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Inledning till djupdykning 
• Om Waters 
• Om Vattendirektivet 
• Om typologier och vad de kan vara bra för 
• Varför behöver typologierna ändras? 
 
Ställ frågor och ge synpunkter! 
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Waters uppdrag 
• 	  Pålitligare	  och	  känsligare	  indikatorer.	  
• 	  Gemensamma	  principer	  för	  defini:on	  av	  referens,llstånd	  och	  
klassgränser.	  

• 	  Gemensamma	  principer	  för	  hantering	  av	  osäkerhet	  i	  ska<ningar	  av	  
indikatorer	  och	  klassificering	  (inklusive	  op:mering	  av	  
provtagningsprogram).	  	  

• 	  Gemensamt	  ramverk	  för	  sammanvägd	  bedömning	  (inklusive	  
hantering	  av	  va<enförekomster	  utan	  fullständiga	  data)	  
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Waters i halvtid 
• Gradienterna klara: 

–   2 kustgradienter 
–   1 sjögradient 
–   4 vattendragsgradienter 

• Data från lst/konsulter i massor 
finns nu hos datavärd! 

• Flera rapporter om hur vi ska 
göra – ramverk. T.ex. beräkna 
osäkerhet. 

Växtplanktondata: 953 sjöar 
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• Påverkansbedömning 
• Ut och mät!: 

– Biologiska kvalitetsfaktorer (KF) 
– Fysisk-kemiska KF 
– Hydromorfologiska KF 

• Jämför mätvärden med 
referensförhållanden 

• Utvärdera bedömningen 
• Interkalibrera! 

WFD basics: 
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Varför behövs typologin? 
EU-nivå 
• Jämförbart och rättvist mellan länderna 
• Interkalibrering 
Medlemsstater (Sverige) 
• Rapportera status, typspecifika referensvärden 
och osäkerhet i bedömning 

• Kan ha egen typologi med ska gå att jämföra 
med WFD System A 

• Med typologi kan man gruppera 
vattenförekomster (slipper mäta överallt) 
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Typologier för sjöar och 
vattendrag 

NFS	  2006:1	  

75	  sjö	  

56	  älv	  

Art-‐	  och	  
habitatdirek:vet	  

5	  sjö	  

3	  älv	  

BQE-‐typer	  

7	  sjö	  

3	  älv	  

Hydromorfologiska	  
typer	  

18	  sjö	  

15	  älv	  

WFD	  	  
System	  A	  

324	  sjö	  

108	  älv	  

IC-‐typer	  	  
WFD	  System	  B	  

10	  sjö	  

11	  älv	  
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WFD System A typologi 
Lakes	   324	  lake	  types	  
Al,tude	   Lake	  area	   Mean	  depth	   Geology	  

>	  800	  m	   0,5-‐1	  km2	   <	  3	  m	   Siliceous	  

200-‐800	  m	   1-‐10	  km2	   3-‐15	  m	   Calcareous	  

<	  200	  m	   10-‐100	  km2	   >	  15	  m	   Organic	  

>100	  km2	  

Rivers	   108	  river	  types	  	  
Al,tude	   Drainage	  area	   Geology	  

>	  800	  m	   10-‐100	  km2	   Siliceous	  

200-‐800	  m	   100-‐1000	  km2	   Calcareous	  

<	  200	  m	   1000-‐10000	  km2	   Organic	  

>	  10000	  km2	  

Ecoregion 

Ecoregion 
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Missmatchning 1: Ekoregion  

WFD 

Svenska limniska ekoregioner 

Art- och 
habitatdirektivet 
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Missmatchning 2: Geologin 
• WFD System A – Silicious, Calcareous, Organic 

• WFD Interkalibrering (System B) 
– Alkalinitet: < 0,2 mekv/l, 0,2-1 mekv/l, < 1 mekv/l 
– Humus: < 30 mgPt/l, 30-90 mgPt/l, > 90 mgPt/l 

• Svensk typologi för rapportering (NFS 2006:1, System B) 
– Alkalinitet: < 1 mekv/l, > 1 mekv/l 
– Humus: < 50 mgPt/l, > 50 mekv/l 
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Tillvägagångssätt 
• Kombinera variabler: 
ekoregion och altitud 

• Färre kategorier (inom 
variabler) 

• Använt mängder av 
bakgrundsrapporter till 
BG 

• Använt IC-resultatet 
http://www.slu.se/sv/institutioner/vatten-miljo/ 
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Enkla åtgärder i VISS 
• Lägga till faktiska värden, inte kategorier: 

– Sjöstorlek 
– Yta på avrinningsområden 
– Medeldjup (men är inte uppmätt i de flesta sjöarna) 
– Alkalinitet 
– Absorbans 

• Lägg till GIS-lager för WFD & AHD ekoregioner 
• Lägg till info om AHD klassning av vattenförekomster 
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Sjöar 
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Va<endrag	  
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Kvar att göra 
• Testindela vatten enligt detta sätt 

– Saknade data – medeldjup (modeller?!) 
– Saknade data – vattendragslutning 

• Jämföra med hydromorfologiska typer 
– Saknade data – klassa sjöar och vattendrag enligt 

detta sätt 
• Jämföra med biologiska data 
• Reducera antalet typer ytterligare? 
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Funderingar/utmaningar?! 
•  48 sjötyper och 36 vattendragstyper är också mycket! 
•  Typspecifika vs stationsspecifika referensvärden? 
•  Ska man använda modeller rakt av eller presentera 

värden i tabeller? 
•  Gruppera vatten av samma typ 

•  Göra större vattenförekomster? 
•  Hur gruppera efter påverkan – bedöma vatten som 

inte mäts? 



www.waters.gu.se 

Sjöar 

Älvar 


