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Nya krav ställs på övervakningen i och 
med införandet av eUs ramdirektiv för 
vatten. För att möta dessa nya krav måste 
övervakningsprogrammen anpassas. i 
Bottenviken har det pågått ett projekt som 
gått ut på att identifiera brister i dagens 
övervakning, och att föreslå en strategi 
för att göra övervakningen mer anpassad, 
samordnad och kostnadseffektiv.

■ Införandet av EUs ramdirektiv för 
vatten i svensk vattenförvaltning innebär 
en ambitionshöjning när det gäller både 
kunskap om miljötillståndet i våra kust
vatten och uppföljning av effekter av insat
ta åtgärder. Nuvarande miljöövervakning 
behöver utvecklas för att bättre svara mot 
de nya behoven, och kraven på samord
ning och kostnadseffektivitet är stora. För 

Botten vikens kustvatten har därför dagens 
övervakning jämförts med behoven inom 
vattenförvaltningen, och ett förslag på stra
tegi för en samordnad och kostnadseffektiv 
övervakning har tagits fram. Arbetet har 
utförts som ett samarbete mellan tjänste
män och forskare inom ramen för projektet 
”Design av samordnat miljöövervaknings
program i Bottenviksdistriktet”. 

Projektet pågick under åren 2005–2007, 
och är nu avslutat. Nästa steg är att få till 
stånd den föreslagna övervakningen. 
Miljöövervakningsprogram som är anpas
sade till vattenförvaltningens behov ska 
starta 2012. Arbetet har påbörjats genom 
revisionen av de regionala övervaknings
programmen, där delar av strategin har 
förverkligats. Ytterligare medel kommer 
dock att behövas för att kunna genomföra 
strategin i sin helhet.

Samordning en förutsättning
Samordning mellan olika aktörer inom 
miljöövervakningen är en förutsättning 
för att få till stånd kostnadseffektiva över
vakningsprogram. När det gäller den 
nationella och regionala övervakningen är 
samordningen redan god i Bottniska viken. 
Däremot finns en del brister i den övervak
ning som sker inom ramen för industriers 
och reningsverks kontrollprogram. Detta 
gäller såväl val av metoder och utformning 
av program som leverans av data till data
värdar samt utvärderingar. 

Ett fungerande datavärdskap är A och O 
för att vattenförvaltningen överhuvudtaget 
ska fungera som det är tänkt. Fungerande 
dataflöden underlättar större och snabbare 
utvärderingar av miljötillståndet. De natio
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nella programmen har fungerande dataflö
den, medan brister finns hos de regionala 
och lokala. Under 2009 sker en satsning för 
att föra över dessa till nationella datavärdar 
och testa de framtagna mallarna för data
överföring. 

Den fria vattenmassan i fokus
Projektet har fokuserat på växtplankton 
och den fria vattenmassans parametrar 
inom den kontrollerande övervakningen. 
Svårigheten är att uppnå tillräcklig rumslig 
upplösning för att kunna beskriva områ
det generellt och göra en statistiskt säker
ställd statusklassning. Inom projektet har 
vi därför undersökt de olika variablernas 
rumsliga variation, något som studera
des i Bottenvikens inre vattentyp under 
2006. I de yttre typerna antas variationen 
vara mindre, och därmed även behovet av 
mätningar. Utifrån detta underlag har ett 
förslag på upplägg tagits fram där man, till 
en förhållandevis låg kostnad, kan möta 
kraven. 

En viktig förutsättning för att kunna 
utforma ett övervakningsprogram är att 
den önskade noggrannheten är definierad. 
Det måste vara bestämt hur stort område 
man ska ge en bedömning av, hur stora 
förändringar som ska kunna upptäckas, 
och med hur stor säkerhet en statusklass
ning ska kunna göras. Detta kommer att 
styra hur många mätningar som behövs 
inom ett område, tillsammans med vari

brIsTAnAlys AV kVAlITETsfAkTorEr  

kvalitetsfaktor kontrollerande övervakning operativ övervakning

Bottenfauna Befintligt program har en bra 
geografisk täckning. Komplet-
tering behövs i vissa påverka-
de områden som i dag saknar 
övervakning.

Komplettering behövs i vissa 
påverkade områden som i 
dag saknar övervakning. 

Bottenvegetation Stora brister i nuvarande 
program. Övervakning av 
opåverkade områden är under 
uppbyggnad, men det krävs 
mer kunskap om variabelns 
rumsliga variation. Komplet-
tering behövs i påverkade 
områden. 

Komplettering behövs i påver-
kade områden.

Växtplankton och den fria 
vattenmassan

Befintligt program i opåver-
kade områden har för dålig 
geografisk täckning med 
tanke på den geografiska 
variationen. Komplettering 
behövs i påverkade områden.

Komplettering behövs i påver-
kade områden, både med 
avseende på val av parame-
trar och frekvens.

Metaller och miljögifter Stora brister i nuvarande 
program. oklart vilken matris 
som ska användas.

Fisk 
Nuvarande program i 
opåverkade områden behö-
ver kompletteras med fler 
stationer med tanke på den 
geografiska variationen. 
Komplettering behövs i påver-
kade områden.

Vatten 
Nuvarande program saknar 
denna övervakning

Stora brister i nuvarande 
program. oklart vilken matris 
som ska användas.

Fisk 
Komplettering behövs i påver-
kade områden.

Vatten 
Nuvarande program saknar 
denna övervakning.

övervakning enligt vattenförvaltningen
Sveriges vattenförvaltning har sin bakgrund i eUs ramdirektiv för vatten, vars syfte är att alla 
europas vatten ska få god status till år 2015. För att kunna avgöra var åtgärder behöver sät-
tas in och för att följa upp åtgärdernas effekter krävs övervakning. För att bedöma tillståndet 
används ett antal variabler, så kallade kvalitetsfaktorer. 

Det finns tre olika typer av övervakning inom vattenförvaltningen, med lite olika syften: 

den kontrollerande övervakningen ska ge översiktlig beskrivning av miljötillståndet i distrik-
tets vatten och följa storskaliga förändringar. här ingår både påverkade och opåverkade 
områden. Den omfattar samtliga kvalitetsfaktorer, såsom övervakning av biologin i form av 
förekomst och sammansättning av växtplankton, bottenvegetation och bottendjur, samt 
övervakning av metaller och miljögifter. resultaten ska rapporteras vart sjätte år.  

den operativa övervakningen genomförs i områden som riskerar att inte uppnå god status. 
Syftet är att följa upp effekter av insatta åtgärder, så att övervakningen kan skräddarsys 
utifrån behoven. De biologiska kvalitetsfaktorer som bäst svarar på den påverkan som 
finns ska övervakas, och även metaller och miljögifter om de släpps ut i området. 

den undersökande övervakningen utförs i vatten där god status inte uppnås,  
men där orsaken är okänd. 
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abelns variation. De områden man vill 
kunna statusklassificera inom den kontrol
lerande övervakningen är vattentyper eller 
avrinningsområden inom en vattentyp. 

Både stratifiering och slumpning
Vi föreslår att provtagning av växtplankton 
och stödparametrarna i den fria vatten
massan sker under tre år efter ett visst 
system. De största fördelarna med detta är 
att inverkan av vädervariationer minime
ras, kostnaderna sprids över tiden, och det 
är lättare att tillgodose behovet av personal 
och fartyg. 

En kombination av stratifiering, det vill 
säga styrd fördelning, och slumpvis fördel
ning av stationer har visat sig vara den mest 
kostnadseffektiva lösningen. Både områ
den som är påverkade av näringsbelastning 
och opåverkade områden ingår i fördel
ningen. Med en årlig slumpvis fördelning 
av stationer som styrs till vissa områden 
inom vattentypen får man en bra sprid
ning på provtagningarna. Stratifieringen 
har i vårt förslag baserats på större älvars 

mynningsområden. Först slumpas vatten
förekomster fram inom områdena, och 
därefter stationer inom vattenförekom
sten. I de inre typerna besöks två stationer 
per vattenförekomst, medan fler stationer 
besöks i de yttre typerna som har större 
vattenförekomster. Varje station besöks en 
gång per år. 

Beroende på om variationen för en 
variabel är störst inom eller mellan vatten
förekomster, kan mätningarna fördelas på 
olika sätt, exempelvis med fler stationer 
eller fler vattenförekomster. Med denna 
strategi kommer med tiden alla vatten
förekomster att mätas någon gång. Strate
gin samlar med tiden också in bättre infor
mation om den rumsliga variationen och 
eventuella gradienter. Genom bättre strati
fieringar kan mätningarna effektiviseras i 
framtiden.

Med denna strategi uppfylls dock inte 
kraven på frekvens enligt bedömnings
grunderna, där det krävs tätare provtag
ningar i tiden. Samtidigt är inte fler prov
tagningar under året realistiskt med tanke 

på den omfattande rumsliga täckningen. 
Bedömningsgrunder behöver därför 
utvecklas även för övervakning som foku
serar på den rumsliga variationen. 

Förslaget skulle behöva genomföras 
för att uppfylla kraven i den kontrolle
rande övervakningen. Samtidigt behövs 
den befintliga övervakningen som utförs 
med hög frekvens på ett fåtal lokaler, för 
att få kunskap om mellanårsvariation. Det 
behövs med andra ord mer medel till kust
övervakningen. 

Brister identifierade
Projektet har även identifierat brister för 
andra parametrar och kvalitetsfaktorer. 
När det gäller övervakning av metaller 
och miljögifter är ett av problemen hur 
mätningarna ska utföras. Enligt ramdirek
tivet för vatten ska ämnena mätas i vatten
fas. Eftersom många av ämnena är fettlös
liga är mätning i vattenfas ofta olämpligt då 
de inte alls återfinns där. 

Det finns metoder för mätning av halter 
i andra medier än vatten såsom sediment, 

Stratifieringsområde

Kvarkens inre kustvattentyp

Kvarkens yttre kustvattentyp

Provtagning år 1

Provtagning år 2

Provtagning år 3

UMEÅ

HOLMÖN

n Provtagning av växtplankton och stödparametrarna i den fria vattenmassan föreslås ske 
under tre år efter ett visst system. Med en årlig slumpvis fördelning av stationer som styrs till vissa 
områden inom vattentypen får man en bra spridning på provtagningarna. Först slumpas vatten-
förekomster fram inom områdena och därefter stationer inom vattenförekomsten. Kartan visar ett 
exempel på hur det kan läggas upp i Kvarkenområdet.

geografisk indelning av havet
vid övervakning av hav och kust indelas 
områdena i vattendistrikt, vattentyper 
och kustvattenförekomster. 

vattendistrikten utgörs av de land-
områden vars vattendrag mynnar i de 
olika havsbassängerna (Bottenviken, 
Bottenhavet, södra och norra egentliga 
Östersjön samt väster havet). Kustvatten 
ingår i distrikten ut till en nautisk mil ut-
anför baslinjen.  

Kustvattnen delas in i olika typer för 
att kunna statusbedömas. Kustvatten-
typerna definieras utifrån faktorer som 
styr förutsättningarna för växt- och djur-
liv. i Bottenvikens distrikt är de styrande 
faktorerna salthalt, antalet isdagar, vat-
tenutbyte och vågpåverkan. För varje 
vattentyp bedömer man vad som är det 
naturliga, opåverkade tillståndet.

Kustvattenförekomster är den minsta 
enhet som ska bedömas inom vat-
tenförvaltningen. SMhis havsområ-
desregister utgör grunden för Sveriges 
indelning i kustvattenförekomster. inom 
vattenförekomsten ska status och på-
verkan vara densamma och är den inte 
det ska den delas upp ytterligare. en 
vattenförekomst tillhör sålunda en typ, 
har en status och bedöms utsättas för 
en viss grad av påverkan. 
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passiva provtagare och biologiskt material. 
Passiva provtagare, det vill säga konstgjor
da membran som kontinuerligt ackumule
rar ämnen, efterliknar upptaget i biologiskt 
material. 

Problemet är att det saknas bedöm
ningsgrunder. Det finns bara riktvärden för 
ämnen i vattenfas. Det är viktigt att riktvär
den tas fram även för de andra medierna 
om denna påverkan ska kunna bedömas. 

I avsaknad av nationella rekommen
dationer koncentrerades projektet på 
mätningar av metaller och miljögifter i 
fisk. Övervakningen behöver komplet
teras med fler stationer på grund av den 
geografiska variationen. Kompletteringar 
behövs i både opåverkade och påverkade 
områden. Abborre valdes eftersom det är 
en stationär art. Man har tidigare enbart 
arbetat med strömming, och för denna art 
är variationen relativt känd. Då det saknas 
liknande studier på abborre har vi i projek
tet antagit att de uppvisar samma variation 
som strömming.  

Dagens övervakning inte tillräcklig
Operativ övervakning ska utföras för att 
följa upp effekter av insatta åtgärder. Många 

frågetecken kvarstår ännu, och det finns ett 
stort behov av nationella riktlinjer. Miljö
balken ger idag inte tillräckligt lagstöd för 
att få till stånd en ändamålsenlig operativ 
övervakning. En pågående utredning visar 
dock att det finns ett behov av att kunna 
ställa krav på övervakning hos verksamhe
ter som påverkar vattnet. Dagens övervak
ning är inte tillräcklig. 

För uppföljning av åtgärder mot över
gödning kan man använda växtplankton, 
bottenfauna och makrovegetation, samt 
närings och syreförhållandena i vatten
massan. I en del påverkade områden mäts 
redan några av dessa variabler, men inte i 
alla områden som visat sig ha problem med 
övergödning. Inte heller sker mätningar 
med den frekvens som krävs enligt de 
nya bedömningsgrunderna. Under de 
närmaste åren måste övervakningen därför 
kompletteras. 

För uppföljning av åtgärder mot belast
ning av metaller och miljögifter saknas 
idag en nationell strategi. De biologiska 
kvalitetsfaktorerna svarar främst på över
gödning och inte på förändringar i belast
ningen av förorenande ämnen. Istället kan 
det bli aktuellt med studier på halter av 

metaller och miljögifter i biologiskt mate
rial som exempelvis blötdjur (snäckor eller 
musslor) och fisk samt deras hälsotillstånd. 
Bedömningsgrunder behöver utvecklas för 
denna typ av studier. 

experter behövs
Under resans gång har behoven konkreti
serats i form av hur många mätningar som 
behövs för de olika kvalitetsfaktorerna, och 
vi har fått bättre kunskap om den rumsliga 
variationen i distriktet för ett antal variabler. 

Arbetet har varit trevande många gånger, 
med komplicerade frågeställningar som 
inte ens experter alltid haft svaret på. En 
viktig lärdom för liknande projekt är att 
forskare med specifika och statistiska 
kunskaper om kvalitetsfaktorerna behövs, 
och att arbetet är så pass krävande att det 
är svårt att lösa inom deras ordinarie verk
samhet, utan extra finansiering. 

Förhoppningsvis kan detta projekt göra 
att vi kommer några steg närmare vår vision 
att skapa samordnade och kostnadseffek
tiva övervakningsprogram i Bottenviken, 
och att alla data lagras och tillgängliggörs 
av nationella datavärdar. S


