
Kontaktinformation

WATERS sekretariat är lokaliserat vid 
Havsmiljöinstitutet, Göteborg. Om du 
har frågor eller vill komma i kontakt med 
programmets forskare, hör av dig till:

Programchef:  
mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se, 
eller

Programsekreterare:  
malin.karlsson@havsmiljoinstitutet.se

Adress: Havsmiljöinstitutet,  
Box 260, 405 30 Göteborg, Sverige

Mer information om WATERS forskning 
hittar du på:
http://www.waters.gu.se

Akronymen WATERS står 
för: Waterbody Assess-

ment Tools for Ecological  
Reference conditions and 

status in Sweden. 

WATERS koordineras av

WATERS finansieras av

För information om EU:s 
Ramdirektiv för vatten, sök: 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG. 
För genomförande av direkti-
vet i svensk lagstiftning, sök: 
förordning SFS 2004:660, och 
föreskrift NFS 2008:1, samt 
Naturvårdsverkets  
Handbok 2007:4.

Ett forskningsprogram om de  
ekologiska bedömningsgrunderna  
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WATERS
WATERS är ett forskningsprogram som vidare
utvecklar de bedömningsgrunder som används 
för att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten i 
Sverige. Under fem år kommer 30 forskare att 
arbeta för att förbättra klassificering av vatten
kvalité. 

Sjö, vattendrag och kust
Forskningen fokuserar på de kvalitetsfaktorer 
som används för att bedöma ett vattens eko-
logiska status. I kustvatten används idag tre 
biologiska kvalitetsfaktorer vid bedömningen; 
makrofyter, bottenfauna och växtplankton. I 
inlandsvatten används även fisk och kiselalger. 
WATERS kommer att ny- och vidareutveckla 
de indikatorer som representerar dessa kvali-
tetsfaktorer. Två forskargrupper med inriktning 
mot kust- respektive inlandsvatten deltar  
i programmet.

Samordning av bedömnings-
grunder
Utöver miljöspecifika aspekter finns många 
gemensamma nämnare vid bedömning av kust- 
och inlandsvatten. För båda vattentyperna måste 
gränser för olika statusklasser definieras, aspek-
ter kring statistisk och osäkerhet behöver han-
teras, och en samlad bedömning av ekologisk 
status skall genomföras. I WATERS deltar därför 
en särskild forskargrupp för att överbrygga och 
harmonisera dessa centrala frågor mellan kust- 
och inlandsvatten.

Påverkan-respons
För att studera hur de indikatorer som före-

slås av WATERS reagerar på störningar 
kommer både kust- och inlands-

vatten att genomföra fältstudier i 
belastningsgradienter. I kustvatten 

kommer studierna att fokusera 
på effekter av övergödning. I 
inlandsvatten kommer fokus att 
ligga på effekter av övergödning, 
hydromorfologisk påverkan och 
skogsavverkning.

Samverkan och dialog
Programmets forskare kommunicerar åter-
kommande med de myndigheter som har till 
uppgift att samordna genomförandet av EU:s 
ramdirektiv för vatten i Sverige. Under pro-
grammets gång kommer WATERS också att 
bjuda in till seminarier för att diskutera resultat 
och frågeställningar med 
intressenter i svensk 
vattenförvaltning.

Förväntade resultat
WATERS kommer att ge förslag till förbätt-
rade bedömningsgrunder. Resultaten kommer 
att presenteras i rapporter som riktar sig till 
svenska myndigheter, samt genom publikation 
av vetenskapliga artiklar.  

Följ programmets resultat och utveckling på  
http:// www.waters.gu.se

Samordning 
av bedömning

Kust Inland

Kageronia fuscogrisea

Esox lucius

Anabaena 
lemmermannii

Zostera marina


