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1. INTRODUKTION 

1.1.  Projektinformation 

Clinton Marine Survey AB har anlitats av Ystad kommun för att utföra sjömätning och biologiska 
provtagningar för utvärdering av pågående strandfodring, ett kustnära erosionsskydd där sand 
används från en marin sandtäkt söder om Sandhammaren.  

Denna rapport behandlar endast biologiska provtagningar av 1) marin infauna (djur nere i 
bottensedimentet) kring sandtäkten till havs och 2) kustnära provfiske efter småfisk nära 
utläggningsområdena. Båda provtagningarna är en fortsättning på en årlig provserie som startats 
2011.  

Årets provtagning har i fält genomförts av Clintons projektledare Trolle Carlsson som varit 
involverad i kontrollprogrammets provtagning sedan 2017. Projektet har utförts tillsammans 
analysföretaget Niras AB med stor erfarenhet av bestämning av skånsk marin bottenfauna. 

Clinton Marine Survey AB har lång erfarenhet av marina undersökningar och kan garantera en hög 
kvalité genom hela sin organisation. Clinton Marine Survey AB är stolta över att vara certifierade 
enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet), and OHSAS 18001 
(arbetsmiljö). Certifikat som intygar den höga kvalitet som Clinton Marine Survey AB garanterar i 
alla sina produkter: 

 

Tabell 1 Projektinformation 

Projektinformation: 

Projekt-ID: 2019066 

Projektnamn: YSTAD_BIO 

Typ av undersökning: Marinbiologisk 

Syfte: Marinbiologisk provtagning i kontrollprogram 

Mätområde: 
Sandhammar sandtäkt, Löderup strandbad & Ystad 
sandskog 

Mätperiod: Augusti, oktober 2019 

Mätbåt: M/V Baltic Explorer, M/V Stenkoll 

Kund: Ystad kommun  

Kundrepresentant: Mona Skoog 

Clinton Projektledare: Trolle Carlsson 
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1.2.  Bakgrund 

För att begränsa skadorna till följd av pågående kusterosion har Ystads kommun genomfört ett 
antal skyddsåtgärder vid två speciellt utsatta Natura 2000 områden; Ystad Sandskog och Löderup 
Strandbad. Sand har hämtats från Sandhammar bank, ett geologiskt depositionsområde för 
eroderat kustmaterial (Lundgren 2010) ca 10 km respektive 20 km sydost om berörda kustområden, 
se figur 1. 

Skyddsåtgärderna i form av strandfodring innebär utplacering av sand så att erosionen sker på 
nytillskottet av sand och därmed skyddar den befintliga stranden och kustlinjen. I begreppet 
strandfodring ingår förutom åtgärderna för att utvinna och placera ut sanden, undersökning, kontroll 
och tillståndsprövning.  

Utöver att sand pumpats direkt från mudderfartyget ut på stränderna har diverse skyddande 
stenstrukturer konstruerats för att bryta upp strömmar och hålla kvar sediment, bland annat 
vågbrytarna som uppförts inom Natura 2000-området Ystads Sandskog som också är ett 
naturreservat. Samtliga åtgärder är tillståndsgivna hos Mark- och miljödomstolen (tidigare 
Miljödomstolen och Vattendomstolen). 

 

Figur 1 Översikt provtagningsområden för provfiske och bottenhugg (infauna).  

För strandfodringen beräknas sammanlagt 340 000 m3 sand behövas under en period av tio år 
(2011–2021) vilket delas upp i sandsugning och strandfodring vart tredje år, den första 2011, 
därefter 2014 och 2017 med sista planerad strandfodring 2020. Sammanfattningsvis har följande 
åtgärder utförts: 

 

 

Löderups Strandbad 
Provfiske 
Strandfodringsområde 

Ystad Sandskog 
Provfiske 
Strandfodringsområde 

Sandhammar bank 
Provtagning för infauna 
Sandsugningsområde 
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Ystad Sandskog:  

- strandfodring (2011, 2014, 2017) 

- uppförandet av fem bryggor  

- uppförande av fem friliggande vågbrytare 

 

Löderups Strandbad: 

- strandfodring (2011, 2014, 2017) 

- uppförandet av sex hövder (delvis vattentäckta vågbrytare i rät vinkel från kustlinjen) 

- en tröskelinvallning (en kombination av strandskoning, vågbrytare och sandutfyllnad) 

 

I de tillstånd som kommunen erhållit för skyddsåtgärderna finns i villkor angivet att ett 
kontrollprogram ska upprättas. Kontrollprogrammet beskriver de kontroller som ska genomföras för 
att följa upp och utvärdera tillståndet på lång sikt, avseende gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som finns inom de aktuella områdena.  

Sedan 2011 har årliga marinbiologiska provtagningar utförts med infauna provtagning och provfiske 
årligen som uteslutande konstaterat att påverkan varit liten till obefintlig i förhållande till naturliga 
variationer, se Jacobsson m.fl. 2012–2016. 

 

1.3.  Rapportens syfte 

• Att bistå kontrollprogrammet med förlängd tidsserie gällande 2019 års provtagningar av 
marin bottenfauna (infauna) ute vid sandtäkten. 

• Att bistå kontrollprogrammet med förlängd tidsserie gällande 2019 års provfiske vid två 
kustnära områden nära sandutplaceringen. 

• Att diskutera trender och felkällor i årets data samt föreslå eventuella 
förbättringsåtgärder. 

 

1.4.  Leveranser 

Som tillägg utöver denna rapport levereras följande produkter: 

Tabell 2 Leveranser 

Produkt Format 

Provfiskedataserie 2011–2019 .xls 

Infaunadataserie 2011–2019 .xls 
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2. PROVTAGNINGSMETODIK 

2.1.  Förutsättningar i mätområdet 

Provtagning av infauna på öppet hav utfördes mellan 9 september – 27 september och på grund 
av ofördelaktigt väder så blev årets period för provtagning längre än planerat. Även det kustnära 
fisket drog ut på tiden och krävde ett antal etableringar men utfördes mellan den 1 september och 
31 oktober vilket är något senare än förra årets tid för fältarbete.  

För att kunna slutföra provtagning valde vi att etablera oss i Ystad med dubbla skift och kunde på 
så sätt arbeta mer effektiv då det uppstod mer fördelaktiga väderförutsättningar. Vid provfisket med 
grundgående mätbåt Stenkoll (4m) fick provtagningarna avbrytas vid upprepade tillfällen för 
tillagande sjö och medelvind upp över 10 m/s.  

Rödalger i trålen ledde även till att ett antal prov fick förkastas då trålen inte gick att lyfta ombord 
eller kontaktgraden var tveksam. Bifångst för rödalger finns redovisade i 3.2.5. 

 

 

Figur 2 Transit tillbaka till hamn med M/V Stenkoll i tilltagande marginalväder. 

2.2.  Marin bottenfauna 

På varje station togs elva slumpmässiga prov med en Haps-corer cylinderprovtagare med minst 1 
dm huggdjup. Tio prov sållades för biologisk provtagning medan det elfte provet användes för 
kornstorleksbestämning i fraktionssåll. 

De biologiska proverna vattensållades på plats i ett 40 x 40 cm såll med 1 mm maskstorlek från KC 
Denmark A/S. För spolning användes havsvatten i mjuk stråle med kantspolningsteknik för att 
undvika att skada djuren (Figur 3). Sållresterna konserverades inklusive grusrester i 95 % etanol 
och levererades inom en vecka till laboratorium för bestämning (NIRAS Sweden AB, före detta 
Toxicon AB). 
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Figur 3 Spolning av prov i 1 mm såll för infauna. 
 

Geologisk sållning av det elfte hugget på varje station gjordes med ett runt fraktionssåll med fyra 
fraktionsinsatser (Glenammer Engineering UK) med följande maskstorlekar (se även Figur 4): 

 
              1) 2mm (grus eller större) 
         2) 0.5mm (grovsand) 
             3) 0,2mm (mediumsand),  
             4) 0,063mm (finsand)  
             5) residualkärl (silt/lera).  

 
 

 

Figur 4 Flerdelat såll för skattning av kornstorleksfraktioner. 

Ett representativt delprov på ca 1 dl vattenpenslades genom sållen staplade på varandra. Resultat 
fotograferades sållvis och stationsvis. Fraktionsvolymer skattades visuellt utifrån täckningsandel 
och sedimenthöjd de enskilda sållen, vilket därefter normerades i kalkylark till fraktionsandelar för 
hela provet. 
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 Cylinderprovtagare (Haps-corer) 

Infauna insamlades med hjälp av cylinderprovtagare, en s.k. ”Haps-corer” (Kanneworff & 
Nicolaisen 1973) av modell 50 000 från KC Denmark A/S. Provtagaren består av en stabiliserande 
ram med en centralt placerad provcylinder med yta på 0,013 m2.  

Sediment och viktning av provcylindern avgör huggdjupet och efter bottenkontakt stänger en bila 
cylindern under transport upp till båten. Viktning har tidigare provats ut till 20+10 kg på huggaren 
samt 40 kg (standard) på ramen för att garantera minst 10 cm huggdjup. Bilan justerades till optimal 
höjd specificerad av leverantör (2 mm) med hjälp av en 2 mm stålplatta. 

 

Figur 5 Haps-corer med förslutningsbilan uppfälld och redo för provtagning. 

Erfordrat huggdjup på minst 10 cm kalibrerades och verifierades med en GoPro 5 kamera med 
undervattenhus (60 m). Kameran monterades så att cylindern och en påmålad mätlinje kunde 
avläsas i bild under hugget. Filmsekvenser på tillbakavägen kunde även bekräfta att sediment ej 
läckt ut på vägen upp genom vattnet. Minst en videofilm togs per station varefter huggvolymen 
verifierades via volymen i tömningskaren före sållning på samtliga prov. 

 

Figur 6 Kalibrering av Haps-corer med hjälp av undervattensvideo. Sekvensbilderna visar provcylindern med 
mätlinje i vattenmassan före, under och efter nedslag. 
 

1 

2 

3 
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 Mätområde Infauna 

Sandsugningsområdet är tillståndsmässigt begränsat av ett rektangulärt område på 2,4 x 6,3 km 
beläget ca 10 km från kusten söder om Sandhammar i Ystads kommun, se infälld karta i Figur 7 
samt förstorad karta över provstationerna. Området är ett geologiskt depositionsområde som bör 
ansamla sand över tid och innehålla lämplig kornstorlek för sandfodring (Johnsson & Ohlsson 
1999). Vid sandsugning bildas (baserat på 2017 års data) ca 3m breda och 0,2 till 0.3m djupa 
spår som kan detekteras med flerstråligt ekolod (exempel på detta ges figur 22). 

 

Figur 7 Huggstationer plottade på en djupkarta över täktområdet.  Vita begränsningslinjer ringar in hög och 
låg intensitet på senaste sandsugningen 2017. Blå provstation har aldrig sandsugits, orange provstation har 
sandsugits 2011 och 2014 och röd provstation har sandsugits 2017. 

Sandsugningen sker vart tredje år sedan 2011. Vid åren 2011 och 2014 koncentrerades 
utvinningen från den östra sidan och tre kontrollstationer (då kallad TÄKT 1–3) utplacerads inom 
berört område. Därtill skapades referensstationer 1–6, där 1–3 låg långt ifrån utvinningen och 4–6 
närmare i ett gränsområde som skulle kunna komma att tas i bruk, se tabell 3. 

Vid den tredje sandsugningen 2017 beslutades att byta område för sandsugning till mellanområdet, 
bland annat för att kornstorleken ökat till oönskad storlek, och sandsugningen koncentrerades 
istället kring de mellersta referensstationerna. I samband med uppföljningen 2017 uppdagades 
även en obalans mellan stationerna med och utan grusinblandning, samt med och utan direkt 
påverkan och kontrollprogrammet utökades därför med ytterligare en provstation 2018. 
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Tabell 3 Stationsbeteckning och beskrivning 

Provstation   WGS84 dd mm,mmm 

ID Tidigare beteckning Beskrivning / Påverkan Djup (m) N koordinat E koordinat 

P1 Punkt1 (Täkt1) Täkt 2011, 2014 17.6 55° 17,662’ 14° 10,025’ 

P2 Punkt2 (Täkt2) Täkt 2011, 2014 16.0 55° 18,173’ 14° 09,506’ 

P3 Punkt3 (Täkt3) Täkt 2011, 2014 19.0 55° 17,780’ 14° 09,590’ 

P4 Punkt4 (Ref1) Referens, utanför området 19.0 55° 18,727’ 14° 08,989’ 

P5 Punkt5 (Ref2) Referens 20.4 55° 18,150’ 14° 07,540’ 

P6 Punkt6 (Ref3) Referens 22.2 55° 17,400’ 14° 07,279’ 

P7 Punkt7 (Ref4) Täkt 2017 20.7 55° 18,067’ 14° 08,219’ 

P8 Punkt8 (Ref5) Täkt 2017 19.8 55° 17,852’ 14° 08,693’ 

P9 Punkt9 (Ref6) Referens 19.9 55° 17,455’ 14° 08,861’ 

P10 Punkt10 (Alt4) Täkt 2017, Ny station 2018 19.8 55° 17,864’ 14° 08,191’ 

 

Sammanfattning av förändringar i kontrollprogrammet för infaunakontroll: 

2011 - Första sandsugningen (Rhode Nilsen).  Kontrollprogrammet startades med tre 
stationer ute vid sandtäkten samt sex stationer vid grundområden anslutning till 
sandfyllnadsområdena Ystad och Löderup (Trapezia/PAG). 

2012 – Kontrollprogrammet ändrades till att fokusera som sandtäkten och 3 stationer Täkt 
och 3 stationer Referens (Trapezia/PAG). 

2013 - Kontrollprovtagning 6 stationer (Trapezia/PAG). 

2014 - Andra sandsugningen (Rhode Nilsen), kontrollprovtagning 6 stationer 
(Trapezia/PAG). 

2015 - Kontrollprovtagning. 6 stationer (Trapezia/PAG). 

2016 – Kontrollprovtagning. 3 nya stationer som referens läggs inför eventuell förändring 
av sandsugområde. Totalt 9 stationer.  

2017 - Tredje sandsugningen (Rhode Nilsen). Kontrollprovtagning 9 stationer. (Clinton 
Marine Survey / Aquabiota). Sugningsområdet flyttas in till de stationer som lades till året 
innan. 

2018 – Kontrollprovtagning (Clinton Marine Survey / Toxicon). En extra station läggs till 
och sedimentfraktionsprov tas vid varje station, totalt 10 provstationer. 

2019 – Kontrollprovtagning (Clinton Marine Survey / Niras AB). Inga förändringar 2019. 
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 Mätbåt bottenhugg 

För årets bottenprovtagning användes dykfartyget M/V Baltic Explorer vilket är samma fartyg som 
användes under 2017 års provtagning. Fartyget har ett väl anpassat akterdäck med vinsch som 
klarar att sänka och återhämta den tunga provtagaren med god effektivitet och hög säkerhet. För 
att hålla positionerna väl inom en radie på 50 m kring referenspositionen ankrade vi upp vid 
respektive position inför provtagning. 

 

 

Figur 8 M/V Baltic Explorer med provtagare på akterdäck 

 
 

 Artbestämning infauna 

Fauna med en storlek större en 1 mm plockades ut och identifierades till artnivå eller närmsta 
möjliga taxa, samt räknades och vägdes för registrering av abundans och biomassa (våtvikt). 
Biomassan registrerades genom att djuren innan vägning placerades på ett filterpapper ca 1 minut 
innan vägning. Fauna med en lägre vikt eller uppskattad vikt under 0,001 g gavs ett minimivärde 
på 0,001 g. Arterna fotograferades på NIRAS Sweden AB laboratorium om ej lämplig arkivbild som 
tidigare fotograferats av NIRAS Sweden AB kunde hittas till rapporten (observera att förra årets 
laboratoriearbete utfördes av Toxicon AB som idag ingår i Niras Sweden AB och är alltså samma 
underkonsult). 
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2.3.  Kustnära provfiske 

På femtio stationer (25 vid Ystad sandskog och 25 vid Löderups strandbad) drogs en två meter 
bred bomtrål efter en minde motorbåt i ca två knop mellan föregående års start- och stoppositioner. 
Dessa var utlagda för att motsvara ungefär en kabellängd (en tiondels sjömil, 185 m) eller 3 min 
gångtid i 2 knop. För abundansskattningar (observationer per yta) summerades den faktiska 
längden via nya GPS-positioner av start och stop för varje drag. Fångsten sorterades och 
protokollfördes grovt i fält och tydliga större fiskar återsattes efter längdmätning. Yngel och otydliga 
observationer mättes och artbestämdes i land med hjälp av stereolupp. 

 Mätområde Provfiske 

Nedan ges en översiktlig bild över placeringen av transekter för det provfiske som utfördes i Ystad 
sandskog och Löderups strandbad 2017. Dessa positioner har varit desamma genom 
kontrollprogrammet och de röda linjerna i figur 9 anger bomtrålens ungefärliga fiskedrag mellan 
den start- respektive stopkoordinat som loggfördes i fält. På grund av avdrift och osäkerhet i 
positionering är det svårt att förlägga transekterna på exakt samma position mellan åren men 
transekternas placering ligger inom det område som anges i kontrollprogrammet och mycket nära 
föregående års transekter. I år har vi även varit tvungna att vid vissa transekter justera positionen 
på grund av sjösäkerhet och hög bifångs av rödalger. Justeringar är gjorda inom specificerat djup. 

 

Figur 9 Positionerna för provfisketransekter vid Ystad sandskog och Löderups strandbad är i princip 
desamma som för 2017 och bakåt i tidsserien med undantag för justeringar för säkerhet och höga bifångster 
i trålen.  

  

Löderups strandbad 

Ystad sandskog 

1km 
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 Bomtrål 

Provtrålen (Figur 10) har en två meter lång tvärbom (därav bomtrål) vilken garanterar fast 
öppningsbredd till skillnad från en vanlig kommersiell bottentrål. Med hjälp av två ”trålskor” på 
sidorna glider den på sandbottnen och fångar uppsimmade fiskar upp till trålskornas höjd på ca 3 
dm. Maskorna är 5 mm med diamantmaskor i fångststruten vilken sluter sig än mera vid belastning. 
Underdelen av trålöppningen är förstärkt med en kedja som både fungerar som bottenvikt och 
skrämselkedja (s.k. ”tickler chain”) monterad framför trålöppningen för att skrämma upp 
bottenlevande fisk. 

Designen är optimerad för vetenskapliga abundansskattningar (observation per ytenhet) genom att 
fånga bottenfisk så effektivt som möjligt över en mindre tydligt definierad yta. Bomtrålen är samma 
trål som använts under hela provserien och den har konstruerats i samband med provfiske inför 
Öresundsbrons konstruktion av Donsö Fiskeredskap & Skeppsfurnering.  

 

 

Figur 10 Bomtrål i ytvattnet med vita diamantmaskor i slutet av fångststruten. 

 

 

Figur 11 Undervattenskamera riktad mot en av trålskornas för verifiering av bottenkontakt. 
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En verifieringskamera fästes på bomtrålen så att kontakt med underdel i förhållande till replängd 
garanterades i olika djup. Mellan 10 och 15 meter rep från båt till trål användes (ju längre lina desto 
mer bottenkontakt).  

 

 

Figur 12 Trålskon på botten sett från undervattenskameran. 

 Mätbåt provfiske 

 

Figur 13 visar provtagningsbåt Stenkoll som användes utan sjömätningsutrustning men med 
navigationsutrustning, bomtrål, sorteringskärl och provförvaringsväska. Tack vara den begränsade 
storleken och vikten på provtagningsbåten är det möjligt att vid behov ta sig i land utan alltför stor 
ansträngning. 

 

Figur 13 Provtagningsbåt Stenkoll inför dagens arbete i fält och i vatten vid sortering av trålfångst. 

 Artbestämning fisk 

Större fiskar artbestämdes och mättes i fält, övriga prov kyl- och fryskonserverades för noggrannare 
undersökning i land. Längdmätning utfördes på samtliga arter där individantalet antogs överstiga 
tio observationer. Mätningen utfördes på SLU:s mätplatta från nos till sammanförda stjärtfenor (se 
exempel i Figur 14). Mätfel bör ej överstiga 1 mm. 
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Samtliga mindre plattfiskar bestämdes i land med stereolupp och räkning av fenstrålar (främst för 
särskiljning av ett fåtal rödspottor från flertalet skrubbskäddor). Bifångst inräknades/skattades 
direkt i fält; antal sandräkor samt antal öronmaneter och volym av rödalger (eftersom de påverkar 
trålen i stora mängder). Vid stora mängder gjorde fältpersonalen två oberoende skattningar och 
valde medelvärdet.  

 

 

Figur 14 Längdmätning och fenstråleräkning av små skrubbskäddor och rödspottor. 
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3. RESULTAT 

3.1.  Infauna 

 Översikt 

Totalt hittades 15 taxa i bottenhuggen, samtliga bestämbara ner till artnivå, vilket är jämförbart med 
föregående års totalresultat med  16 taxa. Antalet djur blev total 2395 vilket är något färre än 
föregående år (2471). Få svenska namn finns vedertagna för bottenfauna och vetenskaplig 
beteckning används oftast vid redovisning. I tabell 4 redovisas artlistans för 2019, arterna med 
taxonomisk beskrivning eller med svenska namn om möjligt, infärgad efter kräftdjur, havsborstmask 
eller blötdjur (musslor och snäckor). 

Tabell 4 Artlista för bottenfaunaobservationer 2019 

 
 

 
Antal observationer 

Antal arter 

Clinton-
NIRAS Kräftdjur – Rosa 

Havsborstmask -Blå 

Blötdjur – Ofärgad  

2019 

2395 

15 

Vetenskaplig beteckning Antal Svensk artnamn alt. beskrivning 

Pygospio elegans 1819 Art av rörbyggande havsborstmask 

Bathyporeia pilosa  33 Art i ordningen märlkräftor 

Marenzelleria spp. 135 
Arter havsborstmask i släktet 
Marenzelleria 

Macoma balthica  
(Limecola balthica) 

103 Östersjömussla (art) 

Hediste diversicolor 99 Bakborstig rovborstmask (art) 

Diastylis rathkei 28 Art i ordningen kommaräkor 

Bylgides sarsi 3 Art av havsborstmask 

Mya arenaria 94 Sandmussla (art) 

Monoporeia affinis  11 Vitmärla, art i ordningen märlkräftor 

Cerastoderma glaucum 12 Art i familjen hjärtmusslor 

Peringia ulvae 43 Stor Tusensnäcka (art) 

Corophium volutator    Slammärla, art i ordningen märlkräftor 

Gammarus oceanicus    Art i ordningen märlkräftor 

Mytilus edulis 9 Blåmussla (art) 

Oligochaeta spp. 3 Art av underklass fåborstmask 

Palaemon elegans    Kortfingrad tångräka (art) 

Bathyporeia tenuipes CF.   Art i ordningen märlkräftor 

Calliopius laeviusculus   Art i ordningen märlkräftor 

Crangon crangon 1 Sandräka / Hästräka (art) 

Gammarus salinus   Art i ordningen märlkräftor 

Mysidae   Familj i ordningen pungräkor 

Pontoporeia femorata 2 Art i ordningen märlkräftor 
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I tabell 5 ges en översiktlig jämförelse av artlistorna från de senaste fyra åren vilket visar en relativt 
stabil serie med avseende på abundans och artantal. 
 

Tabell 5 Artlistor för bottenfaunaobservationer 2019 – 2016. 

  

Clinton-
NIRAS 

Clinton-
Toxicon 

Clinton-
Aquabiota 

Trapezia-
PAG 

 

Kräftdjur – Rosa 

Havsborstmask -Blå 

Blötdjur – Ofärgad 

  

  2019 2018 2017 2016 

Antal observationer 2395 2471 3060 1641 

Antal arter 15 16 15 14 

Vetenskaplig beteckning Antal Antal Antal Antal 
Svensk artnamn alt. 

beskrivning 

Pygospio elegans 1819 1782 2250 830 
Art av rörbyggande 
havsborstmask 

Bathyporeia pilosa  33 336 73 54 Art i ordningen märlkräftor 

Marenzelleria spp. 135 137 237 57 
Arter havsborstmask i 
släktet Marenzelleria 

Macoma balthica 
(Limecola balthica) 

103 78 117 100 Östersjömussla (art) 

Hediste diversicolor 99 46 30 28 
Bakborstig rovborstmask 
(art) 

Diastylis rathkei 28 31 33 3 Art i ordningen kommaräkor 

Bylgides sarsi 3 30 13 8 Art av havsborstmask 

Mya arenaria 94 12 77 332 Sandmussla (art) 

Monoporeia affinis  11 10     
Vitmärla, art i ordningen 
märlkräftor 

Cerastoderma glaucum 12 2 38 104 Art i familjen hjärtmusslor 

Peringia ulvae 43 2 114 59 Stor Tusensnäcka (art) 

Corophium volutator    1     
Slammärla, art i ordningen 
märlkräftor 

Gammarus oceanicus    1     Art i ordningen märlkräftor 

Mytilus edulis 9 1 21 7 Blåmussla (art) 

Oligochaeta spp. 3 1 50 57 
Art av underklass 
fåborstmask 

Palaemon elegans    1     Kortfingrad tångräka (art) 

Bathyporeia tenuipes CF.     4   Art i ordningen märlkräftor 

Calliopius laeviusculus       1 Art i ordningen märlkräftor 

Crangon crangon 1     1 Sandräka / Hästräka (art) 

Gammarus salinus     2   Art i ordningen märlkräftor 

Mysidae     1   
Familj i ordningen 
pungräkor 

Pontoporeia femorata 2       Art i ordningen märlkräftor 
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 Stationer 2019 

De tio stationerna (som har provtagits med tio hugg vardera) kan delas in i grupper efter den 
historiska sandsugningen och substrat (eg. andel grus, se även 3.1.5)  vilka båda redovisas 
tillsamman med observationsantalet i tabell 6. Generellt visar de stationer som sandsugits två 
gånger ha ett lägre observations- och artantal samt högre grusinnehåll med undantag från 
provtagningsposition 003 som i år visar en mycket låg grusinblandning och högt observationstal.  

Tabell 6 Bottenfauna 2019 uppdelat per station. 

Provstation 004 005 006 009 001 002 003 007 008 010 

Sandsugning Aldrig Aldrig Aldrig Aldrig 
2011, 
2014 

2011, 
2014 

2011, 
2014 

2017 2017 2017 

Grusandel 10% 10% 10% 10% 58% 60% 7% 38% 20% 5% 
           

Pygospio elegans  54 76 412 396 18 14 317 11 313 198 

Bathyporeia pilosa   2 7 1  1 2 9 2 9 

Marenzelleria spp. 20 16 27 17 7 2 10 20 5 11 

Macoma balthica  17 19 19 9 2  8 5 17 7 

Hediste diversicolor  13 5 11 9 16 11 12 2 13 7 

Diastylis rathkei  1 4 5 1   4 10 1 2 

Bylgides sarsi  1  2        

Mya arenaria  4 7 3 22 9 14 10 1 19 5 

Monoporeia affinis  1  4 1   1  2 1 

Cerastoderma 
glaucum  

2 1 1 5 1 1 0  1  

Peringia ulvae 5 2 1 14 1  14  4 2 

Corophium volutator            

Gammarus oceanicus            

Mytilus edulis  2 1 2 2   2    

Oligochaeta spp.        2  1 

Palaemon elegans            

Artlistan innehåller både vanligt förekommande arter i tidsserien (övre delen av tabellen) samt 
ovanligare arter. Kräftdjuret Monoporeia affinis påträffades återigen vid 6 av 10 lokaler likt 2018, efter 
att ha frånvarat i kontrollserien sedan 2014. 
 

 

 

 

Figur 15 Kräftdjuret Monoporeia affinis 
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 Tidsserier 

För att åskådliggöra tidsvariationerna har de åtta oftast förekommande djuren i tidsserien plottats 
med uppdelningen på Ref – medelvärde av referensstationer som aldrig påverkats av sandsugits 
och Täkt – motsvarande för stationer som någon gång sandsugits.  

Havsborstmask 

 

 

 
Figur 16 Tidsserie samt laboratoriefotografier (Toxicon) över havsborstmaskarna P. elegans, Marenzelleria 
spp. och H. diversicolor.  
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De vanligt förekommande havsborstmaskarna visar en fortsatt svag positiv historisk trend. De 
talrika Pygospio elegans har toppar 2013 & 2017, men i år ligger medelvärdet för kategori Täkt på 
en högre nivå än samtliga föregående år i tidsserien, även mot en jämförelse mot kategori Ref om 
toppen 2017 exkluderas. 

Hediste diversicolor har haft ökande värde i både Täkt och referens sedan 2014 medan 
Marenzelleria spp har växlat mellan höga och låga värden i båda kategorierna sedan 2013 där 
årets resultat är jämförbart mot 2018. 

 

 Blötdjur (Musslor) 

 

 

 

Figur 17 Tidsserie över musslorna M. Baltica, C. glaucum och M. arenari 
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Musslorna har alla uppvisat någon form av tillväxttopp i tidsserien; Östersjömusslan Macoma 

balthica visade höga värden 2013 - 2015, sandmusslan Mya arenaria toppade 2015 till 2016 

medan hjärtmusslan Cerastoderma glaucum toppade 2016. Medelvärdet vid topparna har varit 

högre i referensstationerna än i täktstationerna. Årets resultat ligger på samma relativt låga nivå i 

förhållande till arternas respektive tillväxttoppar.  

Kräftdjur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 18 Tidserie över kräftdjuren B. Pilosa till vänster och D. rathkei till höger 

Båda kräftdjuren Bathyporeia pilosa och Diastylis rathkei hittas oftare i början av tidsserien med en 
tydlig uppgång för B. pilosa år 2018. Detta sammanföll även med återkomsten av kräftdjuren 
Monoporeia affinis samt första fynden av Corophium volutator och Gammarus oceanicus som inte 
återfanns i årets prover. I år dokumenterades dock ett litet antal Pontoporeia femorata, den marina 
varianten av märlkräfta. Dock så ligger antalet märlkräftor långt under föregående års resultat även 
om årets resultat är jämförbart mot nivåer tidigare i tidsserien.  
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Variation över tid 

Årets resultat visar en knapp ökning för den sammanfattande parametern artrikedom både i 
förhållande till föregående år och i förhållande till medelvärdet för tidsserien. Vad gäller abundans 
så visar istället jämförelsen mot 2018 en minskning på -17% och knappt någon förändring gentemot 
tidsserien. 

Störst variabilitet över tidsserien har sandmusslan (Mya arenaria) med en variationskoefficient (CV 
= standardavvikelse/medelvärde) på 1,31 jämfört med den stabilare Östersjömusslan Macoma 
balthica CV=0.25). Det skall dock noteras att det inte handlar om stora variationer sett till det 
faktiska antalet jämfört mot 2018 års siffror. 

Årsvariationen är höga för tre arter (Hediste diversicolor, Bathyporeia pilosa samt Mya arenaria) 
och förändringen i jämförelse mot medelvärde för tidsserien visar höga negativa procentsatser för 
fyra av arter, även om värdet för i år ligger inom registrerade min- och maxvärden mellan 2012 och 
2018. 

 

Tabell 7 Variation i bottenfaunaresultat 2012–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring från 

föregående år (2018)

Förändring jmf med 

medelvärde (2012-2018)

Resultat 

2019

Medel 

Tidsserie 

2012-2018

Min Max
Variations- 

koefficient

Artrikedom 16% 11% 10,2 9,1 8,7 10,2 0,06

Abundans -17% 3% 204,4 197,7 92,5 340,0 0,35

Macoma balthica 6% -23% 10,3 13,4 9,8 18,3 0,25

Hediste diversicolor 115% 281% 9,9 2,6 1,3 9,9 0,76

Marenzelleria spp. -1% 11% 13,5 12,2 3,3 26,3 0,57

Pygospio elegans 2% 58% 181,9 115,1 40,8 250,0 0,57

Diastylis rathkei -10% -35% 2,8 4,3 0,3 13,3 0,91

Bathyporeia pilosa -90% -84% 3,3 20,7 3,1 58,8 1,03

Cerastoderma glaucum 20% -65% 1,2 3,5 0,2 11,6 1,14

Mya arenaria 292% -40% 9,4 15,7 0,8 57,7 1,31
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 Rumslig fördelning 

Störst artrikedom hittades i tre av de fyra stationer som aldrig sandsugits (13 resp 12 taxon) medan 
den fjärde referensstationen hade 10 taxon, se Figur 19.  Centralt i området ligger tre nyligen 
sandsugna stationer med 11,11 respektive 8 taxon. Två av de mer östra stationerna (punkt 1 och 
2) hade något färre taxon per station (7,7) men punkt 3 utgör här ett undantag med 11 taxon. 
Observationstätheten (abundansen) var som högst i de södra ytterområdena som inte sandsugits 
(494 och 477) och som lägst i de östra stationerna som sandsugits två gånger (43 och 54), se figur 
20).  

 

Figur 19 Rumslig fördelning av artrikedom. Vita begränsningslinjer indikerar var sandsugning varit intensiv 
(heldragen linje) och förekommande (streckad linje) vid senaste tillfälle för sandsugning (2017). 

Eftersom Pygospio elegans dominerar observationsantalet så plottades även abundans utan denna 
art; resultatet blir jämnare och visar snarare en majoritetsgrupp av åtta stationer med ca 40-80 djur 
per station och en minoritetsgrupp bestående av de 2 östra stationerna med 29 respektive 36 djur 
per station. Återigen sticker punkt 3 ut och liknar i sin sammansättning av arter och abundans de 
grupper som aldrig sandsugits eller sandsugits vid ett tillfälle trots att den ligger i ett område som 
sandsugits upprepade gånger. 

 

Artrikedom 
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Figur 20 Rumslig fördelning av total abundans (a) samt abundans exkluderande P. elegans (b). Vita 
begränsningslinjer indikerar var sandsugning varit intensiv (heldragen linje) och förekommande (streckad linje) 
vid senaste tillfälle för sandsugning (2017). 

a) Total abundans 

b) Abundans  
   (- P. elegans) 
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 Sedimentets kornfraktioner 

Området karaktäriseras av heterogen kornstorlek vilket visas i figur 21 mot bakgrund av s.k. 
”backscatter” data, d.v.s. styrkan på returspridningen från flerstråliga ekolodmätningar gjorda 2017. 
Här syns sandvågor från öst till väst med mörkare och grustäta bågar vid läsidorna. Eftersom finare 
kornstorlekarna lyfts upp över krönet med strömmen lämnas grövre partiklar på dess läsida. Genom 
att jämföra backscatter och batymetrisk data insamlad vid olika tillfällen är det möjligt att göra analys 
över sandtransport och sanduttag och på så vis se var sand transporteras men också få en 
uppfattning om konsekvensen av sandsugning på botten.  

Resultatet från årets fraktionssållning visar två grupper, där den ena gruppen karaktäriseras av en 
högre andel grovsand och den andra av mediumsand med inslag av finsand. Ett sammanslaget 
mått för kornstorlekar som fastnar i infaunasållen betecknas i denna rapport som ”grushaltigt” 
sediment vilket i årets resultat varierat mellan 5% och 60%. Figur 21 och 22 redogör för resultaten 
från årets fraktionssållning mot bakgrund av dels backscatter (figur 21) och dels i förhållande till 
standardavvikelse för djupdata (figur 22). Det sammantagna bilden bidrar till en bättre förståelse för  
hur olika kategorier av sediment fördelar sig inom täktområdet, men också graden av intensitet i 
det sanduttag som skett inom täktområdet. Den naturliga fördelningen av olika typer av sediment, 
som delvis kan förklaras av den sedimentdynamik som råder i området, och det ingrepp som bidrar 
till en störning av dessa ”naturliga” förhållanden, är två parametrar som antas påverka resultatet 
från fraktionssållningen.   

Även om informationen från backscatter indikerar att grövre sediment finns inom hela täktområdet 
så är det rimligt att anta att grövre sedimentfraktioner dominerar i sydöstra och östra delen av 
täktområdet. Liksom föregående år ligger stationer med högst andel grushaltigt sediment i det östra 
området (P1 och P2), vilket är det område som sandsugits 2011 och 2014. Provtagningsstation P7 
visar också en hög andel grus och ligger inom det område som sandsugits 2017, se sammanslagen 
”grusandel” i figur 21.Däremot så visar resultatet från provtagningsposition P3 låg andel ”grushaltigt” 
sediment trots att den ligger inom det område som sandsugits två gånger.  

Prover som tagits vid positioner som aldrig påverkats av sandsugning innehåller finare fraktioner 
(P4-P6 samt P9) som alla har tolkats till ca 10% ”grushaltigt” sediment. De prover som tagits vid 
positioner som har påverkats av sandsugning 2017 (P7, P8 samt P10) visar också en hög grad av 
finare sediment, trots att dessa prover har tagits inom det område som visar en hög grad av påverkan 
från sandsugningen. Den övre bilden i figur 22 visar den höga intensiteten av ”sugspår” i de centrala 
delarna av täktområdet, som mot bakgrund av resultatet som visar kornstorlek per provstation och 
backscatterbilden indikerar att täktområdet domineras av finare fraktioner. 
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Figur 21 Kornstorlek per provstation, grushalt i procent samt pajdiagram motsvarande geologiska sållfraktioner 
i förhållande till Backscatterdata från 2017. Backscatter indikerar ytsedimentens relativa hårdhet där grövre och 
”hårdare” sediment framstår som mörkare i bilden. Stationernas position i täktområdet har färgats in efter 
påverkan av sandsugning. Infällt ovan vänster ges exempel på grusrest i 1mm-infaunasåll. 
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Figur 22 Kornstorlek per provstation, grushalt i procent samt pajdiagram motsvarande geologiska sållfraktioner 
i förhållande till Stdav för djupdata från 2017. Den streckade yttre vita linjen visar området för sandsugning och 
den heldragna vita linjen visar området med stor påverkan av sandsugning. Stationernas position i täktområdet 

har färgats in efter påverkan av sandsugning. Infällt ovan vänster ges exempel på grusrest i 1mm-infaunasåll. 
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Tabell 8 Stationssammanfattning av grusandel i relation till observationer, artrikedom och biomassa 
(g/10hugg) för 2019. 

 

 

Stationer med hög andel grus sammanfaller med en något lägre artrikedom och låga 
observationsantal för totala observationer, artrikedom, biomassa samt alla frekventa taxa (utom 
kräftdjuret Bylgides sarsi som i år endast fanns representerat vid två provstationer). Pygospio 
elegans visade stora antal vid station 003, vilket skiljer ut provet från föregående år men stämmer 
väl med det geologiska provet som visar en låg grusinblandning. De höga observationstalen för 
provstation 003, 006 och 009 förklaras av det höga antalet Pygospio elegans. 

 Viktfördelning 

Viktfördelningen visar en förskjutning åt de tyngre musslorna och havsborstmaskarna, jämfört med 
resultat mätt i observationsantal. Östersjömusslan utgör 38% av biomassan totalt, följt av den 
talrika Pygospio elegans som utgör 27%. Havsborstmaskarna i släktet Marenzelleria spp. utgör 
15%, Bylgides sarsi 11% och Hedistre diversicolor 5%.  De två musslorna Mya arenaria och 
Cerastoderma glaucum utgör 7% respektive 5% av den totala biomassan. Det är således en mindre 
grupp som tillsammans utgör merparten av biomassan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Provstation Sandsugning Grusandel Observationer Artrikedom Biomassa (g/10 prov)

004 Aldrig 10% 120 12 7,3

005 Aldrig 10% 133 10 5,3

006 Aldrig 10% 494 13 6,5

009 Aldrig 10% 477 12 6,9

001 2011,2014 58% 54 7 1,7

002 2011,2014 60% 43 7 1,0

003 2011,2014 7% 380 11 5,5

007 2017 38% 60 8 4,1

008 2017 20% 377 11 4,9

010 2017 5% 243 11 2,1
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Tabell 9 Viktfördelning av bottenfauna (övre) samt medelvikt per taxa (undre). 

Viktfördelning (g/station)         

Taxa MEDEL Andel TÄKT REF 

Macoma balthica  1,53 38% 1,36 1,60 

Pygospio elegans  1,07 27% 0,82 1,18 

Marenzelleria SPP 0,59 15% 0,59 0,60 

Bylgides sarsi  0,44 11%   0,44 

Mya arenaria  0,27 7% 0,18 0,31 

Cerastoderma glaucum  0,22 5% 0,02 0,31 

Hediste diversicolor  0,21 5% 0,11 0,25 

Crangon crangon 0,04 1% 0,04   

Mytilus edulis  0,02 0,4%   0,02 

Diastylis rathkei  0,02 0,4% 0,02 0,01 

Peringia ulvae 0,01 0,2% 0,004 0,01 

Bathyporeia pilosa  0,004 0,1% 0,01 0,002 

Monoporeia affinis  0,002 0,1% 0,003 0,002 

Pontoporeia femorata 0,001 0,02%   0,001 

Oligochaeta SPP 0,0002 0,004% 0,001   

Totalsumma 4,04 100% 3,13 4,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art Medelvikt 2018 (mg)

Bylgides sarsi 293,8

Cerastoderma glaucum 183,4

Macoma balthica 148,8

Marenzelleria SPP 44,0

Crangon crangon 40,1

Mya arenaria 28,7

Hediste diversicolor 21,1

Mytilus edulis 17,7

Pygospio elegans 5,9

Diastylis rathkei 5,5

Pontoporeia femorata 4,4

Monoporeia affinis 2,2

Peringia ulvae 2,0

Bathyporeia pilosa 1,3

Oligochaeta SPP 0,6
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 Täkt vs. Referens 

Aldrig sandsugna stationer (Referens) visar 2019 på flest observationer, störst artrikedom och 
högst biomassa jämfört med de två kategorierna som i någon mån påverkats av sandsugning 
(Täkt). Detta samband gällde även 2018. Andelen grushaltigt sediment är lägst för kategorin aldrig 
sandsugna stationer och högst för kategorin som sandsugits vid två tillfällen.  

De stationer som sandsugits för drygt två år sedan (2017) visar en grad av grusinblandning 
som ligger mellan de andra två kategorierna. Detta förhållande gäller dock inte för observationstal, 
artrikedom samt biomassa. 

De stationer som sandsugits två gånger (2011 & 2014) visar högst grusandel men 
observationsantal, artrikedom och biomassa som ligger mellan de andra två kategorierna. 
Kräftdjuren ligger dock på en högra nivå än aldrig sandsugna stationerna, se tabell 10. 

 

Tabell 10 Bottenfauna 2019 uppdelat per stationsgrupp.  
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Figur 23 Täkt/Ref jämförelse för antal observationer genom tidsserien. 

Jämför man den historiska utvecklingen för Referensstationer och Täktstationer genom hela 
tidsserien så har antal observationer alltid legat högre för Referensstationer, med undantag av 
första året 2012, men i år ligger dock antal observationer högre för Täktstationerna, se figur 23.  

I fråga om artrikedom har grupperna legat lika 3 år, 3 år med större artbredd i referens och 2 år 
med större artbredd i täkt. Året efter sandsugning 2017 visar ingen entydig effekt i fråga om 
observationer, de två grupperna följer snarare varandra i hela tidsserien. 
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3.2.  Provfiske 

 Översikt 

Totalt observerades 1643 fiskar och 15 fiskarter på 50 drag täckandes ca 350–400 m2 var, vilket 
ger en totalabundans på 0,09 individ per m2. Sandstubb (Pomatoschistus minutus) stod för den 
absoluta majoriteten av observationerna följt av skrubbskädda (Platichthys flesus), tångspigg 
(Spinachia spinachia) och tobiskung (Hyperoplus lanceolatus). 
 
 

Tabell 11 Provfiskeresultat 2019 uppdelat per lokal 

Svenskt namn Vetenskaplig beteckning Ystad sandskog Löderup strandbad Totalt 

Sandstubb Pomatoschistus minutus 588 797 1385 

Skrubbskädda Platichthys flesus 88 79 167 

Tångspigg Spinachia spinachia 12 17 29 

Piggvar Scophthalmus maximus 6 7 13 

Tobiskung Hyperoplus lanceolatus 2 9 11 

Skarpsill Sprattus sprattus 0 8 8 

Rödspotta Pleuronectes platessa 2 7 7 

Ringbuk Liparis liparis 0 6 6 

Oxsimpa Taurulus bubalis 0 5 5 

Tångsnälla Sygnathus typhle 3 1 4 

Kusttobis Ammodytes tobiatus 1 2 3 

Slätvar Scophtalmus rhombus 0 2 2 

Mindre havsnål Neophis ophidion 0 1 1 

Tunga Solea solea 1 0 1 

Torsk Gadus morhua 0 1 1 

Totalt antal observationer 703 942 1643 

Antal arter  9 14 15 

Totalabundans  0,08 0,10 0,09 

 

 Jämförelse över år 

Under 2018 observerades större individantal än någon gång tidigare i tidserien, både totalt och för 
de båda lokalerna var för sig, främst pga. mycket stora fångster av sandstubb vid bägge 
provtagningslokalerna, se figur 25. Artrikedom var även större 2018 än medelvärdet i tidsserien. 
Data för 2019 visar för tidsserien mer normala värden både vad gäller abundans och artrikedom. 
Sandstubb dominerar även i år och sammansättningen i övrigt visar på litet antal individer inom 
övriga arter. Strandfodringsåren 2011, 2014 och 2017 utmärker sig inte jämfört med övriga år i 
tidsserien, t.ex. följs inte sandfodring av konsekventa upp och nedgångar, se gul pilmarkering i figur 
25. Även trenden för båda lokalerna sammanslagna visar en stabil abundans och artrikedom. 
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Figur 24 Tidsserie över artrikedom och abundans uppdelat per lokal med år för strandfodring markerade. 

 

 

 

   Figur 25 Tidstrend för båda provfiskelokaler sammanlagd 
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Tabell 12 Resultat från provfiske 2011–2019 vid Ystad Sandskog sorterat efter art med fallande totalförekomst 

i tidsserien. 

Ystad sandskog          Medel 

Antal arter: 6,0 9,0 9,0 13,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,5 

Antal observationer: 176 200 186 350 180 996 421 2909 704 677,3 

Arter, svenska namn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2018 

Sandstubb 69 102 81 154 73 767 248 2574 588 508,5 

Skrubbskädda 85 39 45 83 35 131 42 219 88 84,9 

Tobis* 6 9 17 25 34 54 36 69 3 31,3 

Piggvar 13 34 17 6 4 22 3 3 6 12,8 

Rödspätta 2 4 1 8 15 1 7 7 2 5,6 

Tångspigg 0 7 20 27 1 1 0 6 12 7,8 

Slätvar 1 3 0 11 1 0 2 24 0 5,3 

Tånglake 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0,6 

Tångsnälla 0 0 1 1 2 8 1 2 3 1,9 

Mindre havsnål 0 0 3 1 5 1 0 3 1 1,6 

Sjustrålig smörbult 0 0 0 28 0 0 0 0 0 3,5 

Rötsimpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Storspigg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1 

Mindre kantnål 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0,9 

Sill/Skarpsill* 0 1 0 0 10 0 81 2 0 11,8 

Ringbuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Småtunga 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0,6 

Oxsimpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Svart smörbult 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1 

Sjurygg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1 

Taggmakrill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Skäggsimpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Torsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Europesik Ål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

*Kusttobis/Tobiskung samt Sill/Skarpsill här sammanslagna, arterna särskildes inte i början av tidsserien 
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Tabell 13 Resultat från provfiske 2011–2019 vid Löderups Strandbad sorterat efter art med fallande 
totalförekomst i tidsserien. 

 

Löderups strandbad          Medel 

Antal arter: 6,0 8,0 13,0 12,0 7,0 17,0 11,0 7,0 13,0 10,1 

Antal observationer: 327 180 258 245 54 775 278 1097 942 402 

Arter, svenska namn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2018 

Sandstubb 192 38 135 103 5 659 83 613 797 228,5 

Skrubbskädda 106 100 59 13 12 19 13 122 79 55,5 

Tobis* 6 15 5 1 3 43 34 118 11 28,1 

Piggvar 19 18 15 16 25 8 7 10 7 14,8 

Rödspätta 3 0 15 16 7 7 1 0 7 6,1 

Tångspigg 0 6 5 15 0 3 5 0 17 4,3 

Slätvar 0 1 1 4 0 18 3 35 2 7,8 

Tånglake 1 0 2 1 0 1 0 13 0 2,3 

Tångsnälla 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,5 

Mindre havsnål 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,1 

Sjustrålig smörbult 0 0 14 61 0 1 0 0 0 9,5 

Rötsimpa 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0,6 

Storspigg 0 1 0 7 0 0 0 0 0 1,0 

Mindre kantnål 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,3 

Sill/Skarpsill* 0 0 0 7 0 2 120 186 8 39,4 

Ringbuk 0 0 2 0 0 4 7 0 6 1,6 

Småtunga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Oxsimpa 0 0 2 0 0 1 3 0 5 0,8 

Svart smörbult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Sjurygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Taggmakrill 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,3 

Skäggsimpa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,1 

Torsk 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,1 

Europesik Ål 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,3 

*Kusttobis/Tobiskung samt Sill/Skarpsill här sammanslagna, arterna särskildes inte i början av tidsserien 
 
Samtliga arter fångade 2019 har fångats tidigare, se totala artlistan från 2011–2019 för Löderups 
strandbad (tabell12) och Ystad sandskog (tabell 13) sorterad efter vanligt förekommande arter. Av 
ovanligare arter kan torsk Gadus mohura nämnas. I år fångades ingen tånglake Zoarces viviparus, 
men den stora skillnaden i jämförelse mot 2018 är fångsten av tobis, sill/skarpsill, men även 
plattfiskarna är färre till antalet i årets resultat jämfört med 2018. Det skall dock noteras att 2018 
var ett exceptionellt år när det gäller abundans och att årets resultat ligger i jämförbara nivåer i 
förhållande till tidsserien.  
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 Jämförelse mellan lokaler 

I figur 27 – 32 plottas abundans och artrikedom samt utvalda arter genom stapeldiagram som 
representerar provtransekter läge längs kustlinjen från väst till öst. De transekter där 
strandfodringen ägt rum 2011, 2014 och 2017 ligger alla i väster och korresponderande staplar är 
infärgade med gul markering. 

 

Figur 26 Abundans (Totalfångst) per provtransekt från väst till öst. 

Totalfångst korrelerar väl med fångsten av sandstubb eftersom den utgör en så stor andel av den 
totala fångsten vid respektive transekt. Förra året så representerades totalfångsten av två stora 
toppar vid Ystad sandskog medan årets resultat visar endast en topp i det västra området, men 
både förra årets och årets resultat speglar sandstubbens utbredning. Vid Ystad sandskog 
sammanfaller toppen med området för sandfodring, men den korrelationen går inte att göra vid 
Löderups strandbad.  

 

Figur 27 Artrikedom (antal arter) per provtransekt från väst till öst. 

Artrikedomen är relativt jämnt fördelad i Ystad sandskog, men visar på en viss förskjutning av högre 
värden mot den östra delen av Löderups strandbad.  
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Figur 28 Sandstubb (P. minutus) per provtransekt från öst till väst. 

 
Figur 29 Plattfiskar per provtransekt från öst till väst. Skrubbskädda infällt till vänster, piggvar infällt till höger. 

Sandstubbens distribution förklarar stora delar av topparna som observerats i den totala fångsten. 
I Ystad sandskog är sandstubbens närvaro förskjuten västerut medan den är jämnt fördelad i 
Löderups strandbad.  

I år fångades långt färre antal plattfiskar än 2018, men fördelningen av den totala fångsten vid 
Ystad sandskog sammanfaller relativt väl med hur fördelningen av plattfisk såg ut 2018. I 
Löderups strandbad har det dock skett en viss förskjutning av fångsten österut. 
Artsammansättningen skiljer sig från förra årets resultat främst i och med det låga antalet slätvar i 
årets fångst.  
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Figur 30 Pelagisk/stimbildande fisk per provtransekt från öst till väst. Båda tobisarterna infällda till vänster, 
skarpsill infälld till höger. 

 
De senaste två åren har de pelagiska förväxlingsarterna tobiskung (H. lanceolatus) och kusttobis 
(A. tobiatus) fångats i relativt stora antal i förhållande till tidsserien. År 2017 låg fångsten i nivå med 
medelvärdet för tidsserien, men år 2018 så fångades ca 100% respektive 300% över medelvärdet 
för tidsserien. Årets resultat visar en fångst på endast 10% respektive 40% av medelfångsten för 
tidsserien, varav majoriteten fångades vid Löderups strandbad. En dramatisk minskning från 
föregående år alltså.  
  
Ett liknande förhållande gäller för juvenil skarpsill som i år endast påträffades vid två lokaler i 
Löderups strandbad. Sett till tidsserien så har det normala varit små eller inga fångster av 
sill/skarpsill, med undantag från 2017.Vid Löderups strandbad så visar resultaten relativt stora 
fångster under 2017/2018 men årets resultat visar siffror som är mera normala i jämförelse mot 
tidsserien.  
 
Årets förekomst av tångspigg ligger på höga nivåer i jämförelse mot tidsserien men i övrigt så var 
fångst av mindre vanligt förekommande arter mycket liten vid Ystad sandskog. Antalet tångspigg 
som fångats i Löderup strandbad är det högsta genom hela tidsserien och övrig fångst av ovanliga 
arter är mer varierad än 2018. Värt att notera är fångsten av en välmående torsk. De flesta arter och 
individer fångades i Löderups strandbads västra och östra områden, med tonvikt åt det östra 
området.  
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Figur 31 Övrig fisk/ovanliga arter per provtransekt från öst till väst vid Ystad sandskog. Tångspigg infälld till 
vänster. 

 
Figur 32 Övrig fisk/ovanliga arter per provtransekt från öst till väst vid Löderup strandbad. Torsk infälld till 
vänster. 
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 Längdfördelning 

Figur 33 visar en jämförelse av sandstubbens och skrubbskäddans längdfördelning åren 2017-
2019. Sandstubben visade år 2017 en bimodal fördelning, dvs två separerade tillväxttoppar efter 
två perioder med lyckad rekrytering1, i de storleksklasser som kan fångas i trålen. I år hittades 
nästan inga små sandstubb i storleksklasserna 10–20 mm och fördelningen 2019 visar i likhet med 
2018 en unimodal distribution, med den skillnaden att fördelningen i år är förskjuten åt de större 
klasserna. 

 

Figur 33 Längdfördelning av sandstubb 2017 – 2019. 

Figur 34 Längdfördelning av skrubbskädda 2017 – 2019. 

Skrubbskäddornas storleksfördelning följer i stort hur fördelningen sett ut tidigare år i fråga om 
storleksklasser och relativ fördelning, men likt 2018 så är observationstalet betydligt högre än 2017, 
varav det stora antalet ligger inom storleksintervallet 30 – 80 mm.  

 
1 Rekrytering (in till nästa storleksklass) är en fiskeriekologisk term som bland annat används eftersom 

dödligheten mellan åldersklasser kan variera stort. Hur många yngel som föds är alltså mindre intressant än 
hur många som rekryteras in i första ålderklassen som kan fångas. 
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 Bifångst 

Totalt så fångades ca 60% mer rödalger i trålen i år jämfört med 2018 och de största 
koncentrationerna fångades i det centrala området vid Ystad sandskog och det östra området vid 
Löderups strandbad. 

I år fångades endast ca 60% av förra årets mängd av sandräka, men fördelningen av sandräkor 
liknar den från 2018. Skillnaden är att extrema toppar inte är lika stora och att generella 
observationstal är lägre. Det är värt att notera att sandräkor helt saknades i fångsten från totalt fem 
transekter.  

 

Figur 35 Bifångst av volym rödalger (Rhodophyta) per provfisketransekt (liter) 

 

 

Figur 36 Sandräka (C. crangon) per provtagningstransekt (antal). 
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4. DISKUSSION 

Årets resultat från både provfiske och bottenhugg ger en fortsättning på två längre tidsserier av 
biologiska kontroller där utförare konstaterat att den mätbara påverkan från sandsugning och 
utplacering troligtvis är liten eller obefintlig i förhållande till naturliga variationer; Jacobsen m.fl. 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (Trapezia) samt Emanuelsson m fl. 2017, 2018 (Clinton Marine 
Survey).  

Årets kontroll visade i många fall rimliga nivåer av artbredd och abundans utan anledning att anta 
systematiska fel av utförare eller drastiska trendbrott utöver normal variation. 

 

Figur 37 Pygospio elegans med sitt karaktäristiska rör av fixerade sandkorn 

 

 Infauna 

Den samlade artlistan 2019 att den totala artrikedomen och den totala observationerna ligger i nivå 
med 2018 års resultat och ett högt abundansvärde satt i ett historiskt perspektiv.  

Sammanfattningen från respektive station med avseende på grusandel, observationer, artrikedom 
samt biomassa visar i stort sett samma generella mönster som för 2018. Den kategori av stationer 
som aldrig påverkats direkt av sandsugningens eventuella effekter (P4, P5, P6 samt P9) visar på 
en homogen låg andel grushaltigt sediment (10% för samtliga stationer). Förra årets resultat från 
fraktionssållningen av de geologiska proverna från dessa stationer visade på en större variation i 
andel grus (26%, 8%, 4% samt 35%). Två av stationerna (P4 och P5) visar lägre observationstal i 
år jämfört med 2018, men artrikedom och biomassa är överlagt högt inom kategorin. 

För kategorin stationer som ligger inom det område som påverkats av sandsugning 2011 och 2014 
(P1, P2 samt P3) visar resultaten en avvikelse vid station P3 som karaktäriseras av en låg andel 
grus, höga observationstal, stor artrikedom och högt värde för biomassa. Det är resultat som 
snarare associeras med stationer som inte påverkats av sandsugning. Station P1 och P2 visar 
dock resultat som bättre stämmer överens med tidigare års resultat inom kategorin, dvs. hög andel 
grus, låga observationstal relativt låg artrikedom och en låga värden för biomassa.  

De stationer som ligger inom det område som påverkades av sandsugning 2017 visar resultat som 
är jämförbara med 2018 där P7 har en större andel grus med korresponderande lågt 
observationstal. 

Hög variation kan utläsas från enskilda taxa och dess variationskoefficienter som sätter 
standardavvikelsen i relation till medelvärdet. Som tidigare rapporter noterat så är en stor variation 
en förväntad företeelse bland små opportunistiska djur vars tillväxt ofta begränsas av miljöfaktorer 
som i sin tur kan variera från år till år. Men en viktig parameter att ta fasta vid är att både artrikedom, 
abundans per station och de åtta största taxon ligga innanför samtliga minimum och 
maximumgränser som registrerats i respektive kategori sedan 2012. 
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Påverkan från sandsugning 

Redan förra året kunde Clinton Marine Survey konstatera ett antal indikationer på påverkan, vilket 
tidigare rapporter inte påvisat. Den slutsatsen drogs mot bakgrund av ett robustare dataset, det 
kompletterande kornstorleksdatasetet och den nya indelningen av kontrollstationsgrupper utifrån 
tre grader av sandsugningspåverkan. Stationsgrupperna skiljer sig åt även detta år vad det gäller 
sandsugna eller inte sandsugna.  

Vikten av att hålla isär påvisad skillnad och orsakssamband bör återigen understrykas, eftersom 
orsakerna till den effekt vi ser i data kan vara fler än bara sandsugning tex ursprungstillstånd styrt 
av andra faktorer som djup, substrat eller bottenströmmar.  

Att det marina djurlivet påverkas på något sätt vid marina sandtäkter är dock inget ovanligt och 
flertalet studier finns publicerade med betydligt större påverkan än vad som hitintills kunnat påvisas 
i kontrollprogrammet (ICES 2017, SGU 2017). I rapporten från förra året listas ett antal 
påverkansmekanismer men redan då konstaterades svårigheten att härleda resultat till 
orsakssamband och det finns ingen anledning att med utgångspunkt från årets resultat ändra en 
sådan ståndpunkt utan mer ingående statistiks analys som inkluderar flertalet parametrar. 

Det vore rimligt att anta en viss återhämtning genom att skillnader mellan stationen minskar med 
åren och ju längre täktområdet lämnas opåverkat av sandsugning? Det kommer att bli intressant 
om den effekten uteblir eller om skillnaderna mellan täkt och referensgrupp förstärks i och med 
årets planerade sandsugning i täktområdet. 

Kontrollprogrammet har samlat in stora mängder data sedan 2011 och det finns många sätt att 
visualisera, analysera, extrapolera och modellera vidare på dessa dataset, som inte behöver 
begränsa sig till omfattningen av denna rapport. Vi har fokuserat på att samla in data av så hög 
kvalitet som möjligt samt visualisera rådata. Vi har inför årets sista sandsugningen inte blivit 
ombedda att utföra en längre statistisk genomgång vilket kanske hade kunnat ge en mer robust 
analys att eventuellt anpassa eller justera årets sandsugning utifrån. 

 

 Provfiske 

Fiskarterna som återfinns i provområdena kan beskrivas som antingen vanligt förekommande (hög 
abundans och närvaro varje år) eller ovanligt förekommande (låg abundans och sporadisk 
förekomst mellan år). De ovanligt förkommande arterna kan tillsammans bidra till ett mått på 
artrikedom, men dess enskilda frånvaro/närvaro bör ej övertolkas. En ovanlig observation som 
torsk är naturligtvis positivt men kan bero på slumpen och slutsatser kan inte dras av dess närvaro 
detta år.  

Totalt sett observerades 15 arter vilket matchar det historiska genomsnittet. De vanligt 
förekommande, stubb-, platt- och tobisfiskarna har dock högst informationsvärde vad gäller 
eventuella trender mellan år och/eller mellan områden.  

I rapporten från förra årets kommenterade vi det faktum att provfiske utfördes i anslutning till en 
mycket varm sommar och sensommar. Vi planerade årets provtagning något senare för att 
minimera effekten av sommartoppen, men i år blev provfisket istället försenat på grund av 
ofördelaktigt vädret. Den rådande medeltemperatur under perioden för provfisket får antas vara 
lägre än för perioden för provfisket förra året och det är en möjlig förklaring till den skillnad som vi 
ser i data mellan årets och förra årets provfiske. 

Den mest iögonfallande skillnaden mellan årets och förra årets resultat är total abundans, särskilt 
vid Ystad sandskog. Trots att årets resultat visar på lägre total abundans så ligger nivån långt över 
nivåerna från de första fem åren i tidsserien. Tidstrenden visar på en fortsatt gradvis ökning av 
både artrikedom och abundans men vad denna skillnad kan bero på är svårt att säga. 
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Likt föregående år så domineras fångsterna av sandstubb och juvenil skrubbskädda. Det är svårt 
att säga vilka eventuella effekter årets relativt sena provfiske kan ha haft på resultatet, men en 
möjlig effekt kan vara större mängder drivande rödalger i området, vilket i sig kan påverka 
fångsterna. Den relativt stora bifångsten rödalger kan möjligen förklara utebliven fångst av 
sandstubb från åtminstone två transekter eller möjligtvis den relativt stora fångsten av tångspigg. 
Som konstaterats tidigare så kan en större mängd rödalger påverka trålens möjlighet att fiska. 

I likhet med föregående år visar årets data flest totalobservationer i området Ystad sandskog men 
som konstaterats tidigare så är det inte möjligt att säga något om eventuella orsakssamband med 
vare sig strandfodringens effekter eller annan möjlig mänsklig påverkan i området. Inte heller kan 
studien svara på om det finns andra parametrar i det västra området vid Ystad sandskog som kan 
förklara skillnader i abundans.  

Data från området Löderup Strandbad visar dock fler arter med tilltagande trend österut. Fler arter 
(komplex näringsväv) jämfört med fler observationer (gynnad art breder ut sig) skulle kunna vara 
en indikation på mänsklig påverkan, samtidigt är skillnaderna förhållandevis små och strandfodring 
och skyddsåtgärder har skett i bägge områdena. 

Ser man till deltransekterna inom områden så sammanfaller observationstoppen i Ystad Sandskog 
med det delområde längst västerut där strandfodring skett, vilket skulle kunna antyda ett visst 
orsakssamband. Därför finns det kanske en anledning att analysera fördelningen av 
artsammansättning, abundans och strandfodring till den transport av sand och erosionsskyddens 
eventuella påverkan på densamma, genom att jämföra resultaten i denna rapport med resultaten 
och analysen för sandtransport som redovisas i Clintons rapport från årets sjömätning längs Ystad 
sandskog och Löderups strandbad.  
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5. REKOMMENDATIONER OCH 

RESERVATIONER 

Tidigare årskontroller gjorda av Trapezia har konstaterat att ”med ledning av undersökningarna 
2011–2016 går det inte att säga att utläggningarna vid Ystad Sandskog och Löderups Strandbad 
har några tydliga effekter, vare sig positiva eller negativa, på bottenfauna- eller fisksamhälle”. 

Vi delar Trapezias övergripande analys i många aspekter, men manar till försiktighet vid tolkning 
av bland annat infaunadata där signifikanta skillnader föreligger mellan täkt och referensstationer. 
Denna effekt är sammanblandad med effekten av grövre kornstorlek som korrelerar med signifikant 
art- och observationsfattigare prov.  

Den förhärskande vind- och strömriktning och rådande sedimentdynamik som påverkar sandens 
rörelser, kan eventuellt kopplas till eventuella mikromiljöer i den strandnära zonen, och som skulle 
kunna vara särskilt gynnsamma för olika arter. Den inverkan som erosionsskydd och 
strandfodringar har haft på dessa miljöer kanske kan förstås bättre om analysen av artrikedom och 
abundans inkluderar även inkluderar batymetri och sandtransport. 

Den marina påverkan är troligtvis liten, men det är svårt att veta hur jämförbara stationerna är i 
förhållande till substrat och historisk exponeringsgrad. En vidare statistisk översyn är att 
rekommendera efter 2020 års kontroll och kanske är det särskilt intressant att göra en djupare 
statistisk analys i och med den planerade sandsugningen 2020.  
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