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Enligt 20 § Havsmiljöförordningen (2010:1341) meddelar Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter
om miljökvalitetsnormer. Normerna meddelas i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad
som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och
Östersjön (HVMFS 2012:18).
Till miljökvalitetsnorm B.2. (Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får
inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem) hör indikator 8.2A avseende
skaltjocklek hos ägg från havsörn och sillgrissla. Överenskommelsen för denna rapport omfattar 1) att
beskriva kopplingen mellan miljögifter och äggskalstjocklek resp. produktivitet hos havsörn, med
specificering av berörda ämnen, 2) lämna rekommendation avseende bedömningsmetod (statistisk
hantering av övervakningsdata för jämförelse mot gränsvärde) och rekommendation avseende
gränsvärde, 3) lämna rekommendation avseende indelning i bedömningsområden, 4) avge bedömning
för rekommenderade bedömningsområden.
.

1. Koppling mellan miljögifter och effekter på reproduktion och skalparametrar
Påverkan av miljögifter hos fåglar uppmärksammades på allvar i världen genom boken ”Silent Spring”
(Carson 1962). Vid samma tid kom larm i Sverige om starkt nedsatt fortplantningsförmåga hos bl a
havsörn vid Östersjökusten (Olsson 1963). Problemet med äggskalsförändringar upptäcktes först hos
rovfåglar i Storbritannien (Ratcliffe 1967). Tidigt misstänktes och visades ett samband med den
ökande användningen av DDT (Hickey & Anderson 1968, Bitman m fl 1969).
Reproduktionsstörningar. Retrospektiva studier har visat att problem med fortplantningen hos havsörn
vid Östersjökusten började visa sig redan från början av 1950-talet (Helander 1985). Mycket starka
samband visades tidigt mellan produktiviteten (antal ungar per kontrollerat par) hos svenska havsörnar
och koncentrationer i äggen av DDE (stabil nedbrytningsprodukt från DDT) och PCB (Helander m fl
1982). Koncentrationerna av DDE och PCB är starkt korrelerade och deras effekter därför ofta svåra
att särskilja. De starkaste sambanden har hittills visats för DDE, men effekter också från PCB kan
under lång tid till stor del ha maskerats av de ännu starkare effekterna av DDE (Helander m fl 2002).
Mycket höga koncentrationer av PCB i havsörnsäggen i förhållande till skattade gränsvärden för
embryotoxiska effekter och missbildningar hos döda foster indikerar starkt att så varit fallet.
Skalförtunning har hos flera fågelgrupper kopplats till påverkan av DDE (Wiemeyer & Porter 1970;
Blus m fl 1971, 1997; Cade m fl 1971; Cooke 1973; Lincer 1975; Peakall & Kiff 1979; Lundholm
1997). Däremot har inga säkra samband visats med PCB (Lincer 1972; Stendell 1976; Wiemeyer m fl
1993; Peakall & Lincer 1996). Också hos svenska havsörnar har signifikant korrelation med
skaltjocklek visats för DDE men inte PCB (Helander m fl 2002). Fyrtio svenska havsörnsäggkullar
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(hela ägg) från perioden 1957-1976 var i genomsnitt 17,5 % tunnare än 29 kullar från 1861-1920
(Odsjö & Helander 1977). Vid ännu kraftigare skalförtunning riskerar äggen att brista under den
ruvande fågeln, vilket kan ha förekommit under 1970-talet hos havsörnarna (fynd av mycket tunna
skalrester) men har varit vanligare, och lättare att påvisa, hos arter som ruvar på hårt underlag som
klipphyllor (t ex pilgrimsfalk). Baserat på reproduktions- och skal-data från 109 havsörnskullar (hela
ägg från perioden 1965-1997) sågs inget signifikant samband mellan skaltjocklek och produktivitet
(Helander m fl 2002). Ägg som är så tunnskaliga/bräckliga att de inte håller för att ruvas skulle
självfallet påverka produktiviteten men bedöms ha varit mindre vanliga hos havsörnen som oftast
ruvar sina ägg i en jämförelsevis mjuk bale av växtmaterial.
Uttorkning av äggen är en annan typ av skalförändring som haft stor omfattning hos havsörnar vid
svenska Östersjökusten, men som inte uppmärksammats i samma utsträckning på andra håll (Helander
m fl 2002). Uttorkningen orsakas av en ökad porositet genom strukturella förändringar i skalets insida
(det så kallade mamillar-lagret) (Helander m fl 2014) och är inte korrelerad till skalförtunning. Graden
av uttorkning i ägget kan beräknas baserat på äggets vikt i förhållande till volymen och uttryckas som
ett index-värde. Detta uttorkningsindex är starkt korrelerat med ägginnehållets koncentration av DDE
och PCB (starkare för DDE), och ännu något starkare med produktiviteten, men alltså inte med
skaltjockleken.
-

Som framgår ovan har tydliga kopplingar till effekter från miljögifter på reproduktion och
skalparametrar hos havsörn hittills omfattat DDT- och PCB-substanser. Undersökningar med
avseende på bromerade flamskyddsmedel, dioxiner, furaner och PFOS i äggen har hittills inte
visat signifikanta samband med produktiviteten eller med skaltjockleken (Nordlöf m fl 2010,
2012; Faxneld m fl 2014). Dessa studier är dock ganska begränsade i sin omfattning och
medför inte att man kan utesluta att dessa och andra kemiska substanser med hormonstörande
verkningar – enskilt eller i samverkan - kan påverka skalkvalitet och reproduktion, vilket
också visats i experiment med höns när det gäller just skaltjockleken (t ex Berg m fl 2004;
Hermansson 2007).

Tröskelvärden för observerade effekter. Nivåerna av koncentrationer där man börjar se effekter skiljer
sig mellan de olika parametrarna. Den känsligaste parametern har visat sig vara skaltjockleken. Den
visar hos havsörn tydlig minskning vid koncentrationer av DDE från ca 50 g/g på fettviktsbasis, med
en skattad lägsta observerbar effektnivå i intervallet 30-50 g/g, medan en effekt på produktiviteten
inträder först vid koncentrationer från ca 120 g/g, och för uttorkning av äggen från ca 170 g/g
(Helander m fl 2002). Skaltjockleken har alltså visat sig minska tydligt långt innan störningar börjar
inträda på fortplantningen, och kan genom detta tjänstgöra som ”early warning” för en påverkan.
Utvecklingen över tiden av koncentrationer av DDE i äggen i förhållande till skaltjockleken visas i
Fig. 1 (Egentliga Östersjön och Bottniska viken) och Fig. 2 (Lappland och Inlandet i mellersta och
södra Sverige). I Östersjöområdet har skaltjockleken ökat likartat i båda bassängerna men har inte nått
upp till bakgrundsnivån; DDE i äggen ligger fortfarande över 50 g/g (Fig. 1). I Lappland har DDE
sjunkit under tröskelvärdet och skaltjockleken har där nått upp till bakgrundsnivån igen (Fig. 2). Det
mer recenta, tidsmässigt kortare samplet från inlandet i mellersta och södra Sverige visar ingen
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signifikant förändring över tiden, koncentrationerna av DDE ligger runt gränsvärdet 50 g/g och
skaltjockleken ligger nära men strax under referensnivån.

Figur 1. DDE i havsörnsägg och skaltjocklek (St) baserat på hela ägg och skalrester, Egentliga
Östersjön (44 år) och Bottniska viken (42 år). Den horisontella linjen representerar medelvärdet för St
hos ägg från perioden 1856-1935 (n=108) med 95 % konfidensintervall (gult). Data från Faxneld m fl
2014.
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Figur 2. DDE i havsörnsägg och skaltjocklek (St) baserat på hela ägg och skalrester, Lappland (33 år)
och Inland i S-M-Sverige (21 år). Den horisontella linjen representerar medelvärdet för St hos 108 ägg
från perioden 1856-1935 (n=108) 1856-1935, med 95 % konfidensintervall (gult). Data från Faxneld
m fl 2014.

5

2. Rekommendation för bedömningsmetod och gränsvärde för indikatorn skaltjocklek
Recenta material. Okläckbara ägg och skalbitar av havsörn insamlas fortlöpande vid årliga
bokontroller inom ramen för den nationella övervakningen av bestånd och reproduktion
(undersökningstyp Havsörn, bestånd: Naturvårdsverket 2004a1
[http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/havsorn/undersokningstyphavsorn.pdf]. Allt insamlat material har överförts till den nationella Miljöprovbanken vid
Naturhistoriska riksmuseet. Eftersom havsörnen under lång tid varit klassad som en hotad art har
insamlingen endast omfattat döda ägg. Detta innebär att antalet ägg som varit tillgängliga har varierat
mellan åren. Det medför också viss en risk för att materialet av ägg som kunnat tas tillvara inte varit
representativt för hela populationen (Helander m fl 2002). Efter den kraftiga återhämtning av
beståndet som skett vid Östersjökusten under de senaste decennierna bör en begränsad aktiv sampling
kunna övervägas, om ett sådant behov kan anses föreligga.
För att uppnå tillräckliga sample-storlekar för statistiska test behövs insamling under en tidsföljd av år.
Det material som behandlas i denna rapport är insamlat under åren 2000-2010 (11år) och omfattar
totalt 94 hela ägg varav 50 från Egentliga Östersjön och 44 från Bottniska viken. Om tillgången på
material (hela skal) per år inte ökar framöver, men utvärderingar för föreslagna delområden (se nästa
stycke) behöver göras t ex vart femte eller sjätte år, rekommenderas att man använder material från
en ca dubbelt så lång tidsperiod, med överlappning under periodens första hälft.
Referensmaterial. I samband med tidigare studier av förändringar av skaltjocklek hos sillgrissla och
havsörn i Östersjön har referensvärden från tiden före introduktionen av DDT beräknats (Bignert m fl
1995, Helander m fl 2002, Faxneld 2014). Sådana referensnivåer/gränsvärden är nödvändiga som
baslinjer för att kunna bedöma omfattning av förändringar och avvikelser från ”normaltillstånd”.
Referensvärdena har uppdaterats/reviderats något och det värde som finns för havsörn att tillämpa
omfattar 110 ägg från tiden före 1940. Materialet utgörs av hela äggskal från museer och från privata
äggsamlingar. Det bör nämnas här att under den tid som dessa ägg samlades in fanns inget intresse för
att samla in skalrester från trasiga ägg. Sådana skalrester måste ha förekommit naturligt ibland även då
(som resultat av bopredation och annat) men det finns ingen anledning att misstänka att de skulle ha
avvikit med avseende på skaltjocklek från andra ägg på den tiden. Däremot kan skalbitar representera
alla delar av ett ägg och en viss variation kan förekomma i skaltjockleken i äggets längdriktning.
Tjockleken hos insamlade skalbitar bör av denna anledning studeras skilt från hela ägg. Skaltjockleken
hos referensäggen och hos alla hela ägg från nutid har mätts på samma sätt vid äggets ekvator, för full
jämförbarhet sinsemellan.
Referens-samplet för havsörnar från Östersjön representerar tidsperioden 1856-1935 (n=110). Den
beräknade genomsnittliga skaltjockleken hos havsörnsägg från denna tidsperiod är 0,613 mm [SD =
0,055; SE = 0,005], med 95 % konfidensintervall 0,603 - 0,624.

Mätmetodik. Skaltjockleken mäts med samma metod som använts internationellt och i Sverige sedan
1960-talet. Mätinstrumentet har varit en modifierad mikrometer av märket Starret modell 1010.
Skaltjockleken hos hela ägg mäts i det hål som borrats vid äggets ekvator (för att tömma ut äggets
innehåll) och beräknas som medelvärdet av tre mätningar runt hålet. När mätning av skaltjockleken
sker ska äggskalet efter tömning och rensköljning ha torkat i rumstemperatur till konstant vikt.
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Skalbitar (havsörn) mäts med samma instrument och på samma sätt som hela ägg. Ett medelvärde för
skalbitar från boet baseras på samtliga bitar (oftast ett fåtal per bo) och betraktas som kommande från
ett ägg, om det inte är uppenbart att de representerar mer än ett ägg. Alla enskilda mätdata
kompletteras med uppgift om det tagna måttet inkluderar skalhinnor eller inte. Endast mätvärden som
inkluderar skalhinnor används i analysen.
Utvärdering av data – statistisk hantering. Material av hela äggskal från olika bedömningsområden
(se rekommendationer under punkt 3) samt referensmaterial kan jämföras med varandra genom
variansanalys (ANOVA) följt av en post-hoc test, för att visa eventuella signifikanta skillnader mellan
grupperna. Som ett alternativ till andra post-hoc tester kan upprepade t-tester användas om
signifikantnivån Bonferroni-justeras d v s den valda signifikantnivån (vanligtvis 5 %) delas med
antalet jämförelser. Vid jämförelser med referensäggen kan man motivera ensidiga t-tester d v s att
alternativ-hypotesen H1: undersökt prov < än referensäggen.
Jämförelser med referensvärden kan alternativt göras genom att använda ett ensidigt one-sample t-test
och testa om jämförelseprovet ligger signifikant över det nedre konfidensintervallet för referensäggen.
Om resultaten vid jämförelserna inte blir signifikanta bör den minsta detekterbara skillnaden beräknas
för ANOVA/t-test. Är denna skillnad orimligt stor, är provstorleken antagligen för liten (alternativt
variansen för stor, vilket kan tyda på felaktigheter). Om den är rimlig kan vi acceptera att ingen
skillnad går att upptäcka.
Innan ANOVAn utförs bör varianserna kontrolleras så att de kan betraktas som homogena, detta görs
enklast med Levene's eller Bartlett's test (eller ett enkelt F-test vid jämförelse av endast två grupper).
Vidare bör man kontrollera att materialet inte innehåller några extremvärden, felregistreringar eller
individer som avviker så mycket att de inte kan anses höra till de normalpopulationer som man avser
att jämföra. Ett enkelt sätt att göra detta på är att kontrollera att alla individer ligger åtminstone
innanför "Tukey's outer fence" (Foreman 2014), d v s innanför 25:e percentilen minus interquartal
range (IQR) x 3 samt 75:e percentilen plus IQR x 3.
Förändring över tid kan kontrolleras med log-linjär regression (Figur 1 och 2). Det är också lämpligt i
nutida material att fortlöpande jämföra medelvärden av skaltjocklek hos hela ägg med skaltjocklek hos
skalrester. Medeltjockleken hos skalrester har varit signifikant mindre än hos hela ägg från 1960-talet
och framåt, men skillnaden har minskat med tiden. Denna utveckling bör följas vidare.

3. Rekommendation avseende indelning i bedömningsområden
Utgångspunkten bör vara att så långt möjligt följa den indelning i olika kustvattentyper som redovisas
i Havs- och Vattenmyndighetens rapport God Havsmiljö 2020 (Anon. 2014) – se Bilaga 1.. När det
gäller havsörn finns det skäl att göra vissa sammanslagningar på grund av låg förekomst inom vissa
kustvattenområden. Rent generellt förekommer havsörnen normalt från fastlandskusten till längst ut i
ytterskärgården, men inte i utsjövatten (havsbassänger). Det kan på flera kuststräckor ifrågasättas om
det är meningsfullt att särskilja förekomsterna i inre och yttre kustvatten, där merparten av
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förekomsten alltid finns i de inre kustvattnen och förekomster som faller utanför oftast blir mycket få.
Eftersom insamlingen av ägg från denna art bara omfattar döda ägg och skalbitar är det totala
tillgängliga materialet per år begränsat och materialet från varje enskilt kustvatten därför ibland
mycket litet. Enstaka havsörnsrevir i ytterskärgården, i gränsområden mellan en kustvattentyp och
angränsande havsbassäng, bör alltid föras till kustvattenområdet.
Nedan görs en kort översikt med utgångspunkt från de avgränsade kustavsnitten och deras numrering i
God Havsmiljö 2020.
Vid Västkusten fanns för 200 år sedan ett livskraftigt bestånd av havsörnar men redan vid mitten av
1800-talet var beståndet starkt minskande (von Wright 1850) och den sista kända häckningen ägde
rum 1904 (Lindner 1935). En återkolonisering vid Västkusten har inletts under 2000-talet men än så
länge finns bara en handfull par spridda längs Hallandskusten. I nuläget är det alltså inte aktuellt att
diskutera kring denna indikator vid Västkusten (kustvattentyper 1-5). Detsamma kan sägas gälla
Öresunds och Skånes sydkust (kustvattnen 6-7) med endast enstaka förekomster.
I Egentliga Östersjön finns nu ett bestånd av kustlevande havsörnar från nordöstra delen av Skånes
kustvatten (7) och vidare sammanhängande från Blekinge skärgård och Kalmarsund (8-9), Ölands och
Gotlands kustvatten (10-11) och Östergötlands och Stockholm skärgårds kustvatten (12-15). Denna
långa kuststräcka kan delas i en södra och en norra del.
Rekommenderat bedömningsområde för södra Egentliga Östersjön är Blekinge och Kalmarsunds inre
och yttre kustvatten, Ölands och Gotlands kustvatten, och södra delen av Östergötlands och
Stockholms skärgårds mellankustvatten (områdena 8-12s).
[Kommentar: att kustvattentyp 12s inkluderar ”Stockholms skärgård” i namnet känns missvisande,
eftersom 12s inte sträcker sig längre än till Arkösund. På samma sätt sträcker sig kustvattentyp 14
”Östergötlands yttre kustvatten” ända upp till Utö-Ornö i Stockholms skärgård.]
Rekommenderat bedömningsområde för norra Egentliga Östersjön är den norra delen av
Östergötlands och Stockholm skärgårds mellankustvatten, Östergötlands inre kustvatten och
Stockholm skärgård, yttre kustvatten (områdena 12n, 13 och 15). Enstaka förekomster i inre delar av
Östergötlands yttre kustvatten (14) förs till respektive innanför liggande kustvattentyp.

Bottniska viken kan också delas naturlig i en södra del (Bottenhavet) och en norra del (norra Kvarken
och Bottenviken). Bottenhavskusten omfattas av kustvattentyperna 16 och 18 (södra resp norra
Bottenhavets inre kustvatten), med enstaka förekomster i angränsande inre delar av kustvattentyperna
17 och 19 (södra resp norra Bottenhavets yttre kustvatten). Från norra Bottenhavskusten (område 18)
finns i det aktuella materialet (perioden 2000-2011) endast ett helt ägg.
Rekommenderat bedömningsområde är södra och norra Bottenhavets inre och yttre kustvatten
(område 16-19).
I Västerbottens län finns förekomsterna i huvudsak i område 20 (Norra Kvarkens inre kustvatten), och
med ett litet bestånd också i Holmöarkipelagen (område 21, Norra Kvarkens yttre kustvatten). Ett antal
revir finns också vid länets nordligaste kust inom område 22, (norra Bottenviken, inre kustvatten), som
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också inkluderar beståndet vid Norrbottenskusten och tangerar område 23 (Norra Bottenviken, yttre
kustvatten).
Rekommenderat bedömningsområde är hela Bottenvikens och norra Kvarkens kustvatten (område 2023).

4. Bedömning för rekommenderade bedömningsområden
De tester som utgör underlag för bedömningarna i Tabell 1 har utförts enligt rekommendationerna i
punkt 2 ovan, i syfte att testa om skaltjocklekarna i ett prov har varit signifikant lägre än
referensäggens tjocklek. Där så varit fallet indikerar detta en sämre miljökvalitet än under de
förhållanden som rådde när referensäggen samlades in.
Samplen av hela ägg som testats statistiskt mot varandra illustreras i Figur 3 och 4.

Figur 3. Skaltjocklekar hos hela ägg av havsörn. REF = hela Östersjön (1856-1935); Eg.Ö = hela
Egentliga Östersjön; BV = hela Bottniska viken. Alla recenta äggskal är från 2000 - 20011. Antal
anges i Tab. 1.
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Figur 4. Skaltjocklekar hos ägg och skalbitar indelade i rekommenderade bedömningsområden.
HREF = hela ägg från hela Östersjön (1856-1935); HBPs = hela ägg från södra Eg. Östersjön; HBPn =
hela ägg från norra Eg. Östersjön; HBVs = hela ägg från Bottenhavskusten. BBPs = skalbitar från
södra Eg. Östersjön; BBPn = skalbitar från norra Eg. Östersjön; BBVs = skalbitar från
Bottenhavskusten; BBVn = skalbitar från Norra Kvarken och Bottenviken. Alla recenta äggskal är från
2000 - 2011. Antal prover anges i Tab. 1.

Medelvärden och spridningsmått för skaltjocklekar visas per föreslaget bedömningsområde i Tabell 1
(hela ägg) och skalbitar (tabell 2). Medelvärdena för skaltjocklek hos hela ägg är genomgående lägre i
de olika kustvattentyperna än i referensmaterialet, med undantag för ett litet sample från Gotland (fyra
ägg) och ett från Stockholms ytterskärgård (två ägg). Starkt signifikanta skillnader i förhållande till
referensmaterialet visas för bedömningsområdena södra Egentliga Östersjön (kustvattentyperna 8, 9,
10-11, 12s), hela Egentliga Östersjön, Bottenhavskusten och för hela Bottniska viken.

Det tillgängliga materialet av hela havsörnsägg från perioden 2000-2011 indikerar alltså tydligt en
sämre miljökvalitet än under de förhållanden som rådde vid Östersjökusten fram till mitten av 1930talet.
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Tabell 1.
Skaltjocklek (St) baserat på hela ägg av havsörn inom olika kustvattentyper i Östersjön, 2000-2010
(ensidiga t-test med Bonferroni-justerade gränsvärden för upprepade tester)

Kustvattentyper (Kvt)

Kvt-nr

Hela ägg
n

St
mv

St
sd

St
se

St
95 % ki

110

0,613

0,055

0,005

0,603-0,624

8-9

5

0,596

10, 11

4

0,620

12s

18

0,577
0,045

0,009

0,569-0,604 <0,006

**

NS

REF-sample från hela Östersjöns kustområde 1856-1935

Blekinge och Kalmarsunds inre och yttre kustvatten
Ölands och Gotlands kustvatten
södra delen av Östergötlands mellankustvatten
Södra Eg. Ö-sjön (Kvt 8-12s, n=27) mot REF (n=110)
norra delen av Östergötlands och Stockholms skärgårds
mellankustvatten, Östergötlands inre kustvatten
Stockholms skärgårds yttre kustvatten

0,587
12n, 13

21

0,596

15

2

0,605

t-test
p-värde

Norra Eg. Ö-sjön (Kvt 12n-15, n=23) mot REF (n=110)

0,597

0,062

0,013

0,570-0,623

Hela Egentliga Östersjön (n=50) mot REF (n=110)

0,592

0,053

0,008

0,576-0,606 <0,009

***

0,051

0,008

0,557-0,590 <0,0001

***

0,052

0,008

0,560-0,591 <0,0001

***

södra Bottenhavets inre och yttre kustvatten

16, 17

38

0,573

norra Bottenhavets inre och yttre kustvatten

18

1

0,590

Hela Bottenhavets kustvatten (n=39) mot REF (n=110)

0,574

norra Kvarkens inre och yttre kustvatten

20, 21

4

0,600

norra Bottenvikens inre och yttre kustvatten

22 (23)

1

0,560

Hela Bottniska viken (n=44) mot REF (n=110)

0,576

11

<0,12

Materialen av skalbitar visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan södra och norra Egentliga
Östersjön, eller mellan Bottenhavskusten och Norra Kvarken-Bottenviken (Tabell 2). Vid en
jämförelse av skaltjockleken mellan skalbitar och hela ägg från hela Egentliga Östersjön föreligger en
statistiskt signifikant skillnad (p<0,018) med ett lägre medelvärde för skalbitarna. En motsvarande
jämförelse mellan materialen av skalbitar och hela ägg från hela Bottniska viken visar ingen
signifikant skillnad (p<0,54). Som påpekats tidigare (punkt 2, Referensmaterial) är det dock oklart om
hela ägg och skalbitar kan jämföras på detta sätt och vi avstår därför från att dra några slutsatser från
detta.

Tabell 2.
Skaltjocklek (St) baserat på skalbitar från havsörn i Östersjön, 2000-2010
(tvåsidiga t-test)

Områden (Kustvattentyper, Kvt)

Kvt-nr Hela ägg
n

St
mv

St
sd

Södra Egentliga Östersjön

8-12s

Norra Egentliga Östersjön

12n-15

St
se

St
95 % ki

13

0,579

0,043

0,012 0,553-0,605

36

0,559

0,062

0,010 0,538-0,580

Södra Eg. Ö-sjön mot norra Eg. Ö-sjön
Bottenhavskusten

33

0,570

0,046

0,008 0,553-0,586

Norra Kvarken och Bottenviken

11

0,563

0,102

0,031 0,494-0,586

Bottenhavskusten mot Norra Kvarken och Bottenviken

Tabell 2.

12

t-test
p-värde

<0,31

NS

<0,83

NS
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