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Nya bedömningsgrunder 
för Vattendirektivet

Mätdata i all ära, men utan ett begripligt sammanhang 

är de svåra att förstå. För att underlätta tolkningen har 

därför så kallade Bedömningsgrunder för miljökvalitet 

tagits fram. Det är ett klassificeringssystem avsett att bedö-

ma om uppmätta värden är låga eller höga. Ett sådant 

system har funnits i Sverige sedan 1999 för Kust och hav, 

men det behöver nu justeras för att passa med Vattendi-

rektivets krav.

Det finns ett antal väsentliga skärpningar i det nya systemet 
jämfört med de föregående bedömningsgrunderna. Dels 
betoningen på att referensvärdena ska motsvara ursprung-
liga nivåer, dvs. att mätdata ska jämföras med ett nära 
ostört tillstånd. Dels att kustområdet delas in i betydligt 
fler olika miljöer, s.k. områdestyper, beroende på att livsbe-
tingelserna varierar kraftigt med skillnader i bl.a. salthalt, 
vattenomsättning och bottenegenskaper.

Underlag för revidering
Ett antal expertgrupper har arbetat med att ta fram under-
lag för de nya bedömningsgrunderna. I detta ingår att för 
varje områdestyp längs den svenska kusten försöka ta fram 
referensförhållanden samt föreslå klassgränser för indel-
ning i Vattendirektivets fem ekologiska statusklasser. Se 
föregående artikel för förklaring av dessa begrepp.

Både referensvärden och klassgränser har varit svåra 
att sätta och kommer att vara avgörande för om åtgärder 
måste sättas in för att uppnå målet God status. Eftersom 
alla EU-länder samtidigt brottas med dessa problem finns 
det inte mycket internationell erfarenhet att stödja sig på, 
trots omfattande kontakter mellan europeiska forskare. En 
interkalibrering och revidering, både mellan de olika biolo-
giska kvalitetsparametrarna och mellan länder som delar 
samma områdestyper kommer att genomföras under 2005. 
Sverige kommer då att testa sin klassindelning i förhållande 
till bl.a. övriga Östersjöländers bedömningssystem.

Expertgruppernas arbete
I de följande avsnitten redovisas hur olika expertgrupper 
har arbetat med att utveckla Bedömningsgrunderna. Vilka 
dataunderlag man haft tillgång till, bakomliggande tankar 
för metodval, svårigheter man brottats med och hur långt 
man kommit. 

Det är viktigt att påpeka att de framtagna referensvär-
dena och klassgränserna fortfarande är preliminära.

Läs mer
 En handbok för arbetet med Vattendirektivet med bl.a. beskrivningar av 

Bedömningsgrunderna för kustvatten, håller på att arbetas fram av Natur-

vårdsverket. Handboken kommer att vara webbaserad och finnas på Vatten-

portalen www.vattenportalen.se
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Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Allmänna förhållanden

TEXT: ELISABETH SAHLSTEN, SMHI

Bakgrundsmaterialet utgjordes av datamaterial från 460 
stationer, där den största mängden kom från 1980 och 
framåt. Mängden historiska data från 1900 till 1970 är liten 
och av mycket varierande kvalitet. Då det gäller analysme-
todiken för t.ex. närsalter i havsvatten har stora förbätt-
ringar skett under de senaste decennierna, vilket gör att 
historiska data generellt har ett begränsat värde. 

Eftersom alla parametrarna uppvisar kraftiga årstidsva-
riationer bör man använda data från bestämda tider av året 
vid tillämpning av bedömningsgrunder för klassificering av 
ett vattenområde.

Syre i bottenvattnet
Syreförhållandena varierar ofta lokalt och med djupet och 
vanligen förekommer de lägsta värdena i de djupaste delarna 
av bassängen. Årsminimum brukar vanligen inträffa under 
sensommar och höst i kustnära områden. Typberoende 
klassindelning har inte tagits fram.

Det som är relevant för bottenfaunan är minimumvärde 
och syrebristens varaktighet i tiden. Den senare har inte 
tagits med i detta arbete, men önskemål finns att utveckla 
ett verktyg för att bedöma hur bottenfaunan påverkas bero-
ende på varaktighet av syrestressade perioder. 

Siktdjup – bra och enkel att mäta
Siktdjupet har en stark och tydlig koppling till ekolo-
gisk status, eftersom det indikerar graden av ljustillgång i 
vattenmassan. Ljuset styr djuputbredningen av makroal-
ger och ökande mängder näringsämnen medför en ökad 
produktion av växtplankton, vilket leder till ett minskande 
siktdjup. 

Parametern är mycket billig och enkel att mäta, med 
hjälp av s.k. Secchi-skiva. Siktdjupsdata bör dock tolkas 
med försiktighet i kustnära områden. Vid exempelvis 
åmynningar eller efter nederbördsrika perioder kan vattnet 
grumlas av upprört slam. Även utpräglade algblomningar 
bör undvikas vid mätningar.

Siktdjupsdata ska tas under sensommarperioden. För 
områdestyperna 10 och 11 fanns publicerade historiska 
data som användes för uppskattning av områdenas refe-
rensvärden. I övriga områden användes en metod liknande 
den som beskrivs i figur 25.

Halter av näringsämnen
Halterna av ammonium, nitrit och nitrat, samt fosfat utgör 
oorganisk näring som direkt kan utnyttjas av växtplankton 
för primärproduktion. Under vintern tillförs dessa närings-
ämnen till vattenmassan via mikrobiell nedbrytning, trans-
port från land och deponering från luften. Resultatet blir 
att den största poolen av oorganiska närsalter förekommer 
under vintern. Under tillväxtperioden sjunker halterna 
eftersom näringen tas upp och binds i biomassa. Vintervär-
den är således lämpligast att använda. 

Referensvärden och klassning av närsalter samt total-
mängder av fosfor och kväve arbetades fram ur vintervär-
den i ytvattnet (figur 25). 
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Exempel på klassindelning
Fosfat  i områdestyp 8

π Figur 25. Alla data för varje områdestyp och parameter sorterades 
i stigande storleksordning och delades in i fem klasser. Hög ekologisk 
status (referensvärdet) inkluderar 10% av de lägsta uppmätta värdena. 
Gränsen för dålig status sattes vid 2,5% av de högsta uppmätta värde-
na. Den återstående datamängden, alltså 87,5% fördelades jämnt på de 
tre återstående klasserna: God, Måttlig och Otillfredsställande. 
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Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Föroreningar

TEXT: ANDERS BIGNERT, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

En förteckning över 33 prioriterade miljöfarliga ämnen eller 
ämnesgrupper blev klar år 2001 efter gemensamt beslut i 
EU. Dessa ämnen har valts ut på grundval av riskanalys 
och bästa tillgängliga kunskap, och förteckningen ska ses 
över vart fjärde år. För dessa ämnen ska särskilda åtgärder 
snarast vidtas för att minska halterna i miljön till godkända, 
dock ännu ej beslutade, nivåer. 

Ej ursprungliga nivåer
Vattendirektivet föreslår gränsvärden för de olika miljö-
gifterna. Dessa bygger på laboratorietester där man tillsatt 
ämnet i vattnet och undersökt vid vilka koncentrationer 
man får effekter på olika testorganismer. 

Skillnaden gentemot referensvärdena som används för 
de andra bedömningsgrunderna är att dessa gränsvärden i 
princip inte behöver motsvara en ursprunglig ostörd nivå, 
utan istället anger den gräns under vilken substansen inte 
har någon påvisbar effekt. 

Vårt svenska miljömål: ”En giftfri miljö” anger att 
miljögifter ska vara nära naturliga bakgrundsvärden eller 
nära noll och är således strängare. Som ett delmål och för att 
kunna prioritera insatser för att minska utsläpp till miljön 
är EU-direktivets gränsvärden betydelsefulla. De har dess-
utom rent juridiskt en stor tyngd och medlemsländerna är i 
princip skyldiga att ta hänsyn till dessa gränsvärden.

Omräkning krävs
Enligt direktivet ska halterna av de prioriterade ämnena 
mätas i vatten. I synnerhet för fettlösliga ämnen är detta 
svårt eller omöjligt både kostnads- och kvalitetsmässigt. De 
flesta mätningar av miljögifter i marin miljö sker genom 
undersökningar av halter i djur, växter och sediment. 

Ett angreppssätt är därför att med kännedom om biokon-

centrationsfaktorer uppskatta vad en viss uppmätt koncen-
tration i biologiska prov eller i sediment kan motsvara för 
koncentration i vatten. Dessa beräkningar är dock behäfta-
de med stora osäkerheter. Trots alla svårigheter med beräk-
ningarna har de fördelen av att göra miljögiftshalter i olika 
matriser; vatten, sediment och biologiska prov (olika arter, 
olika vävnader), jämförbara med varandra. 

Gränsvärdet, eller den första klassgränsen, ska enligt 
direktivet sättas där ingen risk för skador vid långtidsexpo-
nering finns. Med hjälp av litteraturuppgifter och expert-
kunskap har omräkningsfaktorer börjat tas fram för varje 
ämne och varje undersökt art. Hänsyn har också tagits till 
kända skillnader i biokoncentration hos olika arter.

Dålig

Ekologisk status

Otillfredställande

Måttlig

God

Hög

Exempel på resultat:
Kadmiumnivåer 
i biologiska prov

π Figur 26. Kartan visar en sammanställning över kadmiumnivåerna 
i biologiska prov från olika platser i Sverige. Med de föreslagna klass-
gränserna hamnar nära 40% av alla proven i de två högsta koncentra-
tionsklasserna trots att nästan samtliga prover är från områden utan 
lokal påverkan.
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Biologiska kvalitetsfaktorer: Växtplankton

TEXT: SUSANNA HAJDU, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för växtplank-
ton har varit att bryta ny mark, eftersom endast klorofyll a 
tidigare ingått i Bedömningsgrunderna. Vattendirektivet 
anger att artsammansättning, förekomst och algmängd 
(biovolym och/eller klorofyll a) samt planktonblomningar 
skall ingå som kvalitetsfaktorer i en bedömning av vattnets 
ekologiska status. 

Trots att växtplankton har studerats under lång tid 
saknas data för många områden, och det har hittills inte 
gått att ta fram bedömningsgrunder varken för alla kvali-
tetsfaktorer eller områdestyper. 

Fokus på två
Eftersom vattenkvaliteten, särskilt i kustområden, i hög 
grad påverkas av skadliga algblomningar (av främmande 
eller giftproducerande arter) borde det vara av största vikt 
att utveckla bedömningsgrunder för dessa. För närvarande 
finns inte något verktyg för att göra en hållbar bedöm-
ning av naturliga – respektive ”eutrofieringsblomningars” 
intensitet och frekvens, men arbete pågår för att inkludera 
de problematiska arterna i bedömningsgrunderna. 

Tidigare studier visar att artsammansättningen förändras 
väsentligt först vid riktigt höga närsaltsnivåer. Artlistor 
som representerar klassen God status togs därför fram som 
ett första steg. 

Dataunderlaget för klorofyll a var ganska bra, eftersom 
länsstyrelser och kustvattenvårdsförbund har gjort regel-
bundna mätningar inom recipientprogrammen. Bedöm-
ningsgrunder kunde därför tas fram för nästan alla områ-
destyper. Klorfyll a är lätt och billigt att mäta, men endast 
ett grovt mått som inte ger kunskap om arter. Bedömningar 
grundade enbart på denna parameter kan därför ge en ofull-
ständig värdering av vattenkvaliteten. 

Mängden alger, biovolymen, är en bra parameter för 
kvantitativa bedömningsgrunder då den svarar snabbt och 
tydligt på ökad närsaltstillförsel och baseras på artanalys. 

Eftersom både klorfyll och biovoym visar stora variatio-
ner under året och eutrofieringen inte ger samma effekter 
under alla säsonger, bör bedömningsgrunder tas fram för 
olika tidsperioder. I Sverige fokuserades arbetet på sommar-
perioden, som är den mest stabila perioden av året.

För biovolymen har bedömningsgrunder kunnat 
bestämmas för nio områdestyper och för klorofyll a för 
nitton stycken. Förhoppningsvis kan preliminära bedöm-

På så vis kan man få fram en miljögiftshalt för varje 
undersökt art som motsvarar koncentrationen i vatten för 
klass 1, Hög ekologisk status. De övriga klassgränserna är 
svåra att definiera på ett ekotoxikologiskt relevant sätt. 
Temporärt har de i nedanstående exempel satts enligt en 
exponentiell skala. 

Ett exempel - kadmium
Kadmium är ett känt miljögift som finns med på listan 
över prioriterade ämnen. Det är ett grundämne som alltså 
förekommer naturligt, men numera i förhöjda och fortfa-
rande ökande koncentrationer eftersom det också sprids av 
människan i miljön. 

I tabellen har en första sammanställning gjorts för några 
djurgrupper där miljögiftshalter brukar mätas. Den första 
klassgränsen för respektive art motsvarar en halt i vattnet 
som inte ger några effekter. Värdena har tagits fram med 
hjälp av uppgifter från flera håll.

Ett välkänt faktum är att biotillgängligheten av kadmium 
ökar med sjunkande salthalt. Därför tar musslor i Västerha-
vet inte upp lika mycket kadmium som de i Östersjön, trots 
samma exponering. Just blåmusslor är så väl undersökta att 
man kan göra skillnad på de olika bestånden. När det gäller 

fisk finns inte lika mycket kunskap. Skillnaden i kadmiums 
biotillgänglighet kan säkert vara stor för både strömming 
och abborre, men ännu finns inte tillräckligt underlag för 
att avgöra hur stor skillnaden är.
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µg/g torrvikt
I II III IV V

Fisk <0,3 0,3-1,5 1,5-3,0 3-6 >6

Blåmussla, 
Östersjön 

<1,5 1,5-7,5 7,5-15 15-30 >30

Blåmussla, 
Västerhavet

<0,6 0,6-3,0 3,0-6 6-12 >12

Antal prov 
(procent) 

4 (9%) 9 (21%) 15 (34%) 7 (16%) 9 (20%)

Exempel på klassindelning: Kadmium i biologiska prov
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ningsgrunder utarbetas för ytterligare områden under 2005 
och även artsammansättningen vägas in.

Referensvärden och klassindelning
Eftersom varken historiska växtplanktondata eller opåver-
kade områden fanns tillgängliga, fick referensvärden tas 
fram genom kända samband mellan växtplanktons biovo-
lym, klorofyll a, siktdjup och näringsstatus tillsammans 
med expertbedömning. I norra Östersjön kunde siktdjup-
förändringar sedan 30-talet uppskattas utifrån historiska 
data och långtidsdata från två intensivstationer med olika 
näringstatus användas för beräkningarna.

Ekologiska statusklasser för både klorofyll a och 
bio–volym bestämdes med hjälp av tillgängliga data från 
intensivstationer med olika näringsstatus. En dubblering 
av värdena från klass till klass visade sig vara passande för 
sommarperioden. För att minska betydelsen av extrema år 
ska bedömningen av ett områdes vattenkvalitet alltid grun-
das på treårsmedelvärden. Enstaka provtagningsvärden bör 
inte användas.
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Exempel på resultat: Biovolym i områdestyp 14

π Figur 27. Långtidsdata över biovolymen från miljöövervakningstatio-
nen Askö B1 i områdestyp 14 visar att vattenkvaliteten i området har 
pendlat mellan god och måttlig status under de senaste 22 åren. Denna 
bedömning verkar vara rimlig för ett relativt opåverkad kustområde som 
präglas mest av öppna Östersjöns vattenkvalitet. 

Data visar också att man inte får bortse från vädrets betydelse för 
algernas utveckling. Somrarna var överlag kalla under 80-talet med lite 
växtplankton som följd, och varma med höga biomassor under många år 
på 90-talet.

π Kiselalgen Thalassiosira baltica
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TEXT: HANS CEDERWALL, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Enligt Vattendirektivet skall bedömningarna om botten-
faunans status precis som förut grunda sig på diversitet och 
individtäthet. Men istället för att mäta biomassa ska man 
jämföra andelen arter som är känsliga för, respektive tåliga 
mot föroreningar. 

Ett första steg i arbetet var därför att hitta ett system 
för att klassa bottendjurens känslighet för störning. I Norge 
hade man prövat att använda det s.k. Hurlberts diversitets-
index och detta testades också på svenska förhållanden. En 
stor fördel är att klassningen därmed blir objektiv.

En salthaltsstörd miljö
Data från sammanlagt 6500 stationer med drygt 16600 
bottenfaunaprov innehållande över 1200 arter eller djur-
grupper från 1920-talet och framåt fanns att tillgå. För att 
bestämma arternas känslighet för störning gjordes för varje 
geografiskt område beräkningar med ovanstående index. 

För Västerhavet visade sig beräkningen överensstämma 
väl med tidigare erfarenhet. I Östersjön fungerade det däre-
mot inte alls. Erkänt föroreningskänsliga arter som vitmär-
lan värderades exempelvis som tåligare än de motstånds-
kraftiga fjädermygglarverna. Anledningen är sannolikt att 
artdiversiteten är ett dåligt mått på störning i Östersjöns 

bräckta vatten. I princip kan man säga att hela Östersjön 
är en störd miljö – salthaltsstörd. Såväl marina arter som 
limniska lever här under ständig salthaltsstress. Vid studier 
av störningsgradienter i Östersjön är antalet arter också 
ungefär detsamma nära utsläppspunkten som längre ut i 
recipienten, till skillnad från vad som är fallet i rent marina 
miljöer. 

Eftersom uppdraget krävde ett likartat bedömningssys-
tem för hela kuststräckan, fick Östersjöarternas känslighet 
klassas utifrån litteraturuppgifter och experterfarenhet. 
Arterna indelades i fyra klasser och tilldelades känslighets-
värden motsvarande värdena erhållna för Västerhavet, där 
ett lågt värde indikerar hög tolerans. 

Nytt miljökvalitetsindex konstruerades
Därefter konstruerades ett nytt miljökvalitetsindex – BQI, 
där all information om bottenfaunaprovet samlas till en lätt-
hanterlig form. Indexet bygger på det totala antalet funna 
arter, deras repektive känslighetsvärden samt individtäthe-
ten. På grund av skillnader i bottenfaunans sammansätt-
ning i olika djupområden delades datamaterialet också 
upp i två djupzoner: 5–20 m och djupare än 20 m. Därefter 
hanterades data enligt beskrivningen i figur 28.

 Biologiska kvalitetsfaktorer: Bottenfauna
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Exempel på klassindelning: 
Bottenfauna i områdestyp 9

Otillfredställande

π  Figur 28. BQI-värdet beräknades för alla stationsbesök i databasen 
och ett histogram gjordes för varje områdestyp. Det högsta BQI-värde 
som uppmätts i området valdes till referensvärde. EQR –värdet kunde 
sedan beräknas för varje stationsbesök genom att dividera besökets BQI 
med områdestypens referensvärde. Baserat på detta gjordes en prelimi-
när klassindelning inom varje område. Förhoppningen är att framöver få 
möjlighet att göra en mer ekologiskt bestämd klassindelning.

π  Många arter ur gruppen Oligochaeta är mycket tåliga mot eutrofie-
ring och belastning av organiskt material.
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TEXT: LENA KAUTSKY, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Denna bedömningsgrund fokuserar på förändringar i 
bottenvegetationens djuputbredning. Det gör att den klart 
kan kopplas till tillförsel av näringsämnen till kustvatt-
net. Övergödningen ger grumligt vatten vilket minskar 
ljustillgången för fastsittande växter och ökar påväxten av 
fintrådiga alger. Båda påverkar växternas djuputbredning. 
Andra mänskligt orsakade störningar, såsom fartygstrafik 
och utsläpp av gifter, fångas inte självklart upp med denna 
parameter. 

Hur var det på 1940-talet?
Vi har alldeles för få historiska data för att med säkerhet 
kunna känna till referensförhållandena, dvs. den opåver-
kade vegetationens djuputbredning. Vi har utgått från hur 
förhållandena antas ha varit på 1940-talet. Det finns bara 
två bra dataset som är från denna tid eller något äldre. Det 

ena från Gullmarsfjorden på västkusten och det andra från 
Öregrund, dvs. områdestyp 16. I övrigt har information fått 
sammanställas från så opåverkade miljöer som möjligt, och 
i vissa fall har expertbedömningar gjorts utifrån sambandet 
mellan en arts djuputbredning och siktdjupet.

Fleråriga nyckelarter har valts ut
I varje områdestyp har vi valt ut ett antal indikatorarter. 
De är fleråriga och vanligt förekommande och lätta att 
känna igen, samt betydelsefulla för ekosystemets struk-
tur och funktion. Tillsammans förväntas dessa arter ge en 
helhetsbild av bottenvegetationens ekologiska status (se 
figur 29a). 

Därefter har en indelning i fem klasser gjorts för i vilka 
djupintervall de förväntas förekomma vid ökande påverkan 
för respektive art och områdestyp. För ett par områdestyper 
finns inte tillräcklig information och referensvärden saknas 
därför.

 Biologiska kvalitetsfaktorer: Bottenvegetation
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√  Figur 29. 

a) Utvalda indikatorarter, referensvärden och klassgränser i 
en områdestyp.

b) här ges ett exempel på hur den ekologiska statusen (EQR-
värdet) beräknas utifrån djuputbredningsdata från fem 
undersökta profiler i området. Resultatet blev bedömningen 
God status vilket verkar troligt för det relativt ostörda områ-
det innanför Askö i Sörmlands skärgård. 

(Data från det nationella miljöövervakningsprogrammet,  
H. Kautsky)
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Kriterier för profiler

För att kunna göra en samlad bedömning av ett område 
bör djuputbredningen för de aktuella arterna bestämmas 
för mellan fem och tio profiler. Viktiga kriterier som varje 
profil måste uppfylla är: 
® att salthalten ligger inom angivet intervall för den aktu-

ella områdestypen.
® att vågexponeringen är måttlig (av skilda anledningar är 

både mycket skyddade och extremt exponerade lokaler 
inte lämpliga att använda). 

® att profilen huvudsakligen består av hårdbotten. Dvs. 
djuputbredningen av en algart får inte begränsas av till-
gången på rätt typ av botten.

® att profilens djup är större än det maximala djupet för de 
ingående arterna vid referensförhållanden. Dvs. ljuset 
måste vara den faktor som begränsar artens utbredning. 
Alternativt kan det räcka med ett djup som överstiger 
gränsen mellan god och måttlig status, då denna gräns 
avgör om åtgärder måsta sättas in.

Bedömning av grunda områden 

Grunda, vegetationsklädda, mjuka bottnar är i många 
fall skyddsvärda lek- och uppväxtområden för fisk. För att 
kunna bedöma den ekologiska statusen i dessa områden, 
där ljuset inte är begränsande, kan istället ett EQR-värde 
baserat på en indelning av arter i två funktionella grupper 
konstrueras. 

Till Grupp I hör rotade vattenväxter med långsam till-
växt, som havsnajas, ålgräs och olika kransalgsarter. Grupp 
II består av snabbväxande vattenväxter, ofta med finförgre-
nade blad. Exempelvis olika slingor (Myriophyllum-arter) 
och hornsärv (Ceratophyllum demersum), tillsammans med 
kortlivade snabbväxande fintrådiga alger som grönslick 
(Cladophora glomerata) och tarmalger (Enteromorpha-arter. 
Bedömningen av ekologisk status görs även här i fem klas-
ser utgående från proportionen mellan Grupp I- och Grupp 
II-arternas täckningsgrad.

π  Bedömningsgrunderna för bottenvegetation fokuserar på djuputbredningen hos ett antal utvalda indikatorarter som är betydelsefulla för ekosyste-
mets struktur och funktion i området.
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