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I enlighet med EUs ramdirektiv för vatten skall sven-
ska myndigheter bedöma ekologisk status, inklusive 
status hos biologiska kvalitetsfaktorer i alla vatten-
förekomster i kust- och inlandsvatten. Helst bör detta 
göras med hjälp av direkta mätningar i enskilda vat-
tenförekomster. På grund begränsade resurser måste 
dock statusbedömningarna ofta baseras på olika typer 
av expertmetoder. I denna rapport föreslår vi riktlinjer 
för hur sådana expertbedömningar kan göras. Detta 
genom att först gå igenom vilka metoder som används 
inom svensk vattenförvaltning och bland dessa peka 
på potentiellt vetenskapligt användbara angreppssätt.
Vi föreslår i denna rapport lämpliga strategier att an-
vända när övervakningsdata saknas eller inte mots-
varar de krav som ställs i de svenska bedömnings-
grunderna.

Vanligt med expertbedömning
Analyser av hur svenska statusbedömningar görs visar 
att expertbedömning är väldigt vanligt. Metoderna 
varierar mellan biologiska kvalitetselement och vat-
tendistrikt. De vanligaste är:
• bedömning med hjälp av ofullständiga data
• extrapolering från närliggande vattenförekomster  

så kallad ”gruppering”
• att använda alternativa indikatorer eller mät-

metoder. 

Olika metoder i kust- respektive inlandsvatten 
I kustvatten var expertbedömning dubbelt så vanligt 
som bedömning grundad på fullständiga data enligt 
rådande bedömningsgrunder. I sjöar och vattendrag 

rådde de motsatta förhållandet. Däremot visade det 
sig att den absolut största andelen sjöar och vattendrag 
saknade bedömning för enskilda kvalitetsfaktorer. 
Detta visar att det finns ett stort behov av att utveckla 
metoder för expertbedömning även i inlands vatten.

Vi analyserade också de konceptuella och statistiska 
grunderna för de tre huvudsakliga metoderna för 
expertbedömning. En viktig slutsats är att, även om 
svenska myndigheter har utvecklat ett kvalitativt sys-
tem för klassificering av statusbedömningars tillförlit-
lighet, finns ingen metod för kvantitativ uppskattning 
av dess osäkerhet. Därför har vi utvecklat ett statistiskt 
ramverk för skattning av osäkerhet som kan användas 
för alla ovan nämnda metoder. 

Bedöma olika metoders användbarhet
Detta ramverk är helt kompatibelt både med den 
generell a metod för hantering av osäkerhet och med 
verktyget för sammanvägd bedömning som utveck-
lats inom WATERS. Realistiska skattningar av rumslig 
och tidsmässig variation används för att visa hur 
osäker heten i statusbedömingar av samtliga biologis-
ka kvalitetselement kan räknas ut, när status bestämts 
genom expertbedömning med ofullständiga data och 
genom gruppering. Dessa exempel kan användas 
för att bedöma hur användbara olika metoder är för 
olika indikatorer. Slutligen diskuterar vi hur WATERS 
verktyg för samlad bedömning kan användas som ett 
övergripande och adaptivt ramverk för status- och 
osäker hetsbedömning oavsett om dessa baseras på 
fullständiga data eller expertmetoder. 

Svensk sammanfattning




