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Det verkar som om 
ju fler arter det 
finns i en sjö 

desto svårare är 
det att få 

en God eller Hög 
status. 

Findings from review process: indicators that “don’t “ 
work 

Kostsamt att ta 
fram underlagsdata.  

Status sämre än 
”måttlig” går ej 

att fastställa 
med denna 
parameter.  

Indexberäkningen 
görs på allt för få 

taxa. 
Den fungerar inte 

(metodmässigt) för 
de stora sjöarna. 

räcker det inte bara med 
revidering av 

klassgränser och 
referensvärde. Det 

behövs en revidering av 
hela indexet 

 



Frequency	  of	  false	  nega1ve	  error	  for	  10	  “best”	  metrics	  

Uncertainty	  differed	  among	  taxonomic	  
groups	  and	  with	  metrics.	  

Johnson et al. (2006) 



•  Focus	  on	  eutrophica1on	  &	  hydromorphology	  
(water	  level	  fluctua1on)	  

•  Data	  and	  metrics	  for	  lakes	  &	  streams	  
•  Based	  on	  quan1ta1ve	  data	  
–  frequency	  
–  maximum	  depth	  of	  coloniza1on	  

•  New	  metric	  (e.g.	  Free	  index)	  
•  Valida1on,	  uncertainty	  and	  typology	  
•  Not	  be	  addressed:	  acidifica1on	  

WP4.1	  –	  Macrophytes	  



•  arbete	  är	  pågående.	  Resultaten	  från	  enkätundersökningen	  kring	  BG	  
makrofyter	  i	  sjöar	  har	  kri1skt	  granskats.	  

•  Enkätundersökningen	  har	  diskuteras	  ingående	  på	  makrofyt-‐träffen	  med	  
länsstyrelserna	  den	  23	  november	  2011.	  

•  Svaren	  i	  enkäten	  är	  dock	  delvis	  otydliga.	  Därför	  har	  en	  kompleeerande	  
enkät	  färdigställts	  som	  kommer	  ae	  generera	  resultat	  inom	  den	  
närmaste	  6-‐månadersperioden.	  

Ø  Interkalibreringsarbetet	  med	  framför	  allt	  de	  nordiska	  länderna	  har	  gee	  
flera	  uppslag	  1ll	  förbäeringar	  av	  de	  befintliga	  BG.	  Diskussioner	  kommer	  
ae	  fortsäea	  även	  under	  2012.	  

WP4.1	  –	  Macrophytes	  
enkätundersökning	  



WP4.2	  –	  Phytoplankton	  

•  Focus	  on	  eutrophica1on	  and	  acidifica1on	  	  
–  species	  composi1on,	  size	  distribu1on,	  and	  biomass	  
–  early-‐warning	  indices	  
–  criteria	  to	  evaluate	  “blooms”	  
–  use	  of	  autotrophic,	  mixotrophic	  and	  heterotrophic	  components	  

(taxa	  and	  func1onal	  groups)	  

•  Calibra1on	  of	  new	  MMIs	  
•  Valida1on,	  uncertainty	  and	  typology	  
 



WP4.2	  –	  Phytoplankton	  
enkätundersökning	  (ja)	  

•  ”Sjöarnas	  typer	  behöver	  förfinas.”	  Det	  kommer	  ae	  göras	  i	  WATERS.	  	  

•  ”Klassgränserna	  behöver	  modifieras.”	  Det	  görs	  redan	  om	  några	  
månader	  ejer	  ae	  interkalibreringsarbetet	  inomEU	  gåe	  in	  slukasen.	  	  

•  ”Problem	  a;	  bedöma	  i	  Gonyostomum-‐sjöar.”	  Deea	  1ear	  vi	  extra	  på.	  

•  ”Problem	  a;	  bedöma	  i	  polymik@ska	  sjöar.”	  Tar	  vi	  hänsyn	  1ll	  genom	  ae	  
förfina	  sjötyperna.	  

•  ”Svårt	  a;	  göra	  beräkningar.”	  Dessa	  kan	  förenklas	  i	  kommande	  BG.	  

•  ”Behövs	  fler	  indikatorarter.”	  Ee	  Europeisk	  index	  finns	  nu	  som	  kan	  
testas	  på	  svenska	  förhållanden.	  

•  ”Förbä;ra	  parametern	  Chl.”	  Deea	  kommer	  ae	  göras	  ejersom	  den	  är	  
så	  vik1g	  för	  europeiska	  jämförelser	  och	  för	  ae	  metoden	  är	  billig.	  



WP4.2	  –	  Phytoplankton	  
enkätundersökning	  (nej)	  

•  ”Problem	  a;	  bedöma	  om	  höga	  zooplanktontätheter.”	  Tiear	  vi	  inte	  
extra	  på	  i	  deea	  projekt.	  

•  ”Kostnader	  för	  analyser	  är	  höga.”	  Kommer	  vi	  inte	  göra	  något	  åt.	  	  

•  ”Problem	  a;	  bedöma	  i	  metallpåverkade	  sjöar.”	  Ryms	  inte	  inom	  
WATERS,	  kan	  eventuellt	  söka	  extramedel	  1ll	  deea	  från	  annat	  håll.	  

•  ”Bedömning	  av	  surhet	  med	  hjälp	  av	  växtplankton,	  beror	  på	  
analysinsats	  och	  andra	  faktorer	  än	  surhet.”	  Håller	  med,	  men	  kommer	  
inte	  ae	  prioritera	  ae	  ändra	  index	  i	  nuläget.	  Vik1gt	  ae	  1llräckligt	  duk1ga	  
taxonomer	  används	  vid	  analyser.	  

 



WP4.3	  –	  Benthic	  diatoms	  

•  Focus	  on	  eutrophica1on	  and	  acidifica1on	  
–  develop	  classifica1on	  system	  for	  lakes	  

•  	  Poorly	  studied	  water	  types	  
–  small	  catchments,	  alpine	  regions	  

•  Anthropogen	  vs.	  natural	  acidifica1on	  
•  Toxins	  (metals,	  pes1cides)	  
•  Other	  algae	  
–  BenthoTorch	  (Beutler	  et	  al.	  2002)	  
–  NIRS	  

•  Valida1on,	  uncertainty	  and	  typology	  
 



WP4.3	  –	  Benthic	  diatoms	  
enkätundersökning	  

•  De	  flesta	  svaren	  är	  posi1va,	  vilket	  tyder	  på	  ae	  de	  befintliga	  indexen	  
fungerar	  bra.	  Facit	  är	  ae	  vi	  inte	  måste	  uppfinna	  hjulet	  på	  nye	  när	  det	  gäller	  
kiselalger.	  

•  Behovet	  av	  en	  publicerad	  kiselalgslista	  har	  möts	  genom	  ae	  publicera	  en	  
sådan	  på	  Naturvårdsverkets	  hemsida	  (med	  indexvärden)	  och	  i	  DynTaxa	  
genom	  ArtDatabanken	  (na1onella	  ID	  koder,	  bilddatabas	  genom	  Nordic	  
Microalgae,	  korrigeringar	  pågående)	  	  

•  ”Metoden	  kan	  enligt	  anlitade	  experter	  förenklas	  och	  effek@viseras	  
avsevärt,	  bland	  annat	  genom	  a;	  räkna	  e;	  betydligt	  lägre	  antal	  skal	  och	  
genom	  a;	  inte	  ägna	  @d	  åt	  a;	  bestämma	  arter	  med	  låg	  frekvens	  i	  provet.”	  
Vi	  anser	  inte	  ae	  vi	  arbetar	  på	  en	  orimligt	  svår	  artnivå	  och	  dessutom	  sparas	  
det	  inte	  1d	  på	  det	  föreslagna	  säeet.	  

•  Det	  ansågs	  nega1vt	  ae	  man	  måste	  ha	  programvaran	  OMNIDIA	  för	  ae	  
beräkna	  index.	  Det	  är	  snarare	  posi1vt	  ae	  deea	  program	  finns.	  	  



WP4.4	  –	  Benthic	  invertebrates	  

•  Focus	  on	  eutrophica1on,	  forestry,	  acidifica1on	  
and	  hydromorphology	  	  

•  Fine-‐tuning	  ”tweaking”	  
•  MMI	  submetric	  upper	  and	  lower	  threshold	  values	  

•  Validate	  response	  signatures	  
•  habitat-‐specific	  responses	  

•  Establish	  reference	  condi1ons	  (FA2,	  modelling)	  
•  Valida1on,	  uncertainty	  and	  typology	  
•  Sojware…?	  
 



Threshold	  values	  for	  
normalizing	  metrics	  
(0-‐10)	  -‐	  MILA.	  
	  
Threshold	  values:	  
Upper	  =	  90th	  percen1le	  
Lower=	  10th	  percen1le	  
	  
	  
	  
	  

Need	  to	  validate	  threshold	  
values	  



WP4.4	  –	  Benthic	  invertebrates	  
enkätundersökning	  

• revidera	  referensvärde	  för	  boeenfauna	  i	  sjöar	  och	  
vaeendrag	  

• revidera	  tröskelvärden	  i	  MMIs	  (MILA	  och	  MISA	  index)	  

• utveckla	  MMI	  för	  profundal	  boeenfauna	  i	  sjöar	  

• revidera	  klassgränser?	  
• användning	  av	  andra	  metoder	  än	  SIS	  standarder	  (t	  ex	  
M42)	  i	  BG?	  

• provtagning	  av	  ”representa1va”	  habitat	  i	  sjöar	  och	  
vaeendrag?	  

	  



WP4.5	  –	  Fish	  

•  Focus	  on	  eutrophica1on,	  forestry,	  acidifica1on	  
and	  hydromorphology	  

•  Modelling	  RC	  for	  fish	  in	  small	  –	  moderate	  sized	  
lakes	  
•  hydromorphological	  and	  biogeographical	  characteris1cs	  
•  alpine	  lakes	  

•  Large	  lakes	  (>	  5000	  ha)	  
•  Development	  of	  VIX	  and	  MMIs	  
•  Valida1on,	  uncertainty	  and	  typology	  
 



WP4.5	  –	  Fish	  
enkätundersökning	  

•  ”Förbä;rad	  anpassning	  av	  BG	  @ll	  större	  sjöar	  och	  @ll	  större,	  och	  
mer	  lugnflytande,	  va;endrag.”	  Vi	  tror	  ae	  det	  delvis	  kan	  ske	  genom	  
ae	  inkludera	  något	  större	  sjöar	  än	  1digare	  i	  kalibreringar	  av	  nya	  
referensvärden	  för	  olika	  indikatorer.	  

– 	  Dessutom	  tror	  vi	  ae	  vi	  kommer	  ae	  kunna	  rekommendera	  en	  del	  
alterna1va	  provtagningsmetoder	  och	  BG	  för	  de	  största	  
vaeenförekomsterna,	  och	  för	  lugnflytande	  vaeendrag.	  	  

• Behovet	  av	  bäere	  vägledning	  1ll	  hur	  många	  elfiskelokaler	  per	  
vaeendrag,	  och	  hur	  hög	  provtagningsfrekvens	  som	  behövs	  för	  en	  
godtagbar	  precision	  i	  bedömningen.	  



•  Precision	  and	  sensi1vity	  of	  BQEs	  to	  selected	  
stressors	  
–  eutrophica1on,	  hydromorphology	  &	  forestry	  

•  Comparison	  within	  and	  among	  BQEs	  
•  Focus	  on	  false	  posi1ve	  (type	  1)	  and	  false	  
nega1ve	  (type	  2)	  errors	  

•  Special	  focus	  on	  ecosystem	  func1oning	  
 

high 
good 

moderate 

poor 

bad 

1 
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WP4.6	  –	  Gradient	  study	  



Assemblage response to resource gradient 

Fish R2 = 0.44 

Invertebrates R2 = 0.37 

Macrophytes R2 = 0.70 

Diatoms R2 = 0.82 

Johnson & Hering 2009 (J. Applied Ecology) 

•  Responses	  were	  species-‐specific,	  i.e.	  trajectories	  differed	  among	  taxonomic	  groups	  in	  rela1on	  to	  different	  pressures,	  e.g.	  [TP]	  (data	  are	  
from	  lowland	  streams)	  

•  Diatom	  assemblages	  collapsed	  at	  ca	  50	  µg	  P/L,	  invertebrates	  much	  higher	  

Johnson & Hering (2009) J. Appl. Ecol. 



Development	  of	  reliable	  and	  sensiUve	  
indicators	  -‐	  WPs	  4.1-‐4.5	  

 
–  review of current approaches, identification of gaps in 

knowledge, sampling methodology 
–  collation of existing data 
–  validation/calibration of existing metrics 

–  efficacy of metrics to detect degradation and recovery 

–  pressure gradient studies (field validation) 
–  determination of RC (together with FA2) 

–  type versus site (model)-specific approaches 

–  quantification of uncertainties (together with FA2) 
–  methods for combining submetrics (together with FA2) 
–  validation of class boundaries 


