt
blåmusslor, men även kräftdjur och enstaka fiskar ingår i födan. Ejdern har haft en stark
populationstillväxt fram till 1990-talets mitt men har efter det minskat kraftigt. Den omfattande
beståndsminskningen sedan mitten av 1990-talet beror sannolikt på flera samverkande faktorer och
inkluderar sannolikt ökad predation från havsörn och mink samt minskad tillgång eller kvalitet på
blåmusslor.

Fiskar
Ål (Anguilla anguilla) har en livscykel som innefattar flera stadier, från leptocephaluslarv till glasål,
gulål och sedermera silverål. Arten är vandrande och färdas från Sargassohavet som larver
(leptocephalus) och de kan ta sig fram på land vid fuktiga förhållanden. Gulål förekommer i svenska
sötvatten samt på Västkusten och i Östersjön. Dess föda består bl.a. av småfiskar, kräftdjur och
blötdjur, även stora djur som den kan slita loss stycken från. Ålen gömmer sig dagtid, gärna
nedgrävd i mjukbotten, och är nattaktiv. I Sverige hotas den främst av överfiske, vandringshinder
samt en parasitisk rundmask (Anguillocola crassus) som kommit till Sverige med ålar från Asien. Ålen
är rödlistad som akut hotad (rödlistan 2015).
Sill eller strömming (Clupea harengus) är en pelagisk stimfisk som främst lever på kräftdjur, men
även viss småfisk. Arten migrerar djupmässigt från ytnära djup under nattetid ned till 200 m under
dagtid och den gör även säsongsmässig vandring mellan lekområden, näringsområden och
övervintringsområden. Arten har olika lekvanor beroende på område, men generellt leker sillen i
Östersjön om våren och sillen i Nordsjön om hösten. Sand-, sten- eller grusbottnar utgör sillens
leksubstrat. Arten är allmän längs Sveriges kust.
Sjurygg (Cyclopterus lumpus) är en marin art som förekommer på Västkusten och i Östersjön upp
till Bottenviken. Den är bottenlevande och förekommer ner till 400 m djup. Födan består främst
av maneter och kammaneter men även av småfisk och bottenlevande djur som havsborstmaskar
och kräftdjur. Leken sker i februari-maj och äggen fästs på klippor, där hanen suger sig fast med
sin sugskål och vaktar dem. Rommen säljs som stenbitsrom och är den främsta anledningen till att
arten fiskas.
Torsk (Gadus morhua) är en marin art som även trivs i Östersjöns brackvatten. Arten lever nära
botten och kan förekomma ner till 600 m djup. Torsken är en rovfisk och födan fångas både
pelagiskt och på botten och består av fiskar, inklusive artfränder, och ryggradslösa djur. Leken sker
om sommaren i Östersjön och under vintern och våren i Västerhavet och sker pelagiskt. Äggen i
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Östersjön har en lägre densitet för att klara det bräckta vattnet, som är lättare än saltvatten, och
flyter därför bättre. Detta för att äggen inte ska sjunka till syrefria bottnar. Äggens överlevnad i
Östersjön kräver en salthalt på 11‰ samt syrerikt vatten, vilket förekommer i få områden och
utgör Bornholm till Östersjöns viktigaste lekplats för torsk. Torsken är rödlistad som sårbar
(rödlistan 2015).
Abborre (Perca fluviatilis) är vår vanligaste fisk och förekommer i alla typer av
sötvattensvattenmiljöer och även kustnära brackvattensområden. Arten lever i stim och är en
varmvattensart men jagar även om vintern. Födan består i juvenilt stadie av kräftdjur och småfisk
och sedermera fisk och kräftor. Leken sker mellan april och juni vid vattentemperaturer på 8°C.
Skrubbskädda (Platichthys flesus) är vår vanligaste plattfisk och är allmän i Västerhavet och stora
delar av Östersjön. Arten är huvudsakligen marin men tål sötvatten och förekommer därför i åar
och sjöar. Leken kräver en salthalt på minst 6‰ och sker från februari till april på Västkusten och
mars/april till juni i Östersjön. Äggen i Östersjön har en lägre densitet för att inte sjunka till syrefria
bottnar. Arten förekommer ner till 250 m djup men föredrar vanligen grundare mjuk- och
hårdbottnar. Födan består av ryggradslösa, bentiska djur.
Rödspätta (Pleuronectes platessa) är en huvudsakligen marin art som är vanlig i Västerhavet, Öresund
och i södra Östersjön. Den förekommer ibland även i sötvatten. Reproduktionen kräver en salthalt
på minst 13‰ och sker under vintern i Nordsjön och längs Västkusten och i november-april i
Östersjön. Äggen i Östersjön har en lägre densitet för att inte sjunka till syrefria bottnar. Den
föredrar sand- och lerbottnar på 10–30 m djup. Arten kan förekomma ner till 200 och ibland 250
m djup och i vissa, extrema fall 700 m djup. Den lever på bentiska ryggradslösa djur men stora
individer äter även annan fisk.
Sandstubb (Pomatoschistus minutus) förekommer på sandbottnar i marint och bräckt vatten från
Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och längs Östersjökusten upp till Lule skärgård. Den är
ovanlig norr om Åland. Arten göra säsongsvandringar i den norra delen av sitt utbredningsområde
där den tillbringar somrarna på grundare bottnar och övervintrar i djupare områden. De kan
förekomma ner till 70 m djup men föredrar ett maxdjup på 20 m och de ligger ofta nergrävda i
sanden med endast ögonen synliga. Födan består av bentiska organismer som exempelvis
havsborstmaskar, fjädermygglarver och kräftdjur. Lekperioden pågår mellan mars och augusti och
sandstubb kan leka flera gånger under den perioden.
Piggvar (Scophthalmus maximus) är en huvudsakligen marin art allmän i Västerhavet. Den är ganska
allmän i Östersjön upp till Ålands hav och Skärgårdshavet, men mindre vanlig i Bottenhavet och
Bottenviken. Den förekommer ner till 80 m djup på sand- eller stenbottnar. Födan består främst
av andra fiskar, men arten äter även kräftdjur och andra ryggradslösa djur. Leken sker april till
augusti och äggen i Östersjön sjunker medan de är pelagiska i marina områden. Arten kan
hybridisera med slätvar (Scophthalmus rhombus).
Slätvar (Scophthalmus rhombus) är en marin art som förekommer i Västerhavet och är mycket sällsynt
i södra Östersjön. Den föredrar sand- eller blandbottnar ner till 70 m djup och bottnarna får gärna
vara täckta med fina sedimentpartiklar. Den lever av fiskar, främst tobisfiskar och smörbultar, men
även kräftdjur och andra ryggradslösa djur. Lekperioden är mellan mars och augusti och äggen är
pelagiska. Arten kan hybridisera med piggvar (Scophthalmus maximus).
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Skarpsill (Sprattus sprattus) är en stimlevande, främst pelagisk fisk som finns i hela Västerhavet och
i hela Östersjön, förutom Bottenviken. Den förekommer även kustnära och föredrar djup på 10–
15 m men förekommer ner till 150 m. De migrerar till djupare vatten under dagtid och grundare
vatten nattetid och övervintrar i stora stim på djupt vatten. Lekperioden från februari till augusti
sker pelagiskt ner till 40 m djup och äggen kräver en salthalt på minst 5–6‰. Äggen i Östersjön
har bättre flytförmåga för att klara bräckt vatten.
Tångspigg (Spinachia spinachia) är en marin art som är allmän på väst- och östkusten upp till
Uppland. Den lever kustnära i tång eller strandvegetation. Födan består av små kräftdjur, bl.a.
gråsuggor, märlkräftor, pungräkor och hoppkräftor. Lekperioden är i maj och juni och hanen
bygger då med hjälp av spiggin-limtrådar ihop tången och skapar ett bo. Honan lägger ägg i boet
som hanen sedan befruktar och vaktar tills de kläcks. Tångspiggen dör sedan efter lekperioden.
Tånglake (Zoarces viviparus) lever i salt och bräckt vatten och är vanlig längs hela Sveriges kust samt
på utsjöbankar. Den förekommer ner till 40 m djup, främst över steniga bottnar. Födan består av
bentiska, ryggradslösa djur som snäckor, musslor och kräftdjur, men den äter även ägg och yngel
av andra fiskar. Leken sker under sensommaren fram till hösten. Arten har inre befruktning och
ungarna föds efter fyra månaders utveckling, i december-januari.
Lansettfisken (Branchiostoma lanceolatum) är en marin art som kan klara salthalt ner till 10‰. Den
förekommer i Kattegatt, Skagerack och längs den svenska västkusten ner till Öresund ner till 30 m
djup men ofta grundare. Arten uppehåller sig i medelgrova och grova sandbottnar och gillar
skalgrus. Den lever nergrävd i sedimentet med ryggen nedåt. Lekperioden är mellan maj och augusti
och larverna kräver minst 10°C för att växa. Lansettfisken äter bland annat ciliater, kiselalger och
detritus.

Ryggradslösa djur
Tagghjärtmussla (Acanthocardia echinata) är en marin art som i Sverige förekommer från Bohuslän
ner till Öresund. Den påträffas på sandbottnar och kan bli upp till 75 mm lång vilket gör den till
en av de största hjärtmusslorna i svenska vatten. Skalet är kraftigt välvt med taggiga ribbor och har
en vit färg med gula och ljusbruna längsgående band.
Kamsjöstjärna (Astropecten irregularis) förekommer på sandiga bottnar längs hela den svenska
västkusten och kan leva på djup mellan 10–900 meter. Födan består främst av havsborstmaskar,
sjöborrar, ormstjärnor och små musslor som den främst söker efter under gryning och skymning.
Vid en temperatur under 5 °C slutar den äta och runt 3 °C eller lägre har den svårt att överleva.
Kamsjöstjärnan är relativt lätt att känna igen då kroppen är stel och helt platt med utstickande
taggar från armarnas sidor. Den kan bli upp till 12 cm i diameter och har en gulbeige till rödviolett
översida och en vitgul undersida. Kamsjöstjärnans fortplantning är dåligt känd, men dess larver
påträffas under sommarmånaderna.
Finräfflad venusmussla (Chamelea striatula) har sin utbredning från Bohuslän ner till Öresund i
svenska vatten. Den påträffas på sandiga och lerblandade sandbottnar från 2–100 meters djup. Den
kan bli upp till 45 mm lång och har ett kraftigt skal som kan variera lite i färgerna från gulvit till
gulbrun med rödbruna sicksackmönster på utsidan av skalet.
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Hästräka (Crangon crangon) påträffas ofta på grunda sand- och lerbottnar (men återfinns ner till 150
meters djup) längs västkusten och Östersjön upp till Ålands hav. Den ligger ofta nedgrävd i
bottensedimentet för att lura på sina byten som bland annat kan bestå av havsborstmaskar. Den
har en fläckig färgteckning i brunt och grått men kan liksom andra räkor anpassa sina färger för att
smälta in i sin omgivning.
Dvärgsjöborre (Echinocyamus pusillus) är mycket liten och blir bara upp till 1,5 cm lång, men är ofta
mindre än så. Dess taggar är korta och tätt sittande och kroppen tillplattad och grå eller beige till
färgen. Den lever på sandiga bottnar ner till omkring 800 meters djup. Födan består av organiskt
material, kiselalger och foraminiferer. I Sverige har den sin utbredning från sydvästra Östersjön
upp till Bohuslän. Dvärgsjöborren anses vara en vanligt förekommande art men har under senare
år minskat i antal, framför allt på grundare vatten ner till ca 100 meters djup. Det är oklart vad
minskningen beror på, men en orsak tros vara kopplad till övergödning med en ökad sedimentation
och försämrad habitatkvalitet till följd. Längre ut från kusten där sedimentationen inte är lika
påtaglig är arten fortfarande allmän. Dvärgsjöborren har pelagiska larver som påträffas från juli till
december.
Långfingrad tångräka (Palaemon adspersus) återfinns längs hela den svenska västkusten och i
Östersjön upp till Ålands hav. I Östersjön kallas den ibland även för Östersjöräka. I färgen är den
ofta grå-, grön- eller brunaktig med mörka ränder på kroppen och har ibland svagt färgade band i
gult och blått på benen. Under sommaren trivs den på grunda bottnar (0 – 3 m) bland tång och
ålgräs men kan även påträffas på djupare områden i algzonen. Under vintern påträffas den på djup
mellan 5 – 15 m.
Kortfingrad tångräka (Palaemon elegans) är en vanligt förekommande art som återfinns längs hela
den svenska västkusten och i Östersjön upp till Stockholms skärgård. Under sommarhalvåret
påträffas den ofta på grunt vatten, gärna bland ålgräs och tång, medan den på vintern söker sig till
djupare vatten på omkring 5 - 15 m. Den kortfingrade tångräkan liknar den närbesläktade arten
långfingrad tångräka, men kan bland annat skiljas genom att den ofta har skarpare färger med
tydliga brunaktiga ränder på kroppen och kraftigt blå- och gulfärgade fält på benen.
Stor kammussla (Pecten maximus) har sin utbredning från Bohuslän till Kattegatt i svenska vatten.
Den lever på sandiga bottnar på 20 - 150 meters djup. Dess övre skal är rödbrunt medan det undre
skalet är mer vitaktigt. Den stora kammusslan kan bli upp till 17 cm lång.
Tångsjöborre (Psammechinus miliaris) påträffas i svenska vatten på västkusten från Öresund upp till
Bohuslän. Den lever från strandkanten ner till omkring 100 meters djup på både hård- och
mjukbotten. Ofta påträffas den omkring både alg- och ålgräsdominerade bottnar. Kroppen är rund
och något tillplattad och kan bli upp till 5 cm i diameter. Den har en grönaktig färg med violetta
taggspetsar. Födan hos unga individer som just bottenfällt består främst av mossdjur medan äldre
tångsjöborrar är allätare som främst livnär sig på alger, ålgräs och små fastsittande djur. Arten har
pelagiska larver som påträffas nästan året om, men huvudparten av leken sker under
sommarhalvåret av individer som är över ett år gamla. Tångsjöborren kan bli upp till 10 år gammal.
Purpursjömus (Spatangus purpureus) är en sjöborreart som förekommer i Skagerrak upp längs med
Bohusläns kust och kan leva på djup från 9 – 970 meter. Den lever nedgrävd, gärna i grövre material
som grov sand eller grus, och livnär sig på organiska partiklar och mindre djur. Den kan bli upp till
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12 cm lång men är ofta mindre. Kroppen är violett och täckt av korta taggar blandat med ett färre
antal, mycket längre, böjda taggar. Purpursjömusen är rödlistad och klassad som nära hotad (NT)
(Rödlistan 2015).
Elliptisk fiskmussla (Spisula elliptica) förekommer på sandiga bottnar på djup mellan 2–200 meter.
I svenska vatten lever den från Bohuslän till Kattegatt. Den kan bli upp till 50 mm lång och har
oftast ett vitt till beigevitt skal.
Lilla piprensaren (Virgularia mirabilis) är ett koralldjur som bildar fjäderformade kolonier som kan
bli upp till 60 cm långa. Den lever på finkorniga mjuka bottnar på ett djup mellan 12–400 meter.
Färgen är vit till gulvit. I svenska vatten förekommer den lilla piprensaren längs västkusten.
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2. METODIK
2.1.

Bedömningsmetodik

För att bedöma arters känslighet för olika påverkansfaktorer behöver relevanta påverkansfaktorer
avgränsas och identifieras. Utgångspunkten för detta arbete var de listor över påverkansfaktorer
och aktiviteter som används för habitatdirektivets rapportering 2019, inom arbetet med
havsmiljödirektivet samt havsplaneringen (Symphony-projektet). Detta resulterade i en väldigt
omfattande och alltför detaljerad lista inkluderande många olika mänskliga aktiviteter. Den
sammanlagda listan kondenserades därför till följande 14 påverkansfaktorer: Övergödning näringsämnen (N & P), Övergödning - syrebrist (tillfällig), Övergödning - minskat siktdjup,
Klimatförändring - ökad temperatur, Klimatförändring - minskad salthalt (marin baltisk
biogeografisk region), Fysisk påverkan - habitatförlust (erosion, utvinning av material, konstruktion
av artificiella strukturer), Fysisk påverkan - sedimentation/grumling/morfologisk påverkan, Fysisk
påverkan – bottentrålning, Buller (konstruktion och intensiv sjöfart), Miljögifter – oljeutsläpp,
Miljögifter - kumulativ belastning, metaller och organiska metallföreningar, Miljögifter - kumulativ
belastning, långlivade organiska föroreningar och övriga miljögifter, Invasiva främmande arter (nu
etablerade i Sverige) samt Fiske, fångst och bifångst.
Känsligheten för en specifik påverkansfaktor bedömdes för en specifik typisk art i jämförelse mot
andra
arter
som
förekommer
i/på
sand
inom
artgrupperna
mjukbottenvegetation/sjöfåglar/fiskar/ryggradslösa djur. Känslighet har bedömts i en skala med
fyra klasser: (+), (0), (-) och (--), se Tabell 2. Fokus har varit på att bedöma direkta effekter från
påverkansfaktorerna, dvs. inte interaktions- eller kumulativa effekter, även om många studier
inkluderar dessa, speciellt fältbaserade studier.
Tabell 2. Känslighetsklasser och deras kriterier (finns även e.r. – ej relevant)

Känslighet Kriterium
+
0
--

Bland de 10% som tolererar påverkan bäst ELLER påverkas direkt
positivt av påverkansfaktorn
Inget stöd för känslighet för påverkansfaktorn eller negligerbar
effekt
Känslig för påverkansfaktorn och reagerar kraftigare än normalt
inom artgruppen
Arten är väldigt känslig för påverkansfaktorn och har en mycket
hög dödlighet ELLER arten är bland de 10% känsligaste i
artgruppen för påverkansfaktorn

Bedömningen har utgått ifrån en bred litteratursökning från nationella och internationellt
publicerade studier och rapporter om de typiska arterna. När information inte varit tillgänglig har
även studier inom samma släkte eller artgrupp använts och i vissa fall har det inte varit möjligt att
hitta någon relevant information.
Det bedömdes inte möjligt att använda samma klassningsskala som inom Symphony då denna
ansågs för detaljerad och var framtagen för skalan 250x250m samt med förutsättningen att
belastningen förekommer med hög intensitet på samma plats. Som en ungefärlig jämförelse
mellan kriteriesystem bedömdes de använda kriterierna motsvaras enligt följande: (+) motsvarar
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Symphonys -0,2-0 (Positiv effekt till Ingen påverkan eller negligerbar effekt); (0) motsvarar
Symphonys 0 (Ingen påverkan eller negligerbar effekt); (-) motsvarar Symphonys 0,2-0,4 (Stress
av betydelse enbart ur kumulativt perspektiv till Stress av betydelse för överlevnad eller
reproduktion) och (--) motsvarar Symphonys 0,6-0,8 (Stress av betydelse för överlevnad till
reproduktion samt Mycket allvarlig stress eller viss direkt dödlighet).
Referenserna för respektive bedömning är sammanställd i bilaga B1 (Referenslistor för
känslighetsklassningarna). För varje klassning av känslighet för en påverkansfaktor har även
tillförlitligheten i bedömningen uppskattats genom kriterierna i Tabell 3, vilket gett en färgkodning
i de slutgiltiga matriserna. Känslighet för fysisk påverkan - habitatförlust bedömdes huvudsakligen
utifrån artspecifika karaktärer för mjukbottenvegetation där annuella arter med huvudsaklig
förökning från frön eller sporer (=snabb återkolonisering) bedömdes till känsligheten (-) och arter
som är perenna och huvudsakligen förökar sig vegetativt bedömdes till (--).
Tabell 3. Färgkodning för tillförlitlighet i känslighetsklassning och deras kriterier

Färgkodning
Grön
Gul

Minst en tillförlitlig studie på arten
Endast tillförlitlig studie på släkte som är applicerbar

Orange

Motsägande vetenskapliga studier (+/-) men klassning bedömd
ändå (ex geografisk/miljövariabler mer lika svenska
förhållanden i en studie, 2 vs 1)

(ingen)

Ingen studie på arten men klassning möjlig från
artgrupp/ekologisk teori

Utöver att sammanställa information om känslighet för mänskliga påverkansfaktorer
sammanställdes även information om de typiska arternas förutsättningar för övervakning,
livsmiljöfaktorer, rödlistestatus (nationellt samt internationellt) samt information om
ekosystemfunktion och ekosystemtjänster från projektet MOSAIC (Tillgängliga arbetsversioner
under våren 2019). För parametern förväxlingsrisk inom arternas förutsättningar för övervakning
användes kriterierna i Tabell 4.
Tabell 4. Förväxlingsrisksklassning och deras kriterier

Förväxlingsrisk Kriterium
0
-

--

Ingen/låg förväxlingsrisk för van inventerare i fält
Möjlig/trolig förväxlingsrisk för van inventerare i fält (ex. under
viss period av säsongen, kan behövas genetisk valideringsanalys i
lab)
Trolig/sannolik/ofrånkomlig förväxlingsrisk i fält (krävs taxonomisk
expertis eller molekylära analyser, vanligt med hybridisering eller
olika fenotyper från samma genotyp)
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3. RESULTAT OCH DISKUSSION
3.1.

Känslighetsmatris

Mjukbottenvegetationen (Figur 1) visar inget stöd eller negligerbar effekt (0) för känslighet
gällande kumulativ belastning av miljögifter och långlivade organiska föroreningar (Eng.
förkortning: POPs), samt för invasiva främmande arter. Generellt visas också en genomgående
tolerans (+) för övergödning, notera dock att motsägande studier (orange färgkod) finns för både
bandtångssläktet (Zostera spp). och kransalgerna (Chara spp.). När det gäller övergödning som leder
till minskat siktdjup så påverkas bland andra kransalger (Chara spp.) och natingsläktet (Ruppia spp.),
medan till exempel arter inom hårsärvssläktet (Zannichellia) gynnas.

Figur 1. Utsnitt ur känslighetsmatrisen som visar känslighet för direkt påverkan, här för mjukbottenvegetation. Grön
färg innebär att minst en tillförlitlig studie finns på arten. Gul färg innebär att minst en tillförlitlig studie finns på
släkte. Orange färg visar att motsägande vetenskapliga studier för känslighet finns, men att en bedömning kunnat
göras ändå. Ingen bakgrundsfärg indikerar att studier saknas, men en bedömning kunnat göras utifrån artgrupp eller
ekologisk teori. Förkortningen e.r. står för ej relevant.
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Sjöfåglarna (Figur 2) är alla väldigt känsliga och har en hög dödlighet (--) för påverkan från
oljeutsläpp och fiske. De visar även hög känslighet (-) gällande habitatförlust, buller och kumulativ
belastning av miljögifter som till exempel POPs.

Figur 2. Utsnitt ur känslighetsmatrisen som visar känslighet för direkt påverkan, här för sjöfåglar. Grön färg innebär
att minst en tillförlitlig studie finns på arten. Orange färg visar att motsägande vetenskapliga studier för känslighet
finns, men att en bedömning kunnat göras ändå.

Fiskar (Figur 3) varierade mer i känslighet, där ål (Anguilla anguilla) och abborre (Perca fluviatilis) inte
visar några stöd för effekter (0) av olika konsekvenser av övergödning, medan flera andra arter är
känsliga (-) för just detta. Skarpsill däremot är tolerant (+) när det kommer till övergödning. Buller
från konstruktionsarbete eller intensiv fartygstrafik och dess effekt på fisk har studerats väl och av
de arter som studerats visar hälften, bland annat plattfiskar som saknar simblåsa, att bullereffekter
har negligerbar effekt (0) medan hälften visar på känslighet för påverkan (-). En hög dödlighet (--)
på grund av påverkan från fiske, fångst och bifångst gäller målarter eller arter som lätt fångas som
bifångst. De arter som inte är kommersiellt eftertraktade eller undkommer fiskenät tack vare deras
storlek, visar negligerbar effekt (0). Studier på känslighet för främst slätvar (Scophthalmus rhombus)
och tångspigg (Spinachia spinachia) var sparsamma.

21

AquaBiota Rapport 2019:04

Figur 3. Utsnitt ur känslighetsmatrisen som visar känslighet för direkt påverkan, här för fiskar. Grön färg innebär
att minst en tillförlitlig studie finns på arten. Gul färg innebär att minst en tillförlitlig studie finns på släkte. Orange
färg visar att motsägande vetenskapliga studier för känslighet finns, men att en bedömning kunnat göras ändå. Ingen
bakgrundsfärg indikerar att studier saknas, men en bedömning kunnat göras utifrån artgrupp eller ekologisk teori.
Förkortningen e.r. står för ej relevant.

Studier på känslighet var sparsamma eller saknades helt för många av de ryggradslösa djuren
(Figur 4). Generellt sett var konsekvenser av övergödning och fysisk påverkan de faktorer som slog
ut på flest av arterna. Av kräftdjuren var den kortfingrade tångräkan (Palaemon elegans) minst känslig
för övergödning och visade ingen eller negligerbar påverkan (0) för tillförsel av näringsämnen eller
tillfällig syrebrist, medan den närbesläktade långfingrade tångräkan (Palaemon adspersus) visade hög
känslighet (-) för dessa. För den fysiska påverkan visade hälften av de arter som det fanns studier
för hög känslighet (-) eller till och med dödlighet (--) för bottentrålning medan känsligheten var
negligerbar (0) för resterande arter.
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Figur 4. Utsnitt ur känslighetsmatrisen som visar känslighet för direkt påverkan, här för ryggradslösa djur. Grön
färg innebär att minst en tillförlitlig studie finns på arten. Gul färg innebär att minst en tillförlitlig studie finns på
släkte. Ingen bakgrundsfärg indikerar att studier saknas, men en bedömning kunnat göras utifrån artgrupp eller
ekologisk teori. Förkortning e.r. står för ej relevant.

Många arter, till exempel Ruppia maritima och flera kransalger, har en känslighet för flera
påverkansfaktorer som varierar med salinitet (det vill säga en interaktionseffekt). När salthalten inte
är lämplig är arten ofta mer känslig för störningar, men vid optimala salthalter är arten mer tolerant.
Känslighetsbedömningarna som gjorts inkluderar inte interaktionseffekter eller kumulativa effekter
då detta skulle innebära en mycket omfattande uppgift för ett så pass stort antal arter och
påverkansfaktorer. I många fall saknas dessutom kunskap om optimala levnadsförhållanden för
svenska arter och populationer samt kumulativa effekter. Salinitet är en starkt strukturerande faktor
tillsammans med substrat och båda varierar kraftigt längs med den svenska kusten och kan ha en
stark lokal variabilitet. I detta projekt har endast direkt påverkan från enskilda påverkansfaktorer
bedömts. Även om kumulativa och interaktiva effekter definitivt kan vara viktiga är de betydligt
svårare att generalisera. Salinitet varierar dessutom ofta kraftigt med säsong och detsamma gäller
temperatur. Ett exempel på art där temperatur också kan interagera med andra faktorer är Ruppia
maritima som visar ökad tillväxt med temperatur (och tolerans mot vissa störningar), men vid väldigt
höga sommartemperaturer kollapsar bestånden. Detta är också ett exempel på en icke-linjär
respons med ett tröskelvärde som kan vara svåra att kategorisera i en känslighetsklass (om Ruppia
maritima är känslig eller tolerant mot höga temperaturer beror på om mycket höga temperaturer ska
tas hänsyn till i bedömningen). För att kunna avgöra inom vilka intervaller av styrande miljöfaktorer
(som djup, salinitet, substrat och vågexponering) en viss art kan utgöra en funktionell indikator för
påverkan behövs därför kunskap om de miljöfaktorer som begränsar artens utbredning och tillväxt.
Utanför eller vid gränsen av artens normala utbredningsområde (i miljöfaktorer mätt) är arten
sannolikt en sämre indikator då frånvaro sannolikt kan bero på begränsande miljöfaktorer snarare
än effekt från den påverkansfaktor man vill studera. För att arter ska kunna användas på ett
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strukturerat sätt för uppföljning av naturtypers struktur och funktion behövs därför mer
platsspecifika eller lokala avgränsningar av de arter som är lämpliga att följa upp utifrån viktiga
miljöfaktorer. Exempelvis per Natura2000-område eller vattenförekomst, där de arter som är
lämpliga för uppföljning på en viss plats kan användas för uppföljning. För att sedan kunna bedöma
status på exempelvis länsnivå eller biogeografisk nivå kan då de lokalt anpassade bedömningarna
aggregeras upp till en grövre skala. Detta kräver dock gränsvärden för hur stor yta eller hur många
objekt av naturtypen som behöver vara i gynnsam bevarandestatus för att hela området ska anses
ha gynnsam bevarandestatus. EU:s tolkningsmanual för art- och habitatdirektivet uttrycker att
minst 90 % bör vara i gynnsam bevarandestatus men att även högre gränsvärden kan användas om
det finns skäl, exempelvis om naturtypen är hotad eller sällsynt. Ytterligare en fördel med att
statusbedömningar utförs på en finare skala för att sedan aggregeras till en grövre skala är att lokala
problemområden lätt kan identifieras, varpå mer riktade åtgärder kan sättas in och efter att de
genomförts kan resultatet utvärderas. Denna lokala förankring är nödvändig då åtgärder i praktiken
oftast är begränsade till specifika platser och det är viktigt att åtgärdernas effektivitet följs upp.
Rumsliga prioriteringar mellan områden kan också göras för att rikta åtgärder, exempelvis kan det
finnas skäl att prioritera vissa regioner eller typer av områden.
Vilka arter som i praktiken bör användas för att följa upp naturtypernas struktur och funktion är
en komplex fråga. Arter ska inte bara vara goda indikatorer på störning eller god ekosystemfunktion
utan ska även gå att följa upp kvantitativt över tid på ett tillfredsställande sätt utan alltför stora
kostnader eller variation. Exempelvis är flera Chara-arter mycket svåridentifierade, vilket ger en stor
förväxlingsrisk och kräver expertkunskap, och dessutom ettåriga vilket ofta ger stora
mellanårsvariationer. Å andra sidan är kransalgsängar med Chara i Östersjön förknippade med höga
naturvärden genom sin biotopbildande samt vattenrenande funktion i ekosystemet vilket gör att
förekomster av kransalgsängar kan vara en indikator för ekosystemfunktion. Ett mer tydligt
exempel på typisk art som enligt den utförda litteratursammanställningen är mer problematisk är
Östersjösallad (Monostroma balthicum). Östersjösallad är troligtvis inte en lämplig indikatorart då den
kunskap som finns endast indikerar negligerbara effekter eller tolerans mot de påverkansfaktorer
som analyserats. Detta kan tyda på att arten snarare är förknippad med de förhållanden som är
vanligt förekommande i ostörda miljöer snarare än att den är en god indikator för påverkan.
Att inkludera mobila och migrerande arter i en lista över typiska arter för naturtyper har för- och
nackdelar. Arterna är ofta viktiga ekosystemkomponenter som ofta befinner sig högre upp i
näringskedjan och kan därför reflektera förändrade förhållanden för en viss naturtyp. Dock kan
arterna röra sig bort från naturtyper och är inte alltid knutna till exempelvis sandbankar eller rev.
Mobila arter närvarar eventuellt endast en del av året då de utnyttjar andra områden/naturtyper,
eller påverkas av annat som inte är kopplat direkt till naturtypens bevarandestatus/struktur och
funktion. Alfågel (Clangula hyemalis) är till exempel starkt beroende av blåmusslor (som nästan
uteslutande förekommer på naturtypen rev snarare än sandbankar) samt häckningsplatser norr om
Östersjön. Även ejder och svärta är starkt beroende av blåmusslor och naturtypen sandbankar är
mindre viktig än rev för deras födosök. Problematiken att kopplingen mellan naturtyperna och
listade typiska arter är svag finns även bland gruppen fiskar. Exempelvis är ål (Anguilla anguilla)
starkt påverkad av fiske och förstörda vandringsvägar, inte av förändringar i status för sandbankar
(Nationalnyckeln 2012). Sillen/strömmingen (Clupea harengus) är en pelagisk art som kan använda
sandbankar som lekområde, men de kan leka även i vegetation eller på andra bottnar, exempelvis
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grus- och stenbotten och är nödvändigtvis inte beroende av just sandbankars goda status
(Nationalnyckeln 2012) och detaljerad kunskap om var strömmingslek sker i svenska vatten saknas.
Vissa arter av vegetation varierar mycket med säsong beroende på miljöfaktorer som ljus,
temperatur och salinitet vilket gör att man måste ta hänsyn till mellanårsvariation när man gör
uppföljningar över tid. Exempelvis förändras täckningsgrader samt specifika förekomster av Chara
spp. och Ruppia spp. mycket över året, till stor del beroende på säsongsvariationer i salinitet (Lirman
m. fl. 2007). För vissa arter och artgrupper, speciellt ettåriga organismer, är den tidiga säsongen
viktig och påverkar starkt tätheter och förekomster på en specifik plats. Detta gäller till exempel
för de arter av kransalger som gror tidigt på året (Schubert & Blindow 2004). Ett exempel på detta
är Tolypella nidifica som i Stockholms skärgård och Uppland behöver inventeras tidigt på säsongen
för att den ska hittas där den förekommer. Normala växtinventeringen sker i augusti men då har
Tolypella nidifica i flera fall redan försvunnit i enlighet med sin livscykel och förekommer endast på
djupare vatten där tillväxten sker långsammare. Fleråriga arter har en lägre mellanårsvariation och
bör vara att föredra framför ettåriga arter i uppföljning. Arter som varierar kraftigt i förekomst över
året, både ettåriga och fleråriga, kan vara väldigt viktiga för ekosystemet men är svårare att följa
upp utan hög variation och kan vara svåra att samordna med annan vegetationsinventering. Den
faktiska uppföljningen (dvs till den återkommande Artikel 17-rapporteringen) av de typiska arterna
för sublittorala sandbankar har för 2019-års rapportering utförts genom expertbedömning utan
datasammanställningar av trender för typiska arter. Det finns därför behov av en mer strukturerad
insamling och sammanställning av biologiska inventeringsdata som används i ett transparent
system för statusbedömning av naturtypens struktur och funktion. För detta skulle ett alternativ
vara att fokusera på trender för ett mindre antal typiska arter med tydlig anknytning till sublittorala
sandbankar och ett urval viktiga ekosystemfunktioner, till exempel lek- och uppväxtområden.
I Naturvårdsverkets vägledning för sublittorala sandbankar (Naturvårdsverket 2011) listas typiska
och karaktäristiska arter för respektive naturtyp. Listan över typiska arter revideras vid behov i
samband med Artikel 17-rapporteringen (dvs via anmälning till EU-kommissionen), men det sker
enligt vår kännedom ingen konsekvensanalys eller utredning av den betydelse tillägg eller
borttagande av arter får. Juridiskt kan det dock ha betydelse eftersom vilka arter som är att beteckna
som typiska arter har konsekvenser för exempelvis tillståndsprövningar som kan påverka
Natura2000-områden där naturtypen omfattas av skydd. Vägledningen i sig är också otydlig när det
gäller avgränsningen av naturtypen sublittorala sandbankar, vilket gör att det finns en risk att den
avgränsas på olika sätt i olika delar av Sverige. När listan över typiska arter förändras finns det
också en risk för att bevarandemål för Natura2000-områden kan bli inaktuella i de fall där arter
specificerats i bevarandeplaner och andra beslut på grundval av att de är typiska arter för
naturtypen. Även listan över karaktäristiska arter kan förändras på motsvarande sätt över tid. Två
exempel på fiskar som bör vara karaktäristiska för sublittorala sandbankar är kusttobis (Ammodytes
tobianus) och havstobis (Ammodytes marinus), vilka är representativa för sandiga bottnar längs med
Sveriges kust. Arterna är troligen inte med eftersom de är svåra att inventera med standardiserat
nätfiske och därmed underskattas genom metodfel. Dock är nätfiske (och till viss mån
bottenhuggare) icke önskvärd metodik för uppföljning då de är destruktiva (Aronsson 2008). Kustoch havstobis finns med som typiska arter i vägledningen från 2011 (Naturvårdsverket 2011) men
är inte med i 2019 års lista. Märlkräftan Bathyporeia pilosa som är väldigt representativ för sandiga
bottnar i Östersjön och en viktig primärkonsument samt utgör föda för fisk är inte heller med som
typisk eller karaktäristisk art för sublittorala sandbankar.
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I vägledningen för sublittorala sandbankar listas även tre undertyper till naturtypen. Dessa
undertyper finns inte nämnda i direktivets bilagor, men däremot i EU:s vägledning för marina
Natura 2000-områden, där medlemsstaterna ges möjligheten att inrätta undertyper då de naturtyper
som listas i bilaga 1 till direktivet är väldigt brett definierade (DG Environment 2007). Dock
framgår det inte om undertyperna är juridiskt bindande, och de saknar närmare definition i den
svenska vägledningen. Undertyp och undergrupp används dessutom som utbytbara begrepp i
sublittorala sandbankar (1110; Naturvårdsverket 2011) där det ena bör användas konsekvent. En
av de svenska undertyperna till sublittorala sandbankar (musselbankar med en täckningsgrad under
10%) är speciellt problematisk eftersom blåmussla (Mytilus edulis) inte är en karaktäristisk art för
sublittorala sandbankar (1110). Vidare bör dock ifrågasättas om 1-10% täckningsgrad av musslor
kan definiera en yta som musselbank överhuvudtaget. Ett alternativ vid en revidering av
vägledningen är att ta bort undertyp 3 och döpa om undertyp 1, ”sandbottnar nästan utan
vegetation med stor rörlighet i sediment”, till ”sandbottnar nästan utan epibentiska organismer
med stor rörlighet i sediment” och där inkludera eventuella sandbottnar med en mindre mängd
musslor (ytor med minst 10 % täckningsgrad av blåmusslor utgör biogena rev, en undertyp till
naturtypen rev).
Eftersom flera typiska arter uppvisar ett otydligt samband med olika påverkansfaktorer antyder det
att konceptet med ett fåtal utvalda indikatorarter ger ett otillräckligt mått på kvaliteten hos en
naturtyp. I Östersjön är det speciellt svårt med utpekandet av känsliga arter som indikatorer, då det
totala antalet arter är lågt och huvudsakligen består av generalister eller opportunistiska arter. Det
fåtal arter som kan anses mycket känsliga är i sin tur ofta ovanliga. Dessa kan vara sällsynta på
grund av den generellt högt belastade Östersjön (näringsämnen, miljögifter, fiske), men det saknas
tillräcklig kunskap för att avgöra om deras frånvaro beror på yttre påverkan eller om de är
begränsade av andra faktorer, t.ex. reproduktion, spridning eller specifika (men okända) miljökrav.
Interaktionen med salthalt gör att arter kan vara olika känsliga för påverkan i beroende på var i
gradienten man befinner sig. Det råder också generell brist på lämpliga referensområden med låg
påverkan, speciellt Södra Sverige och Västerhavet där graden av kustexploatering är hög och
kunskap om naturliga förhållanden saknas eller är mycket bristfälliga.
Närvaron eller frånvaron av en enskild art säger inte heller med säkerhet särskilt mycket om att
naturtypens struktur och funktion har god status. Ur ett mångfaldsperspektiv är alla arter viktiga,
och eftersom det skall finnas en tydlig länk till påverkan är det sannolikt att kvantitativa mått såsom
total täckningsgrad eller siktdjup säger mer om mängden funktionellt habitat än täckningsgrad av
ett fåtal utvalda arter som är lätta att känna igen. Sammanställningen visar också att toleranta arter
uppvisar en tydligare koppling till påverkan än känsliga arter, så dominans av en tolerant art skulle
kunna utgöra en bättre indikation på påverkan än förekomst eller frånvaro av en känslig art. Å
andra sidan är det i dagsläget oklart om kvantitativa data över typiska arter överhuvudtaget används
i statusbedömningen av både sublittorala sandbankar och rev (1170), vilket snarare pekar på
behovet av ett strukturerat och transparent bedömningssystem.
Ett kriterium för typiska arter är att de skall gå att följa upp icke-destruktivt, vilket är svårt för vissa
arter. Dock framgår det att bottenfauna och marina habitat inte går att följa upp kvantitativt med
icke-destruktiva metoder (Aronsson 2008). Ett annat dilemma med kriterierna för typiska arter är
att de skall vara lätta att identifiera utan expertkompetens (Aronsson 2008). Detta blir
problematiskt med bland annat Chara-släktet som många gånger endast identifieras till släkte eller
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artkomplex. I biogeografisk uppföljning av N2000-naturtyper, som utförs med dropvideo, är det
mycket svårt att skilja på olika arter av kransalger.
Arter som bildar biotoper/habitat och utnyttjas på olika sätt är viktiga naturvärden i sig. För många
fiskar och fåglar är arter som underlättar för reproduktion, skydd och födosök utbytbara och det
viktiga är att det finns en tillräckligt hög förekomst. All långskottsvegetation som är biotop/habitatbildande på bottnar som huvudsakligen består av sand bör ingå i bedömningen. För
vegetationsfria bottnar bör det finnas bottenlevande djur som till exempel kräftdjur eller musslor i
tillräckligt höga tätheter för att utgöra en födoresurs. En del arter är speciellt viktiga ur
näringsperspektiv, till exempel blåmussla (Mytilus edulis) och borstnate (Stuckenia pectinata), men
dessa kan också anses vara nyckelarter som bildar egna biotoper/habitat. Kvantitativa trender
saknas för i stort sett alla typiska arter och det är nödvändigt att ha en kvantitativ övervakning och
uppföljning om bedömningar av trender i ekosystemfunktioner och kopplade ekosystemfunktioner
ska bedömas. Listan över de typiska arternas känslighet för viktiga påverkansfaktorer kan användas
i framtiden som underlag för mer detaljerade analyser eller utredningar om dessa arter svarar som
förväntat på störningar genom att utföra kontrollerade experiment eller analyser av befintliga data
över arters förekomster och tätheter samt karterade påverkansgradienter. Tillgången på relativt
samstämmig vetenskaplig information om känsligheten för de flesta bedömda påverkansfaktorer,
och därmed konfidensen av bedömningarna, får anses god för artgrupperna fisk, fåglar samt
vegetation.
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BILAGOR
B1. Referenslistor för känslighetsklassningarna
Se Tabell 2 för känslighetsvärdenas kriterier.

Mjukbottenvegetation
Ruppia
maritima
Hårnating

Variabel

Övergödning –näringsämnen (N & P)

Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur

Påverkan

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Källa

Värde

Burkholder m. fl. 1994; Pip 1979
(N); Hill m. fl. 2004 (N)
Pip 1979 (P); Geddes & Butler 1984
(P, Ruppia spp.); Hansen &
Snickars (P, inklusive fler
störningar)

+

Pulich 1989; Kantrud 1991
Pedersen & Kristensen 2015.

0

Kantrud 1991; Verhoeven 1979; da
Silva & Asmus 2001

-

Anderson 1969
Cho & Porrier 2005; Santamaría &
van Vierssen 1997 (kollaps vid ca
30°vattentemp)

+

La Peyre & Rowe 2003; Verhoeven
1979 (men tolerant mot kraftiga
fluktuationer)

-

Kautsky, 1988; Kautsky 1990;
Verhoeven 1979
Kantrud, 1991 (vissa bestånd är
perenner=--); Blomqvist m. fl. 2014
(annuell/perenn)

-

Kantrud 1991; Schutten 1994;
Rabbani m. fl. 2006
Erikssson m. fl. 2004

0

-/--

0 (författarna )

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
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Martin m. fl. 2015; McCall &
Pennings 2012; Pezeshki m. fl.
2000.
Jensen m. fl. 2004 (TBT)
Malea m. fl. 2014 (kadmium); Liu
m. fl. 2006 (koppar); Wang & Lewis

0
-

0

1997 (undervattensväxter kan
ackumulera och tolerera höga
halter)
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö

Salinitetspreferens

Förväxlingsrisk

Hybridisering

Ruppia spiralis
(cirrhosa)
Skruvnating

Variabel

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur

Jones & Winchell 1984 (Atrazine, 4
arter)
Strand m. fl. 2018
Kantrud, 1991. Kautsky 1988;
Verhoeven 1979
Kantrud, 1991. Kautsky 1988;
Verhoeven 1979

0
0
Ja, samt gyttja

Triest m. fl. 2017 (placerar
Östersjöexemplar av Ruppia
cirrhosa i ett Ruppia maritimakomplex)
Ito m. fl. 2017 (uppdaterad
taxonomi och klargörande av arter
– tydliga karaktärer, även om
hybrider förekommer);
Länsstyrelsen 2008 (svår att skilja
från R. maritima)

Källa

Ca >2–30
(förekommer
från 0)
--

0/- (ev
förväxling
tidigt på
säsongen= -)

Värde

Bartoli m. fl. 2008 (N) ; Hill m. fl.
2004 (N)
Hansen & Snickars 2014 (eutrofiering,
P)
Geddes & Butler 1984 (P, Ruppia spp.)
Azzoni m. fl. 2001 (enda arten);
Pergent m. fl. 2006

+

Mannino m. fl. 2015; Mannino &
Graziano 2016; Comin m. fl. 1990;
Congdon & McComb 1979 (enda
arten); Verhoeven 1979

-

Mannino & Graziano 2016 (trolig
kollaps ca 30°C); Verhoeven 1979

+

Verhoeven 1979 (men tolerant mot
kraftiga fluktuationer)

-

0
-

Påverkan
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Mannino & Graziano 2016 (vissa
bestånd är perenner=--)
Gesti m. fl. 2005 (perenna bestånd
producerar väldigt lite frön); Kautsky
1990; Verhoeven 1979; Blomqvist m.
fl. 2014; Sabbatini & Murphy 1996
Mannino & Sarà 2006; Verhoeven
1979; Eriksson m. fl. 2004

-/---

-

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
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Miljögifter – oljeutsläpp

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Ruppia maritima: Martin m. fl. 2015;
McCall & Pennings 2012; Pezeshki m.
fl. 2000.
Ruppia maritima: Jensen m. fl. 2004
(TBT)
Ruppia maritima: Malea m. fl. 2014
(kadmium); Liu m. fl. 2006 (koppar);
Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)
Roy m. fl. 2016
Rooney & Bailey 2011
Strand m. fl. 2018
Verhoeven 1979

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Stuckenia
filiformis
Trådnate

Salinitetspreferens
Hybridisering

Variabel

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Påverkan
Klimatförändring – ökad temperatur

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
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Verhoeven 1979
Triest m. fl. 2017 (placerar ett
Östersjöexemplar i Ruppia maritimakomplex)
Ito m. fl. 2017 (uppdaterad taxonomi
och klargörande av arter);
Länsstyrelsen 2008 (svår att skilja från
R. maritima)

Källa
Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Tracy m. fl. 2003 (N);
Ellenberg & Leuschner 2010 (N);
Søndergaard m. fl. 2010 (P); Penning
m. fl. 2008 (N & P)
Morgan 1970; Hill m. fl. 2004 (N)
Ecke 2018
Summers m. fl. 2000
Pitkänen m. fl. 2013; Søndergaard m.
fl. 2010 (chl a); Penning m. fl. 2008
(Chl a)
Squires & Lesack 2003 (sjöar); Jupp &
Spence 1977 (sjö)

0
-

0

+
+/0

0
Ja, samt
gyttja
Ca 1,5-60
-0/(förväxling
tidigt på
säsongen= )

Värde
-

+
0
+
+

Ellenberg & Leuschner 2010;
Hollingsworth m. fl. 1996; Hay m. fl.
2008 (stratifiering behövs för frögrodd)

-

Ellenberg & Leuschner 2010

+

Blomqvist m. fl. 2014 (perenn)

--

Eriksson m. fl. 2004 (båttrafik)

0

Harguinteguy m. fl. 2014
Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0
0

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Strand m. fl. 2018

0

Salinitetspreferens
Fenotypisk plasticitet

Volkova m. fl. 2017
Patten 2016 (S. filiformis & S.
pectinatus kan vara svårseparerade i
vissa miljöer); Länsstyrelsen 2008 (kan
förväxlas med S. pectinata vid enstaka
glesa förekomster)
Hollingsworth m. fl. 1996; Preston m.
fl. 1999 (S. filiformis × S. pectinatus
kallas Potamogeton × suecicus)

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Hybridisering

Stuckenia
pectinata
Borstnate

Variabel

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Övergödning – syrebrist/H2S

Påverkan
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Källa

Ja, samt
gyttja
<2
-

0/-

Värde

Pip, 1979 (P); Ellenberg &
Leuschner 2010 (N);
Søndergaard m. fl. 2010 (P);
Blomqvist m. fl. 2012 (review,
eutrofiering); Ecke 2018 (P);
Penning m. fl. 2008 (N & P);
Kantrud 1990 (N & P); Lacoul
&Freedman 2006 (review,
eutrofiering); Hill m. fl. 2004
(N); Trémolières m. fl. 1994 (N
& P)
Hansen & Snickars (P, inklusive
fler störningar)

+

Summers m. fl. 2000

+

Schutten m. fl. 1994; Squires &
Lesack 2003 (sjöar); Blomqvist
m. fl. 2012 (eutrofiering);
Søndergaard m. fl. 2010 (chl
a); Penning m. fl. 2008 (Chl a)

+

Ellenberg & Leuschner 2010;
Kantrud 1990; Santamaría &
van Vierssen 1997 (upp till ca
30°C); van den Berg m. fl. 1998
(jmf Chara aspera)

+

Kantrud 1990

+

Barrat–Segretain 1996 (hög
spridningsförmåga); Kantrud
1990 (tålig mot muddring)

-

0
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Blomqvist m. fl. 2014
(annuell/perenn)

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan/morfologisk påverkan

-/--

Eriksson m. fl. 2004 (med
annan påverkan)
Kantrud 1990 (review); Kissoon
m. fl. 2013; Ali m. fl. 1999
(turbiditet)

0
(författarna=-)
+

Greger & Kautsky 1991 (jämfört
Potamogeton perfoliatus)
Galal m. fl. 2008; Yang m. fl.
2008 (Hg, jmf Callitriche
palustris)
Jones & Winchell 1984 (ett
ämne, 4 arter); Wang & Lewis
1997 (undervattensväxter kan
ackumulera och tolerera höga
halter)
Hartman & Martin 1985
(bekämpningsmedel, en art)

-

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

+
0

0

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Strand m. fl. 2018

Salinitetspreferens

Kantrud 1990

Genetiskt homogen art
Fenotypisk plasticitet

Volkova m. fl. 2017; Patten
2016
Patten 2016 (S. filiformis & S.
pectinatus kan vara väldigt
svårseparerade i vissa miljöer)

Zannichellia
major
(Zannichellia
palustris var.
major)
Storsärv

Variabel

Källa

Påverkan

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Mifsud 2009

0

Övergödning – syrebrist/H2S

van Vierssen 1982a

-

Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

van Vierssen 1982a (Z. palustris var.
palustris +; Z palustris var. major -)

-

Fysisk påverkan – habitatförlust

van Vierssen 1982a (perenn)

-

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller

van Vierssen 1982a (sedimentation och
turbiditet)

-

Livsmiljö
Förväxlingsrisk
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Kantrud 1990

0
Ja (men
substratoberoende)
<5 (optimum 0,051,4)
0
-

Värde

Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller och
organiska metallföreningar

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö

Förväxlingsrisk

Zannichellia
palustris
Hårsärv

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens
Underart
Svenska rapporter ovanliga senare år

van Vierssen 1982a
van Vierssen 1982a (Z. palustris var.
palustris <4; Z. palustris var. major 4–
11)
Triest m. fl. 2007; van Vierssen 1982a
Artportalen

Variabel

Källa

-

Värde

Ellenberg & Leuschner 2010 (N);
Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Blomqvist m. fl. 2012
(eutrofiering); Ecke 2018 (P); Penning
m. fl. 2008 (N & P); Hill m. fl. 2004
(N); Trémolières m. fl. 1994 (N & P);

+

Boedeltje m. fl. 2005 (klarar tillfälligt
reducerande förhållanden)

+

Övergödning – syrebrist/H2S

+

Övergödning – minskat siktdjup

Blomqvist m. fl. 2012 (eutrofiering);
Penning m. fl. 2008 (Chl a); Jupp &
Spence 1977

van Vierssen 1982a (krävs stratifiering
för frögrodd)

-

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Klimatförändring – ökad temperatur

Påverkan

Ja
2.5–11

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

van Vierssen 1982a (Z. palustris var.
palustris +; Z palustris var. major -)

+/-

Blomqvist m. fl. 2014 (annuell/perenn)
van Vierssen 1982a (perenn)
Steinhardt & Selig 2007 (stor
rekoloniseringspotential);
Sabbatini & Murphy 1996 (klarar
rensning och muddring)
Eriksson m. fl. 2004; Ali m. fl. 1999
(turbiditet)

-/---

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter); Zalewska &
Danowska 2017 (användbar bioindikator
metaller – låg och hög belastning)

0

+
-

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
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Jones & Winchell 1984 (ett ämne, 4
arter)

0

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Strand m. fl. 2018

0

van Vierssen 1982a

Salinitetspreferens

van Vierssen 1982a (Z. palustris var.
palustris <4; Z. palustris var. major 4–
11)
van Vierssen 1982a (ev. med
underarten Z. major/Z. palustris var.
major)

Ja, även
gyttja
0–11

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Zostera noltii
Dvärgbandtång

Variabel

Värde

Ellenberg & Leuschner 2010 (N)
Blomqvist m. fl. 2012 (eutrofiering);
Karamfilov m. fl. 2019
Hill m. fl. 2004 (N)
Den Hartog 1994; Penhale & Wetzel
1983
Blomqvist m. fl. 2012 (eutrofiering)
Vermaat &Verhagen 1996 (tidvatten
minskar påverkan)

0
-

Davison & Hughes 1998
Ej typisk art Östersjön

+

Fysisk påverkan – habitatförlust

Jones et al. 2000
Holt et al. 1997; Davison & Hughes
1998 (känslig & perenn)

--

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Sfriso & Facca 2007; Nacken & Reise
2000 (störningsanpassad). Dawes &
Guiry 1992 (Z. noltii opportunistisk)
Davison & Hughes 1998 (review)

-

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Påverkan

Källa

-

+
+
+

--

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller

Miljögifter – oljeutsläpp

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
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Davison & Hughes 1998 (Z. noltii
känsligare än Z. marina; review)
Lewis & Deveraux 1999; Runcie m. fl.
2004 (Z. capricorni & Z. muelleri);
Wilson & Ralph 2010 (Z. capricorni &
Z. muelleri)
Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter); Williams et
al.1994 (Metaller & TBT; Z. marina);
Lewis & Deveraux 1999
Karamfilov m. fl. 2019
Bester 2000 (4 herbicider)
Strand m. fl. 2018
Nehring & Adsersen 2006 (Spartina
anglica, Västerhavet)

0

0

0
0
-

Davison & Hughes 1998 (Sargassum
muticum)
Livsmiljö

Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens

Artfakta.se (SLU, artdatabanken)

Variabel

Källa

+/0/Ja
<10

Förväxlingsrisk

Zostera marina
Bandtång

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Salinitetspreferens

Ellenberg & Leuschner 2010 (N); Hill
m. fl. 2004 (N; samma metodik som
Ellenberg & Leuschner); van Katwijk et
al. 1999 (men salinitetsberoende)
Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Blomqvist m. fl. 2012
(eutrofiering); Burkholder m. fl. 1992
(N; algöverväxt); Burkholder m. fl.
1994 (N); Davison & Hughes 1998
(review: - överväger +)
Den Hartog 1994 (tolererar
förhållanden med endast 1–2 mm
syresatt sediment)
Moore m. fl. 1997; Blomqvist m. fl.
2012 (eutrofiering); Dennison, 1987;
Davison & Hughes 1998 (review);
Duarte 1991 (växer djupare än andra
kärlväxter)
Kaldy 2014; Moore 2014
Davison & Hughes, 1998
Davison & Hughes 1998; Salo m. fl.
2014; Vuorinen m. fl. 2015
Blomqvist m. fl. 2014 (annuell/perenn)
Salo & Gustafsson 2016 (lokala bestånd
viktiga genetiskt och funktionellt);
Davison & Hughes 1998; Dawes & Guiry
1992

Värde
+

-

+
-

+
-/---

Giesen et al. 1990a, b

-

Davison & Hughes 1998
Lewis & Devereux 2009
Wang & Lewis 1997 (Z. marina kan
ackumulera och tolerera höga halter);
Williams 1994
Lewis & Devereux 2009 (herbicider);
Hershner et al. 1983 (herbiciden
atrazine)
Davison & Hughes 1998 (review; känslig
för herbicider, generellt tolerant)
Strand m. fl. 2018
Davison & Hughes 1998 (Sargassum
muticum)

0

Boström m. fl. 2014; Xu m. fl. 2018
(föredrar silthaltiga bottnar)
Boström m. fl. 2014

0
0
0
+/0/-

Ja
>5

Förväxlingsrisk
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Chara aspera
Borststräfse

Variabel

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Övergödning – minskat siktdjup

Påverkan

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Källa
Hansen & Snickars (P, inklusive
fler störningar)
Søndergaard m. fl. 2010 (P);
Rodrigo m. fl. 2018 (N; andra
Chara-arter); Schubert &
Blindow 2004 (med C. globularis
tåligast av alla kransalger);
Sinkevičienė m. fl. 2017 (N & P)
Ecke 2018; Bučas m. fl. 2019 (N
& P); Torn m. fl. 2004 (N & P)
Søndergaard m. fl. 2010 (chl a);
Jupp & Spence 1977
Penning m. fl. 2008 (Chl a);
Bučas m. fl. 2019 (grunda
miljöer)
Blindow 1992 (turbiditet);
Naturvårdsverket 2009
(kransalger i brackvatten);
Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004
Schubert & Blindow 2004
(utnyttjar isskrapade ytor)
Auderset & Rey-Boissezon 2015
(CH, sjöar)
Schubert & Blindow 2004

Värde
+

0
+
0/-

+
0

Blomqvist m. fl. 2014
(annuell/perenn); Torn m. fl.
2010
Schubert & Blindow 2004
(annuell, lever i grunt vatten)

-/--

Eriksson m. fl. 2004
Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004

0/-

-

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk
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Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan
ackumulera och tolerera höga
halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Schubert & Blindow 2004

Salinitetspreferens

Schubert & Blindow 2004

Fenotypisk plasticitet

Schneider m. fl. 2016 (artkluster
med sydeuropeiska arter);
Nowak m. fl. 2016 (sannolikt
artkluster);
Schubert & Blindow 2004

Ja
(substratoberoende)
0-8 (tolererar upp
till 17)
-/--

-

Chara baltica
Grönsträfse

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar. C.
baltica/horrida/liljebladiii);
Torn m. fl. 2004 (N & P); Rodrigo m. fl.
2018 (N; andra Chara-arter); Schubert
& Blindow 2004 (N & P); Sinkevičienė
m. fl. 2017 (N & P)

+

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Naturvårdsverket 2009 (kransalger i
brackvatten); Blindow 1992 (turbiditet,
andra Chara); Blindow m. fl. 2014
(regimskifte kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004 (utnyttjar
troligen isskrapade ytor som C. aspera)
Schubert & Blindow 2004

--

Barrat-Segretain 1996 (hög
spridningsförmåga); Schubert & Blindow
2004 (annuell, lever i grunt vatten)
Blomqvist m. fl. 2014 (annuell/perenn)

-

-

-/--

Eriksson m. fl. 2004 (andra Chara-arter)
Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer); Schubert &
Blindow 2004

0
--

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö

Schubert & Blindow 2004

Salinitetspreferens

Schubert & Blindow 2004

Förväxlingsrisk

Fenotypisk plasticitet

Boegle m. fl. 2010 (C. baltica och C.
intermedia samma art); Urbaniak &
Sakayama 2017 (C. baltica och C.
intermedia troligen samma art);
Schneider m. fl. 2015 (ligger i ett
artkomplex); Schneider m. fl. 2016
(artkluster med 9 ”arter”); Nowak m.
fl. 2016 (artkluster); Schubert &
Blindow 2004 (ibland oskiljbar från C.
intermedia)

Chara
canescens
Hårsträfse

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Schubert & Blindow
2004 (P)
Søndergaard m. fl. 2010 (P);
Rodrigo m. fl. 2018 (N; andra

Påverkan

Ja (även
andra
bottnar)
2-10
(tolererar
0-18)
--

Värde
+
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Chara-arter); Torn m. fl. 2004 (N &
P)
Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Søndergaard m. fl. 2010 (chl a)
Naturvårdsverket 2009 (kransalger i
brackvatten); Blindow 1992
(turbiditet, andra Chara); Blindow
m. fl. 2014 (regimskifte kransalgerangiospermer); Schubert & Blindow
2004
Schubert & Blindow 2004 (utnyttjar
isskrapade ytor)
Schubert & Blindow 2004

+
-

Barrat-Segretain 1996 (hög
spridningsförmåga); Schubert &
Blindow 2004 (huvudsakligen
annuell)
Blomqvist m. fl. 2014
(annuell/perenn)
Eriksson m. fl. 2004; Blindow m. fl.
2014 (regimskifte kransalgerangiospermer); Schubert & Blindow
2004

-

-

-/---

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan
ackumulera och tolerera höga
halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Schubert & Blindow 2004

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Chara
globularis
Skörsträfse

Påverkan

Salinitetspreferens

Schubert & Blindow 2004

Fenotypisk plasticitet

Schubert & Blindow 2004
Schneider m. fl. 2016 (genetiskt
separerad från andra Chara); Nowak
m. fl. 2016 (genetiskt separerad)

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive
fler störningar, C.
globularis/connivens/virgata);
Penning m. fl. 2008 (N & P);
Forsberg 1965 (P); Sand-Jensen
m. fl. 2008 (N & P)
Ecke 2018; Baastrup-Spohr m. fl.
2015; Rodrigo m. fl. 2018 (N;
andra Chara-arter); Schubert &
Blindow 2004 (med C. aspera
tåligast av alla kransalger); Torn
m. fl. 2004 (C. connivens, N & P);
Pitkänen m. fl. 2013
Henricsson 1976 (P)

Övergödning – syrebrist/H2S

56

Ja,
huvudsakligen
lera/gyttja/silt
3-21 (tolererar
>0,5-21)
0

Värde
-

+

0

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Penning m. fl. 2008 (Chl a);
Naturvårdsverket 2009
(kransalger i brackvatten);
Blindow 1992 (turbiditet);
Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004; SandJensen m. fl. 2008
Auderset & Rey-Boissezon 2015
(CH, sjöar)
Schubert & Blindow 2004
Barrat-Segretain 1996 (hög
spridningsförmåga); Wade 1990
(pionjärart)
Blomqvist m. fl. 2014
(annuell/perenn); Schubert &
Blindow 2004 (kan övervintra
med bulbiller men oftast annuell)
Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004

Salinitetspreferens
Hybridisering

Fenotypisk plasticitet

Chara
tomentosa
Rödsträfse

+
+
-/--

-

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan
ackumulera och tolerera höga
halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Schubert & Blindow 2004

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

-

Schubert & Blindow 2004
Schubert & Blindow 2004
(mikroskop behövs för att skilja
från C. virgata; sterila plantor
kan inte skiljas från C.
connivens)
Urbaniak & Sakayama 2017 (C.
globularis och C. connivens
troligen samma art); Schneider
m. fl. 2016 (genetiskt separerad
från andra Chara inkl C.
connivens); Nowak m. fl. 2016
(artkluster)

Ja
(substratoberoende)
0-7
-

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Søndergaard m. fl. 2010
(P); Ecke 2018 (P); Appelgren &
Mattila 2005 (eutrofieringsgrad);
Munsterhjelm m. fl. 2008
(eutrofiering)
Penning m. fl. 2008 (N & P); Blindow
1988 (P)
Rodrigo m. fl. 2018 (N; andra Charaarter); Torn m. fl. 2004 (N & P)

Påverkan

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Blindow 1992 (turbiditet)

-/--

Värde
-

0
+
--
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Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Søndergaard m. fl. 2010 (chl a);
Appelgren & Mattila 2005 (turbiditet);
Naturvårdsverket 2009 (kransalger i
brackvatten); Blindow m. fl. 2014
(regimskifte kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004;
Munsterhjelm m. fl. 2008
Penning m. fl. 2008 (Chl a)
Auderset & Rey-Boissezon 2015 (CH,
sjöar)
Schubert & Blindow 2004 (förekommer
inte vid salinitet >7)
Barrat-Segretain 1996 (hög
spridningsförmåga).
Schubert & Blindow 2004 (ofta perenn)
Henricson m. fl. 2006; Blindow m. fl.
2014 (regimskifte kransalgerangiospermer); Schubert & Blindow
2004
Eriksson m. fl. 2004

-/--

0
+
---

0

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Tolypella
nidifica
Havsrufse

Salinitetspreferens
Fenotypisk plasticitet

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Schubert & Blindow 2004 (Typiskt på
gyttjebottnar)
Schubert & Blindow 2004
Schneider m. fl. 2015&2016 (tydligt
genetiskt skild från andra Chara);
Nowak m. fl. 2016 (tydligt genetiskt
skild från andra Chara); Schubert &
Blindow 2004

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); Blomqvist m. fl. 2012
(eutrofiering); Penning m. fl. 2008 (N
& P, släkte)
Bučas m. fl. 2019 (N & P); Torn m. fl.
2004 (N & P); Sinkevičienė m. fl. 2017
(N & P)

Sällsynt
0-7
0

Värde
-

0

Övergödning – syrebrist/H2S

Påverkan

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
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Blomqvist m. fl. 2012 (eutrofiering);
Penning m. fl. 2008 (Chl a, släkte);
Naturvårdsverket 2009 (kransalger i
brackvatten); Blindow m. fl. 2014
(regimskifte kransalger-angiospermer);
Schubert & Blindow 2004
Bučas m. fl. 2019 (grunda miljöer)
Svensson & Wigren-Svensson 1992
Kovtun m. fl. 2009
Winter m. fl. 1996
Blomqvist m. fl. 2014 (annuell);
Schubert & Blindow 2004; Nowak m.
fl. 2017; Idestam‐Almquist 2000
Eriksson m. fl. 2004

--

0
0
0

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Blindow m. fl. 2014 (regimskifte
kransalger-angiospermer); Schubert &
Blindow 2004

--

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Schubert & Blindow 2004

Livsmiljö

Salinitetspreferens

Winter m. fl. 1996; Schubert &
Blindow 2004

Förväxlingsrisk

Fenotypisk plasticitet

Schubert & Blindow 2004
Pérez m. fl. 2014 (väldigt variabelt
släkte)

Ja, men
även på
andra
bottnar
4–12
(tolererar
till 12-30
men är
steril)
0
-
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Chorda filum
Sudare

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars (P, inklusive fler
störningar); White 2006 (låg
konfidens)
Duarte 1995 (N & P; makroalger
gynnas jämfört med kärlväxter)
Wallentinus 1984 (högre näringsupptag
än Fucus och Furcellaria, men lägre än
filamentösa alger)

Värde
+
0

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
Påverkan

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

(Eriksson and Bergström 2005) Positivt
relaterad till water clarity
White 2006 (moderate confidence)

0

(Novaczek et al. 1986); Hoffmann and
Santelices 1991
White 2006 (low confidence)
White 2006 (no confidence data)

+

(Hansen & Snickars 2014) marinor;
Tolstoy m. fl. 2003 (annuell)
White 2006 (low confidence)
Eriksson m. fl. 2004
(Hansen & Snickars 2014)
White 2006, varierande uppgifter

-

-

-0

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018
White 2006, high confidence

0
-

Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Monostroma
balticum
Östersjösallat

Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens
Med liknande arter

South & Burrows 1967
South & Burrows 1967
Unga exemplar kan förväxlas med
Halosiphon tomentosus och
Scytosiphon lomentaria (Tolstoy et al.
2003)

Ja
3.5–40‰
0

Variabel

Källa

+

Övergödning – näringsämnen (N & P)

Hansen & Snickars 2014 (P); Duarte
1995 (N & P; makroalger gynnas
jämfört med kärlväxter)
Wallentinus 1984 (högre
näringsupptag än tjockare alger, men
lägre än filamentösa alger); (KrauseJensen et al. 2007) (grouped
opportunists); (Rinne et al. 2018)
(grouped opportunists)
Rinne et al. 2018, grouped
opportunists

-

Påverkan

Värde

0

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
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Krause-Jensen et al. 2007, grouped
opportunists

0

Krause-Jensen et al. 2007, fraction of
opportunists increase with decreasing
salinity

+

Hansen & Snickars 2014

0

Wang & Lewis 1997
(undervattensväxter kan ackumulera
och tolerera höga halter)

0

Strand m. fl. 2018

0

Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Salinitetspreferens
Med liknande arter

Tolstoy et al. 2003, förekommer på
skyddade bottnar
Mathiesen & Mathiesen 1992
Kan förväxlas med Ulva lactuca och
Monostroma grevellei (Tolstoy et al.
2003)

5-22
0/-
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Sjöfåglar
Clangula
hyemalis (vinter)
Alfågel

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

ArtDatabanken, 2019

-

Klimatförändring – ökad temperatur

Mendel et al. 2008; Helcom, 2013c
(indirekt via ändrade lämmelcykler i
arktis ökar predation på kycklingar);
Waldeck & Larssson 2003 (indirekt
effekt via minskad blåmusselkvalitet)
Helcom, 2013c (vindkraft samt
sandextraktion och muddring)

-

Helcom, 2013c (skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002

--

-

Fiske, fångst och bifångst

Svartmunnad smörbult (indirekt
effekt via minskad blåmusseltillgång)
Helcom, 2013c; Bellebaum m. fl. 2012

Variabel

Källa

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter

Gavia arctica
(vinter)
Storlom

Värde

0/-

--

Värde

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

Förväxlingsrisk
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Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Liknande utseende

Helcom, 2013c
ArtDatabanken, 2019

0/+
-/0

Helcom, 2013c (vindkraft)

-

Helcom, 2013c (skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002
Helcom, 2013c (tungmetaller)

--

Helcom, 2013c (toppredator)

-

Helcom, 2013c
Helcom, 2013c (förväxlas lätt med G.
stellata till havs)

-0/-

Gavia stellata
(vinter)
Smålom

Påverkan

Förväxlingsrisk

Melanitta fusca
(vinter och
sommar)
Svärta

Variabel

Källa

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Helcom, 2013c (vindkraft)

-

Helcom, 2013c (skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002
Helcom, 2013c (tungmetaller)

--

Helcom, 2013c (toppredator)

-

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Liknande utseende

Variabel

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst

Helcom, 2013c
Helcom, 2013c (förväxlas lätt med G.
arctica till havs)

Källa

Värde

-0/-

Värde

Helcom, 2013c (föredrar klart vatten)
Helcom, 2013c; Waldeck & Larssson
2003 (indirekt effekt via minskad
blåmusselkvalitet)

-

Helcom, 2013c (vindkraft samt
sandextraktion och muddring)

-

Helcom, 2013c (skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002

--

Helcom, 2013c (rekrytering - sommar)
Helcom, 2013c& Strand m. fl. 2018
(mink, mårdhund)
Helcom, 2013c

--
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Melanitta nigra
(vinter)
Sjöorre

Variabel
Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur

Källa

Värde

Helcom, 2013c (eutrofiering)
Helcom, 2013c (indirekt via ändrade
lämmelcykler i arktis ökar predation
på kycklingar); Waldeck & Larssson
2003 (indirekt effekt via minskad
blåmusselkvalitet)

-

Helcom, 2013c (sandextraktion och
muddring)
Petersen & Fox 2007 (kan anpassa sig
till vindkraftsparker efter längre tid)

-

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

0

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst

Somateria
mollissima
Ejder

Variabel

Kaiser et al. 2006; Helcom, 2013c
(skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002

--

Helcom, 2013c

--

Källa

--

Värde

Övergödning – näringsämnen (N & P)
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
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Helcom, 2013c; Waldeck & Larssson
2003 (indirekt effekt via minskad
blåmusselkvalitet)
Helcom, 2013c (indirekt effekt via
minskad blåmusselmängd)
Helcom, 2013c (vindkraft samt
sandextraktion och muddring)

Helcom, 2013c (skeppstrafik)
Helcom, 2013c; Peterson 2002
Helcom, 2013c (rekrytering - sommar)
Helcom, 2013c (rekrytering - sommar)
Helcom, 2013c& Strand m. fl. 2018
(mink, mårdhund)
Helcom, 2013c

-

-

---

Fiskar
Anguilla
anguilla
ål

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist

Källa

Värde

Borja et al. 2000
Isaksson & Pihl 1992

0
+

McKenzie et al. 2003
Cruz-Neto & Steffensen 1997

0
0

Bonhommeau et al. 2008

-

Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur

e.r.

Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling

Bonhommeau et al. 2008

-

Vollestad et al. 1986

0

Simpson et al. 2015

-

Baršienė et al. 2006
Oliveira Ribeiro et al. 2005

-

Oliveira Ribeiro et al. 2005

-

Oliveira Ribeiro et al. 2005

-

HELCOM 2013a

-

Havs- och vattenmyndigheten 2019

--

Nationalnyckeln

e.r.
Ja,
mjukbotten

Påverkan
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Clupea
harengus
sill

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Källa

Värde

Hansson & Rudstam 1990, ägg

-

Kaartvedt 2009

+

Nieman 2014

+

Illing et al. 2015. Larver.

-

ICES 2016
Illing et al. 2015. Larver.

-

Westerberg et al. 1996
Kiorboe et al. 1981. Embryon.
Essink 1999
ICES 2016, gäller grus
Collie et al. 2017, aerated
substrates”

0
-

HELCOM 2016

-

Incardona et al. 2009 OBS: C. pallasi
embryon → sjuka adulter
Moore & Dwyer 1974

-

Nagib 1988. Larvae.

-

Schubert et al. 2016

-

Havs- och vattenmyndigheten 2019

--

Nationalnyckeln. Med skarpsill.
Nationalnyckeln. Lek sker över sand-,
sten- eller grusbottnar.
Rajasilta et al. 2011. OBS: C.
harengus membras. Obs endast
Östersjösill.

Ja
Ja,
lekområde
8–12,
förekommer
2-32 psu

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan

Fysisk påverkan bottentrålning

Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar

-

Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö
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Liknande utseende
Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Cyclopterus
lumpus
sjurygg

Variabel

Källa

Värde

Hvas et al. 2018

-

Hvas et al. 2018
Nytro et al. 2014, juveniler

-

Treasurer & Turnbull 2018

+

Frantzen et al. 2015

0

Mikkelsen & Pedersen 2012, krabba
äter ägg → hämmar rekrytering
(Norge)

--

HELCOM 2013b
Havs- och vattenmyndighete 2018

---

Nationalcykeln. Mjuk- och hårdbotten
(det tidigare för bl.a. föda, det
senare fästs äggen på).

Ja

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan

Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Gadus morhua
torsk

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Övergödning - syrebrist

Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan
Fysisk påverkan bottentrålning

Källa

Värde

HELCOM 2006
HELCOM 2013a
Borg et al. 1997 (födosök försämras
för juveniler vid ökad filamentös
algväxt)
Westin & Nissling 1991
HELCOM 2013a
HELCOM 2013b
Claireaux et al. 1995
Huse 1994

-

HELCOM 2013b

-

Westin & Nissling 1991
HELCOM 2013b
Claireaux et al. 1995
HELCOM 2013b (spawning grounds)
Pihl et al. 2006, juveniler

0
---

Humborstad et al. 2006
Westerberg et al. 1996

0
-

Collie et al. 2017 (nursery
grounds/juveniles)

0

HELCOM 2016

-

Baršienė et al. 2006 (eggs)
Moore & Dwyer 1974
Bratberg et al. 2013
Meier et al. 2011
Meier et al. 2011

0
-

Bratberg et al. 2013

0

Haslob et al. 2007, Mnemiopsis leidyi
äter torskägg

-

HELCOM 2013b
Havs- och vattenmyndigheten 2019

---

-0

Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö
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Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Borg et al. 1997. Juveniler söker föda
på mjukbottnar.

Nej
Ja

Perca
fluviatilis
abborre

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Källa

Värde

Kroupova et al. 2013, nitrat
Dubios et al. 2008

0

Vejrik et al. 2016, juveniler

0

Granqvist & Mattila 2004
Jacobsen et al. 2014

0
0

Sandström et al. 1995
Thorpe 1977
Overton et al. 2008
Overton et al. 2008, pref 0–4‰

0

Sundblad & Bergström 2014, early life
stages (reproduktion + juveniler)

-

Granqvist & Mattila 2004
Jacobsen et al. 2014

0
0

Wysocki et al. 2006
Jacobsen et al. 2014

0

Baršienė et al. 2006

-

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
na

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst

Havs- och vattenmyndigheten 2019

Förväxlingsrisk
Förekommer på/i
sandbottnar

Nationalnyckeln. Band av ägg hängs
på kärlväxter.

Salinitetspreferens

Overton et al. 2008
Boalt et al. 2014 → 0–7 psu, tolererar
upp till 10 psu.

Livsmiljö

-Nej
Ja, även
annan
mjuksamt
hårdbotten
0–10‰.
Tolerans
upp till
17,7‰
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Platichthys
flesus
skrubbskädda

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist

Källa

Värde

Jokinen et al. 2015, → algmattor

-

Tallqvist et al. 1999, juvenile
Jokinen et al. 2015

-

Fonds et al. 1992
Jokinen et al. 2015

0
-

O’Neill et al. 2011
Jokinen et al. 2015, ≥6 för spawning
och äggutveckling krävs

0
-

Jokinen et al. 2015

-

Jokinen et al. 2015

-

HELCOM 2016

0

Baršienė et al. 2004

-

Evrard et al. 2010

-

Evrard et al. 2010
Stentiford et al. 2002

-

Ericson et al. 2017
Karlson et al. 2007
Corkum et al. 2004
Jokinen et al. 2015
Havs- och vattenmyndigheten 2019

----

Nationalnyckeln. Lever på både mjukoch hårdbotten.

Ja

Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö
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Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Pleuronectes
platessa
rödspätta

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Källa

Värde

Pihl et al. 2005
Isaksson & Pihl 1992

-

Petersen & Pihl 1995

-

Huse 1994

0

Fonds et al. 1992

-

ICES 2016
Essink 1999

+
+

Sköld et al. 2018
Collie et al. 2017
Rijnsdorp & Vingerhoed 2001
Groenewold & Fonds 2000
HELCOM 2016

0
0
0

Neff & Boehm 1985

-

Havs- och vattenmyndigheten 2019

--

Nationalnyckeln

Ja, även
lerbottnar

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan
Fysisk påverkan bottentrålning

Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Pomatoschistus Variabel
minutus
sandstubb
Övergödning näringsämnen (N & P)

Övergödning - syrebrist

Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur

Källa

Värde

Järvenpää & Lindström 2004
Riley 2007
Isaksson & Pihl 1992
Petersen & Petersen 1990, anpassar
sig men växer mindre
Lissåker et al. 2002

+
-/0

Järvenpää & Lindström 2004
Kinne 1970

0

Kvarnemo 1996

-

Riley 2007

0

Järvenpää & Lindström 2004
Moore 1977
Kinne 1970
Riley 2007

+
0
0

de Jong et al. 2018, OBS: P. pictus

-

Berge et al. 1983

-

Waring et al. 1996

-

Stentiford et al. 2002

-

Corkum et al. 2004

-

Ej målart för fiske

0

Nationalnyckeln

Ja

Healey 1971

10-25 (0,945) psu

-

Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

72

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Scophthalmus
maximus
piggvar

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Källa

Värde

HELCOM 2013a

-

HELCOM 2013b

-

Huse 1994

-

Nissling et al. 2006,
reproduktion/äggutveckling

-

HELCOM 2013b (nursery habitats)

-

Mallekh et al. 1998

-

HELCOM 2016

0

Stephens et al. 1997

0

Kerambrun et al. 2012, juveniler

-

Kerambrun et al. 2012, juveniler

-

HELCOM 2013b
Havs- och vattenmyndigheten 2019

---

Nationalnyckeln

Ja, även
stenbottnar

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Scophthalmus
rhombus
slätvar

Variabel

Källa

Värde

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
e.r.

Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan
Fysisk påverkan bottentrålning
HELCOM 2016

0

Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
e.r.

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst

Havs- och vattenmyndigheten 2019

--

Nationalnyckeln

Ja, även
blandbottnar

Förväxlingsrisk
Livsmiljö

74

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Sprattus
sprattus
skarpsill

Variabel

Övergödning näringsämnen (N & P)

Källa

Värde

Hansson & Rudstam 1990

+

Kaartvedt et al. 2009

+

Petereit et al. 2008, äggutveckling
MacKenzie & Köster 2004

0
0

Essink et al. 1999

-

HELCOM 2016

-

von Westernhagen et al. 1974,
kadmium

-

Havs- och vattenmyndigheten 2019

--

Nationalnyckeln. Med sill/strömming.

Ja

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan

Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Liknande utseende
Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Spinachia
spinachia
tångspigg

Variabel

Källa

Värde

Elofsson et al. 2003, minskad
spermiemobilitet

-

Potts et al. 1988

0

Ej målart för fiske

0

Nationalnyckeln. ”uppehåller sig i
strandvegetation”.
Nelson 1968, obs osäker referens
Gross 1978

Ja, även
hårdbotten
5–35‰
>4‰

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö
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Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Zoarces
viviparus
tånglake

Variabel

Källa

Värde

Strand et al. 2004, larvstadie
Fischer et al. 1992

0

HELCOM 2013a
HELCOM 2013b

-

HELCOM 2013a

-

Sturve et al. 2005

-

Frenzilli et al. 2004

-

HELCOM 2013a

-

HELCOM 2013a & HELCOM 2013b
Strand et al. 2004
Stentiford et al. 2002
Ericson et al. 2017
HELCOM 2013a
HELCOM 2013b
Corkum et al. 2004
Ej målart för fiske

-0

Nationalnyckeln

Främst
stenbotten

Övergödning näringsämnen (N & P)
Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust
Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan

Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst
Förväxlingsrisk
Livsmiljö

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens
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Branchiostoma
lanceolatum
lansettfisk

Variabel

Källa

Värde

Övergödning näringsämnen (N & P)

Antoniadou et al. 2004
Rota et al. 2009
Borja et al. 2000

-

Övergödning - syrebrist
Övergödning - minskat
siktdjup
Klimatförändring - ökad
temperatur
e.r.

Klimatförändring minskad salthalt (MBAL)
Fysisk påverkan habitatförlust

Rota et al. 2009

--

Rota et al. 2009

--

Antoniadou et al. 2004

-

Fysisk påverkan sedimentation/grumling
Påverkan
Fysisk påverkan bottentrålning
Fysisk påverkan - Buller

Miljögifter - oljeutsläpp
Miljögifter - metaller
och organiska
metallföreningar
Miljögifter - POP
e.r.

Invasiva främmande
arter
Fiske, fångst och
bifångst

Ej målart för fiske

0

Nationalnyckeln

Nej
Ja, även
skalgrus

Förväxlingsrisk
Livsmiljö

78

Förekommer på/i
sandbottnar
Salinitetspreferens

Ryggradslösa djur
Acanthocardia
echinata
Tagghjärtmussla

Variabel

Källa

Värde

Boudaya et al. 2019

-

Nielsen et al. 2007, osäker källa

-

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning

Boudaya et al. 2019

-

Ramsay et al. 1998
van Marlen et al. 2005

--

Boudaya et al. 2019

-

Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

van Marlen et al. 2005
Boudaya et al. 2019

Livsmiljö

Salinitetspreferens

Peacock 1993

Förväxlingsrisk

Hybridisering

-Ja, även
grovsand
Minimum
25‰ (12‰ i
Östersjön)
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Astropecten
irregularis
Kamsjöstjärna

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning

Kaiser 1998, skadas men kan leva
trots förlorade armar
Juan et al. 2007
Hauton et al. 2003

0
0
0

Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Livsmiljö

Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens

Förväxlingsrisk

Hybridisering
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Kaiser 1998, skadas i trålning
Juan et al. 2007
Shumway 1977. OBS: Asteria rubens

0
0
Ja
Minimum
26‰

Chamelea
striatula
Finräfflad
venusmussla

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp

Witbaard et al. 2005, försämrar
matkvalité

-

Hauton et al. 2003

-

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens
Hybridisering

Witbaard et al. 2005

Ja
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Crangon crangon
Hästräka

Variabel

Källa

Övergödning – näringsbelastning

Neal 2008
Isaksson & Pihl 1992

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan

Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Värde
0
-

Neal 2008
Łapinska & Szaniawska 2006
Neal 2008, Addison et al. 2003, Lloyd
& Yonge 1947

e.r.
+

Neal 2008, Abbott & Perkins 1977,
Jeffery & Revill 2002, Lloyd & Yonge
1947

+

Neal 2008, Mclusky et al. 1982

0

Gelin et al. 2000, complete failure of
spawning at 5 psu

Neal 2008

0

Neal 2008, Addison et al. 2003, Lloyd
& Yonge 1947. Inhabits areas with
extremely high quantities of
suspended sediment

+

Neal 2008, Nottage, 1982,
exoskeleton damage
Neal 2008
Palgan et al. 1988
Neal 2008

0

Neal 2008

0

+
0
0

Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö

Salinitetspreferens

Fiske pågår runt brittiska öarna
MarLIN
Bilgin et al. 2008
MarLIN
Mclusky et al. 1982

Förväxlingsrisk

82

Hybridisering

0
Ja
Ja, även
lerbottnar
30-40 psu
(>18)
7-40 psu

Echinocyamus
pusillus
Dvärgsjöborre

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan

Fysisk påverkan – habitatförlust
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Rachor 1990
Telford et al. 1983

Livsmiljö
Salinitetspreferens
Förväxlingsrisk

Ghiold 1982

Ja
Ja, även
skalkross/
småsten.
Minimum
11‰

Hybridisering

83

AquaBiota Rapport 2019:04

Palaemon
adspersus
Långfingrad
tångräka

Variabel

Källa

Värde

Isaksson & Pihl 1992

-

Berglund & Bengtsson 1981

-

Berglund & Bengtsson 1981

-

Janas et al. 2013
Yazdani et al. 2010

0
0

Baden & Hagerman 1981
Bat et al. 2001

-

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk

84

Salinitetspreferens
Hybridisering

Lesutienė et al. 2014

(P. elegans)

Berglund & Bengtsson 1981
Bilgin et al. 2008
Janas et al. 2013

Ja, främst i
Zosteraängar
1-35 psu

Palaemon
elegans
Kortfingrad
tångräka

Variabel

Källa

Övergödning – näringsbelastning

Kuprijanov et al. 2017
Jephson et al. 2008

0
0

Berglund & Bengtsson 1981

0

Dalley 1980, non-circadianstudie

-

Berglund & Bengtsson 1981

0

Janas et al. 2013
Nugegoda & Rainbow 1989
Yazdani et al. 2010

0
0
0

Berglund & Bengtsson 1981

-

Är själv invasiv i Östersjön enligt
Lesutienė et al. 2014

0

Övergödning – syrebrist/H2S

Värde

Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Salinitetspreferens
Hybridisering

Berglund & Bengtsson 1981
Bilgin et al. 2008
Janas et al. 2013

Ja, även i
hällkar
0,6-35 psu
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Pecten maximus
Stor kammussla

Variabel

Källa
Marshall & Wilson 2008, Lorrain et al.
2000. Negativa effekter: försämrat
syreupptag pga. ökad ansamling av
partiklar på gälar

Övergödning – näringsbelastning

Värde
0

Reitan et al. 2002. Positiva effekter:
ökad tillväxt med ökad
näringstillgång

Marshall & Wilson 2008

0

Marshall & Wilson 2008

+

Marshall & Wilson 2008

0

Marshall & Wilson 2008, Bricelj &
Shumway 1991

-

Övergödning – syrebrist/H2S

Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan
Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Christophersen & Strand 2003,
förtunnat skal

Marshall & Wilson 2008, substratum
removal risks loss of entire
population

-

Bricelj & Shumway 1991, försämrad
tillväxt

0

Gibson 1956, försämrat
näringsupptag

Ansell et al. 1991, scallop dredging
can cause damage to the scallop
shells
Marshall & Wilson 2008
Marshall & Wilson 2008
Gould & Fowler 1991, scallops
concentrate metals in their tissues
with an efficiency greater than that
of other bivalves

86

+
0
0

Paul & Davies 1986, koppar och
nickel ökar dödligheten hos juveniler
och försämrade tillväxten hos adulter
Marshall & Wilson 2008

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

0

0

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens
Livsmiljö

Förväxlingsrisk

MarLIN
Marshall & Wilson 2008,
overexploitation have resulted in
declines of wild populations
MarLIN
MarLIN
Peacock 1993

No info
Ja
30-40 psu
Mimimum
33‰ (23‰ i
Östersjön)

Hybridisering
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Psammechinus
miliaris
Tångsjöborre

Variabel

Källa

Värde

Jackson 2008

0

Jackson 2008, Spicer 1995

0

Jackson 2008

0

Jackson 2008

-

Övergödning – näringsbelastning

Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
MarLIN
Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)

Fysisk påverkan – habitatförlust

Påverkan

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Jackson 2008, loss of substratum
causes mortality. Adult urchins
mobile but probably not active over
large distances- recolonization is
unlikely to occur through adult
immigration

-

Jackson 2008

0

Jackson 2008, Kaiser & Spencer,
1994a. Brittle and easily damaged by
impact or abrasion. Beam trawling
may remove 20 to 50% of population
Jackson 2008
Suchanek 1993, Smith 1968. Sensitive
likely because of the large amount of
exposed epidermis
Jackson 2008, Bryan 1984.
Larvae especially intolerant of heavy
metals

0

Jackson, A. 2008, Smith 1968, Gomez
& Miguez-Rodriguez 1999, Dinnel et
al. 1988. High intolerance to
synthetic contaminants, OBS: P.
miliaris and
https://www.marlin.ac.uk/
species/detail/1311

-

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar

Jackson 2008
Jackson 2008
MarLIN

Salinitetspreferens

Jackson 2008

Livsmiljö

Förväxlingsrisk

88

Hybridisering

No
information

+
0

+
0
Ja, men
även steniga
och leriga
bottnar,
m.m.
30-40 psu
(>18)

Spatangus
purpureus
Purpursjömus

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust
Påverkan
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp

Kaiser & Spencer 1994b

-

Kaiser & Spencer 1994b, skadas vid
bottentrålning
Barberá et al. 2011

-

Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.
Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Livsmiljö
Förväxlingsrisk

Ja, även
grus

Salinitetspreferens
Hybridisering
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Spisula elliptica
Elliptisk
fiskmussla

Variabel

Källa

Värde

Övergödning – näringsbelastning
Övergödning – syrebrist/H2S
Övergödning – minskat siktdjup

Klimatförändring – ökad temperatur
e.r.

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Påverkan

Fysisk påverkan – habitatförlust
Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan
Fysisk påverkan – bottentrålning
Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar
Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens

Förväxlingsrisk

Hybridisering
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Fox 2003
Peacock 1993

Ja
Minimum
30‰

Virgularia
mirabilis
Lilla piprensaren

Variabel

Källa
Hill & Wilson 2000

Värde
0

Hughes 1998, tolererar viss ökad
näringsbelastning
Övergödning – näringsbelastning

Hoare & Wilson 1977, absent from
area heavily affected by sewage
pollution

MarLIN, may tolerate some reduction
in oxygenation
Övergödning – syrebrist/H2S

-

Jones et al. 2000, känslig mot
syrefattiga miljöer
Hoare & Wilson 1977, absent from
sewage related anoxic areas
Hill & Wilson 2000

+

Hill & Wilson 2000

-

Övergödning – minskat siktdjup
Klimatförändring – ökad temperatur

Påverkan

Klimatförändring – minskad salthalt
(MBAL)
Fysisk påverkan – habitatförlust

Fysisk påverkan –
sedimentation/grumling/morfologisk
påverkan

Fysisk påverkan – bottentrålning

Fysisk påverkan – Buller
Miljögifter – oljeutsläpp
Miljögifter – kumulativt. metaller
och organiska metallföreningar

No information

Hill & Wilson 2000

-

Hill & Wilson 2000, Hoare & Wilson
1977, Hiscock 1983

+

Hill & Wilson 2000, retract slowlylikely intolerant of abrasion

-

Howson & Davies 1991, Tuck et al.
1998, Hughes 1998, densities similar
in trawled and untrawled sites, no
changes in density after 18 months of
experimental trawling
Hill & Wilson 2000, can withdraw
into its burrow when disturbed
No information
No information

+

No information
Miljögifter – kumulativt, POP mm.

Livsmiljö

Invasiva främmande arter
Fiske, fångst och bifångst
Förekommer på/i sandbottnar
Salinitetspreferens

Förväxlingsrisk

Hybridisering

MarLIN
Hill & Wilson 2000

+
0
Ja
30–40 psu
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B2. Tabell i Microsoft Excel-format med känslighetsmatris
En matris med känsligheter för respektive typisk art samt kunskap och bedömningar om arternas
förutsättningar för övervakning som digital bilaga: Matris_typiska_arter_1110_v1.3.xlsx
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