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Ramdirektivet för vatten 
(“Vattendirektivet”) 

 

Vi har fått bl.a.: 

•  En myndighet som ansvarar för uppföljning av vatten. ”Vattenmyndigheten” 

•  Indelning i vattentyper och –förkomster som utgör förvaltningsenheter 

•  Nationella indikatorer, med referensvärden och klassgränser 
(”bedömningsgrunder”) 

•  Återkommande 6-årig förvaltningscykel! 

Antogs år 2000 för att: 

•  möta det ökande trycket på vattenresurserna 
(inland och kust) 

•  skapa en integrerad vattenpolitik baserad på 
avrinningsområden 

•  skapa gemensamma principer för bedömning 

•  uppnå ”God status” senast 2015! 
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WATERS är: 
…Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and 

status in Sweden 

…ett 5-årigt forskningsprogram finansierat av NV/HaV med syftet att förbättra 

de biologiska bedömningsgrunderna enligt vattendirektivet 

…”halvtidsutvärdering” 2013 – projektet avslutas april 2016 
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Vetenskapliga mål och 
programmets struktur 

• Mer tillförlitliga indikatorer! 

• Gemensamma principer för, och 
ökad harmonisering av 
referenstillstånd, klassgränser 
och osäkerhetshantering! 

• Enhetlig procedur för 
sammanvägd bedömning! 

OBS! Fisk ej kvalitetselement i WFD 
inom kustvatten men inkluderas för 
bättre samordning med MSFD! 
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Indikatorer: Inlandsvatten 

Kvalitetsfaktor	   Indikatorer	  BG	   Påverkan	   WATERS	   Ansvarig	  
Fytoplankton	  
(sjöar)	  

biomassa,	  
%cyanobakt.,	  TPI,	  (chl)	  

Näringsämnen	   è cyanobakt.	  indikator	  
è	  fler	  indikatorarter	  i	  TPI	  
è	  inkludera	  chl	  i	  bedömningen	  
✚	  	  	  test	  av	  PTI	  (EU	  common	  

metric)	  

SGna	  Drakare,	  SLU	  

n	  taxa	   Surhet	  

Kiselalger	  
(vaLendrag)	  

IPS	  (%PT,	  TDI)	   Näringsämnen,	  
organiska	  ämnen	  

è IPS	  för	  sjöar	  
✚	  indikator	  för	  giNpåverkan	  	  
✚	  test	  av	  pigmentanalys	  

Maria	  Kahlert,	  SLU	  

ACID	  
	  

Surhet	  

Makrofyter	  
(sjöar)	  

TMI	  	   Näringsämnen	  (P)	   è	  inkludera	  frekvens	  och	  
djuputbredning	  i	  TMI	  

✚  test	  av	  MMI	  (e.g.	  Free	  index)	  	  
✚ 	  indikator	  för	  

hydromorfologisk	  påverkan	  

Frauke	  Ecke,	  SLU	  

è  vidareutveckling av nuvarande indikatorer 
✚ nyutveckling av indikatorer 
MMI = multimetriska index 

För samtliga; validering baserat på större dataunderlag samt test av modeller =  
ev. revidering av referensvärden och klassgränser 
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Indikatorer: Inlandsvatten 

Kvalitetsfaktor	   Indikatorer	  BG	   Påverkan	   WATERS	   Ansvarig	  
BenGska	  evertebrater	  
(sjöar)	  

ASPT	  (litoral)	  
MILA	  (litoral)	  
BQI	  (profundal)	  
	  

Allmän	  påverkan	  
Surhet	  
Näringspåverkan	  
	  

è	  habitat	  specifik	  respons,	  
è	  alt.	  provtagningsmetoder,	  
è	  rev.	  tröskelvärden	  för	  

MILA	  och	  MISA,	  	  
✚ 	  MMI	  för	  profundal	  sjöar	  

Richard	  Johnson,	  
SLU	  

BenGska	  evertebrater	  
(vaLendrag)	  
	  

ASPT	  
MISA	  	  
DJ-‐index	  
	  

Allmän	  påverkan	  
Surhet	  
Näringspåverkan	  
	  

Fisk	   EQR8	  (sjöar)	  
VIX	  (vaLendrag)	  

Allmän	  påverkan	  
Surhet	  
Näringspåverkan	  
Morfologisk	  och	  
hydrologisk	  
påverkan	  
(vaLendrag)	  

è anpassning	  av	  index	  Gll	  
större	  sjöar	  och	  
vaLendrag,	  	  

è	  alt.	  provtagningsmetoder	  
och	  provtagningsfrekvens	  
(vaLendrag)	  

✚ 	  indikatorer	  för	  fiske	  (sjöar	  
>5000	  ha)	  

KersGn	  Holmgren,	  
SLU	  

För samtliga; validering baserat på större dataunderlag samt test av modeller =  
ev. revidering av referensvärden och klassgränser 

èvidareutveckling av nuvarande BG 
✚ nyutveckling av indikatorer 
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Indikatorer: Kustvatten 

Kvalitetsfaktor	   Indikatorer	  BG	   Påverkan	   WATERS	   Ansvarig	  

Fytoplankton	   klorofyll,	  
biomassa	  

Näringsämnen	   ✚ indikator	  baserad	  på	  
artsammansäLning	  	  	  

Jakob	  Walve,	  SU	  

Makrofyter	   Index	  baserat	  på	  
djuputbredning	  av	  
eL	  urval	  arter	  

Näringsämnen/
siktdjup	  

è djuputbredning	  
✚  funkGonella	  grupper	  	  
✚	  artsammansäLning	  

Mats	  Blomqvist,	  
Hafok	  

BenGska	  
evertebrater	  

BQI:	  Index	  baserat	  
på	  känsliga/
toleranta	  arter,	  n	  
arter,	  n	  individer	  

Näringsämnen/
allmän	  påverkan	  

è	  BQI:	  anpassning	  Gll	  
områden	  med	  låg	  
salthalt,	  
känslighetsvärden,	  

Rutger	  Rosenberg,	  
Marine	  monitoring	  

Fisk	   -‐	   -‐	   ✚	  mängd,storlekstruktur,	  
trofinivåer,	  diversitet	  

Leif	  Pihl/Lena	  
Bergström,	  GU/SLU	  

èvidareutveckling av nuvarande BG 
✚ nyutveckling av indikatorer 
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• Rapport syftar till att 
identifiera indikatorer på 
övergödning! 

• Hur påverkar övergödning 
vegetation? Review av 
mekanismer. 

• Översikt av svenska och 
europeiska indikatorer för 
kärlväxter (mjukbotten) och 
makroalger (hårdbotten) 

• Urval av indikatorer att 
utvärderas inom WATERS. 

Exempel: Makrovegetation kust 
Mats Blomqvist, Dorte Krause-Jensen, Per 

Olsson, Susanne Qvarfordt, Sofia Wikström  
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WATERS utvalda indikatorer 
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WATERS gradientstudier 

Kustvatten 

Östersjön 

Skagerrak 

Sjöar 

Vattendrag Inlandsvatten 
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Växtplankton 

Makrofauna 

Fisk 

Fysiska och kemiska parametrar: 
Depth, Temperature, Salinity, Oxygen, Chlorophyll, Secchi-depth, PO4, Ptot, NO2, NO3, 
NH4, Ntot, Sio4, CDOM, DOC, TSM. 

Makrovegetation 
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Analys pågår!  
Makrofauna 

Makrovegetation 
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Integrated assessment – 
Harmonisering och syntes mellan 

kvalitetsfaktorer 

• Review av metoder för att 
bestämma referenstillstånd och 
klassgränser. 

• Direktivets avgränsningar och 
hur de svenska bedömnings-
grunderna i kust- och 
inlandsvatten är utformade. 

• Analys av likheter och 
olikeheter mellan 
kvalitetselement. 

Referenstillstånd och klassgränser 
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Integrated assessment – 
Harmonisering och syntes mellan 

kvalitetsfaktorer 

• Vilka krav ställer direktivet när det 
gäller ”osäkerhet”? 

• Hur fungerar nuvarande 
bedömningsgrunder med 
avséende på ”osäkerhet”? 

• Hur kan man bedöma och beräkna 
osäkerhet på olika rumsliga och 
tidsmässiga nivåer? 

• Förslag på metodik samordnad 
och behov inför WATERS’ framtida 
arbete! 

Osäkerhet 
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Föreslagen metodik 

Precision hos skattning 
och säkerhet i klassning 

1. Skattning av variansbidrag 

2. Aggregering av osäkerhetsfaktorer 
på lämplig tids- och rumsskala. 

!! ! ! ! !"#$ ! !"#$! ! !"#$ ! !"#$ ! !"#$%&'()) 
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•  WATERS handlar om vattendirektivet! 
•  Men det finns överlapp rent fysiskt och 

konceptuellt. 
•  Kustvattentyper tillämpas i bedöm-

ningsprocess. 
•  Indikatorer från WFD har implementerats 

för flera deskriptorer inom MSFD. 
Klassgränser? 

•  Indikatorer för fisk utvecklas parallellt för 
WFD och MSFD (inom WATERS och i 
koordinerade projekt) 

•  Harmoniserade bedömningsrutiner, 
exv.osäkerhetshantering kan komma att 
användas. 

•  WATERS samverkar gärna med HaV, NV, 
Vattenmyndigheterna, Havsmiljöinstitutet 
och andra aktörer för att öka samordning! 

Vattendirektivet och 
Havsmiljödirektivet 

 

Från: “God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och 
Östersjön. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer” 
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:20  
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Kontinuerlig samverkan! 

NV- 
Implementering inom övervakning. 

Samordning med andra sammanhang. 
Deltar i styr- och referensgrupp 

  
 

HaV- 
Implementering i föreskrifter och 
handböcker! Tilläggsprojekt! 
Deltar i styr- och referensgrupp 

Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna- 
Användare av resultat på lång och kort sikt! 

Datautbyte. 
Kontinuerligt expertstöd och dialog.  
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Följ WATERS och ladda hem 
våra rapporter! 

Newsletter 

Hemsida med rapportarkiv 

Twitterflöde: @WATERS_SWE 
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TACK för 
uppmärksamheten! 


