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Inlandsvatten omfattar olika livsmiljöer inom små 
till mycket stora avrinningsområden. Lokala fisk
samhällen har ofta bara ett fåtal av de fiskarter som 
förekommer i inom ett specifikt avrinningsområde. 
Fiskar ingick i svensk miljöövervakning långt innan 
genomförandet av ramdirektivet för vatten. Provfiske
metoder för mindre sjöar och vattendrag blev Euro
peiska standardmetoder, det vill säga provfiske med 
Nordiska översiktsnät i sjöar och elfisken i vadbara 
vattendrag. Övervakningsdata från små sjöar och vat
tendrag användes för utveckling av de multimetriska 
fiskindexen EQR8 för sjöar och VIX för vattendrag. 
Svenska fiskdata användes också i europeiska samar
beten, för utveckling av europeiska fiskindex samt för 
studier av mer grundläggande relationer med natur
liga miljövariabler och mänsklig påverkan. Samma 
provtagnings och bedömningsmetoder kan dock inte 
användas på samma sätt i större vattendrag och sjöar.

De senaste framstegen inom övervakning bekräftar 
den vanliga uppfattningen att olika provtagnings
metoder kompletterar varandra snarare än att vara 
helt jämförbara och utbytbara. Nätprovfiske i sjöar 
har jämförts med bl.a. elfiske längs stränder och 
hydro akustik i pelagiska områden. I vattendrag har 
vadningselfiske jämförts med båtelfiske, horisontell 
hydroakustik och provfiske med en ny typ av ström

översiktsnät. Kombinationer av provfiskemetoder 
resulterar ofta i längre artlistor jämfört med någon 
enskild metod, och abundans och storleks eller 
åldersbaserade indikatorer ger inte självklart jämför
bara värden med olika metoder.
Nya erfarenheter kring statusbedömning i sjöar in
dikerar att bara ett fåtal abundansindikatorer svarar 
tydligt på övergödning på europeisk nivå. Effekter av 
eutrofa förhållanden på artrikedom och storleksstruk
tur var svårare att skilja från geografiska och klimat
relaterade faktorer, men kan ändå vara användbara 
indikatorer på en mer regional skala. Ålders baserade 
indikatorer kan vara ännu mer användbara än 
storleks indikatorer för bedömning av försurning och 
för att upptäcka trender i ett förändrat klimat.

Nyligen genomförda studier om statusbedömning på 
fisk i rinnande vatten behandlade hydrologisk och 
morfologisk påverkan. Det nuvarande indexet VIX, 
och dess sidoindex fungerade ganska bra, men alter
nativa index hade högre precision för att upptäcka 
elfiskestationer med en viss typ av hydromorfologisk 
påverkan. I förbättringen ingick identifiering av nya 
funktionella grupper, det vill säga arter gynnade el
ler missgynnade av en specifik påverkan på relevanta 
geografiska skalor, istället för att som tidigare klassa 
vissa fiskarter som toleranta eller intoleranta.
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