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Utvärderingar av miljötillståndet i våra kust- och havsmiljöer visar att ekosystemet är 
kraftigt påverkat av människan (Bernes 2005). Det fi nns idag en tydlig politisk vilja att 
prioritera åtgärder för att förbättra kunskapen om och miljötillståndet i kust- och havsmiljön. 
Genom Sveriges aktionsplan för havsmiljön vill man förbättra miljön i Östersjön och 
Naturvårdsverket delar ut medel till åtgärder. Även nationella och regionala miljökvalitetsmål 
och delmål samt den nya vattenförvaltningen innebär en ambitionshöjning för arbetet 
med kustvattenmiljöer i Sverige. För att svara upp mot de ökade kraven på bedömning 
av ekologisk status och uppföljning av miljömålen krävs en översyn av nuvarande 
miljöövervakning och en samordning av resurser och strategier. 

Projektet ”Design av samordnat miljöövervakningsprogram för kustvatten i 
Bottenviksdistriktet” startade hösten 2005. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna 
i Västerbottens och Norrbottens län och Umeå Marina Forskningscentrum. Projektet är 
fi nansierat av Naturvårdsverket med medel för utvecklingsprojekt inom den regionala 
miljöövervakningen, av Vattenmyndigheten i Bottenviken, samt av länsstyrelserna i 
Västerbottens och Norrbottens län. 

En arbetsrapport presenterades i april 2006, följande rapport redovisar verksamheten 
som bedrivits inom ramen för projektet under år 2006 (Överenskommelse Nr 218 0640 
mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och Naturvårdsverket) och utgör således slutprodukten 
för miljöövervakningsstrategin för kontrollerande övervakning i Bottenvikens kustvatten. 
Projektet fortsätter under 2007 med att utveckla strategin till att även omfatta Bottenhavets 
kustvatten och riktlinjer för operativ övervakning. 

Johan Wikner vid Umeå Marina Forskningscentrum har sammanställt rapporten i samarbete 
med en expertgrupp och Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. 

Vi vill tacka samtliga som deltagit vid träffar och lämnat synpunkter under arbetets gång 
och vi hoppas på ett fortsatt givande samarbete. Ett extra stort tack riktas till projektets 
expertgrupp som på ideell basis deltagit med sin expertis. 

Anneli Sedin 
Länsstyrelsen i Västerbotten

Gunilla Forsgren Johansson
Länsstyrelsen i Västerbotten

Malin Kronholm 
Länsstyrelsen i Norrbotten

Johan Wikner
Umeå Marina Forskningscentrum
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1. INLEDNING
Syfet med projektet är att ta fram ett förslag på ett 
samordnat övervakningsprogram i Botten- viksdi-
striktets kustvatten. De regelbundna undersökning-
ar av kustvatten som föreslås i rapporten, skall bi-
dra till kunskapsunderlaget för Sveriges nationella 
miljömålsarbete, Europeiska Unionens Vattendirek-
tiv samt Natura 2000 direktivet. Samordningen av 
mätinsats görs för att skapa en bra tvärvetenskaplig 
grund för analyser liksom bra ekonomi. Projek-
tet förväntas dessutom öka dialogen och samver-
kan inom distriktet i den nya vattenförvaltningens 
anda. 

Fokus i denna rapport ligger på strategin för den 
kontrollerande övervakningen. Under 2007/2008 
kommer den operativa övervakningen att diskute-
ras närmare. 

Följande redovisning av analyser och ställnings-
taganden som ligger till grund för programförslaget 
gäller främst hydrografi ska, -kemiska och biolo-
giska kvalitetsfaktorer i vattenmassan, mjukbot-
tenfauna, kustfi skbestånd och miljögifter i fi sk. 
Urvalet av kvalitetsfaktorer har baserats på kraven 

enligt vattendirektivet, med tillägg av ytterligare 
kvalitetsfaktorer valda av länsstyrelserna i samråd 
med Umeå Marina Forskningscentrum. 

Brist på färdigutvecklade mätprogram och be-
dömningsgrunder i Svenskt Natura 2000 arbete har 
begränsat möjligheterna till samordning med detta 
direktiv under projektet. Likaså har avsaknaden 
av metoder att övervaka makrofyter i Bottenvi-
ken förhindrat utarbetande av ett mätprogram för 
dessa. Program för makrovegetationsövervakning 
kommer istället att arbetas fram i ett särskilt ut-
vecklingsprojekt (dnr. 721-1604-07 Mm). På grund 
av bristen på nationella ställningstaganden för un-
dersökningsmetoder och bedömningsgrunder för 
morfologiska förhållanden har vi undantagit mor-
fologiska kvalitetsfaktorer i strategin. Projektet har 
också behandlat datafl ödesfrågan i distriktet. I pro-
jektets arbetsrapport i april 2006 belystes kortfattat 
de huvudsakliga bristerna som fi nns i datafl ödet för 
miljöövervakningsdata från kust och hav. I denna 
rapport föreslås åtgärder för ett bättre datavärdskap 
och datafl öde för kustvattendata i distriktet.
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Förslag på ett samordnat miljöövervakningsprogram 
i Bottenvikens distrikt redovisas översiktligt i tabell 
1a och 1b. Förslaget behandlar den kontrollerande 
övervakningen enligt ramdirektivet för vatten (Eu-
ropaparlamentet och rådets direktiv 2000/60EG). 
Samordningen syftar till att kunna tillgodose natio-
nella miljömålsrapporteringar och vattendirektivets 
rapporteringskrav med samma mätprogram.  Det 
förutsätts att trendstationer i kustvatten fi nns i varje 
vattendistrikt. Vattentyp, huvudmynningsområde 
(HMYO) och vattenförekomst har utgjort rumsliga 
enheter som skall övervakas. Som precisionskrav 
för mätkvalitet har antagits att kunna upptäcka en 
skillnad på 2+ % mellan ett tillståndsvärde och 
klassgräns enligt bedömningsgrunderna. I prakti-
ken har dock detta inte kunnat uppfyllas för samt-
liga ingående variabler. 

Kostnaden för ett års mätningar enligt föreslagen 
design i Bottenvikens vattendistrikt beräknas till 
2 420 000  kr per år. Miljögifter står för 480 000 
kr, mjukbottenfauna för 600 000 kr, kustbestånd för 
440 000 kr och vattenmassa för 900 000 kr. Kostna-
der för dagens trendstationer inom vattenmassans 
övervakningsprogram ingår inte i dessa beräkning-
ar. Detta program kostar idgag uppskattningsvis 2 
miljoner.

Den vetenskapliga grunden för förslaget redovi-
sas i denna rapport. En blandning av stratifi ering 
och slumpning av mätningar över det område som 
skall övervakas har visats vara den mest kostnads-
effektiva strategin med god mätprecision. Den har 
tillämpats för vattenmassans variabler där provtag-
ning kan ske över större delen av alla vattenföre-
komster i en vattentyp. För delprogrammen mil-
jögifter i fi sk, mjukbottenfauna och kustfi sk gör 
kravet på lämpliga habitat för provtagning att av-
vikelser från strategin blir nödvändiga. Slumpning 
vid första provtagningstillfälle och återbesök har 
här istället tillämpats.

Dimensionering av vattenmassans variabler ba-
seras på en mätning av olika variablers variation 
inom Bottenvikens inre kustvatten. En erfarenhets-
baserad modifi ering av beräknad provtagningsdi-
mensionering har sedan gjorts, baserat på praktisk 
genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Behovet 
av mätningar för vattenmassans variabler varierar 
relativt mycket, men har harmoniserats till mellan 
48 och 96 mätningar per vattentyp under 3 år för 
inre kustvatten. För yttre kustvatten har antagits att 
variationen är hälften av den i inre. Programmets 
upplägg ger möjlighet till bättre skattning av mätin-

sats vartefter mätdata insamlas.
Mjukbottenfauna behåller befi ntligt trendpro-

gram då återkommande slumpning av stationer 
skulle kräva upprättande av nya lämpliga lokaler, 
vilket är kostsamt. Nuvarande stationsområden be-
döms tillräckligt väl utgöra underlag för klassning 
av de inre vattentyperna i distriktet. Enskilda vat-
tenförekomster klassas genom extrapolering från 
närmaste områden med mätdata och liknande bot-
tenmiljö. En liknande bedömning och strategi har 
valts för övervakning av kustfi skbestånd.

I projektet har miljögifter behandlats som en 
grupp utan åtskillnad av prioriterade ämnen och an-
dra förorenande ämnen. Miljögifter som mäts i fi sk 
bedöms kunna mätas på stationer med maximalt 75 
km avstånd mellan varandra. Tillståndsbedömning 
görs för en hel vattentyp utifrån dessa mätningar 
genom inter- och extrapolering av erhållna mätvär-
den. 

Programförslag har inte kunnat göras för vatten-
växter eftersom metod och bedömningsgrunder för 
detta inte är tillämpbara i Bottenviken. Detta pågår 
istället i ett separat projekt med Gävleborgs län som 
ansvarig. Morfologi har heller inte utretts i denna 
undersökning.

Ämnesexperterna har gett förslag på design av 
program för bottenfauna, fi skbestånd och miljögif-
ter omfattande hela distriktet, och samtliga fyra vat-
tentyper. För pelagialvariabler har vi inom projektet 
gjort en särskild utredning av den rumsliga varia-
tionen som endast omfattar vattentypen Bottenvi-
kens inre kustvatten. Upplägg av pelagialt program 
i Bottenvikens yttre kustvatten samt i Kvarkens inre 
och yttre kustvatten har gjorts genom expertbedöm-
ning utifrån erfarenheterna från Bottenvikens inre 
kustvatten.

2. SAMMANFATTNING AV PROGRAMFÖRSLAG



10

K
us

tv
at

te
nt

yp
K

va
lit

et
sf

ak
to

r
St

ra
ti
fi e

ri
ng

Sl
um

pn
in

g
M

ät
ni

ng
ar

 
pe

r 
st

at
io

n
St

at
io

ne
r 

pe
r 

vf
k

A
nt

al
 v

fk
 

so
m

 m
ät

s 
pe

r 
H

M
YO

H
M

YO
 p

er
 v

at
te

nt
yp

A
nt

al
 

m
ät

år

To
ta

lt
 

an
ta

l 
m

ät
ni

ng
ar

Bo
tt

en
vi

ke
ns

In
re

 k
us

tv
at

te
n 

K
lo

ro
fy

ll-
a

4 
H

M
YO

 
In

om
 H

M
YO

 v
id

 
va

rj
e 

pr
ov

ta
gn

in
g

1
2

2
4

3
48

”
V

äx
tp

la
nk

to
n 

bi
om

as
sa

”
B

ak
te

ri
ep

la
nk

to
n 

bi
om

as
sa

4 
H

M
YO

 
In

om
 H

M
YO

 v
id

 
va

rj
e 

pr
ov

ta
gn

in
g

2
1

2
4

3
48

”
B

ak
te

ri
ep

la
nk

to
n-

 
ti

llv
äx

t
2

96

”
Te

m
pe

ra
tu

r
4 

H
M

YO
 

In
om

 H
M

YO
 v

id
 

va
rj

e 
pr

ov
ta

gn
in

g
11

2
2

4
3

48

”
Sy

re
sä

tt
ni

ng
4 

H
M

YO
 

In
om

 H
M

YO
 v

id
 

va
rj

e 
pr

ov
ta

gn
in

g
1

2
2

4
3

48

”
Sa

lt
ha

lt
4 

H
M

YO
 

In
om

 H
M

YO
 v

id
 

va
rj

e 
pr

ov
ta

gn
in

g
11

2
2

4
3

48

”
N

är
in

gs
st

at
us

 fo
sf

at
4 

H
M

YO
 

In
om

 H
M

YO
 v

id
 

va
rj

e 
pr

ov
ta

gn
in

g
2

2
2

4
3

96

N
är

in
gs

st
at

us
 ö

vr
ig

a 
1

48

Bo
tt

en
vi

ke
ns

yt
tr

e 
ku

st
va

tt
en

 

K
lo

ro
fy

ll-
a

In
ge

n
In

om
 v

at
te

nt
yp

1
6

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

3
18

2

V
äx

tp
la

nk
to

n 
bi

om
as

sa

”

B
ak

te
ri

ep
la

nk
to

n 
bi

om
as

sa
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
2

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

36
2

B
ak

te
ri

ep
la

nk
to

n-
 

ti
llv

äx
t

”
Te

m
pe

ra
tu

r
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
11

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18
2

”
Sy

re
sä

tt
ni

ng
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
1

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18
2

”
Sa

lt
ha

lt
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
11

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18
2

”
N

är
in

gs
st

at
us

 fo
sf

at
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
2

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

36
2

N
är

in
gs

st
at

us
 ö

vr
ig

a 

Ta
be

ll 
1a

. P
ro

vt
ag

ni
ng

sp
ro

gr
am

 fö
r k

on
tro

lle
ra

nd
e 

öv
er

va
kn

in
g 

av
 p

el
ag

is
ka

 v
ar

ia
bl

er
. V

at
te

nt
yp

, h
uv

ud
m

yn
ni

ng
so

m
rå

de
 (H

M
YO

) o
ch

 v
at

te
nf

ör
ek

om
st

er
 e

nl
ig

t 
na

tio
ne

ll 
in

de
ln

in
g 

av
 S

M
H

I a
ng

es
 so

m
 ru

m
sl

ig
a 

ob
je

kt
. A

np
as

sn
in

ga
r f

ör
 a

nd
ra

 v
at

te
nt

yp
er

 ä
n 

Bo
tte

nv
ik

en
s i

nr
e 

ku
st

va
tte

n 
ha

r g
jo

rt
s e

fte
r a

nt
ag

en
 v

ar
ia

tio
n 

oc
h 

an
ta

l v
at

te
nf

ör
ek

om
st

er
 o

ch
 H

M
YO

. 



11

1 
En

 p
ro

fi l
 m

ed
 m

ät
ni

ng
ar

 fr
ån

 y
ta

n 
til

l 2
 m

 fr
ån

 b
ot

te
n.

2 
Ba

se
ra

s p
å 

an
ta

ga
nd

et
 a

tt 
va

ri
an

se
n 

i d
en

 y
ttr

e 
ty

pe
n 

är
 h

äl
fte

n 
av

 d
en

 i 
in

re
. A

nt
al

 m
ät

ni
ng

ar
 b

lir
 d

å 
¼

 a
v 

de
n 

in
re

 v
at

te
nt

yp
en

 g
en

om
 e

tt 
kv

ad
ra

tro
ts

 b
er

oe
nd

e 
m

el
la

n 
va

ri
at

io
n 

oc
h 

an
ta

l m
ät

ni
ng

ar
 so

m
 b

eh
öv

s
3 
In

de
ln

in
g 

i H
M

YO
 o

ch
 sl

um
pn

in
g 

av
 v

fk
 in

om
 d

es
sa

 ä
r i

nt
e 

re
le

va
nt

 fö
r K

va
rk

en
s i

nr
e 

ku
st

va
tte

n 
p.

g.
a.

 få
 v

at
te

nf
ör

ek
om

st
er

 (8
 st

.).
 S

lu
m

pn
in

g 
av

 st
at

io
ne

r 
sk

ed
de

 så
le

de
s i

no
m

 sa
m

tli
ga

 v
at

te
nf

ör
ek

om
st

er
. A

nt
al

 m
ät

ni
ng

ar
/v

fk
 b

as
er

as
 p

å 
at

t s
tö

rs
t v

ar
ia

tio
n 

up
pt

äc
kt

s m
el

la
n 

oc
h 

in
om

 st
at

io
ne

r, 
vi

lk
et

 g
er

 a
nt

ag
an

de
t a

tt 
sa

m
m

a 
an

ta
l m

ät
ni

ng
ar

 b
eh

öv
s i

 K
va

rk
en

s i
nr

e 
ku

st
va

tte
nt

yp
 so

m
 i 

Bo
tte

nv
ik

en
s i

nr
e 

ku
st

va
tte

nt
yp

 tr
ot

s a
tt 

om
rå

de
t g

eo
gr

afi
 sk

t ä
r m

yc
ke

t m
in

dr
e.

  

K
va

rk
en

s
In

re
 k

us
tv

at
te

n 
 

K
lo

ro
fy

ll-
a

8 
vf

k3
In

om
 

va
tt

en
fö

re
ko

m
st

1
2

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

3
48

”
V

äx
tp

la
nk

to
n 

bi
om

as
sa

”
B

ak
te

ri
ep

la
nk

to
n 

bi
om

as
sa

8 
vf

k3
In

om
 

va
tt

en
fö

re
ko

m
st

1
2

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

3
48

”
B

ak
te

ri
ep

la
nk

to
n-

 
ti

llv
äx

t

”
Te

m
pe

ra
tu

r
8 

vf
k3

In
om

 
va

tt
en

fö
re

ko
m

st
11

2
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

48

”
Sy

re
sä

tt
ni

ng
8 

vf
k3

In
om

 
va

tt
en

fö
re

ko
m

st
1

2
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

48

”
Sa

lt
ha

lt
8 

vf
k3

In
om

 
va

tt
en

fö
re

ko
m

st
11

2
3

48

”
N

är
in

gs
st

at
us

 fo
sf

at
8 

vf
k3

In
om

 
va

tt
en

fö
re

ko
m

st
1

2
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

48

”
N

är
in

gs
st

at
us

 ö
vr

ig
a 

K
va

rk
en

s 
yt

tr
e 

ku
st

va
tt

en

K
lo

ro
fy

ll-
a

In
ge

n
In

om
 v

at
te

nt
yp

1
6

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

3
18

V
äx

tp
la

nk
to

n 
bi

om
as

sa

”

B
ak

te
ri

ep
la

nk
to

n 
bi

om
as

sa
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
2

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

36
B

ak
te

ri
ep

la
nk

to
n-

 
ti

llv
äx

t

”
Te

m
pe

ra
tu

r
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
11

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18

”
Sy

re
sä

tt
ni

ng
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
1

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18

”
Sa

lt
ha

lt
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
11

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

18

”
N

är
in

gs
st

at
us

 fo
sf

at
In

ge
n

In
om

 v
at

te
nt

yp
2

6
Ej

 t
ill

äm
pb

ar
t

Ej
 t

ill
äm

pb
ar

t
3

36
N

är
in

gs
st

at
us

 ö
vr

ig
a 



12

1 Områden med bottenfauna ligger i eller strax utanför Bottenvikens yttre kustvattentyp och kan antas 
bedöma status i denna.
2 I projektet har övervakning av miljögifter behandlats som en grupp utan åtskillnad av prioriterade och 
andra förorenande ämnen. Matris = fi sk

Kustvattentyp Kvalitetsfaktor Stratifi ering Slumpning Mätningar 
per station

Mätår
(år)

Totalt antal 
mätningar

Bottenvikens
Inre kustvatten Mjukbottenfauna 2 områden 

Stationer slumpas 
första gången för att 
sedan återbesökas

1 3

120 (20 
stationer per 

område)

Bottenvikens
Yttre kustvatten Mjukbottenfauna 3 områden1

90 (10 
stationer per 

område)

Kvarkens
Inre kustvatten  Mjukbottenfauna 1 område

Stationer slumpas 
första gången för att 
sedan återbesökas

1 3

60 (20 
stationer per 

område)

Kvarkens
Yttre kustvatten Mjukbottenfauna 2 områden 

60 (10 
stationer per 

område)

Bottenvikens 
Inre kustvatten Fisk 2 områden.

Djupstratifi ering 
inom område

Stationer slumpas 
vid första 

provtagning, inom 
djupstrata, sedan 

återbesök.

1 1

90 (45 nät 
per område)

Bottenvikens
Yttre kustvatten Fisk 0 områden 0

Kvarkens inre 
kustvatten Fisk

1 område
Djupstratifi ering 

inom område
Stationer slumpas 

vid första 
provtagning, inom 
djupstrata, sedan 

återbesök

1 1 45

Kvarkens yttre 
kustvatten Fisk

1 område
Djupstratifi ering 

inom område
1 1 45

Bottenvikens 
Inre kustvatten Miljögifter2 4 områden 

Nya stationer 
stratifi eras och 

slumpas, återbesöks. 
Maximalt 75 km 
avstånd. Poolning 

av prover kan 
förekomma.

1

1

8 (abborre 
och 

strömming)

Bottenvikens 
Yttre kustvatten Miljögifter2 1 område 

(strömming) 12 12 
(strömming)

Kvarkens 
Inre kustvatten Miljögifter2 1 område

Nya stationer 
stratifi eras och 

slumpas, återbesöks. 
Maximalt 75 km 
avstånd. Poolning 

av prover kan 
förekomma.

1

1

2 (abborre 
och 

strömming)

Kvarkens 
Yttre kustvatten Miljögifter2 1 område 

(abborre) 12 12 (abborre)

Tabell 1b. Provtagningsprogram för kontrollerande övervakning av mjukbottenfauna, fi skbestånd och 
miljögifter i fi sk. Provtagningsområde med en eller ett kluster av stationer anges som rumsligt objekt. 
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Utvecklingsarbetet har varit inriktat på kontrolle-
rande övervakning. Flera principer för strategi och 
dimensionering kan dock tillämpas på vattenföre-
komstskala för operativ och undersökande över-
vakning. Ytterligare resurser behövs dock för att 
ta fram mer precisa direktiv för de senare övervak-
ningstyperna.

3.1 Styrande direktiv och 
kvalitetskrav

3.1.1 Rumslig enhet
Enligt vattendirektivet skall tillståndsklassning vid 
kontrollerande övervakning kunna göras för ett 
avrinningsområde inom en vattentyp (Vattendirek-
tivet, Bilaga V, p. 1.3.1). I denna studie antas att 
även inre kustvatten kan påverkas av angränsande 
huvudavrinningsområde. 

Planläggningen av det samordnade kustöver-
vakningsprogrammet förbereder därför att rappor-
tering av huvudmynningsområden inom vattentyp 
skall kunna göras. Vattenförekomster i vattentypen 
”Bottenvikens inre kustvatten” grupperas därför 
genom expertbedömning av påverkansområde från 
ett huvudavrinningsområde i huvudmynnings-
områden (HMYO). För detaljerad beskrivning av 
tillvägagångssätt hur HMYO tagits fram, se Wik-
ner och Huseby 2007 (bilaga2). Revidering av hur 
vattenförekomster grupperas kan vid behov utföras 
när tillräckligt med data insamlats för vattentypen 
(Wikner och Huseby 2007). Detta förutsätter att 
mätningar slumpas ut vid varje mättillfälle i till-
räcklig omfattning. 

Direktivet tolkas så att en skattning av tillstånds-
klass för ett huvudmynningsområde eller en vat-
tentyp kan göras genom klassning (mätning) av ett 
urval av vattenförekomster. Vattenförekomster som 
inte mäts inom en förvaltningsperiod antas därför 
ligga inom konfi densintervallet för den skattade po-
pulationen. 

Samtidigt konstateras att kommande svenska 
bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårds-
verket, http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-
meny/Aktuellt/Remisser/Aldre-remisser/Handbok-
och-foreskrifter-for-miljokvalitetsnormer-for-yt-
vatten/) inte utvecklar referensvärden för alla vat-
tenförekomster. I praktiken kan därför standardise-
rad bedömning (Ekologiskt kvalitetsindex, EQI) i 
de fl esta fall endast göras på den rumsliga skalan 

”vattentyp”. Undantag är när vattenförekomster 
faktiskt ligger till grund för referensberäkningen. 
Utgångspunkten för arbetet i denna rapport har va-
rit att enskilda vattenförekomster kan avvika från 
vattentypens referensvärde, men antas vid 95 mät-
ningar av 100 att ligga inom konfi densintervallet 
för vattentypen. Klassning av ej direkt mätta vat-
tenförekomster baseras på antagandet att de hör 
till samma population av objekt inom en vattentyp. 
En förfi nad klassning kan utarbetas vartefter ökad 
kunskap om variationer inom vattentyper och för 
enskilda vattenförekomster insamlas.

3.1.2 Precision hos tillståndsvärde
Medelvärden och konfi densintervall för ett huvud-
mynningsområde skall jämföras med vattentypens 
klassgränser vid en bedömning av miljöstatus. Att 
också innefatta konfi densintervallet vid utvärde-
ring av mätningar har bedömts viktigt för att kunna 
värdera klassningens tillförlitlighet. Vid dimensio-
nering av kvalitetsfaktorer bör därför en tillräcklig 
stationstäckning skapas för varje huvudmynnings-
område så att önskat konfi densintervall (precision) 
uppnås. Om inte önskad precision kan uppnås av 
ekonomiska skäl redovisas uppnådd precision. 

Det konstateras att tydliga kvalitetskrav på till-
ståndsvärdets precision inte fi nns i EU:s Vatten-
direktiv, nationella eller regionala styrdokument. 
Vattendirektivet anger att övervakningsfrekvens 
mäts så att godtagbar konfi densnivå och noggrann-
het uppnås (Vattendirektivet, Bilaga V, p. 1.3.4). I 
avsaknad av tydligt direktiv om vad ”godtagbar” 
innebär har inom projektet generellt antagits att 
ett tillståndsvärde som ligger 20 % från klassgräns 
skall kunna upptäckas med 80 % sannolikhet (en-
kelsidigt test, fi gur 1). Med andra ord skall ett till-
ståndsvärdes 95 % -iga konfi densintervall vara ±20 
% av värdet. 

Detta bygger på en erfarenhetsbaserad bedöm-
ning och kriteriet att hela konfi densintervallet för 
ett tillståndsvärde bör ligga väl inom en klassgräns 
för att tillåta en entydig bedömning. 

Bottenfauna skiljer sig något vad gäller norm för 
konfi densintervall (eg. 80 % -igt). 

Konfi densintervallet används för att avgöra om 
tillståndsvärdet för ett undersökt objekt är skilt från 
klassgräns. Så är fallet om konfi densintervallet inte 
tangerar klassgränsen. Konfi densintervallets stor-
lek kan vid behov minskas genom att utöka antalet 
mätningar för att få en säkrare tillståndsbedömning. 

3. UTVECKLING AV SAMORDNAT KUSTÖVER-
VAKNINGSPROGRAM
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Detta innebär en större kostnad för mätinsats som 
får balanseras mot kostnaden att vidta åtgärder. En 
självreglerande ekonomisk styrning av resursför-
delning på övervakning av tillstånd och åtgärder 
mot störning uppnås härmed. 

Där konfi densintervallet för ett tillståndsvärde 
inte ligger helt inom ett klassområde måste andra 
överväganden göras om i vilken statusklass vat-
tenförekomsten skall ligga. Från miljöns och för-
siktighetsprincipens synpunkt förordas att en s.k. 
”mot-störning-säker” (fail-safe) strategi används 
(Jacobsen 2007). Den innebär att man utgår från 
att miljötillståndet är dåligt (nollhypotes), och mot-
satsen skall bevisas. Det vill säga konfi densinter-
vallets gräns skall ligga under klassgränsen mellan 
god- och måttlig status för att tillståndet skall få 
klassas som god status. Konsultera Jacobsen (2007) 
för djupare motivering av valet. 

Kontrollerande övervakning dimensioneras där-
med inte för att med statistisk säkerhet kunna skilja 
en vattenförekomst från en annan eller få tidsserier 
med god styrka. För det första kräver inte Vatten-
direktivet detta. För det andra bedöms resurserna 
som skulle krävas för att kunna skilja samtliga vat-
tenförekomster från varandra med tillräcklig styrka, 
eller få tillräckligt starka tidsserier, för omfattande. 
Tidsserier för trendanalys mäts inom den nationella 

och regionala miljöövervakningen på utvalda vat-
tenförekomster.

3.1.3 Mätfrekvens
I Vattendirektivet (Bilaga V, p. 1.3.4) anges riktlin-
jer för minsta provtagningsfrekvens för kontrolle-
rande övervakning avseende olika hydrografi ska, 
kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer.  Närsalter 
och växtplankton föreslås i denna rapport få en läg-
re mätfrekvens än i riktlinjerna (3 resp. 6 månader), 
främst p. g. a. av ekonomiska skäl. Är precisionen 
vid utvärdering för låg kan ökad inomårsfrekvens 
övervägas gentemot andra sätt att hantera källor till 
variation för dessa kvalitetsfaktorer. 

I denna utredning eftersträvas en mätfrekvens 
som ger minst tre mätår för den kortaste rappor-
teringsperioden. Nuvarande svenska bedömnings-
grunder anger för de fl esta variabler att 3-års med-
elvärden skall användas vid tillståndsklassning av 
vattenförekomster. Tre års medelvärden ger också 
en fördel genom att sprida kostnader, personal och 
fartygsresurser för mätinsatsen över fl era år.

3.1.4 Rapporteringsperiod
Rapporteringsperioden avgör hur många år data 
kan insamlas innan de skall rapporteras. Detta be-
gränsar också hur många mätningar per år som be-

Figur 1. Klassgränser för ekologiskt kvalitetsindex och exempel på tillståndsvärde med ensidigt 95 % -igt 
konfi densintervall inom klassintervall.

EQR = 1

EQR = 0

95 % Kl
(ensidigt)

{Upptäck 
medelvärde 
20 % från 
klassgräns
(80 % styrka)

Ekologisk status
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Otillfredsställande
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höver göras för att uppnå tillräcklig tillförlitlighet 
(konfi densintervall) för tillståndsvärden. Mätningar 
tre år före rapporteringsåret tillgodoser de rapporte-
ringsfrekvenser som idag efterfrågas, stämmer med 
nuvarande bedömingsgrunders fl erårsmedelvärden 
och ger möjlighet att sammanställa resultat i tid till 
rapporteringsåret.
Nationella miljömål skall rapporteras vart 4:e år 
enligt nuvarande direktiv. Miljöstatus enligt Vat-
tendirektivet skall rapporteras vart 6:e år. Vatten-
förekomster med god status kontrolleras var 3:e 
förvaltningsplan (e.g. vart 18:e år, Vattendirektivet, 
Bilaga V, p. 1.3.1). I praktiken innebär detta att 
årliga mätningar föreslås, främst för att tillgodose 
den nationella miljömålsrapporteringen (tabell 2). 
Undantag är kvalitetsfaktorer som endast skall rap-
porteras till vattendirektivet från vattenförekomster 
med god status. De kan börja mätas tre år före rap-
porteringsåret vart 18:e år. 

För det praktiska genomförandet är det bra om 
en regelbundenhet fi nns i mätningarna över år. Det-
ta säkerställer att konsulter har personal med god 
mätkompetens. Lågfrekventa mätningar bör därför 
spridas över tiden för olika vattentyper för att ef-
tersträva en jämn uppdragsbelastning för konsulter.

3.1.5 Tillståndsvärdets aktualitet
Vid val av provtagningsfrekvens har också kravet 
på tillståndsvärdets aktualitet beaktats. Ett medel-

värde över 3 år kan anses visa på tillståndet 1,5 år 
tillbaka i tiden. Skulle ett 6-års medelvärde använ-
das, vilket kan gynna precisionen, gäller tillståndet 
i genomsnitt för 3,5 år tillbaka i tiden. Med andra 
ord försämras tillståndsbedömningens aktualitet ju 
fl er år som används i medelvärdesbildningen. Detta 
vägs mot den förbättrade precision som fl era års 
mätningar ger.

Givet att vattenförekomster med god status kan 
mätas så sällan som vart 18:e år är inte årliga mät-
ningar motiverat. Ett 18-års medelvärde skulle 
betyda att giltigheten för detta ligger (som genom-
snitt) 10 år bakåt i tiden. Vi bedömer även att 6-års 
intervall ger en för dålig aktualitet.
Treårs medelvärden föreslås därmed som en god 
kompromiss mellan god precision och god aktua-
litet. Detta överensstämmer också med fl era kvali-
tetsfaktorer i Svenska bedömningsgrunder för Kust 
& Hav, som i fl era fall föreslår att 3-års medelvär-
den används för att minimera inverkan av extrema 
väderår.

3.1.6 Bedömningsgrunder
De nya bedömningsgrunderna för Kust och Hav, 
som varit under utveckling samtidigt som detta di-
mensioneringsprojekt, har varit normgivande för 
dimensioneringen. Samtidigt har det faktum att de 
inte varit fastställda inneburit vissa osäkerheter. I 
den remissversion som fi nns vid denna rapports 

Kvalitetsfaktor Mätfrekvens Rapporteringsperiod Styrande direktiv

Växtplankton Årligen 4 resp. 6 år Vattendirektivet, 
Miljömål

Mjukbottenfauna Årligen 4 resp. 6 år Vattendirektivet
Miljömål

Fisk Årligen 4 år Miljömål

Bakteriell 
syrekonsumtion Årligen 4 år Miljömål

Temperatur Årligen 6 år Vattendirektivet

Syresättning Årligen 4 resp. 6 år Vattendirektivet, 
Miljömål

Salthalt Årligen 4 resp. 6 år Tillförs som viktig 
grundvariabel

Näringsstatus Årligen 4 resp. 6 år Vattendirektivet, 
Miljömål

Miljögifter1 Årligen 4 resp. 6 år Vattendirektivet, 
Miljömål

Tabell 2. Föreslagen mätfrekvens och rapporteringsperioder för de kvalitetsfaktorer som ingår i strategin.

1 I projektet har övervakning av miljögifter behandlats som en grupp utan åtskillnad av prioriterade och 
andra förorenande ämnen. Matrisen är i detta fall fi sk.
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färdigställande förekommer direktiv som endast till 
stor kostnad kan tillämpas vid kontrollerande över-
vakning (tabell 3). För jämförelse med lagt förslag i 
denna rapport hänvisas till tabell 6.

En översyn av bedömningsgrunder utifrån den 
kontrollerande övervakningens möjligheter och be-
gränsningar bör göras. Bland annat är det önskvärt 
att begränsa antal provtagningar till en gång per år, 
harmonisera provtagningsansträngningar inom ex-
peditioner (exempelvis för vattenmassans variab-
ler) och minimera replikat på station (exempelvis 
ta hänsyn till stor rumslig replikering inom vatten-
typ).

3.2 Kriterier för urval av 
kvalitetsfaktorer
Administrativa kriterier för urval av kvalitetsfakto-
rer baseras på EUs Vattendirektiv, Svenska natio-
nella miljömål och Natura 2000 direktivet (tabell 
4).  ”Andra vattenväxter” ingår som kvalitetsfaktor 
enligt vattendirektivet men behandlas i ett särskilt 
utvecklingsprojekt (dnr Naturvårdsverket 721-
1604-07 Mm). Program för morfologisk övervak-
ning har inte prioriterats p.g.a. arbetsgruppens tvek-
samhet inför dessa kvalitetsfaktorers användbarhet 
och bristen på nationella ställningstaganden för un-
dersökningsmetoder och bedömningsgrunder. Mil-
jöfarliga ämnen behandlas här som en grupp genom 
delprogrammet för miljögifter i fi sk utan åtskillnad 
av prioriterade och andra förorenande ämnen. Vi-
dare utredning av dessa måste dock ske när dot-
terdirektivet är beslutat. Diskussioner pågår även 
nationellt och internationellt kring lämpliga medier 
för denna övervakning och dess omfattning när det 
gäller ingående parametrar. Här anges därför främst 
rekommendationer för övervakning av miljögifter 
i fi sk.

Vissa kvalitetsfaktorer har lagts till eftersom de 
bedömts som viktiga underlag i uppföljningen av 
miljömålen. Exempel är övervakningen av kustfi sk-

Figur 2. Tillståndsvärdets giltighet vid medelvärdesbildning över 3 respektive 6 år. Rapporteringsår 
enligt Vattendirektivet anges med siffror. Sista mätningen bör göras året före rapportering för att 
möjliggöra färdigställande av analys, utvärdering och rapportering.

bestånd och bakteriell syrekonsumtion.

3.3 Provtagningsstrategi
De olika undersökningstypernas strategi för rums-
lig och tidsmässig fördelning av mätningar presen-
teras nedan.

För djur på mjuka bottnar och fi skbestånd före-
slås mätprogrammet vara identiskt med befi ntliga 
nationella och regionala program. För miljögifter 
föreslås de regionala programmen i möjligaste mån 
beträffande matrisval och insamlingstidpunkt följa 
det nationella programmet. Där nya stationer kan fi -
nansieras görs detta med stratifi ering och slumpning. 
För vattenmassans variabler föreslås en ny strategi 
där en blandning mellan stratifi ering och slumpning 
av mätstationer tillämpas. Strategin baseras till stor 
del på en utredning av rumslig variation hos pela-
giska variabler i Bottenvikens inre kustvatten i au-
gusti 2006 (Wikner och Huseby 2007). 

Miljögifter - För miljögifter föreslås de regionala 
programmen i möjligaste mån beträffande ma-
trisval och insamlingstidpunkt följa det nationella 
programmet. För etablering av nya lokaler före-
slås en stratifi ering med slumpmässigt inslag (exv. 
unaligned lattice design, se Bignert, 2007; Bilaga 
1). Preliminära undersökningar m.h.a. variogram 
visar för pelagisk fi sk (strömming) att all geogra-
fi sk samvariation upphör efter ca 75 km (Bignert 
& Nyberg, 2006). Det innebär att fi sk fångad på ett 
större avstånd från en viss lokal säger lika lite om 
förhållandena på denna lokal som fi sk fångad på 
t.ex. 500 km avstånd. Alltså bör man sträva efter 
ett avstånd mellan stationerna som är högst 75 km, 
gärna mindre, om man vill karakterisera ett större 
område. För motsvarande kustnära fi sk (abborre) 
kan avstånd mellan samvarierande stationer vara 
kortare. I denna utredning antas dock variationen 
vara lika för abborre och strömming. 

Fettlösliga organiska miljögifter fi nns i mycket 
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Kvalitetsfaktor Provtagningsdjup (m) Mätperiod
Antal 
mätningar per 
år

Aggregering 
över tid (år)

Växtplankton Biomassa 0-10 
Klorofyll-a 0, 5 och 0-10

Juni-Augusti
(jämnt 
fördelade)

>1

3 (ingen 
saltkorrigering 
för Bottniska 
viken)

Mjukbottenfauna >5 (bottendjup) Maj-Juni 1 1-6

Fiskbestånd1 4 djupnivåer 25 Juli- 15 
Augusti 1 1

Bakteriell 
syrekonsumtion

Tillväxt: 1 och 5
Biomassa: 1 och 5 Augusti 1 1

Temperatur
Vid 
provtagning av 
vattenmassan

Syresättning 0, 5, 10, 15, 20, 30, ...< 1m 
från botten

Januari-
December 12 3 

Salthalt
Vid 
provtagning av 
vattenmassan

Näringsstatus
<10 m (över språngskikt 
om grundare), 0, 5, 10, 15, 
20, 30, ...

December-
Mars (oorg. 
närsalter, Totala 
halter kväve 
och fosfor)
Juni-Augusti 
(Totala halter 
kväve och 
fosfor)

4/4 (oorg. 
närsalter/
total-halter, 
vinter) resp. 
3 (Totalhalter, 
sommar)

Ej angett

Miljögifter2 - Höst 1 Ej angett

Tabell 3. Direktiv för provtagning för olika kvalitetsfaktorer enligt preliminära bedömningsgrunder för 
Kust och Hav (Handbok för Miljöövervakning, Naturvårdsverket, remissversion 2007).

1 Bedömningsgrund saknas. Informationen tagen från metodbeskrivningen i Forsgren-Johansson et al. 
2005.
2 Bedömningsgrund saknas. I projektet har övervakning av miljögifter behandlats som en grupp utan 
åtskillnad av prioriterade och andra förorenande ämnen.

låga koncentrationer i vattenfasen. De hittas i se-
diment men för tidsseriestudier med en rimlig tids-
upplösning lämpar sig fi sk bra. Unga individer av 
arter som är förhållandevis stationära lämpar sig 
bäst. Abborre, tånglake och strömming är de fi skar-
ter som används inom den nationella miljögiftsö-
vervakningen i Bottniska viken. Provfi sket bör för-
läggas till en tidpunkt då fi sken befi nner sig i en så 
stabil fas som möjligt, d.v.s. utanför lekperioden. En 
detaljerad beskrivning av det nationella miljögifts-
programmet i biologiska prov, vad avser matris-
val, art, vävnad, storlek, kön, insamlingstidpunkt, 
provhantering, statistisk styrka och känslighet för 
befi ntliga program ges i Bignert et al., 2007.

Mjukbottenfauna - Befi ntligt integrerat program för 
trendanalys i Bottenviken bedöms också kunna till-
godose vattendirektivets behov för kontrollerande 
övervakning i distriktet (Leonardsson 2007). Nuva-
rande områden överlappar fl era vattenförekomster 
och bedöms genom extrapolering väl kunna skatta 
tillståndsklass för distriktets fyra vattentyper. För 
andra kustvatten med större rumslig variation måste 
enskilda överväganden göras. Den rumsliga varia-
tionen inom och mellan station, samt mellan vat-
tenförekomster kan därför påverka fördelningen av 
mätningar i andra vattentyper.

Stationer i nuvarande program har randomiserats 
ut i områdena vid första provtagning för att sedan 
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Kvalitetsfaktor Utredning Motivering Kommentar

Växtplankton Ja Vattendirektivet, 
Miljömål

Andra vattenväxter Nej (separat 
projekt)

Vattendirektivet, 
Miljömål

Samordnas med Natura 
2000

Mjukbottenfauna Ja Vattendirektivet
Miljömål

Samordnas med Natura 
2000

Fiskbestånd Ja Miljömål Samordnas med Natura 
2000

Bakteriell 
syrekonsumtion Ja Miljömål

Morfologi Nej Vattendirektivet

Temperatur Ja Vattendirektivet

Syresättning Ja Vattendirektivet, 
Miljömål

Salthalt Ja Tillförs som viktig 
grundvariabel

Näringsstatus Ja Vattendirektivet, 
Miljömål

Andra förorenande1 
ämnen Delvis Vattendirektivet, 

Miljömål

Endast de som ingår i 
nuvarande miljögiftsprogram 
för fi sk

Prioriterade ämnen1 Delvis Vattendirektivet, 
Miljömål

Endast de som ingår i 
nuvarande miljögiftsprogram 
för fi sk

Tabell 4. Motivering för urval av kvalitetsfaktorer som ingår i utredningen om provtagningsstrategi och 
dimensionering av mätinsats.

1 I projektet har övervakning av miljögifter behandlats som en grupp utan åtskillnad av prioriterade och 
andra förorenande ämnen.

återbesökas. Ny randomisering för varje år skulle 
vara vetenskapligt fördelaktigt, men bedöms för re-
surskrävande p.g.a. behovet att hitta lämpliga loka-
ler för provtagning. 

Där helt nya provtagningsstationer skall läggas 
ut bör åtminstone fem stationer per vattenförekomst 
eftersträvas i enlighet med Handboken för miljöö-
vervakning. Stationsantalet är dock skalberoende så 
att större områden förväntas behöva fl er stationer. I 
utläggningen av nya stationer bör stratifi ering ske 
utifrån lämpliga bottenmiljöer för att medge extra-
polering av värden. För att säkert få med huvud-
delen av arterna bör minst 20 stationer per under-
sökningsområde och år provtas. Med fem stationer 
i varje vattenförekomst skulle data från fyra olika 
vattenförekomster kunna användas. 

Nuvarande bedömningsgrunder för bottenfauna 
baseras på årsvärden, men möjlighet till aggreger-
ing av upp till 6 år ges. För harmonisering med öv-
riga kvalitetsfaktorer i denna rapport rekommende-
ras 3 års medelvärden.

Kustfi skbestånd - Underlaget för dimensionering 
av ett övervakningsprogram av kustfi sk redovisas 
i Forsgren et al. 2005. För att möjliggöra uppfölj-
ning av förändringar på havsbassängnivå bör det 
fi nnas minst ett referensområde per kustvattentyp 
av inre och yttre typ, alternativt minst två områden 
per havsbassäng i enlighet med SMHI:s indelning 
i kustvattentyper (fi gur 5, Håkansson och Hansson 
2003, Holmqvist et al. 2003 och Söderberg et al. 
2004). Med referensområde menas ett geografi skt 
avgränsat kustområde med en yta om ca 500 – 3 000 
ha, som har obetydlig miljöpåverkan. Storleken på 
detta styrs av de geografi ska förutsättningarna där 
naturlig avgränsning med öar eller liknande efter-
strävas.

Inom ett referensområde stratifi eras efter djup-
intervallen 0–3 m, 3–6 m, 6–10 m, 10-20 m. Vid 
första provfi sketillfället slumpas minst 10 stationer 
per djupintervall ut, antalsmässigt jämnt fördelade 
mellan de tre övre djupintervallen (0–3 m, 3–6 m, 
6–10 m). Förekommer djupintervallet 10–20 m fi s-
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kas detta med fem slumpade stationer.
När programmet pågått en längre tid bör 

det utvärderas utifrån variation i tid och rum 
varvid översyn av programmet sker vid behov. 
Programmets resultat bör också kunna utgöra 
underlag vid utveckling av bedömningsgrunder för 
fi skbestånd.  

Vattenmassan - Vi förutsätter att trendstationerna 
ska fortsätta för att bidra med nödvändig kunskap 
om mellanårsvariation och kusteffekter kontra stor-
skaliga utsjöeffekter. 

Provtagningsstationer utplaceras genom en kom-
bination av stratifi ering över huvudmynningsom-
råden och randomisering (slumpning) inom dessa. 
Vattenförekomster slumpas först fram innan sta-
tioner slumpas ut inom vattenförekomst. Stratifi e-
ringen motiveras av att de fl esta kvalitetsfaktorer 
bedöms uppvisa en rumslig variation som innehål-
ler gradienter eller mönster. Förekommer rumsliga 
gradienter eller mönster krävs lägst antal mätningar 
med denna strategi för att uppnå en önskad styrka 
och skillnad som skall upptäckas (Bignert, 2007, 
Bilaga 1).

Kunskapen om hur dessa rumsliga mönster och 
gradienter ser ut är idag för dålig för att medge en 
medveten utplacering av mätstationer på högvari-
abla områden. Fördelen med ett stort inslag slum-
pade stationer är att nya analyser av förekomsten 
av gradienter och mönster kan göras i framtiden. 
Programmet bygger med andra ord upp en ständigt 
bättre databas för vattentyperna. Bestående rums-
liga mönster i vattentyperna bör kunna upptäckas i 
ett utökat dataunderlag. 

Ett 3-års medelvärde skall användas för att mini-
mera inverkan av extrema år avseende exempelvis 
meteorologi. Detta är i dagsläget också tvingande 
på grund av att bedömningsgrunder använder denna 
strategi för fl era variabler. Undantag är närsalter där 
inget direktiv för aggregering ges. Användande av 
3-års medelvärden skulle underlätta att få tillräcklig 
styrka hos tillståndsvärden för den kontrollerande 
övervakningen.

Arbetsgång vid utplacering av mätningar för vat-
tenmassans variabler är lika mellan år.

1. Fördela de mätningar som skall genomföras ak-
tuellt år jämnt i fördefi nierade strata efter kända 
eller antagna mönster och gradienter. Vatten-
förekomst är primär rumslig indelningsenhet. 
Här föreslås att strata utgörs av en gruppering 
av vattenförekomster i huvudmynningsområ-
den.  Förekommer små huvudmynningsområ-
den med få vattenförekomster kan mätningar 

fl yttas till en vattenförekomst i ett angränsande 
huvudmynningsområde.  Detta för att uppnå 
önskat antal mätningar i en vattentyp.

2. Slumpa fram vilka vattenförekomster som 
skall besökas inom ett strata under ett provtag-
ningsår. 

3. Slumpa fram lokalisering av stationer inom 
vattenförekomsten enligt direktiv för varje va-
riabel (tabell 1a). Avgränsa vattenförekomsten 
så att stationerna hamnar på 2 m eller djupare.

En slumpfunktion i ett statistikprogram eller Mi-
crosoft Excel kan användas för att slumpmässigt 
välja vattenförekomster efter att de har grupperats 
inom sina stratifi eringsområden. För slumpning av 
stationer inom vattenförekomst skapas lämpligen 
ett fi nmaskigt nät av koordinatpunkter (200 m av-
stånd) varifrån stationer väljs slumpmässigt.

3.4 Dimensionering av mätinsats
Mätningarnas omfattning för olika kvalitetsfaktorer 
redovisas i tabell 1a och 1b i sammanfattningen.

Miljögifter - Baserat på avstånd för samvariation 
mellan provtagningsstationer (75 km) skulle för 
Bottenvikens inre och yttre kustvatten tre provtag-
ningsstationer behövas och för Kvarkens inre och 
yttre kustvatten två. Vi föreslår att nuvarande mil-
jögiftsstationer skall fortsätta och att Örefjärden 
tillförs som en permanent miljögiftsstation. Idag 
sker provbankning från Örefjärden. Vid analys av 
Örefjärdens data skulle också en retrospektiv tids-
serie erhållas. Vi föreslår att de kustnära statio-
nerna analyseras med avseende på såväl dioxiner 
som metaller och andra organiska miljögifter, men 
att analyserna sker på poolade prov. Både abborre 
och strömming bör analyseras vid de kustnära sta-
tionerna, förutom vid Rånefjärden som kan anses 
kompletteras av Harufjärden. Luckan i stationsnätet 
i närheten av Skellefteå kommer att kompletteras 
med operativ övervakning (fi gur 3).

Områdena med raster i kartan visar det extra- och 
interpoleringsområde som är relevant för stationen. 
Det har bestämts genom expertbedömning att vär-
den från en station är relevanta till halva radien 
för korrelationen mellan stationer, d.v.s. 37, 5 km. 
Prover tas varje år och för jämförelse med refe-
rensvärden används 3-års medelvärden. Inom det 
nationella programmet studeras inomårsvariatio-
nen genom att fl era individuella prov tas på varje 
lokal (12 st.) vid samma provtagningstillfälle. Om 
en samordning sker med det nationella programmet 
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Figur 3. Förslag på stationer för miljögiftsövervakning i fi sk i Bottenvikens vattendistrikt. Helfärgade 
områden visar det område där geografi sk samvariation för den stationen kan antas (75 km). Rastrerade 
områden visar stationernas interpoleringsområden. 
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bör poolade prov kunna användas så att fl er lokaler 
kan analyseras och ge rum för en säkrare geografi sk 
beskrivning som uppfyller vattendirektivets inten-
tioner. 

Omfattningen och kostnaden av mätningar skulle 
bli stor om mätinsatsen baserades på olika miljö-
gifters verkliga variation i enskilda prov (tabell 5).  
De antal prov som behövs för att upptäcka 15 res-
pektive 20 % skillnad mot referensvärde med 80 % 
styrka och 5 % signifi kansnivå varierar från 5 till 
137. Även om mätningarna fördelas jämnt över tre 
år för att minska inverkan av enskilda extrema vä-
derår blir årskostnaden betydligt högre än dagens 
program. Få miljögifter kommer därmed upp i angi-
ven precision inom tre år med föreslaget program.

Mjukbottenfauna - Minst två undersökningsområ-
den per vattentyp eftersträvas för mjukbottenfauna. 
Minst 20 stationer per undersökningsområde och 
år bör mätas för att säkert få med huvuddelen av 
arterna. För Bottniska viken ändras inte befi ntligt 
program av skäl som angetts under avsnittet ”Prov-
tagningsstrategi” (fi gur 4). 

Vattenförekomster som saknar data kan skattas 
genom extrapolering av värden för närliggande 
vattenförekomster med provtagning (antas vara 
s.k. associerade vatten) (Figur 4). Det är viktigt att 
bottentyp och djupintervall överensstämmer. För 

extrapolering utan restriktioner krävs egentligen 
fullständigt slumpmässigt urval av provtagnings-
stationer.

Nuvarande bedömningsgrunder för mjukbotten-
fauna baseras på värdet för nedre gränsen av ett 80 
% -igt konfi densintervallet för en vattentyp (eg. 20 
% percentilen). Se Handboken för Miljöövervak-
ning för beräkningsgång. En skillnad mellan det 
sanna medelvärdet för ett undersökningsområde 
och en högre liggande klassgräns om 5 % kan med 
angiven metod upptäckas med 85 % sannolikhet. 
Ligger det sanna medelvärdet över kan en skillnad 
om 20 % ses med 65 % styrka.

Kustfi skbestånd - För övervakning av kustfi sk med 
Nordiska kustöversiktsnät rekommenderas ett årli-
gen återkommande fi ske med 45 stationer per om-
råde vilket är tillräckligt för fångst av 75 % av alla 
fångade arter vid 17 av 20 provfi skade tillfällen. 
Om det provfi skade området har liten yta eller få 
djupintervall kan antalet stationer reduceras. Anta-
let stationer som krävs för att upptäcka alla arter i 
ett kustområde ökar med totala antalet fångade arter 
i området (Söderberg et al. 2004). Med den rekom-
menderade insatsen fi nns det goda möjligheter att 
följa en årlig förändring på 10 % av antal fångade 
individer av abborre i samtliga områden. Möjlighe-
ten att detektera motsvarande förändringar är något 

CV År 15% skillnad 20% skillnad

(%) n n mätvärden n mätvärden

HCB 19.3 18 14 8

a-HCH 15.2 11 9 5

HBCD 63.9 7 137 88

BDE-47 26.9 7 26 16

CB-153 35.6 18 44 28

DDE 41.3 27 59 37

Cd 34.3 24 41 26

Pb 42.4 23 62 39

Pb (-05)1 23.8 22 21 13

Zn 20.0 23 15 9

Tabell 5. Antal mätvärden som behövs för att upptäcka angiven skillnad för olika miljögifter mätta i fi sk 
baserat på variation i Bottenvikens inre kustvatten. Beräkningen baseras på variationskoeffi cienten (CV) 
för årsvärden i originalskala för alla mätår (År). Två exempel ges på antal mätningar som behövs där 15 
% respektive 20 % skillnad mot ett referensvärde (klassgräns) kan upptäckas med 80 % styrka.

* Ett extremvärde 2005 uteslutet
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Figur 4. Stationsnät för mjukbottendjur med representativa områden (associerade vatten) angivna för 
Bottenvikens vattendistrikt.
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mindre för gers och mört (Söderberg et al. 2004). 
För Bottenvikens distrikt bör nuvarande program 
fortgå till dess det utvärderats (fi gur 5). 

Vattenmassan - I tabell 1a och 1b redovisas föresla-
gen mätinsats och fördelning av mätningar på olika 
rumsliga skalor för vattenmassans hydrografi ska, 
kemiska och biologiska variabler (tabell 2). Föresla-
get behov av mätningar för Bottenvikens inre kust-
vatten under 3 år varierar mellan kvalitetsfaktorer 
(48-96 st.). För det något mindre Kvarkenområdet 
antas att en liknande variation förekommer. Detta 
baseras på att variation på en mindre skala (mel-
lan station respektive vattenförekomst) stod för det 
största bidraget till variationen i Bottenvikens inre 
kustvatten. Kvarken antas ha samma karaktär.

Spannet för mätningar som används i föreslaget 
program är mindre än det rent vetenskapligt beräk-
nade för att nyttja fartygs- och personalresurs på 
ett mer kostnadseffektivt sätt (Wikner och Huseby 
2007, Bilaga 2). I denna bedömning av mätinsats 
har hänsyn tagits till praktisk genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet vid en verklig mätexpedition. 
För de fl esta variabler innebär detta att mätinsatsen 
är lika bra eller bättre än den vetenskapligt beräk-
nade. En skillnad om 20 procent till en klassgräns 
skall därmed kunna upptäckas med 8o % sannolik-
het (styrka). Undantag är fosfat och klorofyll-a som 
egentligen skulle behöva en dubblering av antal 
provtagna vattenförekomster för att uppnå önskad 
styrka i mätningarna. En något sämre precision har 
därför accepterats för dessa kvalitetsfaktorer. 

Mätinsatsen för vattenmassans variabler har har-
moniserats till 2 stationer per vattenförekomst och 
år för de inre typerna (fi gur 6). Antalet vattenföre-
komster ges sedan utifrån det totalantal mätningar 
som används för vattentypen. En stor del av replike-
ringen av mätningar har lagts på vattenförekomster 
och stationer, eftersom de bidrog mest till den totala 
variationen i de fl esta fall. Täckningen av opåver-
kade vattenförekomster blir relativt god efter tre år 
och några fall av återbesök av vattenförekomster 
kan slumpmässigt förekomma.

För syrehalt bedöms nuvarande direktiv enligt 
bedömningsgrunder ej kunna följas. Bedömnings-
grunder anger att nedre 25 % kvartilen från mätdata 
för årets alla månader skall användas. Då kontrol-
lerande övervakning över stora områden inte tillåter 
året-runt provtagning av ekonomiska skäl behöver 
mätperioden begränsas. För väl syresatta områden 
(>3,5 ml/l) bör också ett prov< 1m från botten vara 
tillräckligt som grund för tillståndsklassning. Detta 
beaktar att totalt 48 mätningar kommer att ligga till 
grund för tillståndsvärdet vid rapportering för en 

hel vattentyp.
För Bottenvikens kustvatten bedöms lägsta sy-

rehalterna förekomma under augusti-september. 
Trendstationer i samma vattentyp eller havsområde 
bör användas för att välja period med lägsta syre-
halter.

Dimensioneringen av det antal mätningar per 
vattentyp som behövs beräknades från en studie av 
rumslig variation i Bottenvikens inre kustvatten i 
september 2006 (Wikner och Huseby 2007; Bilaga 
2). Till den mätta variationen i vattentypen adde-
rades mellanårsvariation beräknat från tidsserier i 
Örefjärden, norra Bottenhavet. Som beräkningsun-
derlag för de antal mätningar som behövs används 
modeller för rumslig variation med en blandning av 
stratifi ering och randomisering, under antagande att 
gradienter eller mönster förekommer i vattentypen 
(Bignert, 2007; Bilaga 1).

För att minimera inverkan av extrema väderår, 
samt fördela mätansträngning och kostnader, sprids 
mätningarna för en vattentyp över 3 år. Alla data för 
hela 3-årsperioden används som underlag för att be-
räkna tillståndsvärdet. För huvudmynningsområden 
kan mätningar för respektive område användas om 
de skiljer sig signifi kant från vattentypens genom-
snittsvärde. För enskilda vattenförekomster gäller 
det tillstånd som bestämts för vattentypen eller dess 
huvudmynningsområde. 
För att fördela mätningar så effektivt som möjligt 
på stationer, vattenförekomster och huvudmyn-
ningsområden gjordes för pelagiala variabler en va-
rianskomponentanalys på den rumsliga variationen 
i Bottenvikens inre kustvatten (Wikner och Huseby 
2007; Bilaga 2). Mätningarna, som beräknats för 
hela vattentypen, fördelades på olika rumsliga ska-
lor proportionellt mot variansfördelningen.

3.5 Metodik

Miljögifter - Provfi sket sker på hösten för vårle-
kande fi sk. 30 – 100 individer beroende på art och 
analysprogram insamlas. Ett homogent urval be-
träffande storlek och kön provbereds för analys, i 
allmänhet 12 för individuell analys eller 15 indivi-
der per poolat prov. I övrigt hänvisas till Handbok 
för Miljöövervakning, Naturvårdsverket.

Mjukbottenfauna - Provtagning av mjukbotten-
fauna utförs under maj-juni med 1 hugg per station 
med en 0.1 m2 van Veen- eller Smith-MacIntyre-
huggare. Proverna sållas genom ett 1 mm såll om-
bord på fartyget. Proverna fi xeras med formalin och 
analyseras enligt Handbok för Miljöövervakning, 
Naturvårdsverket. 
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Figur 5. Provtagningsområden för kustfi skbestånd i Bottenvikens vattendistrikt.



25

Figur 6. Stationsnät för vattenmassans mätprogram för tre mätår. Vattenförekomster och sedan stationer 
slumpas fram inför varje expedition efter stratifi ering till 7 områden för de inre kustvattnen. Dessa 
motsvarar subjektivt defi nierade huvudmynningsområden. Lokaliseringen av mätstationer kommer 
därmed att variera mellan år på ett delvis slumpmässigt sätt.
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Kustfi skbestånd - Provfi ske sker med djupstratifi e-
rat, randomiserat fi ske med bottensatta Nordiska 
kustöversiktsnät under perioden juli-augusti. Fyra 
djupintervall undersöks med nätmaskstorlek mellan 
10 och 60 i slumpmässig ordningsföljd mellan nä-
ten. Metodiken fi nns redovisad i Naturvårdsverkets 
Handbok för Miljöövervakning: ”Provfi ske i Öster-
sjöns kustområden – Djupstratifi erat provfi ske med 
Nordiska kustöversiktsnät”.

Vattenmassan - Vattenmassans variabler provtas 
samtidigt från fartyg och utförs företrädesvis under 
samma vecka för en vattentyp. Detta för att mini-
mera inverkan av dygnsvariation i mätosäkerhe-
ten. Provtagningen skall dock anpassas till angiven 
provtagningsperiod och frekvens enligt bedöm-
ningsgrunder (tabell 3). Flera direktiv bedöms dock 
svåra att uppfylla (eg. hög provfrekvens inom år, 
provtagning skilda säsonger för samma delprogram, 
hög mätfrekvens i djupled) inom den kontrollerande 
övervakningen. Därför föreslås mätfrekvenser och 
säsonger enligt tabell 6 att tillämpas för kontrolle-
rande övervakning med stor rumslig täckning. 

Provtagning av oorganiska närsalter skall en-
ligt bedömningsgrunderna utföras under vintern. 
I Bottenvikens och Kvarkens inre kustvatten kan, 
på grund av isläget, normalt inte nuvarande forsk-
ningsfartyg användas. Provtagningen skulle kunna 
utföras med helikopter och, för fastlandsnära statio-
ner, snöskoter. Metoder för varje variabel anges i 
Naturvårdsverkets Handbok för Miljöövervakning 
(Bakteriell syrekonsumtion, Djurplankton, Hydro-
grafi  och närsalter, Primärproduktion, Växtplank-
ton). Provtagningsdjup harmoniseras med HEL-
COM:s internationella standard och sker vanligen 
på 1 och 5 m djup, medan syrehalt alltid tas 0,7 m 
ovan botten med bottenvattenhämtare (Niskinhäm-
tare med utlösningsmekanism vid bottenkontakt, 
0,7 m över sedimentytan). Slangprov tas för 1-10 
eller 1-5 m beroende på maximalt djup på stationen. 
CTD profi ler körs från ytan till 2 m över botten. 
Harmonisering av djupnivå underlättar statistisk 
hantering av proverna.

3.6 Utvärdering och tolkning av 
tillståndsvärden

Miljögifter - Medelvärde från 3 års mätdata bildas 
för en vattentyp och ett ensidigt 95 % -igt konfi -
densintervall mot närmaste sämre klassgräns eller 
referensvärde beräknas. Överlappar inte det 95 % 
-iga konfi densintervallet jämförvärdet anses det 
skilt från detsamma. Tangerar eller överlappar kon-

fi densintervallet jämförvärdet bör man vidta åtgär-
der för att minska miljögiftshalterna eller överväga 
att öka mätinsatsen för att minska konfi densinter-
vallet. Bedömningsgrunder för miljögifter är inte 
fastställda när denna rapport skrivs.

Klassifi cering för områden utan provtagning görs 
genom inter- eller extrapolering från områden som 
har provtagits. Preliminära interpoleringsområden 
visas i fi gur 3. För undvika randeffekter bör radien 
för interpoleringsområdena vara halva det maxima-
la avståndet mellan två stationer (75 km).  

Mjukbottenfauna - Utvärdering och tolkning av 
mjukbottenfaunadata ges i Handboken för Mil-
jöövervakning (Naturvårdsverket). För mjukbot-
tenfauna beräknas ett sammansatt index (bentiskt 
kvalitetsindex, BQI) för varje enskilt prov. 20 % 
-percentilen beräknas från alla stationer (minst 5) 
i en vattenförekomst eller vattentyp (beroende på 
skala som skall eller kan rapporteras). Värdet för 20 
% -percentilen jämförs med klassgränser för aktuell 
typ och djupintervall.

För Bottenviksdistriktet rekommenderas att un-
dersökningsområdena i sin helhet (20 ingående sta-
tioner) ska utvärderas tillsammans, eftersom man då 
får med fl er arter och spridningen minskar. Enskilda 
vattenförekomster kan klassas genom extrapolering 
från undersökningsområden med liknande botten-
miljö. En preliminär redovisning av dessa associe-
rade vatten i Bottenviksdistriktet ges i fi gur 4.

Kustfi skbestånd - Data från undersökningsområ-
dena rapporteras till och lagras av datavärden. För 
respektive undersökningsområde beräknas ett ur-
val av indikatorer för olika organisatoriska nivåer 
(samhälle, population och individ). I avsaknad av 
bedömningsgrunder för kustfi skbestånd och tillhö-
rande referensvärden redovisas varje indikators av-
vikelse i förhållande till föregående års medianvär-
den. Baserat på indikatorerna och deras förändring 
över tiden görs därefter en kvalitativ bedömning av 
kustfi sksamhällets status. Resultaten redovisas som 
årliga faktablad på datavärdens hemsida (www.
fi skeriverket.se) och redovisas till respektive be-
rört län. Utöver detta redovisas vissa fi skbestånds 
utveckling i Fiskeriverkets årliga resurs- och mil-
jööversikt.

Vattenmassan - Data bör lagras i digital form hos 
regional och nationell datavärd. Kvalitetssäkrade 
variabler för vattenmassan medelvärdesbildas över 
säsong, vattentyp och de 3 närmast angränsande 
mätåren före rapporteringsåret. Skall tillstånd för 
huvudmynningsområde redovisas används också 
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Kvalitetsfaktor Provtagningsdjup 
(m) Mätperiod

Antal 
mätningar 
per år

Aggregering 
över tid (år)

Växtplankton

Biomassa 0-10 
Klorofyll-a 0-10 eller 
0- 1 m från botten där 
grundare

Augusti 1
3 (ingen salt 
korrigering för 
Bottniska viken)

Mjukbottenfauna >5 (bottendjup) Maj-Juni 1 3

Fiskbestånd1 4 djupnivåer 25 Juli- 15 
Augusti 1 1

Bakteriell 
syrekonsumtion

Tillväxt: 1 och 5
Biomassa: 1 och 5 Augusti 1 1

Temperatur
CTD profi l enligt 
Handbok för 
Miljöövervakning

Vid 
provtagning av 
vattenmassan

Syresättning

>3,5 ml/l O2: < 1m från 
Botten 
< 3,5ml/l O2: 1, 5, 10, 
15, 20, 30, osv. till < 1m 
från Botten

Augusti 1 3 

Salthalt
CTD profi l enligt 
Handbok för 
Miljöövervakning

Vid 
provtagning av 
vattenmassan

Näringsstatus 1, 5, 10, 15, 20, 30, 
...osv.

Februari-
Mars (oorg. 
Närsalter, 
Totaler)
Augusti 
(Totaler)

1 (samtliga, 
vinter) resp. 
1 (Totalhalter, 
sommar)

3

Miljögifter2 Strömming, abborre, 
tånglake Höst 1 3

Tabell 6. Föreslagen mätfrekvens och mätperiod för kontrollerande övervakning av variabler i 
vattenmassan, baserat på utredningen i denna rapport.

1Bedömningsgrund saknas. Informationen tagen från metodbeskrivningen i Forsgren-Johansson et al. 
2005.
2Bedömningsgrund saknas. Förslaget utgår främst från svenska nationella miljömål. I projektet har 
miljögifter behandlats som en grupp utan åtskillnad av prioriterade och andra förorenande ämnen.

den rumsliga skalan för medelvärdesbildning.
Till medelvärdet beräknas dess 95 % -iga konfi -

densintervall ensidigt mot den klassgräns man vill 
testa. Klassning av tillståndet görs med hjälp av 
det 95 % -iga konfi densintervallets ändvärde (eg. 
95 eller 5 % percentilen för ett ensidigt intervall). 
Där konfi densintervallet inte tangerar klassgränsen 
är vattentypens tillståndsvärde skilt från närmaste 
klassgräns. 

Tangerar konfi densintervallet en klassgräns är 
tillståndsvärdet inte signifi kant skilt från densam-
ma. Det får då göras överväganden i varje enskilt 
fall. Klassas en vattenförekomst till måttlig status 
eller sämre skall miljöförbättrande åtgärder vidtas. 
Alternativt kan mätinsatsen ökas för att skapa ett 
mindre konfi densintervall.  Ekonomiska övervä-

ganden och bedömda miljökonsekvenser får avgöra 
vilket alternativ som väljs.

För vattenmassan motsvarar styrkan hos samt-
liga variabler i föreslaget mätprogram att en skill-
nad på 20 % eller mer mellan tillståndsvärde och 
en klassgräns skall kunna upptäckas. Beräkningen 
av den skillnad som kan upptäckas utgår ifrån en 
signifi kansnivå (typ I fel) på 0,05 och 80 % san-
nolikhet att upptäcka skillnaden om den verkligen 
förekommer. 

Undantag är fosfat där en skillnad om ungefär 30 
% skall kunna upptäckas. För att få samma styrka 
hos fosfat som övriga variabler skulle dubbelt så 
många vattenförekomster behöva mätas. För oor-
ganiska närsalter kan dock de högre vintervärdena 
visa en tydligt annorlunda rumslig variation än de 
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sommarvärden som använts vid beräkningen (Wik-
ner och Huseby 2007). En ny styrkeberäkning bör 
göras när tillräckligt med samtidigt mätta vintervär-
den för oorganiska närsalter erhållits.

3.7 Samordning mellan delprogram
Projektet har försökt samordna vilken rumslig ska-
la som skall tillståndsbedömas (eg. vattentyp och 
HMYO) och hur mätosäkerheten hos tillståndsvär-
det skall redovisas. Det har också utarbetats en ge-
mensam teoretisk grund för hur rumslig variation 
bäst hanteras när provtagningsstationer skall läggas 
ut, i syfte att optimera mätningarnas styrka och eko-
nomi (bilaga 1). 

Praktiska skillnader i möjligheten att fi nna lämp-
liga provtagningslokaler, liksom förväntade eko-
nomiska begränsningar, har omöjliggjort en god 
samordning av både provtagningsstrategi och di-
mensionering mellan delprogrammen. 

Flera av vattenmassans kvalitetsfaktorer för hy-
drografi , kemi och biologi kan provtas i samordna-
de expeditioner. Undantag är oorganiska närsalter 
där bedömningsgrunder anvisar att de skall tas un-
der vintern. För växtplankton anvisas också att ett 
medelvärde för perioden juni till augusti skall jäm-
föras med bedömningsgrunderna. Detta innebär att 
enskilda expeditioner för att mäta oorganiska när-
salter och växtplankton biomassa (och klorofyll-a) 
skulle behöva genomföras. Bedömningsgrunderna 
försvårar därför i dagsläget en god samordning av 
ett kustövervakningsprogram, även inom exv. vat-
tenmassans delprogram.

En möjlighet att lösa detta skulle vara att utesluta 
vissa kvalitetsfaktorer från tillståndsbedömningen 
och acceptera harmonisering av mätsäsong för de 
kvalitetsfaktorer som mäts. Alternativt skulle be-
dömningsgrunderna baseras på säsongsrensade 
data och därmed möjliggöra fritt val av faktisk 
mätperiod under året. Nationella trendstationer kan 
här bidra med aktuella säsongsfaktorer för säsongs-
rensningen. En fördel med bedömningsgrunder på 
säsongsrensade data är att fartygs- och laboratorie-
resurser kan nyttjas olika delar av året. Alternativet 
är att många fartyg och laboratorier skulle engage-
ras under en intensiv och begränsad del av året.

Kustfi sk och miljögiftsprovtagning, respektive 
mjukbottenfauna, bör kunna samordnas där fi sk 
respektive bottendjur utgör matris för miljögifts-
analyser. Tidpunkterna för fi ske under året måste då 
samordnas (jmf. tabell 3).

Miljögifter, mjukbottenfauna, kustfi sk och vat-
tenmassa har i övrigt sinsemellan markant olika 
strategier för provtagning. Möjligheter att samordna 
provtagningar för dessa ses därför som begränsade. 

I kommande mätprogram bör samordningsmöjlig-
heter inom reciepientkontrollen samt mellan reci-
pientkontroll och övrig miljöövervakning utredas.

Samordningen för miljögifter mellan nationell 
och regional eller lokal nivå sker sporadiskt. När 
så skett, har dock utfallet varit mycket gott. Denna 
samordning skulle kunna byggas ut väsentligt men 
förutsätter att gemensamma metoder används. Ett 
mer formaliserat nätverk med en sändlista och ett 
möte per år har diskuterats.

3.8 Framtida utveckling av 
programmet

3.8.1 Utvärdering av årliga mätningar i 
kontrolldiagram
Ett alternativt sätt att analysera kontrollerande data 
är grafi sk presentation av årliga mätningar i vatten-
typ (eller huvudmynningsområde) mot tiden i kon-
trolldiagram. Där anges aktionsgräns (3 × SD) eller 
motsvarande klassgränser mellan god och måttlig 
status samt mellan otillfredsstälande och dålig sta-
tus i vattendirektivet. Där skall också naturlig mel-
lanårsvariation ingå i konfi densintervallet.

Användbarheten av ytterligare tillståndsklasser 
än ”god” och ”dålig” kan ifrågasättas. Speciellt ef-
tersom deras defi nition inte kan utföras på ett veten-
skapligt tillfredsställande sätt.

Fördelen med denna utvärdering är att varje års 
mätningar kan bedömas separat, liksom ev. trender 
mot eller från klassgräns. Flerårsmedelvärden be-
höver inte skapas. Aktualiteten hos data blir också 
maximal. Nackdelen är att konfi densintervallet för 
varje enskilt år blir större, om inte ekonomin tillåter 
ökad mätinsats varje år. I gengäld kan konfi densin-
tervallet för en anpassad kurva användas. 

3.8.2 Normalisering mot rumsliga gradienter och 
förklaringsvariabler
Efterhand som dataunderlaget från en vattentyp 
växer kan bestående rumsliga gradienter komma att 
påvisas. Kvalitetsfaktorer kan då normaliseras mot 
dessa gradienter för att reducera okänd variation. 
Detta kan användas för att öka styrkan i programmet 
att upptäcka skillnader, alternativt reducera mätin-
sats och därmed kostnad vid bibehållen styrka.

Liknande effekt kan uppnås om andra grundläg-
gande förklaringsvariabler som exv. salthalt kan 
visas förklara rumsliga skillnader hos en kvalitets-
faktor. 

Användade av normalisering bör dock ske med 
försiktighet då den antar att sambandet skall gälla 
även vid förändrade miljötillstånd. Normalisering 
kan också dölja förändringar orsakade av den för-
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klaringsvariabel som används vid normaliseringen. 
Vid bedömning av tillstånd förutsätts också att 

bedömningsgrunderna är framtagna baserat på 
samma normaliserade parameter. Användning av 
normaliserade parametrar måste därför harmonise-
ras med utvecklingen av bedömningsgrunder.

3.8.3 Användning av säsongsrensade data
För kvalitetsfaktorer med betydande säsongsva-
riation som de i vattenmassan, kan säsongsrensade 
data användas. Kortfattat normaliseras data till ett 
årsgenomsnitt baserat på en känd säsongsvariation 
över året. Denna bör bestämmas från en trend-
station med högintensiv provtagning, och vara så 
aktuell som möjligt. Fördelen är att mätdata kan 
samlas in vid olika säsonger och ändå användas för 
jämförelse mot samma referensvärde. Liksom för 
normalisering ovan bygger detta på att också be-
dömningsgrunderna är baserade på säsongsrensade 
data. 

3.8.4 Riktlinjer för den operativa övervakningen
Under 2007 och 2008 ska den operativa övervak-
ningen diskuteras närmare. Projektet planerar att 
hålla en workshop och bjuda in olika ämnesexperter. 
Målet är att ta fram rekommendationer för innehåll 
och omfattning av den operativa övervakningen vid 
olika typer av påverkan. 
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4. KOSTNADSUPPSKATTNINGAR
Den totala kostnaden för Bottenvikens vattendistrikt 
uppskattas till 2 420 000 kr per år. Kostnader för 
dagens trendstationer inom vattenmassans övervak-
ningsprogram ingår inte i dessa beräkningar. Detta 
program kostar idgag uppskattningsvis 2 miljoner 
och vi förutsätter att det ska fortsätta framöver.   

I förslaget ingår kustfi sk, miljögifter i fi sk, mjuk-
bottenfauna och vattenmassans variabler. Detta ut-
går från experternas grova beräkningar och vid fak-
tisk upphandling kan kostnaden bli annorlunda. 

Årliga provtagningar rekommenderas för samtli-
ga delprogram. Undantag är vattenförekomster med 
god status som inte skall användas till miljömåls-
rapportering eller annan rapportering med kortare 
intervall än 6 år (e.g. ramdirektivet för vatten). Där 
kan 3 mätår vart 18:e år användas som underlag för 
beräkning.

Delprogram Miljögifter - Miljögifter i Bottenvi-
kens vattendistrikt med 4 undersökningsområden 
skulle kosta ca 480 000 kr per år enligt det förslag 
som visas i fi gur 3, med en blandning av individu-
ella och poolade prover. Kostnader för provfi sken 
ingår inte i denna beräkning. 

En schablonmässig kostnadsuppskattning för 
miljögifter är 10 000 kr per område men i praktiken 
varierar kostnaden. Tabell 7 ger ett generellt exem-
pel på kostnader för olika miljögiftsanalyser på en-
skilda respektive poolade prov (Bignert & Nyberg 
2006). Metaller, klororganiska analyser (PCB, DDT, 
HCH, HCB) samt dioxinlika substanser (dioxiner, 
dibensofuraner och dioxinlika PCBer) redovisas. 
Kostnaden för provberedning för varje individuellt 

prov i det poolade provet har minskats eftersom in-
dividuell åldersbestämning i dessa fall inte bedömts 
som nödvändig. Antalet delprov som ingår i poolen 
har däremot ökats från 12 till 15. 

Delprogram Mjukbottenfauna - Provtagnings- och 
analyskostnaderna för mjukbottenfauna hämtas från 
befi ntligt nationellt och regionalt program. Botten-
vikens vattendistrikt skulle därmed kosta ungefär 
600 000 kr per år. Beräkningen utgår från en prov-
tagning per år.

Kostnadsförslaget utgår från att värden kvali-
tetssäkras, dataläggs och rapporteras till nationell 
datavärd. Ingen statistisk analys, utvärdering eller 
skriftlig rapportering ingår i beräknade belopp.

Delprogram Fisk - I Bottenvikens vattendistrikt 
fi nns totalt 4 provfi skeområden, varav två är regio-
nala och två nationella. Som exempel var 2006 års 
kostnader för 4 regionala provfi skeområden totalt 
440 000 kr.

Provfi ske för ett område om 45 stationer på unge-
fär 100 kkr inklusive planering, genomförande, båt- 
och redskapskostnader samt digitalisering av data. 
Till detta kommer åldersanalys (vanligen ca 300 
individer av indikatorarten abborre) vilket kostar 
mellan 25 000 och 30 000 kr per provfi skeområde. 

Delprogram Vattenmassa - Kostnader för dagens 
trendstationer inom vattenmassans övervaknings-
program ingår inte i dessa beräkningar. Detta pro-
gram kostar idag uppskattningsvis 2 miljoner.   

Kostnaderna för provtagning och analys av vat-

Antal 
delprov Prov-beredning Analyskostnad per 

prov
Kostnad för 12 individuella 

prov

Metaller 12 350 1000 16200

ClC 12 350 3500 46200

Dioxin 12 350 10000 124200

Kostnad för 1 poolat prov

Metaller 15 200 1000 4000

ClC 15 200 3500 6500

Dioxin 15 200 10000 13000

Tabell 7. Räkneexempel över ungefärliga kostnader för individuella respektive poolade prov vid olika 
typer av kemisk analys (metaller, klororganiska analyser (CIC) samt dioxinlika substanser). 
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tenmassan i Bottenvikens vattendistrikt beräknas 
till nära 900 000 kr per år. Då har en sommar och 
en vinterprovtagning använts vid beräkningen. För-
delningen av kostnader på havsområden och vatten-
typer redovisas i tabell 8.

Kostnad för helikoptertid vid vinterprovtagning-
en gör att beloppen för sommar och vinterprovtag-
ningen blir nästan lika stora, trots färre mätvariabler 
i det senare fallet. För norra Kvarkens sommarprov-
tagning har ett exempel med ett mindre kustfartyg 
använts. Detta halverar fartygskostnaden och kortar 
ner transporttider. 

Inre vattentyper bedöms behöva en expedition 
(vecka) för genomförande och kan inte samordnas 
med annan provtagningsverksamhet. Detta beror 
främst på begränsad veckoarbetstid för kustbevak-
ningens personal. Även yttre typer kan ta lång tid 
att genomföra beroende på spridningen av de rela-
tivt få stationerna som slumpmässigt fördelas.

För vinterprovtagning har en provtagning med 
helikopter antagits. Endast närsalter och hydrogra-
fi sk profi l mäts vid vinterprovtagningen. Oorga-
niskt kväve och fosfor mäts inte vid sommarprov-
tagningen.

Kostnadsförslaget utgår från att värden kvali-
tetssäkras, dataläggs och rapporteras till nationell 
datavärd. Ingen statistisk analys, utvärdering eller 
skriftlig rapportering ingår i beräknade belopp.

Jämförelser med dagens kostnader - Kostnader 
för dagens trendstationer inom vattenmassans över-
vakningsprogram ingår inte i dessa beräkningar 
men vi förutsätter att de ska fortsätta för att bidra 
med nödvändig kunskap om mellanårsvariation och 
kusteffekter kontra storskaliga utsjöeffekter. Detta 
program kostar idgag uppskattningsvis 2 miljoner.   

Fördyringen med det föreslagna programmet 
jämfört med de mätningar som pågår idag blir be-
tydligt lägre än totalkostnaden. Detta beror främst 
på att programmen för miljögifter, mjukbottenfauna 
och fi sk redan idag mäts på ett liknande sätt som 
i föreslaget program. Vattenmasse-programmet 
innebär däremot en betydligt större rumslig mät-
insats än som är fallet med dagens trendstationer. 
Fördyringen beräknas till 897 000 och ligger främst 
på vattenmassans program, och en kostsam vinter-
provtagning. 
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Havsområde Post Kostnad

inre yttre

Bottenviken, sommar Provtagning och analys 118 766 48 611

Logistik 34 955 13 982

Kvalitetssäkring 16 494 8 247

Databasadministration 3 602 1 201

Planering och 
rapportering 5 950 2 975

Delsumma 179 767 75 016

Havsområdessumma 254 784

Bottenviken, vinter Provtagning och analys 56 103 23 952

Logistik 108 924 36 024

Kvalitetssäkring 4 124 1 639

Databasadministration 1 201 360

Planering och 
rapportering 2 375 1 247

Delsumma 172 726 63 222

Havsområdessumma 235 948

Norra Kvarken, sommar Provtagning och analys 65 984 42 055

Logistik 16 733 12 683

Kvalitetssäkring 16 494 8 247

Databasadministration 3 602 1 201

Planering och 
rapportering 5 950 2 975

Delsumma 108 763 67 161

Havsområdessumma 175 924

Norra Kvarken, vinter Provtagning och analys 36 031 23 952

Logistik 97 200 32 400

Kvalitetssäkring 4 124 1 639

Databasadministration 1 201 360

Planering och 
rapportering 2 375 1 247

Delsumma 140 930 59 598

Havsområdessumma 200 528

Vattendistriktssumma 867 184

Tabell 8. Beräknade kostnader för vattenmassans kvalitetsfaktorer. Kostnaderna är beräknade för ett 
provtagningsår och anges per vattentyp. 
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Delprogram 2007 års kostnad Årlig kostnad enligt 
strategin

Vattenmassan 60 0001 900 000

Bottenfauna 
Provtagning och analys

Administration, utveckling
Totalt

155 000 (reg) + 285 000 (nat) 
= 440 000

160 000
600 000 600 000

Fiskbestånd
Provfi sken och dataläggning

Åldersanalyser

Totalt

(2006 års kostnader)
168 000 (reg) + 162 000 (nat) 
= 324 000

29 000 (reg) + 56 000 (nat)
= 85 000

409 000

Max 28000/omr 
= 112 000

Max 440 000

Miljögifter i fi sk2

Provberedning och analyser 450 000 480 000

Totalt 1 519 000 2 420 000 

Fördyring 897 000

Tabell 9. Kostnader för provtagning, analyser och dataläggning per år i Bottenviksdistriktet. Kostnader 
för utvärdering och rapportering ingår inte i beräkningen.

1 Beräknat på den augustiprovtagning som ingår i mätningarna av vattenmassan i Råneås kustvatten.
2 Kostnad exklusive provfi sken som upphandlas separat



34

5. DATAFLÖDEN
Projektet har fört fram datafl ödesfrågan på agendan 
hos deltagande parter.  Vi har dock på grund av de 
många nationella initiativ som drivits under året 
mellan Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna och 
SMHI inte sett det kostnadseffektivt att bidra med 
egna helhetslösningar för datavärdskapet. Projektet 
har däremot bidragit till framsteg i processen och 
vi föreslår åtgärder för ett bättre datavärdskap och 
datafl öde för kustvattendata i distriktet. 

I projektets arbetsrapport i april 2006 belystes 
kortfattat vilka huvudsakliga brister som fi nns i da-
tafl ödet för miljöövervakningsdata (kust och hav) 
i Bottenvikens vattendistrikt. Det konstaterades att 
det fi nns brister särskilt vad gäller kvalitetssäkring, 
fl öden och lagring av data från recipientkontrollen. 
På en workshop i mars 2006 var verksamhetsutö-
vare i distriktet principiellt positiva till möjligheten 
att lagra data nationellt. Man ställde sig dock frå-
gande till de parallella processer som pågår inom 
länen och hos utförare med regionala databaser. Det 
betonades att datalagringen och uttag av data hos 
nationella datavärdar måste vara enkel och smidig 
för att det ska ses som attraktivt för verksamhets-
utövarna. På basen av detta är hantering och lag-
ring av recipientdata i särskild fokus i diskussionen 
nedan om datafl öden i distriktet. 

Ramdirektivet ställer krav på tillgängliga data för 
biologiska och fysikalisk-kemiska variabler. Därför 
har dessa fått särskilt stort utrymme. Diskussionen 
om miljögifter och problematiken däromkring har 
däremot på nationell och regional nivå inte kom-
mit riktigt lika långt som för de andra variablerna 
och kan därför inte belysas lika mycket. Liknande 
brister och behov av åtgärder kommer dock högst 
sannolikt att upptäckas även där. 

5.1 Dagens datafl öde inom 
miljöövervakningen
För data som tas fram inom havsområdet fi nns 
olika nationella datavärdar för olika kvalitetsfakto-
rer. Nedan följer en genomgång av de olika kvali-
tetsfaktorerna och vilka datafl öden som fi nns idag. 
Detta visas schematiskt i fi gur 7. 

Fysikalisk-kemiska variabler - Dessa variabler in-
går i både nationell och regional övervakning och 
inom recipientkontrollen. 

I Bottenviken utför UMF det mesta av den regio-
nala och nationella provtagningen, samt kvalitets-
säkrar datat som sparas i databasen dBotnia innan 
överföring till nationella datavärden SMHI och da-

tabasen SHARK. Detta fl öde fungerar tillfredsstäl-
lande. SMHI utför en del lågfrekvent provtagning 
i utsjön inom den nationella miljöövervakningen, 
dessa data sparas också i SHARK. Fysikaliskt ke-
miska data har sedan några år tillbaka kunnat häm-
tas via SMHI:s hemsida eller via beställning från 
SMHI. Under de senaste åren har uttagsmöjlighe-
terna via Internet utvecklats och förbättrats. Till 
hösten kommer ett nytt verktyg, SHARK-webb, att 
bli tillgängligt för nedladdning av främst nationella 
och delvis regionala data. 

Inom recipientkontrollen och SRK-program 
provtas också fysikalisk-kemiska variabler och 
konsulter anlitas oftast som utförare. Kvalitetssäk-
ringen av datat är begränsad, främst utförs en sorts 
rimlighetsbedömning utifrån varje enskild analys. I 
Norrbotten fi nns en regional miljöövervakningsda-
tabas för bland annat recpientdata och i Västerbot-
ten används databasen Miljö och Natur (DMN). På 
senare år har DMN varit mycket svår att hantera, 
varvid inläggning av data har upphört. Därför är 
dessa data nu lagrade endast i Excelformat. Även 
i Norrbotten fi nns det problem att hantera datalag-
ringen p.g.a. resursbrist och vissa tekniska kompli-
kationer. Naturvårdsverkets avsikt är att nationella 
datavärdar ska kunna ta emot alla typer av data, vil-
ket även omfattar recipientdata. Kravet är att data 
ska få användas fritt utan kostnad, sekretessbelagd 
data kommer inte att kunna tas om hand av data-
värd. För detta behövs dock en smidig formatmall 
och beslut om kvalitetsnivå. Under våren har reci-
pientdata från distriktets kustvatten samlats in för 
överföring till SMHI och databasen SHARK, detta 
beskrivs noggrannare i kapitel nedan.

Nationella data används i årliga rapporter om 
miljötillståndet, få regionala data används i dessa 
och inga data från recipientkontrollen eller SRK-
program. Data från recipientkontroller och SRK-
program används främst inom tillsynen och det görs 
inga sammanställningar i Västerbotten, i Norrbot-
ten planeras en gemensam utvärdering av SRK-pro-
grammet under 2008. Även inom karakteriseringen 
kommer dessa data att användas och klassningar 
enligt bedömningsgrunderna kommer att läggas in 
i databasen VISS.       

Växt- och djurplankton - Dessa variabler provtas i 
dagsläget endast inom den nationella övervakning-
en i Västerbotten. I Norrbotten ingår växtplankton 
även i den regionala provtagningen. I och med re-
videringen av programmen nästa år kommer dock 
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växtplankton troligen att ingå i såväl regional över-
vakning (kontrollerande övervakning), som inom 
recipientkontrollen (operativ övervakning). 

Övervakningen av växtplankton i distriktet 
sker med UMF som utförare och kvalitetssäkrare 
och datat lagras i databasen dBotnia. Överföring 
kommer att ske till den nationella datavärden SMHI 
och den nya databasen för marinbiologiska data som 
är under uppbyggnad. Då SMHI är ny datavärd är 
det ännu oklart hur smidigt detta kommer att gå. 

Data för växtplankton presenteras i nationella 
årsrapporter. Annars är dessa data rätt otillgängliga 
i dagsläget och även hos den gamla datavärden 
Stockholms universitet (databasen BIOMAD) 
var det svårt att få tillgång till dessa data. Då 
dessa variabler inte använts inom den regionala 
övervakningen eller inom recipientkontrollen har 
behovet varit begränsat. Behovet kommer dock att 
öka i och med vattenförvaltningen och klassningar 
enligt bedömningsgrunderna kommer att läggas in 
i databasen VISS.     

Bottenfauna - Bottenfauna ingår som variabel i 
både nationell och regional övervakning och inom 
recipientkontrollen. 

I Bottenviken utför UMF den regionala och na-
tionella provtagningen, samt kvalitetssäkrar datat 
innan överföring till datavärden SMHI och den nya 
marinbiologiska databasen. Då SMHI är ny data-
värd är det ännu oklart hur smidigt detta kommer 
att gå. Inom recipientkontrollen är det ibland UMF 
som är utförare och data lagras då hos UMF. Kon-
sulter anlitas också. Dessa data sparas hos konsul-
terna och/eller verksamhetsutövaren och rapporte-
ringen till länsstyrelsen har oftast skett i pappers-
form eller som pdf-fi l. Hur kvalitetssäkringen går 
till är oklart. 

Data från nationell och regional bottenfauna-
provtagning presenteras i nationella årsrapporter. 
Annars är dessa data rätt otillgängliga i dagsläget 
och även hos den gamla datavärden Stockholms 
universitet (databasen BIOMAD) var det svårt att 
hämta det data man var intresserad av. På grund av 
detta har data oftast beställts direkt från UMF. Det 
har i fl era fall visat sig vara svårt att få tag på digita-
la bottenfaunadata från recipientkontrollen, varken 
verksamhetsutövare eller konsult har lagrat data i 
lättillgänglig form. Under sommaren sammanställ-
des dock bottenfaunadata från recipienterna manu-
ellt och skickades till Mats Blomqvist (Hafok AB) 
för senare överföring till datavärden SMHI. Från 
och med 2007 ställs krav på konsulterna att data ska 
levereras i digital form. 

Datat från recipientkontroller och SRK-program 

används främst inom tillsynen men kommer även 
att användas inom karakteriseringen och klassning-
ar enligt bedömningsgrunderna kommer att läggas 
in i databasen VISS. Behovet av god tillgänglighet 
är därför stort. 

Makrovegetation - Makrovegetationsstudier utförs 
idag främst i skyddade områden inom regional över-
vakning och som uppföljning av skyddade områden 
i Västerbotten. Norrbotten saknar idag kontinuerlig 
provtagning av makrovegetation. Det är UMF som 
utför provtagningen i Västerbotten och kvalitetssäk-
rar datat. Datat har skickats in till förra datavärden 
Stockholms universitet (databasen BIOMAD) samt 
sammanställts i rapportform. Databasen BIOMAD 
var tydligen väldigt svårarbetad och få andra län har 
skickat in data. SMHI är ny datavärd och eftersom 
databasen ännu inte är helt färdigställd är det ännu 
oklart hur smidigt leveransen kommer att gå.

Inom prövningar har verksamhetsutövare ibland 
utfört makrovegetationsstudier med hjälp av kon-
sulter. Hur kvalitetssäkringen går till är oklart och 
rapporteringen sker oftast i rapportform. Under 
sommaren samlades dessa data in och skickades till 
Mats Blomqvist (Hafok AB) som lagrar datat i da-
tabasen MarTrans innan överföring till datavärden 
SMHI. 

Även att hämta ut data från BIOMAD har varit 
besvärligt. Det är ännu oklart hur tillgängliga dessa 
data kommer att bli hos den nya datavärden SMHI. 
Det fi nns dock behov inom karakteriseringen att få 
tillgång till dessa data.  
 
Fiskbestånd - Fiskbestånd följs inom nationella och 
regionala miljöövervakningen. Det är UMF och fi s-
keriverkets utredningskontor som utför provfi skena 
i distriktet innan data skickas till den nationella da-
tavärden Fiskeriverket. 

Data för fi skbestånd presenteras i nationella års-
rapporter. Data i form av indikatorer kan även häm-
tas hem via Internet där resultatblad för de olika 
provfi skeområdena läggs ut. Eftersläpningen av 
data som läggs ut har däremot varit otillfredsstäl-
lande lång. Data för åldersanalyser och bestånds-
data i en form som går att använda för fortsatta 
analyser är inte lika tillgängligt och måste beställas 
från Fiskeriverket. 

Fiskhälsa - Inom den integrerade fi skövervak-
ningen i det nationella programmet undersöks, för-
utom beståndsutvecklingen och miljögifter, även 
fi skarnas hälsa. UMF utför provfi skena och själva 
analyserna och kvalitetssäkringen av datat utförs 
av avdelningen för tillämpad miljövetenskap vid 
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Göteborgs universitet. Fiskeriverket är datavärd 
och datat presenteras årligen i en nationell rapport. 
Information om datavärd och tillgängligheten av 
dessa data är mycket begränsad. 

I Norrbotten pågår diskussioner att införa över-
vakning av fi skhälsa i SRK-programmet, samt att 
bekosta ett referensområde genom den regionala 
övervakningen. Beslut fattas efter utredning som 
pågår under 2007.
 
Miljögifter i olika matriser - Miljögifter i fi sk mäts 
inom den nationella övervakningen där UMF utför 
provfi skena och själva analyserna utförs av Natur-
historiska Riksmuseet eller deras underleverantö-
rer. NRM kvalitetssäkrar datat och skickar det till 
den nationella datavärden Institutet för vatten- och 
luftvårdsforskning (IVL). Data från de nationella 
programmen redovisas i den nationella årsrappor-
ten och kan även laddas hem från Internet på IVL:
s hemsida. Miljögifter i fi sk ingår även i regional 
övervakning i Norrbotten. I dagsläget vill datavär-
den IVL inte ta emot dessa data utan att få betalt, 
det fi nns dock färdiga överföringsmallar och in-
struktioner. Data sparas därför tillsvidare enbart hos 
länsstyrelsen i form av Excelfi ler.

SGU har provtagit miljögifter i sediment som 
nationell övervakning samt inom projektet GEO-
NAT i Kvarkenområdet. De är också datavärd för 
sedimentkemiska data och under 2006 togs en 
överföringsmall och instruktioner fram inom ett re-
gionalt utvecklingsprojekt i Västerbotten som sam-
tidigt förde över regionala data till SGU:s databas 
(NMSD-databasen). Nationella data är redan till-
gängligt via Internet och efter sommaren kommer 
även Västerbottens regionala data läggas ut. Norr-
botten har under 2006 infört regional övervakning 
av metaller i sediment, dessa data har ännu inte 
överförts till SGU.

Inom recipientkontrollen i Västerbotten provtas 
metaller i fi sk och snäcka, ofta med hjälp av kon-
sulter. Hur kvalitetssäkringen går till är oklart och 
rapporteringen sker oftast i rapportform. I dagsläget 
vill datavärden IVL inte ta emot dessa data utan att 
få betalt, det fi nns dock överföringsmallar och in-
struktioner. I Norrbotten ingår detta inte som konti-
nuerlig provtagning.  

Miljögifter i vattenfas provtas inte i dagsläget i 
Västerbotten, dock i Norrbotten inom den samord-
nade recipientkontrollen sedan 2005. Dessa data kan 
i dagsläget inte ingå i databasen SHARK eftersom 
databasen inte omfattar dessa variabler och IVL tar 
inte emot data utan extra betalning. Det vore dess-
utom olyckligt att separera dataset som härstammar 
från samma område, tidpunkt och program. Hur 

dessa data kan lagras nationellt är således oklart i 
dagsläget.

Embryonal utveckling hos vitmärla - Studier på 
vitmärlor utförs inom den nationella övervakning-
en. Vitmärlorna samlas in av UMF och Stockholms 
universitet (ITM) utför analyserna. Stockholms 
universitet är också datavärd och datat lagras i da-
tabasen BIOMAD. Datat presenteras årligen i en 
nationell rapport. Data kommer senare att lagras i 
SMHI:s databas för marinbiologiska data.
 
Marina toppkonsumenter - Inom det nationella 
programmet uppskattas även bestånden av gråsäl 
och vikaresäl samt havsörn. NRM är utförare när det 
gäller räkning av sälar och deras hälsotillstånd. När 
det gäller havsörn är Svenska Naturskyddsfören-
ingen och NRM utförare och datat lagras hos NRM. 
Data har tidigare lagrats i BIOMAD men kommer 
framöver att ingå i den nya marinbiologiska databa-
sen hos SMHI. Data för marina toppkonsumenter 
presenteras årligen i en nationell rapport.

5.2 2006 – ett år under stark 
utveckling
Under året som gått har mycket hänt på nationell 
nivå vad gäller datavärdskap och datalagring för 
vattenförvaltningen. Projektet har följt de diskus-
sioner som pågått och gjort egna inspel samt haft 
kontakter med Naturvårdsverket, Vattenmyndighe-
ten och nationell datavärd (SMHI). 

5.2.1 Förändrat datavärdskap för marinbiologiska 
data
Datavärdskapet för marina data har förändrats un-
der 2006. SMHI har tagit över datavärdskapet för 
marinbiologiska data från databasen BIOMAD 
som administrerats av Stockholms Universitet. 
Det nya datavärdskapet gäller från och med 2006 
års data, men man har tyvärr inte lyckats få igång 
den nya databasen enligt gällande tidplan till den 
1 april 2007. Knäckfrågorna har bland annat gällt 
kvalitetsfrågor, utleveransförmåga hos databasen 
och arthantering. Artdatabanken har kommit in som 
ny part för arthantering av bland annat marina data 
där tanken är att Artdatabanken ska fungera som ny 
”datavärd” för aktuella artlistor. I projektet anser vi 
att detta är ett steg i rätt riktning mot en bättre kva-
litetssäkring av marinbiologiska data. Vid de första 
diskussionerna med SMHI angående den marinbio-
logiska databasen meddelade SMHI att man fått i 
uppdrag att utveckla en databas för marinbiologiska 
data, tanka över data från BIOMAD samt presente-
ra format för att leverera data. Mycket fokus låg på 
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databasen för marinbiologiska data.

5.2.3 VISS – Vatteninformationssystem Sverige
VISS, vatteninformationssystem för Sverige, har 
haft en snabb utveckling under 2006. Genom VISS 
tillgodoses distriktets behov av att lagra information 
om vattenförekomsterna vad gäller allmän karakte-
ristika, typindelning, statusklassningar och påver-
kansanalys. Ett stort framsteg i arbetet med VISS är 
att miljöövervakningsstationer lagts upp med kopp-
ling till vattenförekomsterna. Samtliga nationella 
och regionala miljöövervakningsstationer samt re-
cipientkontrollstationer i distriktets kustvatten har 
lagts in i VISS. Ett urval av dessa har enligt vissa 
kriterier rapporterats som övervakningsstationer för 
vattenförvaltningen i mars 2007. I VISS lagras dä-
remot inga mätvärden som utgör underlaget till sta-
tusklassningarna. Detta måste lagras på annat håll. 
För miljöövervakningsstationerna är det sannolikt 
rätt strategi eftersom ett nationellt datavärdskap för 
primärdata redan fi nns etablerat. Nationell datavärd 
(SMHI) bör dock etablera kontakt med ansvarig för 
VISS utveckling (förvaltningsrådet) för att framö-
ver kunna koppla primärdata hos datavärden till 
miljöövervakningsstationerna i VISS. I dagsläget 
fi nns webblänk till datavärd för stationer som lagts 
in i VISS. De är synliga som referenslänkar i VISS. 
Utvecklingen av VISS har följts genom deltagande 
i användarrådet för systemet.

5.3 Behov av åtgärder 

Generellt behöver avtalen med datavärdarna ses 
över och anpassas till övriga aktörers behov. För att 
datafl ödet ska bli stabilt och kontinuerligt behövs 
det åtgärder, på såväl regional som nationell nivå, 
för allt ifrån hur provet tas till utvärderingar av da-
tat. De olika stegen i datafl ödet och behov av åtgär-
der presenteras nedan.

5.3.1 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är en av knäckfrågorna om och 
när datavärdskapet utökas till att regelmässigt om-
fatta recipientdata. En kvalitetsgranskning sker vid 
import av data till databasen där t.ex. outliers kan 
avlägsnas. Men, det yttersta ansvaret för kvaliteten 

ICES-formatet som krävs för internationell rappor-
tering. ICES-formatet är dock inte ändåmålsenligt 
och komplicerat att använda. En recipientdel hade 
vid detta tillfälle inte diskuterats, men utgångsläget 
hos SMHI var att man också ska kunna lagra reci-
pientdata, eftersom datavärden kommer att kunna 
ta emot fl era olika format.

5.2.2 Vattenförvaltningen driver arbetet framåt
Vattenmyndigheterna har under året fört diskussio-
ner både med Naturvårdsverket och SMHI där man 
bland annat uppmärksammat det ökande behovet av 
tillgång till recipientdata och behov av datavärd. 

Under våren 2007 beslutade man att anlita SMHI 
för att lägga upp en kustzonsmodell för Bottenvi-
kens och Bottenhavets distrikt. För validering av 
modellen begärde SMHI in regionala data som inte 
redan fanns i databasen SHARK (fysikalisk-ke-
miska data). Det var i huvudsak recipientdata som 
samlades in i länen för detta ändamål (åren 2002-
2006). Problem som uppstod var bl.a. att det fanns 
variabler inom recipientkontrollen som saknades i 
databasen samt att vissa krav på metadata inte gick 
att uppfylla. Det fi nns även kvalitetssäkringspro-
blem då man i SHARK inte kan ange vilken metod 
som använts. Då data förs upp till en nationell nivå 
och får en betydligt större spridning bör man kunna 
garantera att mätningar skett med samma kvalitet, 
jämförbara metoder och samma analysnoggrann-
het. För att data inte ska hanteras felaktigt bör det 
vid inleverans av data ingå en kvalitetsstämpel, al-
ternativt gå att ange vilken metod som använts. I 
många fall behövdes även en manuell omräkning 
av enheter, vilket ökar arbetsinsatsen och även fel-
frekvensen. Sammanfattningsvis gav kustzonsmo-
dellen ny drivkraft till att leverera recipientdata till 
SHARK, vilket dock inte visade sig vara så enkelt. 
För ett smidigare datafl öde behövs åtgärder både på 
regional nivå och hos datavärden. 

Ett nytt behov för lagring av recipientdata i 
SHARK dök upp då SMHI senare fi ck uppdra-
get att göra nationella statusklassningar (fys-kem) 
för kustvattenförekomsterna. Vid ny kontakt med 
SMHI meddelade de att inlevererade recipientdata 
kommer att läggas in i SHARK, men att tidshori-
sonten är osäker p.g.a. att data inte kunde levereras 
exakt enligt given formatmall. SMHI ansvarar även 
för nationella statusklassningar av bottenfauna och 
makrovegetation där datahanteringen och analys 
kommer att ske via Mats Blomqvist (Hafok AB).  
Under sommaren sammanställdes därför botten-
fauna- och makrovegetationsdata från recipienterna 
manuellt och skickades till Mats Blomqvist för se-
nare överföring till datavärden SMHI och den nya 

ÖVERGRIPANDE  VISION
Alla data lagras hos nationella datavärdar, 

som gör data tillgängligt via Internet. 

VISION
All data hos nationella datavärdar är 

tillförlitlig och kvalitetssäkrad.
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bör rimligen ligga hos beställaren, som vid beställ-
ningen av utförandet måste ställa krav på god kva-
litet på provtagning och analys. För detta behövs 
handledning/utbildning och riktlinjer från Natur-
vårdsverket om vilka kvalitetskrav som ska gälla 
för data som levereras till nationell datavärd. 

Tillsynsmyndigheten bör ställa krav på att data 
från recipientkontroller och SRK-program levereras 
i digital form. Data skall genomgå en kvalitetskon-
troll av utförare och beställare innan leverans till 
datavärdarna. Datavärdarna bör utföra ytterligare 
en kvalitetssäkring av data. Varje mätvärde bör få 
en kvalitetskod som anger tillförlitligheten, baserat 
på tidigare kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring för 
recipientkontroll kan kräva handledning för verk-
samhetsutövare som ska upphandla utförandet. Det 
fi nns en allmän guide från Naturvårdsverket (Guide 
för upprättande och översyn av limniska och ma-
rina kontrollprogram, rapport 5551, mars 2006).

Behovet att skapa nationella eller regionala ser-
vrar för primärdata bör övervägas ur kvalitetssäk-
ringssynpunkt. Flertal variabler som lagras hos da-
tavärd är i dagsläget egentligen beräknade värden 
från primära instrumentdata. Lagring av primärdata 
gynnar möjligheterna att spåra fel och justera om-
räkningsfaktorer och skulle därmed skapa ett gott 
förtroende för data hos externa användare. 

5.3.2 Metod

När data lyfts upp på nationell nivå för att ingå i 
nationella klassningar och utvärderingar samt vara 
tillgängligt externt är det synnerligen viktigt att 
data är tillförlitligt. Ett steg i kvalitetssäkringen av 
data är att samordna metoder och program så att 
data är likvärdigt oavsett varifrån det härstammar. 
Idag framgår det inte vilken metod som tillämpats i 
de nationella databaserna, men en kvalitetsstämpel 
på data har däremot diskuterats. Provtagnings- och 
analysmetod är särskilt viktigt att se över i reci-
pientkontrollprogram, som utgår från krav på egen-
kontroll enligt miljöbalken och inte i första hand 
utformats till att utgöra en del av miljöövervakning-
en. Metoder och datanoggrannhet kan skilja sig åt 
väsentligt. Att samordna recipientkontrollen är ett 
steg mot att bättre likforma bl.a. valet av metoder. 
Distriktets recipientkontroll är ännu inte helt sam-
ordnad, men processen pågår.

5.3.3 Överföring av data till datavärd

En särskild ansats för hanteringen av recipientdata 
bör inledas p.g.a. datats speciella karaktär, varie-
rande kvalitet och format och inte minst val av va-
riabler. Det fi nns behov av en lättillgänglig manual 
och konkreta instruktioner inklusive färdig format-
mall för leverans av data från verksamhetsutövare 
till nationell datavärd. Instruktion och mallar bör 
fi nnas tillgängliga i Naturvårdsverkets handledning 
för miljöövervakning, för varje undersökningstyp. 
Det fi nns även behov av en sammanställning eller 
övergripande struktur över vilken datavärd som ska 
ha olika sorters data. En viss teknisk förberedelse av 
databaserna behövs för att kunna hantera fl er vari-
abler då data från recipienter i de fl esta fall omfattar 
variabler som i dagsläget inte fi nns i de nationella 
databaserna. Det är inte särskilt lämpligt att spara 
endast halva dataset hos datavärd. 

På respektive Länsstyrelse måste rutiner införas i 
samråd med verksamhetsutövare för överföring av 
regionala data och recipientdata till datavärd. Visio-
nen är att utförarna själva i framtiden överför data 
från recipientkontroller och SRK-program, men 
så länge fungerande rutiner saknas är det bäst om 
Länsstyrelserna överför datat. För att inte tillsynen 
ska försämras i väntan på tillgängliggörande av 
data hos datavärd bör recipientkontrolldata samti-
digt skickas till tillsynsmyndigheten. 

Olika kvalitetsfaktorer har kommit olika långt 
när det gäller att ha ett fungerande datafl öde till da-
tavärdarna. Nedan framgår i korthet hinder för att 
uppnå visionen och åtgärder på kvalitetsfaktornivå. 

• Fysikalisk-kemiska variabler 
Datafl ödet fungerar i stort sett tillfredsställande 
med undantag för data inom recipientkontrol-
len/SRK. Åtgärder är att få verksamheterna att 
leverera digitala data samt få överföringsmal-
lar och instruktioner för överföring till databa-
sen SHARK mer tillgängliga.

• Växtplankton och djurplankton 
Eftersom dessa undersökningar i dagsläget sak-
nas inom SRK/recipientkontroll är det främst 
kommunikationen mellan UMF och SMHI 
som blir viktig. Diskussioner pågår om lämp-
ligt rapporteringsformat, BIOMAD-formatet 
används till dess formatet beslutats. Interna-
tionellt erkända artdatalistor bör användas för 
taxonomiska data.

VISION
Distriktets recipientkontroll i kustvatten 

är samordnad. 

VISION
Överföringen av data till nationell datavärd 

är smidig och utförs direkt av utförarna. 



40

• Bottenfauna
Här fi nns det ett stort problem när det gäller 
artlistor, vilket har försenat igångsättandet av 
SMHI:s databas för marinbiologiska data. In-
ternationellt erkända artdatalistor bör användas 
för taxonomiska data. När databasen väl fung-
erar måste man ta fram mallar och instruktio-
ner för överföring. Det är även här viktigt att få 
verksamhetsutövarna att leverera digitala data, 
helst i det format som datavärden önskar. 

• Makrovegetation 
Även här fi nns det ett stort problem när det gäl-
ler artlistor, vilket har försenat igångsättandet 
av SMHI:s databas för marinbiologiska data. 
Internationellt erkända artdatalistor bör använ-
das för taxonomiska data. När databasen väl 
fungerar måste man ta fram mallar och instruk-
tioner för överföring. Data från basinventering-
en av Natura 2000 områden innehåller mycket 
marinbiologiska data. Data lagras för tillfället 
i en nationellt framtagen Accessdatabas som 
varje län har en kopia av. Data från basinvente-
ringen borde istället läggas in i SMHI:s databas 
och göras tillgängligt via Internet.

• Fiskbestånd 
Här fi nns ett fungerande datafl öde, förutom 
själva tillgängliggörandet av data. Fiskbestånd 
ingår i dagsläget inte i distriktets recipientkon-
trollprogram.

• Miljögifter i olika matriser
För miljögifter i sediment kommer datafl ödet 
troligen att fungera bra eftersom mallar och in-
struktioner redan har tagits fram. Det är dock 
viktigt att även tillgängliggöra dem. För mil-
jögifter i biota och vatten är det största proble-
met att IVL inte tar emot regionala data eller 
data från recipientkontroll/SRK utan betalning. 
Detta måste först lösas i samråd med Natur-
vårdsverket. Därefter måste man ta fram mal-
lar och instruktioner för överföring. Datafl ödet 
för recipientkontrolldata måste förbättras och 
minimikravet är att verksamheterna levererar 
digitala data och inte enbart pappersrapporter. 
Nästa steg blir att verksamhetsutövarna själva 
levererar data till datavärden.   

5.3.4 Tillgängliggörande av data

Naturvårdsverket bör ställa krav på datavärdarnas 
struktur av webbplatserna så att användaren kän-
ner igen sig hos de olika datavärdarna. En annan 
möjlighet är att det fi nns regionala plattformar med 
kartor över samtliga stationer/program och att man 
kan ta ut data från de olika databaserna på samma 
ställe. Oavsett lösning är det viktigt att datavär-
darnas sökmotorer förbättras. Möjligheterna till 
nedladdning av data bör också likriktas mellan de 
olika datavärdarna. Man ska kunna bearbeta data 
i Excel och analysera och presentera det i ArcGis. 
Alla data, inklusive recipientdata, ska gå att ladda 
ner via Internet och samtliga data ska omfattas av 
sökmotorerna. En användarvänlig, men tillräckligt 
avancerad sök- och exportfunktion är a och o.

5.3.5 Utvärdering av data

När det gäller utvärderingar av datat fi nns det rum 
för förbättringar. Idag används bara nationella data 
och en del regionala data i de utvärderingar som 
görs på nationell nivå. Vi anser att man genom ett 
fungerande datavärdskap borde kunna utvärdera 
nationella och regionala data tillsammans och även 
ta in data från SRK och recipientkontroll i de na-
tionella utvärderingarna. Det förutsätter dock lik-
värdiga data och ett fungerande datavärdskap. Man 
kan tänka sig att det ska ingå i datavärdskapet att 
årligen göra mindre utvärderingar och fördjupade 
utvärderingar vart 3:e år. Alternativt ger man upp-
drag till marina centra att göra utvärderingar över 
större områden (t.ex. distrikt). På länsnivå kan man 
tänka sig en samordnad utvärdering mellan olika 
delprogramutförare/aktörer istället för varje studie 
för sig. 

5.4 Behov av sammanställda data
Olika lokala och regionala aktörers behov av data-
sammanställningar redovisas i korthet nedan. Ge-
mensamt för alla är att en helhetsbild över tillgäng-
liga övervakningsdata är att föredra. Naturvårdsver-
ket bör därför fundera kring möjligheterna att skapa 
en metadatabas för all marin övervakning. Det bör 

VISION
All data ska fi nnas tillgängligt över Internet 
och data ska kunna hittas och laddas ner på 

ett enkelt och överskådligt sätt. Data ska 
kunna hämtas i en form som kan bearbetas 

vidare för analys och utvärdering. 

VISION
I utvärderingar ska nationella, regionala samt 
SRK och recipientkontrolldata kunna ingå. 
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fi nnas en koppling mellan metadataregistret i VISS 
(vattenmyndigheternas databas) och SHARK samt 
SMHI:s databas för marinbiologiska data. 

Verksamhetsutövare - Vid prövningar och redovis-
ningar av recipientkontrollen till tillsynsmyndighet 
har verksamhetsutövare nytta av andra undersök-
ningar att jämföra med. En helhetsbild över deras 
aktuella område skulle underlätta miljökonsekvens-
beskrivningen av verksamheten.

Kommuner - Omfattningen av kommunal miljöö-
vervakning i marin miljö är ganska begränsad. En 
del undersökningar kopplade till övergödningspro-
blematiken har gjorts. I dessa fall kan nationella 
och regionala stationer användas som referenser. 
En helhetsbild över deras aktuella område skulle 
underlätta deras arbete.

Länsstyrelser - Länsstyrelserna har behov av över-
vakningsdata inom många olika verksamheter. 

Inom regional övervakning produceras ofta rap-
porter om miljötillståndet. Det kan även behövas 
utvärderingar av data från fl era olika delprogram 
eller jämförelser med andra län, något som inte görs 
idag.

Inom tillsynen ska recipientkontrolldata jämfö-
ras med referensförhållanden för att se effekterna 
av verksamheterna och behov av åtgärder. Den re-
gionala och nationella övervakningen kan ofta an-
vändas som referenser. För att få så bra jämförelse 
som möjligt bör trendanalyser användas, något som 
kan läggas ut på uppdrag till konsulter eller UMF. 

Uppföljning i Natura 2000 och andra skydds-
områden kan också användas som referenser vid 
jämförelser med påverkade områden. Samtidigt är 
man intresserad av att följa upp specifi ka bevaran-
demål. 

Miljömålsuppföljningen använder idag inte så 
mycket marina data i uppföljningen. För uppfölj-
ningen av biologisk mångfald kan det dock tänkas 
att indikatorer kommer att tas fram. Även dessa be-
hov bör beaktas av datavärdarna. 

I arbetet med vattenförvaltningen kommer det att 
fi nnas ett stort behov av lättillgängliga data, speci-
ellt inom karakteriseringen. Det bör ingå i datavär-
darnas uppdrag att göra klassningar av status enligt 
gällande bedömningsgrunder. Detta bör redovisas 
i form av grafer över tiden där medelvärden och 
spridningsmått visar vilken status kvalitetsfaktorn 
har. Det bör framgå om klassningen gjorts på sta-
tionsnivå, vattenförekomstnivå eller grupp av vat-
tenförekomster samt om några oegentligheter hit-
tats. Om medelvärden över fl era år använts måste 

även detta framgå. Det är viktigt att tillvägagångs-
sättet formaliseras nationellt. Eftersom det ibland 
kan fi nnas behov för länen att själva klassifi cera 
data bör man överväga även dessa uttagsbehov, det 
kommer då att fi nnas behov av att söka efter data 
på en viss vattenförekomst. En helhetsbild över all 
tillgänglig miljöövervakningdata vore en klar för-
del för länsstyrelsernas arbete. 
    
Vattenmyndigheten - Vattenmyndigheterna kom-
mer att ha ett liknande behov som Länsstyrelsen, 
d.v.s. statusklassningar av vattenförekomster, att 
använda i rapporteringen till EU, både via VISS 
och i kartform i kommande förvaltnings- och åt-
gärdsplaner. 
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Projektet har haft fem telefonmöten under 2006. Jo-
han Wikner, projektets vetenskapliga projektledare, 
har under året kommunicerat med ämnesexperterna 
om strategi för design av kontrollerande övervak-
ning i distriktet. Underlag har begärts in av exper-
terna och ett expertmöte, ”Monitoring designs for 
status assessment of coastal water bodies, hölls i 
Umeå den 27:e oktober, 2007. Syftet med worksho-
pen var att diskutera och gemensamt komma fram 
till slutsatser om bästa möjliga design för övervak-
ning av kvalitetsfaktorer enligt ramdirektivet för 
vatten. Slutsatser från workshopen redovisas i bi-
laga 3.

Studien av rumslig variation hos pelagiska vari-
abler sommaren 2006 resulterade i en separat rap-
port, bilaga 2. En posterpresentation av resultaten 
förevisades i Oslo på Nordic Marine Science Con-
ference, 1-3 november 2006, av Siv Huseby från 
Umeå Marina Forskningscentrum. 

Ett samverkansmöte med verksamhetsutövare 

6. SAMVERKAN OCH TRÄFFAR 2006
hölls i Piteå i mars 2006. Slutsatser från detta möte 
presenterades i den förra arbetsrapporten, april 
2006. Projektet har under året haft diskussioner 
med projektledarna för Vattensamverkan Norr om 
strategi för bildande av kustvattenråd för distriktet. 
Vattensamverkan Norr är ett tvåårigt projekt vars 
mål är att skapa de samverkansorgan, s.k. vatten-
råd, som behövs för att förvaltningsarbetet ska bli 
framgångsrikt. Vattensamverkan Norr har deltagit 
och diskuterat bildande av vattenråd vid träffar med 
verksamhetsutövare och kommuner som hållits i 
Norrbotten och Västerbotten. En gemensam träff för 
hela distriktets kustkommuner, verksamhetsutövare 
och andra intressenter hölls den 3 oktober 2007, där 
beslut togs om att bilda två kustvattenråd i distrik-
tet. Deltagarna vid mötet har även informerats om 
nuläget för projektet samt pågående kartläggning 
av distriktets kustvatten i ett informationsbrev.

Resultat från projektet presenteras på Vattemyn-
digheternas hemsida www.vattenmyndigheterna.se.
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