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Kan man med hjälp av miljön förutsäga var arter finns? 
 
Fiskar och andra marina organismers preferenser till vissa typer av livsmiljöer är av stort intresse, inte 
minst ur ett bevarandeperspektiv. Det är lätt att tänka sig att om man har kännedom om en arts 
specifika krav på miljön så kan man också se till att skydda just sådana miljöer eller områden där 
kraven infriats. Genom att ta reda på var en art förekommer i större utsträckning och vilka 
miljöförhållanden som råder på dessa ställen kan man med hjälp av statistiska metoder koppla samman 
förekomst som en funktion av de rådande miljöförhållandena. Det finns flera tillvägagångssätt på hur 
man skulle kunna tänkas förklara sådana samband mellan en art och dess livsmiljö men jag har använt 
mig utav generaliserade additiva modeller. Generaliserade additiva modeller är en vidareutveckling 
av de mer traditionellt använda förklaringsmodellerna som ofta beskriver sambandet mellan en art och 
dess miljö som linjärt, dvs. man påvisar att det finns ett samband men inte hur sambandet ser ut mer 
ingående. Med en generaliserad additiv modell kan man istället för att säga att en art är påverkad av 
temperatur, mer konkret säga att den är positivt påverkad av en viss temperatur men negativt påverkad 
av en annan. Det innebär att man ofta säger att den generaliserade additiva modellen kan beskriva 
sambandet mellan en art och rådande miljövariabler med högre ekologisk förklaringsgrad. Med 
ekologisk förklaringsgrad menar man helt enkelt att man med en modell lyckas beskriva ett samband 
som förefaller vara besvarat i det natursystem man studerar.    
 
Jag har i mitt mastersexamensarbete beskrivit hur olika variabler i miljön påverkar var fisk och 
kräftdjur förekommer. De arter jag undersökt är tånglake, ung torsk (under 20 cm längd), vuxen torsk 
(över 20 cm längd), gråsej, vitling, skärsnultra, hummer och krabbstaska. De miljövariabler som 
visade sig påverka förekomsten av samtliga arter i högst utsträckning var vattendjup och 
vågexponering. Jag har även funnit att själva responsen, hur arten förhåller sig till variabeln, förefaller 
vara högst artbaserade. Det vill säga, en torsk förhåller sig på ett visst sätt till variabeln vattendjup 
medan exempelvis gråsejen uppvisar ett helt annat förhållningssätt till samma variabel. Genom att 
konstruera förklaringsmodeller i programmet GRASP (Generalized Regression Analysis and Spatial 
Predictions) lyckades jag påvisa att trots försök till att bygga starka (hög förklaringsgrad) modeller 
med många olika miljövariabler som grund i ”modellbygget” t.ex. dominerade vegetation, 
vegetationsutbredning, vilket substrat som var det mest framträdande osv. så föreföll vattendjup och 
vågexponering alltid beskriva förekomsten med allra högst förklaringsgrad. Det vill säga, det visade 
sig vara möjligt att bygga starka modeller på basen av endast två förklaringsvariabler. Jag antar att 
detta beror på att just vattendjup och vågexponering kan anses vara exempel på indirekta variabler, 
d.v.s. variabler som påverkar responsarterna på ett indirekt sätt. Vattendjup påverkar exempelvis hur 
mycket ljus som når botten, vilket i sin tur påverkar hur mycket växtlighet det finns vilket i sin tur 
påverkar mindre djur som lever på och av växtligheten som många fiskar och kräftdjur har som föda. 
Man kan således säga att vattendjup påverkar var någonstans man kan tänkas finna en torsk, genom att 
vattendjupet påverkar var någonstans dess föda uppehåller sig. Troligen inkorporerar (innefattar) 
miljövariablerna djup och vågexponering de skillnader i bottentyp och vegetation som tidigare visats 
vara viktiga för sammansättningen av fisk- och kräftdjurssamhället. Om man tidigare har kunnat 
beskriva förekomsten av en ung torsk med hjälp av vilken vegetation och vilket bottensubstrat den 
föredrar så har jag istället visat att det är möjligt med hjälp av vattendjup och vågexponering som 
förklaringsvariabler att kunna förutsäga var någonstans man kan tänkas finna exempelvis yngre torsk.     
 
Vidare har jag genom att använda mig utav ett s.k. geografiskt informationssystem (ArcView 3.2) 
skapat lokala utbredningskartor för samtliga arter genom att kombinera mina modeller med tematiska 
lager som beskriver utbredningen av djupdata och vågexponering för berört område. Jag har på så vis 
fått ut en karta över var sannolikheten är störst att en art förekommer. Sammanfattningsvis har jag 
således i mina studier kopplat samman fiskförekomst med miljövariabler som jag samlat in i fält. Jag 
har konstruerat modeller på basen av miljövariabler som kan förklara förekomsten av en enskild art. 
Modellen har jag sedan använt för att skapa en karta som illustrerar var sannolikheten att finna denna 
art inom Lysekils västra skärgård är som störst. Just sådana utbredningskartor är mycket användbara, 
speciellt som underlag i förvaltningsfrågor, t.ex. när man arbetar med att instifta marina reservat.    
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Abstract 
Statistical regression methods are central to understanding the realized niche of species. Using 
generalized additive models (GAMs), I have modelled the ecological responses of seven species 
of marine fishes and crustaceans to a set of eight environmental predictors at two locations on the 
Swedish west coast. Responses were species specific, but in most cases depth and wave exposure 
had the highest explanatory power. Models were also locality specific to some extent, but often 
species distributions could be modelled successfully at both localities using the same 
environmental variables. These general species responses indicate that large-scale modelling of 
potential habitats of the species is possible. Vegetation and substrate type, previously known to 
affect species distributions, proved to be less important in this study. This is most likely due to 
the indirect nature of e.g. depth and wave exposure encapsulating other more direct or proximal 
variables. However, even though depth and wave exposure act as proxies and may mask more 
complex underlying variables or interactions, the models still manage to describe the species 
realized niche in a reliable way and can be evaluated in agreement with previous findings of 
factors regulating the species abundances. Using a dual approach in the model building process, I 
found out that by using only variables that can be implemented in a geographical information 
system (GIS), models gave similar results to when using all available environmental predictors as 
input features. This means that time-consuming traditional methods including variables sampled 
through e.g. video surveys or diving transects seem to be of little help when modelling 
distributions of these species. By combining models with thematic layers of the selected 
predictor variables in a GIS, large scale potential distribution maps were successfully generated 
for all species. Such maps provide a useful tool for management and research activities, since 
they are quantitative and extrapolate knowledge from sampled to unsurveyed areas and are an 
efficient way of communicating with various stakeholders.   

 
 


