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Svensk	sammanfattning	
	
Introduktion	

Idag	 används	 två	 olika	 multimetriska	 fiskindex	
för	 bedömning	 av	 ekologisk	 status,	 nämligen	
EQR8	 för	 sjöar	 respektive	 VIX	 för	 vattendrag	
(Naturvårdsverket	 2007,	 Havs-	 och	 vatten-
myndigheten	2013).	EQR8	beräknas	via	åtta	fisk-
indikatorer.	 Varje	 indikator	 utgör	 ett	 mått	 för	
hela	 sjön,	 mätt	 via	 ett	 standardiserat	 provfiske	
med	 Nordiska	 översikts	 nät	 (CEN	 2015),	 där	
antalet	 nät	 varierar	 beroende	 på	 sjöns	 area	 och	
maxdjup.	 VIX	 beräknas	 på	 liknande	 sätt	 via	 sju	
indikatorer,	 från	 fångsten	 i	 ett	 standardiserat	
elfiske	 (CEN	 2003)	 på	 en	 definierad	 sträcka	 i	
vattendraget,	en	så	kallad	elfiskelokal.		

Vägledning	 om	 osäkerhet	 i	 EQR8	 och	 VIX	 via	
provfisken	 från	 enskilda	 gavs	 redan	 i	 rapporter	
om	 indexens	 utveckling.	 För	 sjöar	 med	 prov-
fisken	från	flera	år	hade	standardavvikelsen	(SD)	
för	 EQR8	 ett	 medianvärde	 på	 0,077,	 och	 detta	
värde	 föreslogs	 som	 ett	 generellt	 mått	 på	
osäkerhet	 (Holmgren	 et	 al.	 2007).	 Motsvarande	
SD	 för	 VIX	 varierade	 signifikant	 med	 elfiske-
lokalens	 andel	 sjö	 i	 avrinnings-området,	 altitud,	
minsta	 avstånd	 till	 sjö,	 provtagen	 area	 och	
avrinningsområdets	 storlek	 (Beier	 et	 al.	 2007).	
Därför	 föreslogs	 en	 funktion	 för	 lokalspecifik	
uppskattning	 i	 osäkerhet	 kring	 enstaka	 års	VIX-
värden.		

Inom	WATERS-projektet	 undersöktes	 osäkerhet	
i	 statusbedömning	 av	 fisk	 i	 sötvatten	 i	 två	
separata	 studier.	 Den	 första	 studien	 utgör	 ett	

generellt	 bidrag	 till	 ett	 osäkerhetsbibliotek	över	
alla	 de	 biologiska	 indikatorer	 som	 används	 i	
svenska	 inlands-	 och	 kustvatten	 (Bergström	 &	
Lindegarth	 2016),	 inklusive	 fiskindexen	 EQR8	
och	VIX.	Den	andra	studien	fokuserar	specifikt	på	
osäkerhet	 i	 två	mått	på	 fiskars	 abundans	 i	 sjöar	
(Balsby	 &	 Holmgren	 manuskript).	 Denna	
sammanfattning	ger	en	kort	översikt	av	använda	
data	 och	 huvudsakliga	 resultat	 avseende	
sötvattensfisk	från	dessa	båda	studier.	

Osäkerhet	i	EQR8	och	dess	indikatorer	

Sjödatasetet	bestod	av	772	värden	av	EQR8	från	
396	 okalkade	 sjöar	 med	 standardiserade	
provfisken	 från	ett	eller	 flera	år	under	perioden	
2002-2012,	 där	 den	 sjöspecifika	 standardan-
strängningen	var	8-72	bottensatta	nät	(beroende	
på	 sjöns	 storlek).	 Förutom	 det	 sammanvägda	
indexet	 EQR8	 (värde	 mellan	 0	 och	 1)	 ingick	
också	 observerade	 eller	 logtransformerade	
värden	 av	 de	 3-8	 indikatorer	 som	 kunde	
beräknas	via	 fångsten	vid	varje	provfisketillfälle	
(se	 Holmgren	 et	 al.	 2007).	 Indikatorerna	 var	 1)	
antal	 inhemska	 arter	 (Niart),	 2)	 Simpson’s	 Dn	
(SDn),	 3)	 Simpson’s	 Dw	 (SDw),	 4)	 relativ	
biomassa	av	inhemska	arter	(lgWiart),	5)	relativt	
antal	 individer	 av	 inhemska	 arter	 (lgNiind),	 6)	
individernas	 medelvikt	 i	 den	 totala	 fångsten	
(lgMeanW),	 7)	 andel	 potentiellt	 fiskätande	
abborrfiskar	 (Andpis)	 och	 8)	 kvoten	 abborr-
fiskar/karpfiskar	(biomassa).				

I	detta	dataurval	var	det	bara	möjligt	att	särskilja	
variation	mellan	provfisken	 inom	sjöar	(S2e)	och	
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mellan	 år	 inom	 6-åriga	 bedömningsperioder	
(S2Y),	i	detta	fall	antingen	2002-2007	eller	2008-
2013.	 Den	 viktigaste	 komponenten	 var	
variationen	mellan	 provfisken	 inom	 en	 sjö.	 Den	
var	 flera	 gånger	 högre	 än	 variationen	mellan	 år	
inom	bedömningsperiod,	för	EQR8	liksom	för	var	
och	 en	 av	 dess	 enskilda	 indikatorer.	 Det	
uppskattade	värdet	på	S2e	(0,006)	motsvarar	Se	=	
0,077.	Med	ett	försumbart	värde	på	SY2	(<	0,001),	
blir	den	 totala	osäkerheten	 (SE)	av	EQR8	 för	en	
sjö	som	provfiskas	en	gång	per	6-årsperiod	också	
0,077.	 	Intressant	nog	var	det	samma	värde	som	
medianen	av	SD	av	EQR8	i	det	mindre	urvalet	av	
113	sjöar	med	3-5	års	provfisken	utförda	under	
en	 tidigare	 tidsperiod	 (Holmgren	 et	 al.	 2007).	
Denna	 studie	 visade	 att	 osäkerheten	 av	 EQR8	
och	 dess	 indikatorer	 blir	 något	 lägre	 om	
provfiske	utförs	under	mer	än	ett	år.			

Osäkerhet	i	VIX	och	dess	sidoindex	

Vattendragsdata	 bestod	 av	 2330	 värden	 av	 VIX	
från	247	lokaler	i	totalt	66	okalkade	eller	kalkade	
vattendrag,	 med	 standardiserade	 elfisken	 från	
vardera	 4-12	 år	 under	 2003-2014.	 De	 utvalda	
vattendragen	 elfiskades	 oftast	 årligen	 inom	 två	
nationella	 övervakningsprogram.	 Värden	 av	
sidoindexen	 VIXsm	 (för	 surhet/morfologisk	
påverkan)	 och	 VIXh	 (för	 hydrologisk	 påverkan)	
analyserades	 också	 tillsammans	 med	 VIX,	 som	
svarar	mer	generellt	på	olika	 typer	av	påverkan	
(Beier	 et	 al.	 2007).	 Såväl	 VIX,	 VIXsm	 och	 VIXh	
kan	ha	värden	mellan	0	och	1.	

Variation	 beräknades	 mellan	 elfisken	 inom	
vattendrag	 (S2e)	 och	 mellan	 år	 inom	 6-åriga	
bedömningsperioder	 (S2Y),	 nu	 antingen	 2003-
2008	 eller	 2009-2014.	 Till	 skillnad	 från	
sjödatasetet,	 kunde	 vi	 nu	 också	 beräkna	
variation	 mellan	 elfiskelokaler	 inom	 vattendrag	
(S2S)	 och	 interaktionen	 mellan	 år	 och	 elfiske-
lokaler	 (S2Y*S).	 den	 relativa	 betydelsen	 av	 de	
viktigaste	 variationskomponenterna	 varierade	
mellan	VIX,	VIXsm	och	VIXh.	För	VIX	var	S2e	högst	
(10,1.10-3)	 men	 tätt	 följd	 av	 S2S	 (9,39.10-3).	 För	
VIXsm	var	S2S	högre	(9,36.10-3)	än	S2e	(5,54.10-3),	
och	 med	 ett	 betydande	 bidrag	 av	 interaktionen	
S2Y*S	(3,21.10-3).	S2S	var	också	viktigast	(6,50.10-3)	
för	VIXh	 ,	men	var	också	högre	(5,29.10-3)	än	S2e	
(1,05.10-3).	 Om	 elfiske	 utförs	 varje	 år	 i	 en	 6-

årsperiod	blir	SE	=	0,105	för	VIX,	jämfört	med	SE	
=	0,140	 för	VIX	mätt	 för	enskilda	år.	Båda	dessa	
värden	är	något	högre	än	medianen	för	SD	av	VIX	
(0,088)	 i	 ett	 tidigare	 analyserat	 urval	 av	 336	
lokaler	 med	 minst	 tre	 års	 data	 i	 Svenskt	
elfiskeregister	SERS	(Beier	et	al.	2007).	Den	nya	
studien	tillförde	osäkerhetsmått	också	för	VIXsm	
och	VIXh.	Dessutom	visade	den	att	precisionen	 i	
fiskindex	 för	vattendag	ökar	mer	genom	att	öka	
antalet	 elfiskekokaler	 i	 vattendraget	 än	 genom	
elfisken	 från	 fler	 år	 i	 den	 6-åriga	 bedömnings-
perioden.		

Osäkerhet	i	mått	på	fiskars	abundans	i	sjöar	

Medan	 ovan	 nämnda	 studie	 behandlade	 EQR8	
och	 alla	 dess	 åtta	 indikatorer	 som	 aggregerade	
mått	 för	 hela	 sjön,	 så	 tittade	 denna	 studie	
närmare	 på	 två	 indikatorer	 som	 indikerar	 den	
totala	 abundansen	 av	 alla	 inhemska	 fiskarter	 i	
sjöarna	 (indikatorerna	 4	 och	 5	 i	 ovan	 nämnda	
lista).	 De	 benämns	 allmänt	 som	 biomassa	 och	
antal	 individer	 per	 ansträngning	 (BPUE	 och	
NPUE),	 där	 en	 ansträngning	 är	 ett	 Nordiskt	
bottennät	 som	 fiskar	 cirka	 12	 timmar	 inklusive	
skymning	 och	 gryning.	 Ett	 standardiserat	 prov-
fiske	ska	ge	möjlighet	till	 jämförelser	mellan	år	i	
samma	 sjö.	 För	 att	 undvika	 säsongsmässiga	
skillnader	 i	 täthet	 eller	 fångstbarhet	 utförs	 de	
standardiserade	 provfiskena	 på	 sensommaren.	
Standardmetoden	 ger	 riktlinjer	 om	 både	 totalt	
antal	 nät	 beroende	 på	 sjöns	 area	 och	 maxdjup,	
om	 hur	 näten	 först	 fördelas	 mellan	 befintliga	
djupstrata,	och	om	slumpmässig	fördelning	inom	
respektive	stratum	(CEN	2015).		

Det	 aktuella	 datasetet	 innehöll	 mätningar	 av	
total	 biomassa	 och	 totalt	 antal	 fiskar	 fångade	 i	
enskilda	 nät,	 för	 15	 svenska	 sjöar	 med	 årligt	
provfiske	 och	 30	 sjöar	 med	 minst	 ett	 provfiske	
under	 6-årsperioden	 2007-2012.	 Till	 skillnad	
från	 andra	 EQR8-indikatorer	 kan	 BPUE	 och	
NPUE	mätas	för	observationer	på	varje	nät,	även	
för	 nät	 med	 noll	 fångst.	 Liksom	 i	 den	 tidigare	
beskrivna	 studien	 låg	 fokus	 på	 optimering	 av	
ansträngningen	 för	 att	 få	 indikatorvärden	 att	
representera	 6-årsperioden	 snarare	 än	 enskilda	
år.	 Datasetet	 analyserades	 för	 varje	 sjö	 separat	
och	totalt	för	alla	sjöar.		
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Variationskomponenter	 beräknades	 via	 en	
modell	med	sjö,	djupstratum	och	år	som	fixerade	
faktorer	 och	 år	 nästad	 inom	 sjö	 och	 enskilda	
observationer	 som	 slumpmässiga	 faktorer.	 Vi	
testade	också	effekter	av	sjöns	area,	maxdjup	och	
limnisk	 ekoregion	på	 variationen	mellan	nät	 för	
BPUE	 och	 NPUE,	 via	 linjära	 eller	 exponentiella	
funktioner.		

I	 det	 totala	 datasetet	 varierade	 både	 BPUE	 och	
NPUE	 signifikant	 mellan	 sjöar,	 liksom	 mellan	
djupstrata,	men	det	fanns	ingen	generell	skillnad	
mellan	år.	Variationen	mellan	nät	var	högst	inom	
sjöar	med	intermediär	BPUE,	och	därmed	lägre	i	
sjöar	med	både	lägre	och	högre	BPUE.	För	NPUE	
fanns	 inget	 liknande	 täthetsberoende.	
Variationen	 i	 biomassa	 mellan	 nät	 ökade	 med	
ökat	 maxdjup,	 men	 påverkades	 inte	 signifikant	

av	sjöns	area	eller	ekoregion,	och	ingen	av	dessa	
faktorer	påverkade	variationen	mellan	nät	i	antal	
individer.		

För	 att	 illustrera	variationens	beroende	på	 total	
BPUE	 och	 NPUE,	 och	 hur	 provfiskedesign	
påverkar	 variationen,	 så	 beräknade	 vi	 total	
varians	 för	8,	 16,	24,	32,	 och	40	nät	per	 sjö	och	
provfiske	 under	 1,	 2	 and	 6	 år.	 Räkneövningen	
illustrerade	 att	 osäkerheten	 i	 BPUE	 och	 NPUE	
kan	reduceras	betydligt	genom	en	fördubbling	av	
antal	nät	använda	under	6-årsperioden.	Eftersom	
variationen	 mellan	 år	 var	 mycket	 lägre	 än	
variationen	 mellan	 nät,	 spelar	 det	 dock	 rent	
statistiskt	 ingen	 roll	 om	 en	 sjö	 fiskas	 med	
dubbelt	 så	 många	 nät	 ett	 enskilt	 år	 än	 om	
provfiskfrekvensen	ökar	från	ett	till	två	år	under	
den	6-årsperiod	som	ska	bedömas.	
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