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I EU:s vattendirektiv används växtplankton för att 
bestämma ett vattens ekologiska status med fokus på 
näringspåverkan i tre olika index:
• Växtplanktons biomassa eller antal och hur det 

påverkar vattnets transparens
• Växtplanktons artsammansättning
• Hur frekventa och intensiva algblomningar är

Jämförelser av olika europeiska länders index har 
 tidigare visat att parametrarna klorofyll-a och Plank-
ton Trophic Index (PTI) svarar mycket bra på närings-
påverkan. Dessa testades i 20  europeiska länder som 
bidrog med data från totalt 1795 sjöar. För att kunna 
jämföra sjöar i Europaskala delades sjöarna in i grup-
per (typer) baserat på var i Europa de finns, hur djupa 
de är, vilken altitud de ligger på samt vilket humusin-
nehåll och alkalinitet de har. För de grupper som hade 
tillräckligt många referenssjöar från minst tre länder 
beräknades ett medianvärde vilket användes som ref-
erensvärde för den typen. Flera sjötyper fick inte ref-
erensvärden beräknade för att de hade för få sjöar för 
ett tillräckligt statistiskt underlag eller representerade 
för få länder. För Sverige gällde det t.ex. fjällsjöar och 
riktigt humusrika sjöar. Vattendirektivet kräver att 
typspecifika referensvärden ska användas vid beräkn-
ing av ekologisk status. I denna studie undersöktes 
om modeller baserade på samma typ av parametrar 

som används för att dela in i typer kan användas för 
att göra modeller för att beräkna platsspecifika refer-
ensvärden. Om modellerna är bra skulle det kunna ge 
säkrare referensvärden för ovanliga sjötyper och kan-
ske även för sjöar som ligger precis på gränsen mellan 
två typer i något avseende.

Modeller gjordes för klorofyll-a och PTI baserade på 
alla sjöar som passerade det referensfilter vi kommit 
överens om i WATERS. De bästa modellerna användes 
sedan för att beräkna platsspecifika referensvärden för 
de sjöar som kunde knytas till de typer som jämfördes 
i Europaskala och som därmed redan hade typspeci-
fika referensvärden överenskomna på EU-nivå. Typ-
specifika värden för just de sjöar som ingick i denna 
studie räknandes också ut.

Modellerna för klorofyll hade högst förklaringsgrad 
om de innehöll parametrarna latitud och absorbans. 
Absorbans är i detta fall är ett mått på humushalten i 
vattnet. Modellen för PTI blev starkast om även sjöyta 
och alkalinitet ingick som parametrar. Jämförelsen 
mellan platsspecifika och typspecifika referensvärden 
visade att båda indexen ger likvärdiga referensvärden. 
För klorofyll-a var referensvärderna oftast högre än 
vad som överkommits för typen på Europanivå, med-
an referensvärderna oftast var lägre än överenskom-
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met för PTI. Vid val av ett värde på 0.33 som gräns 
mellan god och måttlig status för parametern kloro-
fyll-a klassades en femtedel av referenssjöarna falskt 
som påverkade vid användande av typspecifika ref-
erensvärden för att beräkna ekologisk kvalitetskvot. 
De typspecifika värden som beräknas för just detta 
sjömaterial felbestämde bara 6 % av referenssjöarna. 
Modellen felbestämde ingen av de sjöar som gick att 
typa och bara 2-4 % om man använde modellerna på 
alla referenssjöar. Även för PTI gav modellen lägre 
grad av felklassning av referenssjöar än typologin. Av 
de 200 referenssjöar som användes för modellutveck-
ling kunde jämförelsen göras på 31 referenssjöar som 
tillhörde de typer som har EU-överenskomna refer-
ensvärden.

Slutsatser
För att inte riskera felklassning av sjöar och riskera 
att sätta in kostnadskrävande åtgärder i sjöar som inte 
behöver det bör modeller utvecklas och användas i 
högre grad för beräkning av ekologisk kvalitetskvot 
för växtplankton i sjöar. Utmaningarna är att hitta 
modellparametrar som finns uppmätta för alla sjöar 
och som inte är korrelerade till påverkan samt att få 
de platsspecifika referensvärdena godkända i ett EU-
perspektiv eftersom de skiljer sig så pass mycket från 
de redan överenskomna värdena.


