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I forskningsprogrammet WATERS har vi utvecklat 
nya metoder för att fastställa gränserna för bedömn-
ing av bottenfauna på den svenska västkusten med ett 
modifierat index för bottenfaunans kvalitet (BQI2015, 
Leonardsson et al. 2016) och på den svenska ost-
kusten med ett nytt sannolikhetsbaserat index (pBQI; 
Blomqvist & Leonardsson 2016). Detta i enlighet med 
vattendirektivet och havsmiljödirektivet i Sverige. 
Trots att vi föreslår olika indikatorer för västkusten 
och ostkusten följer metodiken för att definiera klass-
gränser gemensamma principer. En kort beskrivning 
av metodiken för att definiera klassgränser beskrivs 
nedan, men detaljerna samt mer omfattande beskrivn-
ingar av bedömningsmetoderna finns i Leonardsson 
et al. (2016) och Leonardsson & Blomqvist (2016).

Metoden för att bestämma klassgränser fokuserar på 
den viktigaste klassgränsen, det vill säga den mellan 
god och måttlig status (GM-gränsen). Under arbetet 
har vi tagit fram data som vi anser representerar god 
eller hög ekologisk status och god miljöstatus. Des-
sa data kommer från områden som inte påverkas av 
lokala föroreningskällor och därmed befinner sig i ett 
tillstånd där vi inte ser något behov av åtgärder för 
att förbättra statusen. Baserat på detta definierar vi 
GM-gränsen som den gräns under vilken det genom-
snittliga indexvärdet för en bedömningsenhet är sig-
nifikant lägre än vad som förväntas av dessa data. 
Således, enligt detta synsätt, definierar vi GM-gränsen 
som det lägre enkelsidiga 95 %-iga konfidensinterval-
let från dessa data. Således bedöms status i ett visst 
område genom att man jämför det observerade vär-

det med gränsen definierad enligt den ovan beskrivna 
metoden. Om medelvärdet av de fem mätningar som 
används för bedömning (se nedan) är signifikant lägre 
än GM-gränsen, bestämd med en speciell statistisk 
metodik (bootstrap), så bedöms statusen vara sämre 
än god.

De svenska bedömningsgrunderna för bottenfauna 
kräver ett minimum av fem prover från olika sta-
tioner för att ta hänsyn till rumslig variation inom det 
område som ska bedömas. GM-gränsen måste därför 
baseras på detta minsta antal prover. Eftersom data 
från områden utan lokal påverkan kan vara rumsligt 
och tidsmässigt obalanserade behöver vi justera för 
det. Vi gör det genom att använda ett slumpnings-
förfarande som tar hänsyn till eventuell obalans där 
vi drar fem prover från data från områden utan lokal 
påverkan. Medelvärdet av indexvärdena för dessa 
fem prover lagras och proceduren upprepas ett stort 
antal gånger (vanligen ≥ 10 000 gånger). GM-gräns-
en sätts som den femte percentilen bland de lagrade 
medelvärdena. Samma princip kan också följas för att 
sätta HG-gränsen (gränsen mellan hög och god sta-
tus), det vill säga från den 95:e percentilen av de la-
grade medelvärdena.

Eftersom vi saknar kunskap för hur man fastställer 
gränserna under GM-gränsen föreslår vi att samma 
regel som användes för det ursprungliga BQI, det vill 
säga att separera avståndet från 0 till GM-gränsen i tre 
lika stora delar.

Svensk sammanfattning



I rapporterna ger vi exempel på hur man beräknar 
klassgränser och gör bedömningar med osäkerhet 
baserat på dessa klassgränser. Eftersom de svenska 
nationella och regionala övervakningsprogrammen 
för närvarande är under revidering (Leonardsson & 
Blomqvist 2015) rekommenderar vi att nya gränser 
tas fram, baserat på data från de nya övervaknings-
programmen med högre rumslig upplösning, innan 
översynen görs av föreskrifterna för bedömning enligt 
vattendirektivet och havsmiljödirektivet i Sverige.
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