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Innehåll 

• Struktur och syfte 
• Aktuella resultat från arbete med indikatorer 
kustvatten  

• WATERS gradientstudier i Västerhavet och 
Östersjön 

• Övergripande bedömningsrutiner  
• Informationsspridning 
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WATERS är: 

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

förbättra de biologiska bedömningsgrunderna enligt vattendirektivet 

”halvtidsutvärdering” klar 2013 – avslutas april 2016 

 

Waterbody 

Assessment Tools 

for Ecological 

Reference 

conditions and 

status in Sweden 
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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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Aktuella resultat 
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Rapport syftar till att identifiera 
indikatorer för övergödning! 
• Review av mekanismer: Hur 

påverkar övergödning 
vegetationen?  

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

• Urval av indikatorer att utvärdera 
inom WATERS. 

Makrovegetation 
Mats Blomqvist, Dorte Krause-
Jensen, Per Olsson, Susanne 

Qvarfordt, Sofia Wikström  
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Existerande indikatorer i 
Europa 

Hårdbotten Mjukbotten 
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WATERS utvalda indikatorer 
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Rapport syftar till att identifiera 
möjliga indikatorer och utvecklings-
behov 
• Översikt av svenska, europeiska 

och andra indikatorer. 
• Genom gång av önskvärda 

kriterier hos indikatorn  
• Urval av indikatorer att utvärderas 

inom WATERS. 

Växtplankton 
Jacob Walve, Helena Höglander, 
Bengt Karlson, Marie Johansen, 

Agneta Andersson 
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Svenska indikatorer i kustvatten 

•  Direktivet ställer även krav på indikatorer om 
taxonomisk sammansättning, abundans, frekvens och 
intensitet av av algblomingar! 

WATERS	  INDIKATORARBETE	  FOKUSERAR	  PÅ:	  
•  Vidareutveckling	  av	  biomassaindikatorn	  
•  Nyutveckling	  av	  indikatorer	  baserade	  på	  

taxonomisk	  sammansäJning	  
•  Specifika	  indikatorer	  på	  intensivstaLoner	  för	  

sammansäJning	  och	  algblomingsfrekvens	  
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•  Vidareutveckling av befintlig 
indikator, BQI 

•  Bygger på ”Pearson-Rosenberg” 
modellen. 

•  Artrika bottensamhällen består 
huvudsakligen av 
störningskänsliga arter och 
artfattiga (störda) samhällen av 
störningstoleranta arter. 

Bottenfauna 
Rutger Rosenberg, Mats Blomqvist, 

Marina Magnusson, Jonathan 
Hammar, Kjell Leonardsson 

Abundans, känslighet och 
artrikedom 



www.waters.gu.se 

• Utveckling av 
känslighetsklassning för arter 

• Hur kan man på ett bättre sätt 
ta hänsyn till variation som 
orsakas av naturliga faktorer 
såsom salinitet, djup och 
substrat? 

Pågående arbete:  

!

!
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Kustfisk 
Lena Bergström, Leif Pihl, Martin 

Karlsson 
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WATERS gradientstudier 
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• Simultant och samordnat test av 
biologisk respons på 
övergödning för samtliga 
kvalitetselement. 

• Omfattande provtagning i 
eutrofieringsgradienter i 
Östersjön och på västkusten 

• Samordning med 
miljöövervakning.Tilläggsanslag 
från NV, HaV och Länsstyrelser 

WATERS gradientstudier 
Leif Pihl, Lena Bergström, Mats 

Blomqvist, Bengt Karlson, Rutger 
Rosenberg, Jakob Walve  
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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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WATERS gradientstudier 
2012-2013 
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Analys pågår! Exempel från 
västkusten 

 

Makrofauna 

Makrovegetation 
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Programövergripande delar 
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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 

	  
Underlag	  för	  fram=da	  arbete	  inom	  WATERS	  
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Integrated assessment – 
Harmonisering och syntes mellan 

kvalitetsfaktorer 

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

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

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

• Förslag på metodik och behov 
inför framtida arbete inom 
WATERS 

Osäkerhet 

	  
Helhetsgrepp	  på	  hantering	  av	  osäkerhet!	  
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• WATERS handlar om vattendirektivet 
men det finns överlapp med MSFD 
rent fysiskt och konceptuellt. 

•  Indikatorer från WFD har 
implementerats för flera deskriptorer 
inom MSFD. Klassgränser? 

• Kustvattentyper tillämpas i 
bedömningsprocess. 

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

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

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  
 

	  
WATERS	  samverkar	  gärna	  med	  HaV,	  NV,	  
VaJenmyndigheterna,	  HavsmiljöinsLtutet	  och	  
andra	  aktörer	  för	  aJ	  öka	  samordning!	  
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Följ WATERS och ladda hem 
våra rapporter! 
www.waters.gu.se 

Newsletter 

Hemsida med rapportarkiv 

Twitterflöde: @WATERS_SWE 
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TACK för 
uppmärksamheten! 


