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Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att 
ge praktiska råd för arbetet med enskilda biologiska 
kvalitetselement och för att förbättra samordningen 
dem emellan när det gäller metodik för att bestämma 
referenstillstånd och klassgränser. Detta åstadkoms 
genom att skapa en gemensam förståelse för viktiga 
begrepp, genom att identifiera styrkor och svagheter 
hos nuvarande bedömningsgrunder och genom att 
föreslå möjliga gemensamma lösningar som kan leda 
till bättre och ett mer harmoniserat sätt att definiera 
referenstillstånd och klassgränser.

Genom diskussioner, en intern enkät och intryck 
från EU-kommissionens utvärdering av svensk im-
plementering har vi identifierat flera utmaningar och 
möjliga lösningar rörande enskilda kvalitetselement 
och samordning av deras individuella bedömningsk-
riterier. I kustområden handlar dessa utmaningar i stor 
utsträckning om att definiera och kvantifiera påver-
kansfaktorer. Detta leder till problem när det gäller att 
definiera vilka påverkansnivåer som råder vid refer-
enstillstånd eller motsvarande jämförelsepunkter (”al-
ternative benchmarks”).

I inlandsvatten finns utmaningar när det gäller att ska-
pa en användbar och harmoniserad typindelning som 
kan ligga till grund för typspecifika referens värden 
och klassgränser. En generell utmaning i kust- och in-
landsvatten är att korrigera för naturliga faktorer och 
processer som orsakar naturlig variation inom vat-
tentyper och -förekomster. Baserat på dessa analyser 

föreslår vi följande prioriteringar och riktlinjer inför 
kommande arbete inom WATERS och i andra projekt 
kopplade till utvecklingen av nya bedömningsgrunder 
för vattendirektivet i Sverige:

• Gör en systematisk genomgång och bristanalys av 
data på påverkansfaktorer i kustområden med hjälp 
av existerade datakällor (uppmäta och/eller model-
lerade) enligt klassificeringen i bilaga 4, för att 
definiera  påverkansnivåer för referenstillstånd eller 
motsvarande jämförelsepunkter.

• Använd den nyligen utvecklade typologin för in-
landsvatten (eller kommande revisoner) som grund 
för utveckling av typspecifika referensvärden för alla
kvalitetselement på samma sätt som gjorts inom kust-
vatten.

• Använd den föreslagna generella ansatsen med em-
pirisk modellering med potentiellt viktiga miljöfak-
torer för att korrigera för variation som orsakas av 
naturliga processer för att på så sätt minska osäkerhet 
i skattning och klassificering av ekologisk status.
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