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Yttrande över remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
angående vägledning för statusklassificering och 
hantering av osäkerhet (dnr. 1971-2018) 

Sammanfattning 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser att det är viktigt att en vägledning för 

ekologisk statusklassificering av ytvatten är klart och tydligt formulerad. 

Synpunkter på detta och behov av förtydligande på innehållet framgår av generella 

och specifika synpunkter nedan.  

Vidare anser SLU att det är viktigt att det finns en helhetssyn kring den information 

som skall fördelas mellan styrande föreskrift, undersökningstyperna och dessa 

vägledningar, så att informationen är heltäckande men överlapp undviks i 

möjligaste mån.  

Generella synpunkter 

Vägledningarna har kvar flera av de problem som fanns i handboken när det 

kommer till metodangivelser, krav på underlagsdata och beskrivningar av 

indexberäkningar. Exempel på detta ges under specifika synpunkter.  

På flera ställen refereras det till specifika metoder och metodstandarder. Ett förslag 

är att det istället borde finnas referenser till ett levande metodregister. På så sätt blir 

inte styrande dokument inaktuella så snart en ny metodstandard eller 

undersökningstyp publiceras. 

SLU förutsätter att referenser till den föreskrift som vägledningen ska stödja 

revideras när den parallellt reviderade föreskriften träder i kraft, speciellt som 

skrivningarna klart och tydligt hänvisar till den reviderade föreskriften. 
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Det bör klart och tydligt framgå i samtliga vägledningar om statusklassningar ska 

baseras på data från endast ett år eller på ett medelvärde från flera års 

undersökningar. Om klassningarna ska baseras på ett medelvärde måste det klart 

och tydligt framgå hur detta medelvärde ska beräknas, dvs är det ett medelvärde på 

t ex biomassor från flera år som ska beräknas eller är det medelvärdet av de 

framräknade ekologiska kvalitetskvoterna som ska användas. 

Specifika synpunkter 

Växtplankton 

Förord (s 5) 

SLU förutsätter att referensen till den föreskrift som handledningen ska stödja 

revideras när den parallellt reviderade föreskriften träder i kraft, speciellt som 

skrivningarna klart och tydligt hänvisar till den reviderade föreskriften. 

2. Ingående parametrar (s 7) 

Det är oklart hur de fyra uppräknade parametrarna ska bidra till information om 

frekvens så som anges i texten. Även vad som avses med abundansen av 

växtplankton är otydlig då endast den relativa abundansen används som underlag i 

PTI och i slutresultatet endast i form av ett viktat värde. 

2.1 Totalbiomassa (s 8) 

Vatten kan ha skiftande densitet framförallt beroende på mängden salter, varför det 

bör specificeras att den densitet som ska användas är 1 g/cm3. 

2.2 Klorofyll (s 8) 

Av vem är klorofyll en godkänd och accepterad parameter? Av Phillips et al och 

Carvalho et al och i så fall är det relevant? Handlar det inte om att det är en allmänt 

accepterad uppskattning av växtplanktonbiomassan?  

Tidigare har även klorofyll ansetts vara behäftat med större osäkerheter i 

uppskattningen av växtplanktonbiomassan än vad mikroskopisk bestämning av 

biomassan och följaktligen har större vikt lagts på de senare. I den nuvarande 

skrivningen så likställs dessa två uppskattningar utan en tydlig motivering mer än 

att detta har föreslagits av Waters-projektet. Detta kan innebära att färre växt-

planktonanalyser kommer att utföras i framtiden eftersom klorofyllanalyserna är 

betydligt billigare. Detta påstående måste således vara väl förankrat inom 

forskningen för att undvika att viktiga data för framtida arbeten riskerar att aldrig 

samlas in.  

Därutöver förefaller klorofyllgränsvärdena i förslaget till reviderad föreskrift 

(HVMFS 2013:19) vara felaktigt framtagna då det viktigaste gränsvärdet mellan 

god och måttlig status är framtaget baserat på en jämn fördelning mellan H/G och 

maxhalten. Detta är mycket olyckligt då, speciellt om klorofyllhalt likställs 
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kvalitetsmässigt med totalbiomassan, det kan innebära att gränsen för när åtgärder 

mot eutrofiering sätts in eller ej är mycket osäkert baserat. Istället så har man vid 

arbetet med den reviderade föreskriften valt att vara ”säkrare” på den betydligt 

mindre viktiga gränsen mellan hög och god status. Tyvärr så missade SLU att 

påpeka detta vid remissrundan av den reviderade föreskriften, men vi hoppas att 

detta ska korrigeras innan föreskriften träder i kraft. 

2.4 Cyanobakterier (s 8) + 4.5 Cyanobakterier (s 15) 

Skrivningen ”Denna parameter inkluderas i totalbedömningen om den är lägre än 

medelvärdet av de två föregående parametrarna” behöver förtydligas med avseende 

på dels vilka två parametrar som avses (antagligen 2.2 och 2.3 om man strikt går 

efter ordningen som parametrarna räknas upp, vilket verkar besynnerligt då man 

utelämnar totalbiomassan), men även vad som menas med ”medelvärdet” är oklart 

och behöver förtydligas (EK?). Detta ska ju vara en handledning med 

förtydliganden över det som inte kan tas med i föreskriften och då bör så mycket 

som möjligt vara klart och tydligt beskrivet. 

3. Krav på underlagsdata (s 9) 

Skrivningarna kring vilka standardmetoder som ska användas är otydlig och 

motsägelsefull då det dels anges versionsnummer på de olika standarderna (årtal), 

men i stycket efteråt anmodas utföraren att kontrollera att rätt version används då 

metoderna uppdateras regelbundet. Antingen anges att de angivna metoderna eller 

senare versioner ska använda alternativt så anges inte versionsnumret alls.  

Provtagningarna anges vidare ska ske i juli eller i augusti, vilket inte stämmer med 

föreskriften då prov kan tas i juli och/eller augusti eller under perioden juli-augusti, 

dvs man får ta prov under båda månaderna. 

Beträffande extraktionsmedel för klorofyllanalyser så bör det i handledningen 

framgå att andra extraktionsmedel kan ge/ger helt andra resultat och följaktligen så 

kan inte gränsvärdena i föreskriften användas (det finns t ex även en svensk 

standard för extraktion med metanol, så skrivningen ”Standardmetod” är inte helt 

korrekt). 

4 Statusklassificering (generellt) 

Att hänvisa till användaren att välja liknande sjötyp för att erhålla t ex 

referensvärden möjliggör att klassningsarbetet tvärt emot önskvärt görs på olika 

sätt då olika personer lär bedöma vad som är liknande sjötyp. Det är bättre att detta 

görs som en ”expertbedömning” generellt för hela landet, men med en tydlig 

kommentar att detta är i brist på underlag, för att minska risken för spretiga 

bedömningar. 

Det behöver tydliggöras om det är medelvärden av totalbiomassor för de minst tre 

årens data som krävs eller om medelvärden ska utföras på de ekologiska 

kvalitetskvoterna. Det sistnämnda vore att föredra då det minskar påverkan från 
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eventuella extremvärden, men hur som helst måste det vara tydligt hur 

beräkningarna ska gå till för att även i detta fall minska risken att beräkningarna 

utförs på olika sätt av olika personer. 

4.1 Typologi (s 10) 

Oklart varför avsnittet om typologi finns med i handledningen för växtplankton. 

Det kan visserligen vara bekvämt att ha allt samlat i ett dokument, men då 

typologin är generell så bör det istället hänvisas till en specifik handledning för just 

detta, då man annars riskerar att det åtminstone över tid står olika saker rörande 

typologin i olika handledningar (fler dokument som måste hållas uppdaterade vid 

eventuella förändringar). 

4.2 Totalbiomassa (s 11) 

Oklart varför hänvisningen till hur beräkningar ska ske vid klorofyllhalter lägre än 

referensvärdet ligger under avsnittet för totalbiomassa. 

4.4 PTI (s 13) 

Det anges att data från alla länder ingick vid framtagandet av PTI, men EU har 28 

medlemsländer och senare i texten anges att det är data från 20 länder, så vilket är 

korrekt? 

Det anges att gradienterna blir längre vid det aktuella förfarandet, men PTI är väl 

enbart ett eutrofieringsindex och då borde det handla om en gradient? 

Meningen ” När PTI togs fram ströks ett fåtal släkten som hade både känsliga och 

toleranta arter i samma släkte” är sannolikt felplacerad och torde härröra sig till den 

svenska versionen av PTI? 

Hänvisningen till Annex 1 från Phillips et al anger att supplementet ”ska vara 

tillgängligt för alla”, vilket borde kontrolleras av författaren och därefter ändras till 

”är…” om så är fallet. Det vore även förnämligt med en DOI i direkt anslutning till 

texten. 

Att de svenska indikatortalen finns i bilaga A nämns omotiverat två gånger i 

samma stycke. 

Meningen som börjar ” Denna sig från den ursprungliga då..” är ofullständig. 

Resonemanget kring bentiska arter är ologiskt, då det i princip anges att vi i 

svenska prov har bentiska arter även om vi inte tar proverna i sjöutloppen? 

4.5 Cyanobakterier (s 16) 

Olyckligt att använda både biomassa (mg/l) och biovolym (mm3/l) i samma text då 

det riskerar att förvirra mer än det förklarar. Bättre att genomgående hålla sig till 

ett begrepp. 
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4.6 Antal taxa (s 16) 

SLU håller med om att antalet taxa är starkt kopplat till analysansträngningen, 

vilket gör att utan en standardiserad taxalista är användbarheten av hela indikatorn 

tveksam. Hur ska t ex bedömningar av osäkerheten kunna ta med den kanske 

största osäkerhetskomponenten i form av analysansträngningen? 

5.2 Kombinera näringspåverkansparametrar (s 19) 

Metodiken behöver förtydligas då det som det är (otydligt) skrivet kan tydas som 

att om EK för cyanobakterier är större än medelvärdet för övriga parametrar så ska 

det beräknas ”ett nytt medelvärde inkluderade medelvärdet från steg 2” (dvs 

medelvärdet för de övriga parametrarna). Matematiskt så är inte medelvärdet av 

medel av ”klorofyll och biomassa” + Cyano det samma som medelvärdet av 

klorofyll, biomassa och cyano, utan detta blir ett något viktat medelvärde. Är detta 

gjort medvetet eller är det tänkt att man ska beräkna ”ett helt nytt” medelvärde 

baserat på de tre olika komponenterna? Oavsett vilket så måste detta vara väldigt 

tydligt för att undvika onödig variation i klassningsarbetet. 

Bottenfauna i sjöar 

Generellt så saknas, med undantag framförallt för bilagan, dyntaxa-koder för de 

taxonomiska enheter som anges i handledningen. Att konsekvent ange gällande 

taxonomiska id-koder underlättar klassningarbetet och minskar risken för felaktig 

behandling av data eller att en onödig variation i klassningsarbetet uppkommer pga 

att olika tolkningar kan ske. 

3. Underlagsdata (s 11) 

Enligt vägledningen är det enda krav som ställs på underlagsdata att en 

standardmetod eller annan metod som ger "liknande resultat" använts, medan tabell 

2 endast rekommenderas. Det betyder att man enligt den föreslagna vägledningen, 

om än inte rekommenderat, kan göra en bottenfaunaprovtagning i exempelvis 

februari och använda dessa för statusklassning. Indexberäkningarna är framtagna 

för en viss tid av året och att detta inte uttrycks som mer än en rekommendation är 

mycket olämpligt. Tabell 1 antyder däremot att det är ett krav att provet tas på 

hösten. Det är fortfarande oklart vad som avses med ”hösten”, speciellt med tanke 

på den stora variationen i Sverige. 

 

Provtagningsinsatsen anges till 60 s * 1 m, men är detta totalt för de fem delproven 

eller per delprov? Behöver förtydligas! Varför är tiden 20 s i vattendrag, medan 

den är 60 s i sjöar? 

 

Standardmetoden för prover i litoral skiljer sig mellan text och tabell 2 (SS EN-

27828 resp SS-EN ISO 10870:2012 (den senare anges för bottenfauna i 

vattendrag)).  

 

Fotnoten till tabell 2: ”* avses sparktiden och sparksträckan, ** ej tidsbereonde” ändras 

till ” * avser sparktiden och sparksträckan, ** ej tidsberoende”. 
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5. ASPT (s 13) 

Tabell 4 innehåller enstaka punkter i stället för kommatecken, omotiverade 

radbrytningar, samt dubbla kommatecken. Dyntaxa-id:n vore önskvärda för att 

säkerställa korrekt datahantering. 

 

6. BQI (s 15) 

Observera att handledningen kan behöva modifieras något baserat på den 

föreslagna förändringen till Chironomus plumosus-typ och C. anthracinus-typ som 

bättre ska motsvara de möjligheter till taxonomisk identifiering som finns vid 

löpande laboratoriearbete. 

 

7. MILA (s 17) 

Det finns en otydlighet i hur AWIC beräknas. Det står att AWIC utgår om taxa 

med indikatortal saknas. I stycket med ”Beräkning av MILA” (sid 18) måste det 

skrivas ut vad som görs om AWIC saknas. I de fallet måste summan delas med 5.   

Normalisering av MILA är omgjord och nu svår att förstå. Tabell 8: Vad betyder 

formuleringen ” Sista kolumnen anger om värden högre än den övre gränsen ska sättas 

till 0 eller 10.” ihop med den sista kolumnen med rubrik  ”Över övre gräns ger 

normaliserat index =” som bara har ett värde? Vad blir det normaliserade värdet av 

AWIC < 4,33? Vad blir det normaliserade värdet för Predatorer (relativ abundans) < 

0,06? Normaliseringen var enklare och tydligare beskriven i HVMFS 2013:19 tabell 

4.4. Vitsen med en vägledning är att förtydliga det som inte kan tas med i en föreskrift, 

vilket tyvärr inte är fallet här. 

 

Bilaga A. 

I förslaget till reviderad föreskrift fanns, olyckligtvis, två olika standardlistor för 

bottenfauna. Om det kommer att finnas två olika listor i den slutgiltiga versionen 

måste det vara tydligt vilken lista det är som ska användas för vilka index och 

vilken av dem som visas i Bilaga A i vägledningen. 

 

Bottenfauna i vattendrag 

3. Underlagsdata (s 9) 

Kraven på underlagsdata måste vara tydligare. Vad är krav och vad är en 

rekommendation? Se vidare kommentarerna för Bottenfauna i sjöar.  

Provtagningsinsatsen anges till 20 s * 1 m, men är detta totalt för de fem delproven 

eller per delprov? Behöver förtydligas! Varför är tiden 20 s i vattendrag, medan 

den är 60 s i sjöar? 
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I tabell 2: ”* avses sparktiden och sparksträckan” ändras till ” * avser sparktiden och 

sparksträckan”. 

5. ASPT (s 10) 

Tabell 4 innehåller enstaka punkter i stället för kommatecken, omotiverade 

radbrytningar, samt dubbla kommatecken. Dyntaxa-id:n vore önskvärda för att 

säkerställa korrekt datahantering. 

6. DJ-index (s 11) 

Viktvärden och beskrivning av Saprobieindex bör ingå i vägledningen, bl a saknas 

angivelse över exakt vilket Saprobieindex som ska användas (referens är inte 

lättillgänglig och att lägga till den exakta definitionen vore bättre än att referera till 

en gammal artikel). Först när samtliga hänvisningar sker till tillgänglig litteratur 

och viktvärden mm är lättillgängliga fungerar den som en fristående och lättanvänd 

vägledning.   

Kiselalger i sjöar och vattendrag 

Generellt för vägledningen för kiselalger 

På grund av att olika dokument som föreskrift, undersökningstyp och nu 

vägledningen har framarbetats vid olika tidpunkter så anser SLU att det är viktigt 

att tänka över den totala strukturen och hur de olika dokumenten ska koppla till 

varandra. Beräkningarna av de olika indexen borde t ex endast finans i ett 

dokument som man sedan hänvisar till. Ju fler dokument som innehåller samma 

information desto svårare blir det att säkerställa att informationen är konsekvent 

igenom samtliga delar. Förslagsvis så borde undersökningstypen koncentrera 

beskrivningarna på själva provtagningen och analysen, medan indexberäkningarna 

snarast hör hemma i vägledningen. 

1. Inledning (s 8) 

Rubriken till tabell 1 har ett meningsbyggnadsfel, samt själva tabellen har en 

ovanlig och smått förvirrande layout. 

Begreppet ” organisk förorening” är olyckligt då det vanligen syftar på organiska 

miljögifter, medan det i detta fall syftar på förorening av organiskt material som är 

något helt annat. Sannolik är det en försvenskning av engelskans ”organic 

pollution” som ligger bakom, men där föreligger ingen förväxlingsrisk. Denna risk 

för feltolkning gäller även i själva föreskriften, något som SLU har påpekat i flera 

år. Överväg att istället använda ”organisk påverkan”. 

2. Ingående parametrar (s 8) 

Hänvisning till HVMFS 2013:19, vilket sannolikt blir fel om föreskriften ska 

revideras. 

Skrivningarna om tolkning av stödparametrarna och att det kan finnas ett behov av 

experthjälp från analysatorn, samt analysrapporten måste matchas mot de 
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datasystem som finns eller är under uppbyggnad annars riskerar denna skrivning 

endast skapa förvirring. Den nationella datavärden vid SLU ansvarar för att lagra 

och tillgängliggöra data inkl beräkna index, men om datavärden även ska 

tillhandahålla information om vem som har analyserat provet så kan det stå i 

konflikt med GDPR. Datavärden har även inget ansvar att tillhandahålla 

information om eventuella analysprotokoll. Ett automatiserat nationellt system för 

själva statusklassningarna är dessutom under uppbyggnad under ledning av HMI, 

till vilket datavärden kommer att leverera indexdata för statusklassning. Detta blir 

ytterligare ett led i datahanteringskedjan som måste tas hänsyn till för att 

säkerställa att nödvändig information finns hela vägen i kedjan från provtagning till 

den slutgiltiga statusklassningen. 

3. Underlagsdata (s 9) 

I andra styckets sista mening anges att ”Den största felkällan ligger i 

identifieringen av arter. SLU anser att ”felkällan” bör bytas ut mot det mer neutrala 

”källan till osäkerheter”. 

I tredje stycket anges ”… en anpassning till naturligt höga eller låga nivåer av 

näringsämnen istället får ske genom expertbedömning.” Ordet ”anpassning” 

förefaller vara fel i sammanhanget då det kan tolkas som att referensvärdet ska 

anpassas genom en expertbedömning, medan det sannolikt avses att själva 

bedömningen av statusen ska ske genom en expertbedömning. Stycket behöver 

förtydligas för att minska risken för feltolkning. Senare i samma stycke står även 

att denna expertbedömning kan utföras med stöd i den aktuella vägledningen. I 

detta fall bör det finnas en hänvisning till var i vägledningen detta stöd kan 

erhållas. 

4.1.2 Referensvärde (s 10) 

Ett stavfel i det andra stycket, "måsta” bör ersättas av ”måste” 

4.2.1 Surhetsindex Acid och surhetsklass (s 11) 

Formeln kan förtydligas med att ange ”log10” då det ska vara 10-logaritmen. 

5. Stödparametrar (s 13) 

I vägledningen anges att stödparametrarna ska inrapporteras till datavärd, vilket 

inte är helt korrekt då datavärden beräknar samtliga index inkl stödparametrarna på 

inrapporterade data. Om en dataleverantör rapporterar in indexdata så kommer 

dessa inte att bli tillgängliga genom datavärdens försorg. Att ha en central 

beräkning av indexvärden hos den nationella datavärden borgar för att 

beräkningarna alltid sker på ett konsistent sätt och minimerar därmed risken för att 

beräkningarna sker på olika sätt av olika aktörer. 

Skrivningarna kring hur stödparametrarna ska användas med hjälp av experter och 

med stöd av analysrapporter blir svåra att uppnå genom det nationella system för 

automatiserade statusklassningar som är under konstruktion. Detta blir speciellt 

svårt om själva expertbedömningen ska utföras av handläggare på 
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länsstyrelse/vattenmyndighet i samråd med den som har analyserat provet när det 

har skett en datahantering i flera steg däremellan (utförare-datavärd- 

statusklassning-lst/vm). Här måste hänsyn tas till hela datahanteringen, vilket 

sannolikt måste ge avkall på experternas inflytande i den slutgiltiga bedömningen. 

Se även kommentaren kring informationshantering av personuppgifter och GDPR 

under 2. Ingående parametrar ovan. 

Texten i parentesen sist i stycket är inte fullständig då det sannolikt saknas ett ”t” i 

början. 

5.1 Stöd för bedömning av IPS (%PT och TDI) (s 13) 

SLU anser att en statisk referens till ”svenska art- och indexlistan är olycklig”, utan 

det bör hänvisas till var den senaste versionen kan återfinnas. 

Formeln för %PT finns inte angiven, men borde för helhetens skull anges. 

Återigen anges att ”experter som utfört analysen skall konsulteras”, vilket är en 

utmaning i ett mer automatiserat centralt system (se kommentarer ovan). 

Tabell 5: SLU anser det olämpligt att skriva ”Grov bedömning” i tabellrubriken, 

utan HaV bör överväga ett mer relevant ordval än ”grov”. 

5.2 Riskflaggning (s 14) 

I texten anges att ” Att någon av stödparametrarna avviker enligt nedan är därför 

inte i sig skäl till en statusklassificering”, men stödparametrarna används väl inte 

till en statusklassificering, utan som ett stöd till eventuell expertbedömning? 

5.2.1 Missbildningsfrekvens (s 15) 

Tabell 6: SLU anser det olämpligt att skriva ”Grov bedömning” i texten och i 

tabellrubriken, utan HaV bör överväga ett mer relevant ordval än ”grov”. 

5.2.2 Antal räknade taxa och diversitet (s 15) 

I formeln för beräkning av Shannon-indexet saknas tydlig markering av ”start och 

slut” av summeringen (borde vara från ”i=1” under ∑ och ”s” över, samt förklaring 

över vad s:et står för). 

Kommentaren ”För Sverige klassas värden under 20 taxa som ett mycket lågt antal 

räknade taxa och värden under 1,5 som mycket låg diversitet” är förvirrande och 

borde förtydligas. Vad aves med värden i detta sammanhang, är det räknade taxa 

eller är det Shannons index? 

Statusklassificering 

1. Inledning (s 8) 

Första stycket anges ”föreskrifter”, men man räknar sedan endast upp en föreskrift. 

Även den angivna föreskriften borde sannolikt bytas ut när den reviderade träder i 

kraft. 
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Den angivna remissperioden i slutet av stycket är felaktig. 

3.1 Osäkerheter (s 11) 

Generellt sett så saknas information om hur detta kapitel förhåller sig till det 

automatiserade klassningssystem som är under framtagande under ledning av HMI. 

I andra stycket belyses vikten av att följa relevanta standarder och 

undersökningstyper. SLU anser att man även bör lägga till att ackrediterade 

laboratorier bör användas och vikten av att använda laboratorier regelbundet deltar 

i interkalibreringar på relevanta nivåer (om möjligt). 

Figur 2: Att de illustrerade osäkerhetsfördelningarna inte korsar klassgränser är 

enbart en illustrativ begränsning uppkommen av den som har gjort figuren. 

Eftersom det handlar om normalfördelningar så är ”svansarna” statistiskt sett 

oändliga, men då med mycket små sannolikheter i ”ändarna”. 

Med början i sista stycket på s 11 anges ”Metodbunden osäkerhet används om bara 

en mätning finns tillgänglig och kräver att standardavvikelsen för bedömnings-

grunden är känd.”. SLU anser att ordet ”känd” borde ersättas med ”kan uppskattas” 

då det hela tiden handlar om uppskattningar. Om vi redan kände till alla 

standardavvikelser så vore hela kapitlet överflödigt och beräkningar 

objektspecifika osäkerheter överflödiga. 

I sista meningen på s 12 har transformering stavats fel (”tranformersing”). 

3.1.4. Beräkningsexempel (s 15) 

Figur 4 och 6: Illustrationer med statusklassificeringsdata utgår vanligen från hög 

status till dålig, medan denna figur har omvänd ordning, vilket kan vara lite 

förbryllande. 

3.1.5 Klassningsverktyg 

Felstavad referens i första meningen, torde vara Bergström (inte Bergstöm), samt 

verktyget torde ha tagits fram ”inom” programmet Waters inte ”under”. Böjningar 

av förkortningar brukar använda sig av kolon-tecken för att särskilja förkortningen 

från böjningen, t ex SMHI:s och SLU:s. 

De två textstyckena förefaller även ha olika formatering, med åtminstone olika 

radavstånd. 

4.1 Gruppering (s 18) 

Vattenförekomster kan knappast klassificeras ”ihop”, utan kan klassificeras 

”tillsammans”. 

4.2 Expertbedömning (s 19) 
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I första stycket anges ”Om det inte heller är möjligt att klassificera 

vattenförekomsten i grupp…”. Torde vara ”vattenförekomsterna” som avses för om 

det endast är en enskild förekomst så finns inget behov av gruppering. 

4.2.1 Andra biologiska data, makrofyter (s 20) 

”vinternedsänkning” är ett tveksamt ordval då det snarare handlar om en sänkning 

av vattenytan under vintertid, snarare än att sjön nedsänks (i t ex marken och hela 

sjön hamnar på ett lägre plan). Man talar således snarare om sjösänkning och inte 

sjönedsänkning. 

4.2.1 Andra biologiska data, kiselalger (s 21) 

Inom bedömningsgrunderna för kiselalger talar man om stödindex och inte 

sidoindex. SLU anser att språkbruket bör vara konsekvent för att inte skapa onödig 

förvirring. 

4.2.1 Andra biologiska data, satellitdata (s 20) 

SLU anser att påståendet att bedömningar av klorofyll och siktdjup med hjälp av 

satellitdata är taget ur luften och irrelevant, då det handlar om både den aktuella 

provtagningsfrekvensen och frekvensen på tillgängliga satellitdata. 

4.2.1 Andra biologiska data, Sjö- resp vattenförekomster (s 21) 

Konsekvent igenom hela arbetet och dokumentationen med bedömningsgrunder 

saknas en tydlig definition av sjö respektive vattendrag. SLU anser att det är en 

klar brist för hur man ska kunna välja rätt bedömningsgrund i gränsfallen mellan 

små sjöar och utvidgningar av vattendrag. 

5. Statusklassificering (s 23) 

Det är olika formatering i olika delar av texten. 

5.1.1. Näringspåverkan (s 27) 

Meningen ”Kiselalger kan också ge bra information i sjöar, men är något mindre 

precist då, till exempel, justering utifrån sjötyp inte är möjligt.” är obegriplig och 

ofullständig i dess nuvarande form. 

En annan aspekt som bör belysas rörande olika kvalitetsfaktorers respons på 

påverkan är också hur mobila de är. Exempelvis många fiskarter kan fly delar av en 

sjö med låga syrgashalter och bottenfauna med flygande adultstadier kan vara en 

störande faktor att ta med i beaktande jämfört med organismer som endast kan 

spridas med vattnet. 

5.1.2 Försurning (s 27-28) 

SLU anser att påståendet ” om annan övervakning finns tillgänglig så kan det ofta 

ge den information som behövs för klassificeringen. Detta gäller särskilt om dessa 

ger ett tydligt svar med hög tillförlitlighet” är åtminstone till viss del 
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motsägelsefullt mot det tidigare påståendet att kiselalgsindexet ACID har starkast 

koppling till pH-värdet, men att andra biologiska faktorer kan vara användbara. 

5.1.5. Kustvatten (s 29) 

Begreppet ” organisk förorening” är olyckligt då det vanligen syftar på organiska 

miljögifter, medan det i detta fall syftar på förorening av organiskt material som är 

något helt annat. Sannolik är det en försvenskning av engelskans ”organic 

pollution” som ligger bakom, men där föreligger ingen förväxlingsrisk. Överväg att 

istället använda ”organisk påverkan”. 

5.3 Statusklassificering och rimlighetsbedömning (s 30) 

Sista stycket på sidan inleds ”Då det är osäkert (<80%) om klassningen enligt 

övervakningsdata ligger över eller under god/måttlig-gränsen,…”. Angivet värde 

inom parentes avser troligen att säkerheten i bedömningen är <80% och inte att 

osäkerheten är <80%, vilket är förvirrande. Angivet värde inom parentes borde 

anges som motsvarande osäkerhet (>20%) eftersom det är det som anges i texten 

innan. 

Representativa data (s 32) 

SLU anser att i det fall en del av en vattenförekomst är påverkad och i sig är 

tillräckligt stor, så bör den delen bilda en egen vattenförekomst istället för att sänka 

statusen för hela vattenförekomsten. Detta är ju själva meningen med vattenföre-

komsterna, dvs att de ska vara egna jämförbara enheter och inte styras av 

administrativa skäl över hanterbarhet etc. 

SLU anser även att det är viktigt att i vägledningen påtala att i samband med 

hanteringen av eventuella ”outliers” se till att hela förfarandet är väl dokumenterat 

för full transparens och för framtida bruk. 

Referensförhållanden (s 32+ s 36) 

Referensförhållanden anges motsvara naturliga förhållanden utan mänsklig 

påverkan, vilket saknar stöd i ramdirektivet. Det borde vara utan betydande 

mänsklig påverkan. 

5.4 Kontrollerande MÖ (s 35) 

I slutet av stycket finns återigen en felaktig hänvisning inom parentes i meningen 

”Om resultatet för någon kvalitetsfaktor är osäker (<80%) ska den förbli oklassad”. 

Även i detta fall torde det vara >20% som avses. 

6. Riskbedömning 

Användandet av ordet ”närmre” är nog närmast att betrakta som talspråk och bör 

undvikas i officiella dokument. Ordet är dessutom inte helt relevant i samman-

hanget utan borde bytas ut mot utförligare eller motsvarande. 
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Övergripande kommentar 

I vissa fall så används kommatecken före ett ”och” vid uppräkningar, vilket inte är 

i enlighet med svenska skrivregler och praxis. Normalt används i dessa fall ”samt” 

istället för ”och” eller så utesluts kommatecknet. Även kommatecken före ett 

”eller”  förekommer, vilket inte heller är att rekommendera. Kommateringens 

huvudsyfte är att underlätta läsandet, vilket man ständig bör ha i åtanke i en 

vägledning som är gjord för att underlätta att arbete. Till exempel finns det många 

instick av bisatser i början av meningar som försvårar läsandet snarare än de 

underlättar. Speciellt i vägledningen för statusklassificeringar finns det ett otal 

exempel på detta med framförallt instick som: ”, till exempel, ” och ”,bland 

annat,”, vilka lätt kan undvikas och därmed underlätta läsandet. I de olika 

vägledningarna förekommer även meningar med mer än 3-5 ”och”, vilka blir 

väldigt svårlästa. I dessa fall borde det övervägas om inte meningarna kan delas 

upp i två eller flera för att öka tydligheten. 

 

 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 
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