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Presentation 

•  Bakgrund – varför WATERS? 

• WATERS – struktur och frågeställningar. 

• WATERS – planerad verksamhet. 
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EU:s ramdirektiv för vatten (WFD)… 
Förordning (2004:660) 

•  har som målsättning att alla Europas ytvatten skall uppnå 
”god status”, 

•  kräver klassning av ytvattens kemiska och ekologiska status – 
(NB: WATERS fokuserar uteslutande på ekologisk status), 

•  anger ett antal biologiska kvalitetsfaktorer som skall ingå i 
bedömningen av ekologisk status (t.ex. för sjöar: makrofyter, 
fytoplankton, fisk, bentiska evertebrater), 

•  anger att status skall anges i en av fem klasser (hög, god, 
måttlig, otillfredsställande, dålig). 
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EU:s ramdirektiv för vatten… 

•  anger normativa beskrivningar av ”god status”, e.g. 
–  ”Graden av mångfald och förekomsten av evertebrater [i kustvatten] ligger 

endast något utanför det intervall som råder vid typspecifika förhållanden*”. 

*Typspecifika förhållanden≈antropogent opåverkade/minimalt påverkade områden 

•  anger inte specifika indikatorer för att bedöma 
kvalitetsfaktorernas status, 

•  anger inte hur referenstillstånd eller klassgränser skall 
bestämmas. 
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Bedömningsgrunderna finns beskrivna i NFS 2008:1, NFS 
2010:12 och Naturvårdsverkets Handbok 2007:4. 

De användes vid den första statusklassningen enligt WFD. 

De svenska bedömningsgrunderna (BG)… 

•  anger vilka parametrar som ska mätas, 

•  hur indikatorvärden skall beräknas, 

•  anger referensvärden och klassgränser för indikatorerna, 

•  hur den samlade bedömningen av status skall genomföras. 



www.waters.gu.se 

Brister med BG har uppmärksammats… 

•  i samband med första statusklassningen av svenska ytvatten, 

•  i utvärderingar som genomförts av enskilda länsstyrelser, 

•  i den interkalibreringsprocess som Sverige deltar i inom EU. 
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Exempel på brister… 

•  status överensstämmer ej med lokal påverkansbedömning, 

•  indikatorernas respons på påverkan är ej entydig, 

•  delar av miljöövervakningsdata kan ej användas, 

•  status enl. svenska BG ej alltid samstämmig med status enl. 
andra länders BG. 

Behov av ett nytt forskningsprogram - 

[NB att bedömningsgrunderna ofta fungerar bra!] 
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Fokusområde:	  
KUSTVATTEN	  

Fokusområde:	  
INLANDSVATTEN	  

Fokusområde: 
SAMORDNING AV BEDÖMNINGSGRUNDER 

Fokusområde: 
SAMORDNING AV BEDÖMNINGSGRUNDER 

Referenstillstånd och klassgränser 
Osäkerhet i bedömningarna 

Samlad bedömning 
Statistiska aspekter 

WATERS – Tre samverkande fokusområden 

Fokusområde:	  
KUSTVATTEN	  
Växtplankton	  
Makrofyter	  
BoCenfauna	  

Fisk	  
Gradientstudier	  

	  

Fokusområde:	  
INLANDSVATTEN	  
Växtplankton	  
Makrofyter	  
BoCenfauna	  

Fisk	  
+	  Kiselalger	  

Gradientstudier	  
	  

STYRGRUPP	  
Vetenskapliga	  

ledare	  
Programchef	  

Naturvårdsverket	  

REFERENSGRUPP	  
VaCenmyndig-‐	  

heterna	  
Havs-‐	  och	  

vaCenmyndigheten	  
Naturvårdsverket	  
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Referenstillstånd och klassgränser… 
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Referenstillstånd och klassgränser… 

•  I kustvatten har olika metoder använts för att bestämma 
referensvärden för enskilda indikatorer – kan de 
harmoniseras? 

•  I inlandsvatten formuleras referenstillstånd 
med utgångspunkt från ekoregioner där 
sjöar och vattendrag ges samma 
referensvärden – kan modeller användas 
för uppskatta objektspecifika 
referensvärden? 

PI: Richard Johnson SLU. 
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Osäkerhet i statusbedömningen 

Osäkerhet finns i de flesta steg som leder fram till statusbedömning… 
•  provtagning och analys, 
•  beroende av variation i tid och rum, 
•  bestämning av referensvärden och klassgränser, 
•  i den samlade bedömningen. 

WATERS – uppskattning av den ”samlade osäkerheten” 
WATERS – hur kan man minska osäkerhet (optimering av 
övervakningsprogram) 
 
PI: Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet, GU 
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Samlad bedömning 

•  För samlad bedömning av flera indikatorer inom en ekologisk 
kvalitetsfaktor finns idag inga gemensamma riktlinjer.  

 
•  För samlad bedömning av samtliga ekologiska kvalitetsfaktorer 

gäller; att den kvalitetsfaktor som har sämst status bestämmer 
den samlade bedömningens utfall. 

WATERS – ta fram gemensamma och ekologiskt relevanta 
riktlinjer för den samlade bedömningen. 

 

PI: Jacob Carstensen, Århus Universitet  
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Utveckling av indikatorer: Kustvatten 

Kvalitetsfaktor	   Indikatorer	  BG	   Påverkan	   WATERS	   Ansvarig	  

Fytoplankton	   klorofyll,	  
biomassa	  

Näringsämnen	   ✚ indikator	  baserad	  på	  
artsammansäCning	  	  	  

Jakob	  Walve,	  SU	  

Makrofyter	   Index	  baserat	  på	  
djuputbredning	  av	  
eC	  urval	  arter	  

Näringsämnen/
siktdjup	  

è djuputbredning	  
✚  funkVonella	  grupper	  	  
✚	  artsammansäCning	  

Mats	  Blomqvist,	  
Hafok	  

BenVska	  
evertebrater	  

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

Näringsämnen/
allmän	  påverkan	  

è	  BQI:	  anpassning	  Vll	  
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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Utveckling av 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)	  

SVna	  Drakare,	  SLU	  

n	  taxa	   Surhet	  

Kiselalger	  
(vaCendrag)	  

IPS	  (%PT,	  TDI)	   Näringsämnen,	  
organiska	  ämnen	  

è IPS	  för	  sjöar	  
✚	  indikator	  för	  gi`påverkan	  	  
✚	  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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Utveckling av indikatorer: Inlandsvatten 

Kvalitetsfaktor	   Indikatorer	  BG	   Påverkan	   WATERS	   Ansvarig	  
BenVska	  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	  

BenVska	  evertebrater	  
(vaCendrag)	  
	  

ASPT	  
MISA	  	  
DJ-‐index	  
	  

Allmän	  påverkan	  
Surhet	  
Näringspåverkan	  
	  

Fisk	   EQR8	  (sjöar)	  
VIX	  (vaCendrag)	  

Allmän	  påverkan	  
Surhet	  
Näringspåverkan	  
Morfologisk	  och	  
hydrologisk	  
påverkan	  
(vaCendrag)	  

è anpassning	  av	  index	  Vll	  
större	  sjöar	  och	  
vaCendrag,	  	  

è	  alt.	  provtagningsmetoder	  
och	  provtagningsfrekvens	  
(vaCendrag)	  

✚ 	  indikatorer	  för	  fiske	  (sjöar	  
>5000	  ha)	  

KersVn	  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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Gradientstudier… 

•  för att validera indikatorerna i kända påverkansgradienter, 

•  för att jämföra indikatorernas känslighet för påverkan. 

•  Kustvatten: övergödning (Egentliga Östersjön, Västerhavet, 
önskemål Bottniska Viken). 

•  Inlandsvatten: övergödning, hydromorfolog. påverkan, 
skogsavverkning. 

•  Pågående; identifiera lämpliga områden/objekt. Start 2012/2013. 

PI Kustvatten; Leif Pihl, GU. PI Inlandsvatten: Brendan McKie, SLU. 
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WATERS målsättningar… 

•  Tillförlitligare indikatorer. 

• Översyn, harmonisering och ev. revidering av 
referensvärden och klassgränser. 

• Gemensamt tillvägagångssätt för att hantera osäkerhet i 
bedömningen. 

• Gemensamma principer för samlad bedömning av 
ekologisk status. 

Inom WATERS programtid (-2016) skall förslag till nya 
bedömningsgrunder formuleras. 


