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I denna rapport analyseras kraven på miljöövervak
ning av biologiska kvalitetsfaktorer enligt EU:s vat
tendirektiv, och den rumsliga och tidsmässiga struk
turen av pågående Svensk övervakning i ljuset av den 
heltäckande metod för hantering av mätosäkerhet 
som utvecklades av Lindegarth et al. (2013). Syftet 
med studien är att illustrera hur övervakningens 
utform ning på ett komplext sätt påverkar osäkerheten 
av status klassning av olika biologiska kvalitetsele
ment, att identifiera osäkerhetskomponenter som kan 
behöva  ytterligare uppmärksamhet och att föreslå em
piriska och statistiska metoder för att bestämma stor
leken på dessa komponenter.
Den övergripande slutsatsen är att den föres lagna 
 metodiken på ett bra sätt kan användas för att 
analysera  osäkerhet i ett brett spektrum av situationer 
och att dessa analyser identifierar en rad generella 
och specifika egenskaper hos strukturen av dagens 
övervakning, som behöver hanteras för att åstad
komma en tillfredsställande övervakning och för att i 
slutändan minska osäkerheten. Dessutom identifieras 
stora olikheter  mellan kvalitetsfaktorer, i övervak
ningens utformning och följaktligen även skillnader 
i vilka osäkerhetskomponenter som kan tänkas vara 
betydelsefulla. En generell slutsats är att övervaknin
gen av enskilda vattenförekomster ofta baseras på en
skilda provtagningslokaler (stationer) vilket kan leda 
till brist på rumslig representativitet. Det noteras dock 
att denna brist inte behöver innebära några problem 
på nivån av vattentyper eller avrinningsområden 
eft ersom representativa skattningar av status och 

osäker het på dessa nivåer kan åstadkommas genom 
övervakning i ett antal vattenförekomster.
Vi illustrerar också hur metoden för osäkerhetshan
tering kan användas med befintliga data eller genom 
att man på ett strategiskt sätt kompletterar befintlig 
provtagning på lämpliga rumsliga skalor, för att mäta 
viktiga osäkerhetskomponenter. För detta ändamål 
beskriver vi på ett generellt plan möjliga alternativa 
provtagningsstrategier (på engelska benämnda “nes
ted” och “staggered designs”) och illustrerar metoder 
för att bedöma förväntad precision vid skattning av 
viktiga osäkerhetskomponenter. Exempelvis visar 
dessa metoder att det förväntade felet vid skattning 
av varianskomponenter (d.v.s. “standard error” för en 
skattad varians) är 2025% när denna skattas med 30 
till 50 frihetsgrader. Även om sådana tumregler för 
vad som är en lämplig precision i viss mån är god
tyckliga, kan metoderna användas för WATERS’ kom
mande skattning av säkerhetskomponenter och sam
manställning av “osäkerhetsbibliotek” (Lindegarth 
et al. 2013) och vid behov inom myndigheter med 
ansvar för bedömning av osäkerhet vid klassning av 
ekologisk status. 
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