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1 Indledning 
Denne tekniske anvisning beskriver overvågningen af faunaen på blød bund og omfatter un-
dersøgelser af artsdiversitet, artssammensætning, individtæthed og biomasse af blødbunds-
faunaen i kystnære og åbne havområder. Artsdiversiteten og artssammensætningen indgår i 
beregningen af det danske kvalitetsindeks, DKI, som beskriver miljøtilstanden bestemt ud fra 
faunasamfundet. 
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2 Metode 

2.1 Tid, sted og periode 
Prøvetagningen skal foregå i perioden 1. marts - 31. maj. Dette gælder dog ikke, hvis prøvetag-
ning er en fortsættelse af et tidligere overvågningsprogram, hvor prøvetagningen er foretaget 
på et andet tidspunkt. I dette tilfælde opretholdes prøvetagningstidspunktet og må kun æn-
dres efter aftale med M-FDC. 

Hvis prøvetagningen er en fortsættelse af et tidligere overvågningsprogram, foretages prøve-
tagningen på de tidligere stationer. I nye områder udvælges stationerne (antallet afhænger af 
prøvetagningsudstyret) inden for et relativt homogent område mht. dybde og sedimentforhold 
på en sådan måde, at det sikres, at det er muligt at udtage velegnede bundfaunaprøver til 
kvantitativ bestemmelse af bunddyrene (se 2.3.1 Procedure i felten). 

2.2 Udstyr 
I felten: 

• Kernebundhenter (HAPS) med diameter 13,5 cm (areal: 0,0143 m2) skal anvendes, hvor 
det overhovedet er muligt. 

• Grab (VanVeen; areal 0,1 m2) anvendes kun, hvor det er umuligt at optage kvantitative 
prøver med kernebundhenter eller på stationer, hvor grab hidtil har været anvendt, og 
hvor tidsserien fortsættes (grabben skal veje mindst 35 kg). 

• Smørstikke og kajakrør med indre diameter 10,4 cm (areal: 0,0085 m2) eller 10,0 cm 
(areal: 0,0079 m2) kan anvendes i lavvandede områder efter aftale med M-FDC. 

• Sigte med maskevidde på 1 mm. 

• 96 % ethanol. 

I laboratoriet: 

• Sigte med maskevidde på 0,5 mm 

• Sigte med maskevidde på 4 mm 

2.3 Procedurer 

2.3.1 Procedurer i felten 
Inden for et homogent område, hvor DKI-indekset skal beregnes, indsamles sedimentprøverne 
repræsentativt for området, så de udgør et samlet areal på 0,6 m2. Med en HAPS kernebund-
henter med et prøveareal på 0,0143 m2 svarer dette til 42 prøver, med en Van Veen grab med 
et prøveareal på 0,1 m2 svarer det til 6 prøver. Med smørstikke og kajakrør med et prøveareal 
på 0,0085 m2 indsamles der 72 prøver, og anvendes en smørstikke med et prøveareal på 0,0079 
m2, indsamles der 78 prøver, idet det samlede prøveareal holdes på 0,6 m, således at den nu-
værende metode til beregning af DKI kan opretholdes med 6 replikater på hver station. 
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Hvis der anvendes prøvetagningsudstyr med andre diametrer end dem, der er angivet i 2.2, ju-
steres prøveantallet, så det samlede areal af prøverne er 0,6 m2. Hvis der fx grundet tidsserier 
eller underopdeling af området m.m. indsamles et mindre samlet prøveareal (må ikke være 
mindre end 0,3 m2), skal antallet af Hapsprøver (0,0143 cm2) være deleligt med 7 og antallet af 
smørstikkeprøver skal være deleligt med 12 eller 13. Positionerne samt dybderne for de hhv. 
42, 6, 72 eller 78 prøver skal noteres prøvevis, og prøverne tages på de samme positioner 
hvert år. De enkelte prøver behandles, analyseres og indrapporteres altid hver for sig. 

Prøver med en kernedybde under 15 cm undersøges nøje for at se, om prøven når ned under 
dyrenes gravedybde. Er dette ikke tilfældet, skal prøven kasseres. For hver sedimentkerne no-
teres sedimentoverfladens farve, dybden af det oxiderede overfladelag, lugt af svovlbrinte 
samt en kort beskrivelse af sedimenttypen. 

På HELCOM-stationer og stationer, der tidligere har været overvåget i de åbne farvande, udta-
ges der henholdsvis 10 og 5 delprøver på samme position afhængigt af det antal delprøver, der 
er taget på de respektive stationer under de tidligere overvågningsprogrammer. På HELCOM-
stationerne i de åbne farvande anvendes der HAPS bundhenter. 

Prøven sigtes gennem 1 mm sigte umiddelbart efter prøvetagningen for at fjerne det finkor-
nede materiale. Ved sigtningen skal man være opmærksom på følgende: 

• Hver prøve skal sigtes, opbevares og mærkes separat. 

• Prøven opslemmes forsigtigt inden sigtning med henblik på at minimere den tid, prø-
ven er i sigten, og dermed minimere skader på bundfaunaen. 

• Man skal undgå at beskadige dyrene ved for kraftig vandstrålepåvirkning eller anden 
hårdhændet behandling. 

• Sigtningen skal ske under vand. Det er vigtigt, at der ikke sker overløb ud over sigte-
kanten, da specielt krebsdyr ofte flyder på vandfilmen og derved vil gå tabt. Sigten 
skylles og ses igennem efter hver brug for at undgå, at dyr fejlagtigt bliver henført til 
den forkerte prøve. 

Efter at prøven er sigtet, konserveres den med 96 % ethanol til en slutkoncentration på 70 %. 
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2.3.2 Procedurer i laboratoriet 
Ethanolkonserverede prøver skal opbevares i mindst 3 måneder, inden biomasserne bestem-
mes. Sortering må gerne foretages i løbet af denne periode. Oparbejdningen skal være afslut-
tet efter senest 12 måneders konservering (Hansen & Fossing 2015). 

Sortering 

Ethanolen hældes meget forsigtigt fra prøven igennem en 0,5 mm sigte. Sigten undersøges 
grundigt for dyr. Der hældes herefter vand på prøven, så sigteresten er vanddækket. Sorterin-
gen skal omfatte hele prøven og foregå under vanddække, da individerne ellers kan klæbe sig 
fast til sigterester som fx tomme muslingeskaller. Sigteresten sorteres under stereolup i små 
portioner, så der kun er et lag materiale under stereoluppen ad gangen, og materialet gen-
nemgås systematisk for dyr. Hvis sorteringen ikke kan gennemføres inden for 24 timer, skal 
prøven igen fikseres med 96 % ethanol til en slutkoncentration på 70 %, indtil sorteringen gen-
optages. 

Prøver med stor sigterest (skaller, grus, dødt ålegræs mv.) deles i tre fraktioner. Den første 
fraktion er den, som man sigter fra ved gentagen forsigtig ”skvulpning” af prøven, og hvor va-
skevandet først hældes ud i en hvid bakke, hvorfra dyrene sorteres. Herefter hældes vaskevan-
det gennem en sigte med maskevidden 0,5 mm, og sigten undersøges igen for dyr. Denne frak-
tion, der indeholder hovedparten af ormene og krebsdyrene samt en del andre dyr, der ikke er 
tungere end vand, sorteres under stereolup. 

Den tilbageværende del af prøven deles i to fraktioner ved forsigtigt at sigte prøven gennem to 
sigter oven på hinanden med maskevidder på 4 mm og 0,5 mm, hhv. øverst og nederst. Frakti-
onen i den øverste sigte kan sorteres uden brug af stereolup. 

Det skal bemærkes, at enhver håndtering i forbindelse med fraktioneringen kan beskadige dy-
rene og besværliggøre den efterfølgende artsbestemmelse. 

Alle udsorterede prøver skal ledsages af etiketter. 

Bestemmelse og tælling 

Dyrene bestemmes til artsniveau eller undtagelsesvist til slægt for arter, der er særligt vanske-
lige at bestemme eller er beskadiget ved prøvetagningen. En oversigt over bestemmelsesvær-
ker findes i bilag 6.1. og hjælp til nomenklatur kan bl.a. findes i WoRMS (www.marinespe-
cies.org). I tvivlstilfælde og ved arter, hvor der erfaringsmæssigt er problemer, angives hvilken 
bestemmelseslitteratur, der har været benyttet i bemærkningsfeltet.  

Individerne tælles artsvis og prøvevis. Alle bestemmelser skal vedlægges etiketter artsvis og 
prøvevis. 

Biomassemåling 

Biomassebestemmelsen skal ske separat for hver art i hver prøve og bestemmes ved enten 
vådvægt eller tørvægt, dog således at vådvægt skal prioriteres, da tørring ødelægger dyrene og 
umuliggør efterfølgende kontrol af artsbestemmelsen. Bemærk, at på stationer, hvor tidsserier 
fortsættes, må proceduren for biomassebestemmelsen (dvs. vægtangivelsen ’tør’ eller ’våd’) 
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ikke ændres. Hvis nogle arter har meget lille biomasse, dvs. < 0,1 mg og derfor ikke kan vejes, 
sættes biomassen til 0,1 mg. 

Vådvægt. Dyrene vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg straks efter, at al overskudsvæske er 
fjernet. 

Væsken fjernes ved at lægge (og eventuelt vende) dyrene på filterpapiret, indtil man ikke mere 
kan iagttage vådt på overfladen. Denne proces tager blot få sekunder for mindre dyr, men 
mindst 20 sekunder for større dyr. 

Skalbærende dyr vejes med skaller. De skal derfor åbnes og stilles på højkant for at fjerne over-
skudsvæsken. 

Tørvægt. Tørrede dyr vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg efter at dyrene er tørret i varmeskab 
ved 60 oC til konstant vægt (normalt 18-24 timer). 

2.4 Særlige forholdsregler - faldgruber 
Konservering i ethanol kan desværre medføre, at fx polychaeter kan gå i opløsning efter læn-
gere tids opbevaring, hvilket besværliggør identifikationen og forringer datakvaliteten. Opar-
bejdning skal derfor ske hurtigst muligt og senest inden 12 mdr. for prøver, der er konserveret 
med ethanol. 

Biomassen ændrer sig over tid, efterhånden som de fedtholdige strukturer går i opløsning. Bio-
massen vil derfor generelt være lavere, når prøverne fikseres med alkohol allerede i felten og 
dermed oftest henstår i alkohol i længere tid. I tidsserier, hvor der er anvendt både formalin og 
ethanol som konservering, vil man derfor ofte finde lidt lavere biomasser i de data, der repræ-
senterer alkoholfiksering. 

Fragmenter af dyr skal kun tælles som individer, hvis deres hoveder er med (polychaeter og 
krebsdyr) eller hængsler med påhæftet stykker væv eller intakt umbo (muslinger), hvis cen-
trum (madreporen) er med for søpindsvin og skiven for slangestjerner. Bagender og andet skal 
medregnes i biomassen for den pågældende art. Hvis der kun findes en bagende for den på-
gældende art, skal observationen indgå med en biomasse og en abundans på 0. 

Visse orme (eksempelvis Phoronis, Pygospio, Owenia og Galathowenia) er oftest yderst van-
skelige at trække ud af deres rør. Disses biomasse bestemmes ved at veje den del af røret, 
hvori ormen ligger. Det angives, om biomassen er ”inkl. rør”. 

Der henvises til Hansen & Josefson (2004), hvor værdifulde ’tips and tricks’ kan læses som sup-
plement til denne tekniske anvisning, særligt for de brugere der ikke har specialistviden om 
indsamling af blødbundsfauna. 
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3 Databehandling 
En udførlig beskrivelse af databehandlingen findes i den datatekniske anvisning knyttet til 
denne tekniske anvisning. 

4 Kvalitetssikring 

4.1 Kvalitetssikring af metode 
Kvalitetssikring af bundfaunaanalyser baserer sig på anbefalingerne fra HELCOM og OSPAR-
COM (OSPAR 1997). OSPARCOM fremhæver en række kritiske QA-(Quality Assurance)faktorer 
på forskellige niveauer af undersøgelserne. Som det fremgår af bilag 6.2, er det mange steder i 
prøveindsamlingen, prøvebearbejdningen og databehandlingen, at der kan opstå fejlkilder. 

I forbindelse med laboratoriearbejdet er det vigtigt, at man tilstræber, at det er de samme per-
soner, der forestår udsortering af prøver. Det skal altid være en og samme person, der skal 
være ansvarlig for artsidentifikation på alle prøver på en station (dvs. delprøver fra en punkt-
station og fra et stationsområde) det pågældende år. 

Erfaringsmæssigt viser det sig, at skift af personale kan give anledning til forskellig analyse af 
resultaterne. Det er vigtigt, at man sikrer et overlap, så nye personer får en grundig oplæring, 
og at sortering af prøver kontrolleres af erfarent personale i starten. For yderligere at højne 
kvaliteten er det af stor vigtighed, at personer, der medvirker i overvågningen af blødbunds-
faunaen, mødes med jævne mellerum for at tolke indsamlede resultater samt diskutere og ve-
rificere artskendskab. 

Herudover anbefales det: 

• jævnligt at foretage gensortering af en del af de indsamlede prøver, hvor en sigterest 
undergår en gentagen udsortering af en anden person. 

• at der opbygges en lokal referencesamling af alle indsamlede arter samt en billede-re-
ferencesamling, så det senere er muligt at kontrollere tvivlsomme artsbestemmelser. 

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 
For en udførlig beskrivelse af datakvalitetssikring og dataaflevering henvises til den tilhørende 
datatekniske anvisning. 
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6.2 Faktorer i kvalitetssikring 
 

Tabel 6.1.   OSPARCOMs liste over væsentlige kvalitetssikringsfaktorer. Listen er en fri oversættelse af 
en liste, som er præsenteret som Annex 10 i: Report of the ICES/Ospar Steering Group on Quality Assu-
rance of Biological Measurements related to Eutrophication Effects (SIME (2) 97/3/1-E). 
 Kritiske QA-faktorer QA-procedurer 
Indsamling af  
prøver 

Variabel indsamlingseffektivitet af-
hængig af prøvetagningsudstyr og 
håndtering. 
Sigtetype, sigteprocedurer, specielt  
spulevandstryk. 

Sammenligninger af udstyr til søs. 
Vedtagne minimumsstørrelser af prøve-
volumen og kvalitet. 
Sammenligninger af metoder for prøve-
håndtering i felten. 
Anbefalinger af ‘bedste’ metode. 

Prøveoparbejd-
ning 

Sorteringseffektivitet. 
Erfaring i artsbestemmelse. 
Præcision i biomassebestemmelse. 

Uafhængig kontrol af sortering og artsbe-
stemmelse (indenhus eller ekstern). 
Taksonomisk workshop. 
Tilgang til opdaterede taksonomiske be-
stemmelseslitteratur. 
Standardiserede taksonomiske lister. 
Ring tests (artsbestemmelse, optælling 
og biomasse). 
Lister over biomasse konverteringsfakto-
rer. 

Databehandling Inkonsistent håndtering af usikre be-
stemmelser. 
Afrundingsfejl i forskellige computer-
programmer. 
Fejl i forbindelse med dataoverførsel. 

Standardprocedurer for gruppering/ 
udelukkelse af arter. 
Sammenligninger af analytiske dataud-
skrifter af et standard datasæt. 
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7 Oversigt over versionsændringer
Version Dato Emne Ændring 
1 03.02.2014 
2 18.06.2019 Afsnit 2.3.1 - Antal prøver 

ved brug af smørstikke/  
kajakrør 

Ændret til hhv. 72 og 78. 

Afsnit 2.3.2 - Ethanolkonser-
vering 

Opbevaringstid ændret fra 1 til 3 mdr. 

Afsnit 2.3.2 - Afslutning af 
oparbejdning 

Ændret fra 6 til 12 mdr. 

Afsnit 3 - Databehandling Beskrivelse flyttet til datateknisk anvis-
ning. 

Afsnit 4.1 - Kvalitetssikring Tilføjelse: Det skal altid være samme 
person, der skal være ansvarlig for arts-
identifikationen på alle prøver på en 
station det pågældende år. 
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