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Att kunna bedömma av hur en vattenförekomst 
förhåller sig till förväntade referensförhållanden och 
hur stora eventuella avvikelser är, och vad som orsa
kar dem, är väsentligt för vattenförvaltningen. Flera 
olika metoder används för att bedöma referensförhål
landen, till exempel rumsliga metoder (typologier), 
historiska data, modellering, samt expertbedömnin
gar. I Sverige och andra länder används oftast typolo
gier för sjöar och vattendrag, medan historiska data 
är vanligare för sjöar och modellering vanligare för 
vattendrag. Expertbedömningar används ofta som 
komplement till andra metoder, eller för att dra slut
satser om förhållandet i ett vatten utifrån förhålland
ena i närliggande sjöar/vattendrag. En av de större 
skillnaderna mellan typologier och modellering är att 
typologier bygger på kategoriska data, medan model
lering kan utnyttja kontinuerliga variabler.

I den här studien har osäkerhet kopplad till metodval 
för bedömning av referensförhållanden undersökts. 
Jämförelser har gjorts mellan två typologisystem (Sys
tem A och B i vattendirektivet) och två modellerings
metoder. Vi antog att modeller skulle prediktera 
artsammansättningen bättre än typologier, att model
ler med flera variabler skulle ha högre precision 
än modeller baserade på få variabler (samma som i 
 typologierna), samt att precisionen skulle bli högre 
och frekvensen av falska positiva fel skulle vara lägre 

för modeller än för typologier. 

Ett antal studier har funnit att rumsliga metoder (ty
pologier) är sämre än modeller på att fånga fin skalig 
variabilitet i artsammansättningar. Våra resultat 
stöder delvis dessa studier.

Modellerna var ofta något bättre (mer precisa) på att 
prediktera artsammansättningar jämfört med typolo
gier (System A). En intressant iakttagelse var att mod
eller som kalibrerades med endast ett fåtal variabler 
(n = 56) var nästan lika precisa som modeller kali
brerade med fler variabler (> 50 variabler). Sjömodel
ler och typologier hade högre precision jämfört med 
modeller för vattendrag. I motsats till våra förvänt
ningar, hade System A en högre (sjöar) eller liknande 
(vattendrag) noggrannhet som modeller när vi jäm
förde likheten mellan observerad och predikterad art
sammansättning. 

En tydlig skillnad mellan typologier och modeller var 
att typologier resulterade i en högre frekvens av falska 
positiva fel (dvs att referenser felaktigt klassificerades 
som påverkade). Medan modellerna klassificerade 
cirka två tredjedelar av referenssjöar och referensvat
tendrag som hög eller god ekologisk status, result
erade typologier i markant högre felklassificeringar; 
den högsta frekvensen av falskt positiva fel noterades 

Svensk sammanfattning



för System B (90% för sjöar och 86% för vattendrag). 
Eftersom falska positiva fel kan leda till obefogad 
användning av resurser för att avvisa potentiella fel
klassificeringar, eller, allvarligare, genomförande av 
onödig rehabilitering, är dessa resultat viktiga för för
valtningen.

Sammanfattningsvis stöder våra resultat användnin
gen av modeller för att uppskatta referensförhålland
en sjöar och vattendrag. Vi uppmuntrar till fortsätt 
arbete med att kvantifiera osäkerheten i metoder som 
används för att uppskatta referensförhållanden i sjöar 
och vattendrag.


