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BAKGRUND - FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF) påbörjade sin undersökningsverksamhet 1990.  
 
Det första programmet byggde i huvudsak på dels övertagande av redan beslutade undersökningar 
samt kompletterande undersökningar som byggde på de enskilda medlemmarnas önskemål, 
kommuner och företag. Efterhand som undersökningsresultat framkom och samordningen ökade 
mellan länets olika delar och ingående variabler, justerades programmet successivt. Det har gjorts 
flera utredningar av programmet bl. a. 1993, 1996 och 2004 samt fortsatta revideringar av enskilda 
delprogram därefter.  
 
Utvecklingen inom miljöövervakningen fortskrider i rask takt och det finns en rad olika faktorer som 
påverkar utformandet av BVVF:s kontrollprogram, bl. a:  
 

• Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) 

• Vattendirektivet (2000/60/EG) 

• Havsmiljöförordningen (HVMFS 2012:18) 

• Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU) 

VAD ÄR ETT SAMORDNAT RECIPIENTKONTROLLPROGRAM (SRK)? 

På Naturvårdsverkets hemsida förklaras Miljöövervakning genom recipientkontroll:  
 
”Recipientkontroll innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. 
Recipientkontrollprogrammen utgår från miljöbalken och beslutas av regeringen, länsstyrelser, 
kommuner eller andra myndigheter. Syftet med recipientkontrollen är att: 
 

• Belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar 

• Undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till 
följd av föroreningar 

• Ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder” 
 
Den som utövar miljöfarlig verksamhet är skyldig att kontrollera verksamhetens inverkan på miljön 
(recipientkontroll). Om flera verksamheter påverkar samma vattenområde kan man med fördel 
upprätta ett gemensamt kontrollprogram, så kallad samordnad recipientkontroll (SRK): 
 
”Samordnad recipientkontroll ska inte i första hand beskriva vilken påverkan enskilda anläggningars 
utsläpp har, utan hur den samlade påverkan ser ut. Vanligtvis administreras och finansieras den 
samordnade övervakningen av frivilliga vattenvårdsorganisationer. Deras målsättning är att värna 
om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst 
av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.” 
 
”Samordnad recipientkontroll har stora likheter med miljöövervakning. För att kunna nyttjas på bästa 
sätt är det viktigt att resultaten från recipientkontroll och miljöövervakning är jämförbara.” 
 
Fördelarna med SRK är flera, men främst så ger det en kostnadsbesparing och en möjlighet att få 
större överblick över det ekologiska tillståndet i ett större område för att på så sätt kunna dra bättre 
och mera övergripande slutsatser av undersökningarna. SRK och annan miljöövervakning påminner 
mycket om varandra och det är en stor fördel om man harmoniserar metoder och undersökningar så 
långt det går med övriga aktörer för att göra resultaten jämförbara.  

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoovervakning/riktlinjer-reg-miljoovervakn-2015-2020.pdf
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VATTENVÅRDSFÖRBUNDETS VERKSAMHET 

Bohuskustens vattenvårdsförbunds har sitt säte på Göteborgsregionens kommunalförbunds kontor i 
Göteborg. Monica Dahlberg och Maria Axbrink är anställda som tjänstemän på tillsammans 50 % åt 
förbundet. 

PROGRAM FÖR KUSTVATTENKONTROLL 

Programmet för kustvattenkontroll antas vid Bohuskustens vattenvårdsförbunds förbundsstämma. 
Kontrollprogrammet översändes därefter till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är rådgivande. 
Justeringar av mindre art sker i samråd med länsstyrelsen under löpande programtid. På framsidan 
anges datum för senast antagna program.   
 
Samordning med andra kontrollprogram sker i viss mån, till exempel Göta älvs vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram. Samordning sker vid större omfattande undersökningar eller för att öka 
effektiviteten av specifika provtagningar där parterna tjänar på att samordna.  
 
Delmomenten i kontrollprogrammet är numrerade och sedan 1990 har vissa delmoment fallit ut, 
vissa delmoment tillkommit samt att några delmoment ligger vilande i väntan på 
utvärderingar/revideringar från myndigheterna, vilket gör att delmomenten inte följer talföljden.  

LEVERANS AV RÅDATA 

Underlagsmaterial, rådata och rapporter levereras till förbundet i enlighet med upphandling från 
konsulterna och till datavärdar där detta är möjligt. Rådata finns tillgänglig från kansliet. Förbundets 
data, bilder och rapporter får användas kostnadsfritt under förutsättning att källa anges.  
 
Kort om datavärdar: Datavärdarnas uppgift är att kvalitetssäkra, spara(lagra) och presentera 
svenska miljöövervakningsdata som är tillgänglig för allmänheten och oftast är det ett universitet 
eller en myndighet som har denna uppgift. Exempel på datavärd är SMHI som ansvarar för hydrografi 
(vattenkemi), bottenfauna (djur i lerbottnar) och växtplanktondata. Ett annat exempel är SGU 
(Sveriges geologiska undersökning) som har hand om data från miljögiftsundersökningar.  

STATLIG UTREDNING ”ÖVERSYN AV MILJÖÖVERVAKNINGEN” (SOU 2019:22) 

Under 2017-2019 pågick en nationell utredning med syfte att göra en översyn av miljöövervakningen 
på lokal (bl a SRK), regional och nationell nivå. Syftet var att identifiera synergier och lösningar som 
kan leda till en mer kostnads- och resurseffektiv miljöövervakning. Utredaren ska bl.a. se över och 
lämna förslag på hur miljöövervakningen bör organiseras och finansieras, se över och lämna förslag 
på hur övrig och kompletterande miljöövervakning och miljöinformation bör organiseras och 
finansieras, se över strukturen för de nationella datavärdarna, och utreda förutsättningarna för en 
finansieringsmodell som möjliggör för offentliga lokala aktörer att leverera in data som uppfyller 
kvalitetskraven för nationell miljöövervakning. 

  

https://www.regeringen.se/4adabb/contentassets/f6e362b4a31941818c1b0e3220e13534/sveriges-miljoovervakning--dess-uppgift-och-organisation-for-en-god-miljoforvaltning-sou-201922
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DELMOMENT 1. HYDROGRAFI 

 
SYFTE: Studera förändringar i flöden på lång och kort sikt när det gäller hydrografiska 

och hydrokemiska förhållanden som i sin tur är styrande för många av de övriga 
skeendena i den marina miljön.  

  
 Hydrografiska parametrar är viktiga att följa då de kan förändra 

förutsättningarna för hur tåligt ett område är för antropogen påverkan.  
T ex i de områden där syresättningen är dålig p.g.a. naturliga förutsättningar kan 
en ökad belastning ha en större påverkan än i andra områden. Man behöver 
bakgrundsdata från dessa parametrar/variabler inom ett område för att kunna 
påvisa eventuella antropogena belastningar och inte bara för att visa att 
hydrografiska förändringar kan ge negativ påverkan på marina ekosystem (Hav, 
2012a). 

 
UNDERSÖKNINGSTYP:  Hydrografi och närsalter, kartering  
Programområde: Kust och hav 
 
STATIONER:  
 

      WGS 84 Swefef 99 TM Bottendjup 

Nr Kustvattenförekomst Station Latitud Longitud N E (m) 

1 Onsala kustvatten Valö 57 33.00 11 48.50 6383102,517 309024,1697 24 

2 Rivö fjord Skalkorgarna 57 40.05 11 46.10 6396287,756 307255,0558 14 

3 Göta älv Älvsborgsbron E 57 41.50 11 54.40 6398591,469 315624,8943 11 

4 Dana fjord Danafjord 57 40.05 11 41.20 6396522,970 302386,5421 39 

5 Älgöfjorden Instö Ränna 57 54.07 11 40.00 6422576,402 302475,2239 13 

6 Halsefjorden Galterö 58 06.55 11 48.60 6445308,105 312058,7226 56 

7 Koljö fjord Koljöfjord 58 13.80 11 34.80 6459414,635 299197,5041 42 

8 Gullmarn centralbassäng Inre Gullmarn (Björkholmen) 58 23.26 11 37.60 6476817,182 302815,8320 65 

9 Yttre Brofjorden Brofjorden (Stretudden) 58 20.60 11 24.20 6472562,178 289507,7175 49 

10 Marstrandsfjorden Åstol 57 55.18 11 35.60 6424851,111 298235,6800 56 

11 S Kosterfjorden Kosterfjorden 58 52.10 11 06.20 6531933,771 275354,0682 240 

12 Kungshamn S skärgård Byttelocket 58 21.22 11 14.40 6474234,322 280015,9575 26 

13 Byfjorden Byfjorden (Rödön) 58 20.00 11 53.00 6470047,693 317531,7812 50 

14 Havstensfjorden Havstensfjord 58 18.75 11 46.40 6468033,374 310983,5266 42 

 
 
FREKVENS: En gång per månad. Provtagningen startade 1990. 
 
TIDPUNKT: Första veckan i varje månad. Provtagningen får ske under två dagar.  
 
PROVTAGNING:  Djup: 0.5, 2, 5, 10, 15, 20, 30 och djupare samt vid botten. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.havochvatten.se/download/18.2a9deb63158cebbd2b450cba/1481269993505/hydrografionarsalterkarteringkustohav.pdf
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PARAMETRAR:   
 

Parametrar Enhet Mäts vid station nr 

Temperatur (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Salthalt psu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Siktdjup (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vind (styrka, riktning) m/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Syrgaskonc. (ml/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Totalfosfor (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fosfatfosfor (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Totalkväve (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nitratkväve (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nitritkväve (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ammoniumkväve (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kisel (löst kiselsyra/silikat) (µmol/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Partikulärt organiskt kol (POC) (µmol/l) 4 7 9 10 11 14 

Partikulärt organiskt kväve (PON) (µmol/l) 4 7 9 10 11 14 

Klorofyll-a (µ g/l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Mätningar av partikulärt kol och kväve (POC/PON) skall utföras på tre djup, 
(0.5, 5 resp. 20 m), trippelprov. 
Undersökning av POC/PON sker endast på planktonstationerna: Danafjord 
(4), Koljöfjord (7), Brofjorden (9), Åstol (10), Kosterfjorden (11) och 
Havstensfjord (14).  
 
Undersökning av svavelväte (H2S) sker vid misstanke om syrebrist/reduktion i 
syrehalt enligt ackrediterad provtagnings- och analysmetod. Misstanke 
bekräftas av svavellukt eller vit fällning av syre. Svavelväte kan omräknas till 
negativt syre och gör det därmed möjlig att beräkna syre även vid förekomst 
av svavelväte. Detta leder till att man kan upprätthålla en obruten tidsserie 
för syre.  
 
Insamling av prover för växtplankton: undersökning skall ske samtidigt med 
de hydrografiska provtagningarna, se moment 2 växtplankton, nedan. 

 
RESULTAT: Resultatet i form av kompletta analysprotokoll levereras till 

vattenvårdsförbundet senast 3 veckor efter provtagning. Inlämnade 
analysprotokoll från konsult innefattar även eventuella övriga observationer 
av intresse under mätperioden, t.ex. utebliven provtagning på grund av is.  
Sammanfattning av årets undersökning utförs av konsulten och finns 
tillhanda hos förbundet senaste mitten av februari påföljande år. 
 
Analysprotokoll finns hos förbundet kansli och utlämnas vid efterfrågan. 
Data kan också hämtas via SMHI:s databas Svenskt HavsARKiv (SHARK). 
 
Upphandling av delmomentet avseende 2021 -2023 utförs under 2020   

https://sharkweb.smhi.se/
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DELMOMENT 2. VÄXTPLANKTON 

 
SYFTE: Övervaka förändringar i planktonsamhället vad gäller förekomst och 

artsammansättning. Mer specifikt är syftet bland annat att övervaka de huvudsakliga 
ingående nivåerna i det pelagiska ekosystem, förekomst av skadliga alger samt effekter 
av antropogen påverkan såsom näringstillförsel.  
 
Planktonsamhället utgör den största levande massan i havet och kan påverkas av en 
rad olika faktorer såsom övergödning, miljögifter, främmande/invasiva arter och 
överfiske. Genom att titta på förändringar i artsammansättning, artabundans, 
biomassa eller utsträckning av livsmiljön påvisas effekter av påverkan och belastning. 
(HaV, 2012b) 

  
UNDERSÖKNINGSTYP: Växtplankton (Programområde: Kust och hav) 
 
STATIONER:   

 

      WGS 84 Swefef 99 TM Bottendjup 

Nr Kustvattenförekomst Station Latitud Longitud N E (m) 

4 Dana fjord Danafjord 57 40.05 11 41.20 6396522,970 302386,5421 39 

7 Koljö fjord Koljöfjord 58 13.80 11 34.80 6459414,635 299197,5041 42 

9 Yttre Brofjorden Brofjorden (Stretudden) 58 20.60 11 24.20 6472562,178 289507,7175 49 

10 Marstrandsfjorden Åstol 57 55.18 11 35.60 6424851,111 298235,6800 56 

11 S Kosterfjorden Kosterfjorden 58 52.10 11 06.20 6531933,771 275354,0682 240 

14 Havstensfjorden Havstensfjord 58 18.75 11 46.40 6468033,374 310983,5266 42 

 
Prover med håv hämtas vid tre ”bryggor”. Representativa platser för södra, 
mellersta respektive norra kustområdet är Örsviken, Instö Ränna och Tjärnö. 

 
FREKVENS: En gång per månad. Första provtagningsår 1990. 

Under april-juni, inhämtas även prover med håv vid brygga varje vecka. 
 
TIDPUNKT: Provtagning ska ske i första veckan i varje månad. 
 
PROVTAGNING: Djup: 0 - 10 m, 10 - 20 m. Integrerat prov. (slang) 

Konserverade planktonprover tas på två djup. För ej konserverade planktonprover tas 

prov med håv (10 m) från språngskiktet alternativ vid fluorescens maximum, upp till 
ytan.  
Provtagning med håv från "brygga" sker under april-juni vid tre "bryggor" i respektive 
södra, mellersta och norra delen av länet. 
 
Insamling av prov sker i samband med provtagningar för hydrografi. 

 
PARAMETRAR: Analys utförs av tre slag: konserverade växtplanktonprov (slang), ej konserverade 

växtplanktonprov (håv) samt bryggprov (håv) varje vecka  
april-juni. 
 
Undersökningarna består av kvalitativa och kvantitativa analyser som innefattar art- 
och mängdbestämning.  
 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-for-miljoovervakning/undersokningstyper/vaxtplankton.html
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Celler som är svåra att bestämma till art eller släkte, företrädesvis celler mindre än 10 - 

15 m, bestäms till överordnade grupper, exempelvis  
 
Prymnesiophyceae. Inom dessa grupper och bland de som inte är möjliga att 
bestämma på detta sätt och som förs in som "diverse" sker en indelning i 

storleksgrupper. Storleksgrupperna är 1-3 m, 3-6 m och 10-15 m. 
 
Särskild uppmärksamhet fästs på potentiellt giftiga arter eller grupper. 
 
Under perioden maj – september hämtas extra slangprov in som fixerats med basisk 
Lugols lösning för analys av kalkflagellater.  
Denna typ ut av växtplankton löses upp av den sura Lugols lösning som annars används 
i slangprover. Under försommaren blommar ibland kalkflagellaten Emiliania Huxleyi 
och det kan finnas med milliontals celler per liter. Dessa extraprov tas från samma 
slangprov (0-10 m och 10 – 20 m) som standardproverna, men konserveras med basisk 
Lugol istället för sur Lugol.   

 
RESULTAT: Analys (scanning), sker omedelbart av levande prov.  

 
Potentiellt giftiga alger meddelas vattenvårdsförbundet och Informationscentralen för 
Västerhavet (InfoVästerhavet) på mejl: infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se & 
info@bvvf.se 
 
Fullständig analys redovisas inom sex veckor efter provtagning.  
 
Efter varje år tar konsulten fram en sammanfattande rapport med beskrivning av 
händelser under året. Denna beskrivning beaktar även de hydrografiska mätvärden 
som föreligger. Denna rapport levereras till förbundet senast mitten av februari 
påfallande år.  
 
Analysprotokoll finns hos förbundet kansli och utlämnas vid efterfrågan. 
Data kan också hämtas via SMHI:s databas Svenskt HavsARKiv (SHARK). 
 
Upphandling av delmomentet avseende 2021 -2023 utförs under 2020 

  

mailto:infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:info@bvvf.se
https://sharkweb.smhi.se/
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DELMOMENT 3. MILJÖGIFTER  
 

SYFTE: Att registrera eventuella miljögifter i sediment och biota som potentiellt kan 
härröra från medlemmar och tidigare utsläpp.  
 
Sediment i områden där vågrörelser och strömmar inte påverkar bottnen utgör 
under vissa förhållanden en sänka för partikelbundna föroreningar från olika 
former av utsläpp. I sänkorna sätter på så sätt kemikalieanvändningen sina 
fingeravtryck i havets botten. Därför kan provtagning av sediment på 
ackumulationsbottnar redovisa omfattningen av miljögiftspåverkan i området  
 
Att mäta koncentrationer av farliga ämnen i prov från marina organismer som 
kan ackumulera ämnen kan spegla miljögifts-belastningen i ett havsområde.  
 
Syftet med provtagningarna är således att följa hur halterna av ett antal farliga 
ämnen varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler i både sediment 
och djur. 
 
Under år 2016 provtogs miljögifter i biota vid 12 stationer. 
 
Under år 2017 och 2018 provtogs miljögifter i sediment vid 15 stationer. 
2019 tas en sammanfattande rapport fram för alla delar i undersökningen när 
dessa är klara 
 
Under 2020 utförs ingen provtagning av miljögifter. Däremot kommer 
upphandling genomföras under 2020 avseende miljögifter i biota 2021. 
Föreslås från PoU-gruppen att även analysera miljögifter vatten 2021. 
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DELMOMENT 5. MJUKBOTTENFAUNA 

 
SYFTE: Att studera långsiktig förändring av faunan. På kort sikt kan förändringar i 

faunan spegla påverkan från omkringliggande verksamheter med utsläpp av 
näringsämnen. 
 
Programmet samordnas med den nationella provtagningen (Havs- och 
vattenmyndigheten), den regionala provtagningen (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län) och BVVF. Detta ger ett brett nät av provtagningsstationer i 
såväl kustnära områden som i de yttre skärgårdsområdena längs med 
Bohuslän. Syftet är att få en så god statistisk underlag som möjligt för miljö-
bedömningar av mjuka bottnar. Eftersom metoden är en väl etablerat och 
vedertagen som används i den nationella miljöövervakningen, med långa 
tidsserier, så har data stor jämförelsepotential. BVVF har tidigare använt sig 
av denna metod och det är därför intressant att undersöka hur förhållandena 
har ändrats vid några av dessa äldre stationer. Slutligen, ingår metoden även 
som en del i vattendirektivets bedömningsgrunder, något som kopplar ihop 
metoden med den generella ekologiska statusen i vattenförekomsterna.  
 
Revidering av nationellt program utfördes under 2016/2017 och startade 
upp i maj 2017. Inom det samordnade programmet kommer all data finnas 
hos datavärden SMHI (SHARK) samt redovisas genom websidan 
www.sverigesvattenmiljo.se  
 

UNDERSÖKNINGSTYP: Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning  
Programområde: Kust och hav 

 
STATIONER: Stationerna inom samordnat program är för närvarande dessa: 

Under 2019 (udda år) togs totalt 19 hugg i Brofjorden (3), Halse Askeröfjord (3), 
Rivö fjord (5), Kungshamn (5) och Klädesholmen (3)  
Även de som missades 2018 pga fel i konservering provtogs 2019. 
 
Under 2020 (jämna år) föreslås sammanlagt 16 hugg i Byfjorden (3 st), 
Saltkällefjorden-Gullmarn (3 st), Strömstadsfjorden (3 st), Bottnefjorden (4 st) 
och utanför Marstrands reningsverk (3 st). 
Dessutom tas fem hugg genom BVVF på uppdrag av Tjörns kommun i Hake fjord 
(Dessa bekostas av Tjörns kommun) 

 
FREKVENS: En gång per år. Programmet är nytt från och med 2017. 
 
TIDPUNKT: Maj - juni. 
 
PARAMETRAR: Metodiken följer internationella HELCOM:s riktlinjer. 
 
RESULTAT: Resultaten redovisas med hjälp av bedömningsgrunder och kvalitetsindex 

 
Analysprotokoll finns hos förbundet kansli och utlämnas vid efterfrågan. 
Data kan också hämtas via SMHI:s databas Svenskt HavsARKiv (SHARK). 
 
Upphandling av delmomentet avseende 2021 -2023 utförs under 2020   

http://www.sverigesvattenmiljo.se/
https://www.havochvatten.se/download/18.2a9deb63158cebbd2b450dd5/1481269871386/mjukbottenmakrofaunatrendovervakningkustohav.pdf
https://sharkweb.smhi.se/
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DELMOMENT 9. SNABBVÄXANDE MAKROALGER 
 

SYFTE:  Undersökningens syfte är att genom analys av utbredningen av fintrådiga 
snabbväxande makroalger spegla olika skärgårdsområdens känslighet för 
belastning av näringsämnen.  

 
UTVÄRDERING:  Under 2017/2018 utfördes en utvärdering och trendanalys av  
2017/2018 kontrollprogrammet. Bakgrunden till behovet av en utvärdering är att BVVF 

under 2016 av ekonomiska skäl fick stryka fältprovet och bara göra 
flygfotograferingen (se metod nedan). De senaste tio årens data utvärderas 
innan förbundet beslutar om mätningarna ska göras vartannat år med 
fältprov eller varje år med bara flygfotografering. Även en 
kvalitetsgranskning behövs för underlaget. Trendanalyser utförs av 
Göteborgs universitet och kvalitetsgranskning utförs av Marine Monitoring 
AB  

 
TIDIGARE Undersökningen har hittills utförts varje år med första undersökningsår 
FREKVENS: 1998. Undantag för 2015 då en rapport för 2013 och 2014 togs fram samt 

2017 då utvärderingen som nämns ovan utfördes. 
Länsstyrelsen har genomfört provundersökningar 1994, 1995 och 1996 med 
utvärdering 1997.  

 
STATIONER:  Slumpvis utvalda grunda havsområden i kustområdet.  
 
TIDPUNKT:  Två till tre gånger under växtperioden maj - september. 
 
PARAMETRAR:  Förekomst och utbredning av snabbväxande makroalger.   
 
METOD:  2019 kartlades förekomsten och utbredningen av snabbväxande makroalger 

genom flygfotografering två gånger under växtsäsongen maj - september. 
Vid varje flygtillfälle tas 100-150  
bilder av slumpvis utvalda grunda havsområden med en yta mellan  
2-20 ha. Undersökningsområdet indelas i lämpliga regioner med specifika 
karaktäristika. 
 
För att bestämma sammansättning av arter och biomassa hos snabbväxande 
makroalger insamlas kvantitativa prover i fält vid två tillfällen. Prover tas från 
fem slumpvis utvalda provområden inom varje region. 
 
Utförs vartannat år, alltså inte 2020 men åter igen 2021 

 
RESULTAT:  Resultaten redovisas i rapport där förekomst och utbredning av 

snabbväxande makroalger beskrivs.  
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DELMOMENT 14. TRENDER I TEMPERATUR, NÄRINGSÄMNEN, KLOROFYLL A OCH 

SIKTDJUP 

 
SYFTE: SMHI gjorde 2004 en trendutvärdering av hydrografiska parametrar längs 

Bohuskusten, baserat på data från 1990 – 2004, för uppföljning av den 
rapporten sammanställs årligen trender för vissa parametrar.  

 
PARAMETRAR:  Följande parametrar sammanställs; Totalkväve, NO2, NO3, NH4, DIN, PO4, 

SiO3, klorofyll a, siktdjup och temperatur. 
 
RESULTAT:  En rapport tas fram vart 3:e år (2016, 2019, 2022 osv) och levereras till 

förbundet senast 31 januari nästkommande år (2017, 2020, 2023 osv).  
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KARTA ÖVER PROVTAGNINGSPUNKTER  
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Intäkter

Kontrollavgifter 3 419 290 3 487 670 3 557 420

Medlemsavgift 525 000 525 000 525 000

Övriga intäkter 50 000 150 000 336 000

Summa intäkter 3 994 290 4 162 670 4 418 420

Kostnader

1 & 2 Hydrografi + Växtpl inkl rapport -2 483 200 -2 485 000 -2 515 000

3 Miljögifter 0 -950 000 -451 000

5 Mjukbottenfauna -210 000 -250 000 -300 000

6 Hårdbottenfauna * * *

7 Grundområdesfauna/Epifauna * * *

8 Makroalger * * *

9 Snabbväxande makroalger-Flygfoto 0 -440 000 0

14 Trender hydrografi -38 000 -40 000 -40 000

Utvärdering medlemsnytta/kommunikation -60 000 0 0

Övrigt konsultarvoden/provtagning -50 000 -50 000 -50 000

Konsultarvoden/provtagning -2 841 200 -4 215 000 -3 356 000

Konsultarvoden revision -25 000 -25 000 -25 000

Konsultarvode GR -600 000 -600 000 -600 000

Bilersättningar -10 000 -10 000 -10 000

Resekostnader -2 000 -2 000 -2 000

Övriga externa kostnader (t ex tryck) -30 000 -30 000 -30 000

Sammanträden/representation -35 000 -35 000 -35 000

Styrelsearvoden -110 000 -110 000 -110 000

Finansiella intäkter och kostnader -1 500 -1 500 -1 500

Summa Kostnader -3 654 700 -5 028 500 -4 169 500

RESULTAT FÖRE SKATT 339 590 -865 830 248 920

Årets skattekostnad

RESULTAT EFTER SKATT 339 590 -865 830 248 920

Eget kapital 2019-12-31 878 725               

2020-12-31 1 218 315            

2021-12-31 352 485               

2022-12-31 601 405               

*) Avvaktar standardiserad metod

Kontrollprogram inkl. Budget 2020, Budgetram för kontrollprogram 2021

samt Budgetplan för 2021-2022

Budget 

2020

Budgetplan 

2021

Budgetplan 

2022
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