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- Fisk i vattendrag inom miljöövervakningen 
- Goda exempel på fisk som miljöövervakare 
- Bedömningsgrunder och interkalibrering 

Fisk som miljöövervakare 



29 vattendrag 
106 lokaler 

Nationella miljöövervakningen 



Nationella miljöövervakningen 

 Beskriva tillstånd och trender i små, 
vadbara vattendrag 

Nationella och internationella jämförelser 

   - Skapa långa tidsserier 
   - Följa beståndsutveckling  
   - Ekologisk status 
   - Bedöma vattenkvalitet  



 

Svenskt Elfiskeregister 
 
(2006-12-01) 
35028 elfisken 
12775 lokaler 
(kvantitativa elfisken  
        på 3352 lokaler) 
1951-2006 

Nationella databasen (SERS) 

 SERS (2011-05-02) 
•  5 957 vattendrag 
•  15 472 lokaler  
•  47 850 elfisketillfällen 
•  1 500-2 000 lokaler per år. 
•  72 % små vattendrag 

SERS 



Varmare klimat? 

Utveckling 1988-2007 

Minskad försurning 
Kalkning 



Utveckling 1988-2007 

- Varmare klimat 
-  Minskad försurning 
-  Kalkning 

-  Restaureringar 
-  Fiskevårdsåtgärder 
-  Kalkning 



- Vattenreningsåtgärder 
- Varmare klimat 

- Illegala utsättningar 

Utveckling 1988-2007 



Utveckling av bedömningsgrunder 

Standardiserad metodik en förutsättning!  

Viktigt med fiskoberoende data! 



1)  Samla in fiskoberoende omgivningsdata  
2)  Beräkna lokalspecifika referensvärden för 

potentiella fiskindikatorer  
3)  Definiera påverkan 
4)  Fiskindikatorernas känslighet för olika typer av 

påverkan? 
5)  Välj ut indikatorer som reagerar på olika typer av 

påverkan till som ska ingå i ett index 
6)  Sätt gränser mellan statusklasser 

Procedur för att skapa 
bedömningsgrunder 

VattendragsIndeX (VIX) 



ü  Generell påverkan 

ü  Surhet 

ü  Övergödning  

ü  Morfologisk och hydrologisk påverkan  
 (med sidoindex)  

Vad kan VIX påvisa? 
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Den ekologiska statusen är lägre och har större variation i de 
försurade vattendragen jämfört med de neutrala vattendragen 

Ekologisk status & Bedömningsgrunder (VIX) 



Harmonisera klassgränser mellan olika metoder vid bedömning 
av ekologisk status 

Skett stegvis i olika faser: 
 
1) Databas med elfiskade lokaler 
från hela Europa för test av 
ländernas respektive system.  
 
2) Kontrollera att länderna 
använder samma kriterier för 
miljömålet "god status". 
 
3) Revidering av klassgränser 

Interkalibrering 



Nordiska gruppen 

Sverige, Finland, Norge, 
Irland, Skottland 



Nordiska gruppen 

VIX gör en striktare bedömning än övriga länder. 
Gäller generellt för andra biologiska indikatorer. 



Vad ska undersökas/
vidareutvecklas?  

- Stora och djupa åar 
-  Små bäckar (mindre än 3 km²) 
-  Lokaler lämpliga för andra arter än laxfisk 

Komplettera med elfisken i olika typer av habitat 



Utveckling av indikatorer och av referensvärden 
 
Data från långa tidsserier ska användas för att granska 
osäkerheten i bedömningen av ekologisk status.  
 
Validering av nuvarande och utveckling av nya klassgränser  
 
Integrering med bedömningsgrunder för andra biologiska 
miljökvalitetsfaktorer 

Vad ska undersökas/
vidareutvecklas?  



Tack för mig!  


