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1. Indledning 
 
Naturvårdsverket i Sverige (NV) har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin 
Økologi (DMU MAR) om at revidere de marine dataværter i Sveriges nationale 
overvågningsprogram, og herunder også granske Naturvårdsverkets rolle som bestiller. 
  
Dette notat indeholder en sammenfatning af evalueringen af NV og de 3 marine dataværter: 
Fiskeriverket (FV), Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet (SU) og 
Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut (SMHI). Den fjerde datavært i det marine 
overvågningsprogram, Svenska Miljøinstituttet AB (IVL), indgår efter aftale med NV ikke i 
evalueringen. 
 

2. Styrker og svagheder ved det nuværende system 
 
I dette kapitel bliver der kortfattet gjort rede for, hvilke generelle styrker og svagheder, der er 
identificeret ved evalueringen af det svenske marine overvågningssystem. 
 
2.1 Generelle styrker 
Overordnet anser DMU, at strategien i opbygningen af det svenske marine 
overvågningsprogram er fornuftig. NV er overordnet ansvarlig, definerer opgaverne og indgår 
kontrakter med udførere og dataværter. Da der i Sverige ikke findes en enkelt institution, der 
kan dække alle aspekter i overvågningsprogrammet, er fagligheden sikret ved at fordele 
opgaverne på en række institutioner. Den marine overvågning bliver således udføret af 
relevante eksperter, oftest ansat på en forskningsinstitution. Dataindsamling finder derfor sted 
i faglige miljøer. 
 
Dataværterne er videnskabelige institutioner med ekspertviden inden for det fagområde, som 
værtskabet dækker. Herved er det i princippet sikret, at både gennemførelse af overvågningen, 
kvalitetssikring, lagring og international rapportering af data foregår i faglige miljøer med 
ekspertviden inden for det aktuelle fagområde. Dette er en klar styrke ved det svenske marine 
overvågningsprogram. Det er dog DMU’s indtryk, at denne fagkundskab ikke udnyttes fuldt 
ud, da det ikke er specificeret, hvilke årlige analyser af status og udvikling dataværterne skal 
foretage på de indsamlede data. Specielt for SU gælder, at de ikke har ekspertise inden for 
alle typer af de meget forskelligartede biologiske data, som rapporteres til SU. 
 
2.2 Generelle svagheder 
De svenske marine miljødata er spredt på fire dataværter. Det er for nærværende vanskeligt 
for eksterne brugere at få overblik over, hvad der reelt findes af marine overvågningsdata, og 
at finde frem til data og oplysninger. 
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Der er risiko for, at nogle dataværter er for svage på database-siden til at løfte opgaven 
tilfredsstillende, og at datahåndteringen samtidigt bliver personafhængig. Derfor er der 
potentielt risiko for tab af data. 
 
Hver datavært må selv løse opgaverne og eventuelle databasetekniske problemer, hvor én 
national datavært kan løse det på tværs af datatyper. 
 
DMU mener, at det er en svaghed, at det svenske marine overvågningssystem ikke har en 
organisation med en koordinerings- eller følgegruppe. Etablering af en koordinerings- eller 
følgegruppe, hvor Naturvårdsverket har både formandskab og sekretærfunktion, og hvor alle 
involverede parter er repræsenteret, er efter DMU’s vurdering en forudsætning for både 
koordinering og faglig udvikling af programmet. Den foreslåede gruppe skal forsynes med et 
kommissorium, som definerer arbejdsopgaver og ansvarsområder. På baggrund af mere end 
12 års erfaringer med en sådan gruppe i Danmark kan det konkluderes, at der dels bliver et 
øget medansvar for den løbende drift af programmet, dels at der ad åre er kommet et meget 
større fokus på effektivisering og kvalitetssikring. 
 
Det er DMU’s opfattelse, at den måske største mangel ved det nuværende svenske system er 
den manglende rutinemæssige analyse og assessment af alle data. Det er DMU’s vurdering, at 
NV bør analysere behovene for rapportering, både nationalt og internationalt. Denne analyse 
bør som minimum indeholde regelmæssige landsdækkende vurderinger af miljø- og 
naturtilstanden i de svenske havområder. På baggrund af egne erfaringer anbefales det, at der 
udarbejdes en årlig rapport. Andre forhold, f.eks. årlig opdatering af indikatorer på nettet, kan 
tale for en lavere frekvens. 
 

3.  Specifikke anbefalinger 
 
For optimering af det marine overvågningsprogram anbefaler DMU mere specifikt følgende 
ændringer. 
 
3.1 Anbefalinger vedrørende systemet 
Det anbefales, at der under NV’s ledelse etableres en koordinerings- eller følgegruppe 
bestående af alle involverede parter til koordinering og udvikling af det marine 
overvågningsprogram. 
 
Ligeledes anbefales det, at der årligt foretages en rutinemæssig analyse og assessment af 
status og udvikling inden for alle dele af det marine overvågningsprogram, eventuelt i form af 
opdatering af indikatorer, og at der periodisk udarbejdes en landsdækkende marin assessment 
rapport. 
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3.2 Anbefalinger vedrørende bestilleren, aftalen 
 
Metoder 
NV skal sørge for, at samme metode for  f.eks. bundvegetation anvendes i hele Sverige i det 
nationale program. NV skal ligeledes arbejde på, at de nationale metoder også anvendes i de 
regionale programmer (jævnfør Vandrammedirektivet Annex 5). Det giver ikke kun 
sammenlignelige data, men letter også datahåndteringen. 
 
Rapporteringsformater 
NV skal pålægge dataværterne, at de sammen med dataleverandørerne finder frem til et 
operationelt format, som både dataleverandører og dataværter kan håndtere, og som er ens for 
alle f.eks bundfauna undersøgelser i det nationale program. Derefter skal NV kræve og 
håndhæve brugen af formatet overfor dataleverandørerne. Formaterne skal aftales emne for 
emne med hensyntagen både til leverandørernes formåen og opbygningen af databaserne. NV 
skal endvidere sammen med dataværterne arbejde på, at disse formater også anvendes ved 
indrapportering af regionale data. 
 
Kvalitetssikring 
Med hensyn til kvalitetssikring er det vigtigt, at den væsentligste kvalitetskontrol foretages af 
udførerne, der har det største forhåndskendskab til data. NV bør præcisere kravet til 
kvalitetssikring yderligere i en del af kontrakterne med udførerne ved direkte at henvise til de 
forskrifter, der kræves fulgt (foruden at udførerne skal være akkrediteret), f.eks. Handbok för 
Miljöövervakning, Kvalitetsdeklarationen for delprogrammet, Manual for Marine Monitoring 
in the COMBINE Programme of HELCOM og/eller andre publikationer, som beskriver de 
kvalitetssikrings procedurer, der skal følges. Udførerne skal i virksomhedsberettelsen 
rapportere, om de krævede kvalitetssikringsaktiviteter er udført, hvilke procedurer der er 
anvendt, og om der er afvigelser, som kan påvirke kvaliteten af resultaterne. 
 
Ligeledes anbefales det, at dataværterne i den årlige virksomhedsberettelse skal angive, om de 
i kontrakterne krævede kvalitetssikringsaktiviteter er udført, hvilke der er anvendt, og om der 
er afvigelser, som kan påvirke kvaliteten af resultaterne. 
 
På de områder, hvor flere udførere undersøger samme parameter i forskellige områder eller 
endog på samme stationer, er der behov for periodiske interkalibreringer mellem udførerne, 
f.eks. hvert 3. eller 4. år.  
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Analyse, præsentation og tilgængeliggørelse af data 
NV bør ud fra, hvilke spørgsmål undersøgelserne skal besvare, bestemme et sæt af 
indikatorer, som kan indgå i data på nettet og ”Hur mår miljön?”. 
 
NV bør sammen med dataværterne diskutere, hvilke data, metadata og indikatorer, der skal 
være tilgængelige på nettet, samt hvorledes data skal analyseres og præsenteres, og derefter 
præcisere dette i kontrakterne med dataværterne. Det vil også medføre en bedre inddragelse af 
dataværternes faglige kompetence i kvalitetssikringen af data. Desuden bør NV fortsætte 
arbejdet med at oprette en portal med links til de relevante hjemmesider hos dataværterne. 
 
3.3 Anbefalinger vedrørende dataværterne 
 
Databaseopbygning 
Med hensyn til opbygning af databaserne anbefales det, at alle databaser ligesom på SMHI 
skal være relationsdatabaser, der er orienteret mod formatet af dataleverancerne, og med en 
separat database med mere eller mindre aggregerede data til brug på nettet. I praksis er en 
sådan datamodel langt nemmere at håndtere end én universaldatabase hos hver datavært både 
til lagring af data og præsentation af data på nettet. De separate internetdatabaser vil også 
gøre det lettere at samle data i én portal. 
 
Kvalitetsmærkning 
Med hensyn til kvalitetsmærkning af data i databaserne anbefales det, at SU og FV ligesom 
SMHI indfører et kvalitetsflag på alle data, f.eks. svarende til det kvalitetsflag, som skal 
rapporteres til ICES, og at der udvikles systematiske programmer for kvalitetskontrollen. 
 
Lagring af data 
Det anbefales, at kopier af databaserne med jævne mellemrum, f.eks. en gang årligt, opsamles 
centralt.  
 
Kortmateriale 
Med hensyn til geografiske koordinatsystemer og kortmateriale bør NV sammen med alle 
dataværterne finde frem til et fælles system til at sammenstille måledata geografisk. 
 
Personafhængighed 
Det er DMU’s opfattelse, at datahåndteringen hos SU er stærkt personafhængig, og på FV er 
delvis personafhængig. Mindre personafhængighed kræver store ressourcer til at etablere og 
beskrive alle rutinerne. Problemet kan kun løses ved, at der afsættes flere ressourcer til dette 
område. 
 
Præsentation af data på nettet 
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Dataværterne (eller de marine forskningscentre) bør sammen med dataleverandørerne 
foretage en årlig analyse af data, hvor man dels vurderer, om årets data afviger fra et 
normalår, herunder f.eks. observationer af nye arter på nye steder, og dels analyserer 
langtidsudviklingen. Det vil også give stof til at bringe på nettet, samt give en god 
kvalitetssikring af data. 
 
Overførsler til internationale organisationer 
Rapporteringen af data til internationale organisationer skal foretages af dataværter. 
 
Da det kan være svært at finde rundt i ICES’s indrapporteringskrav specielt for biologiske 
data, vil det være en stor hjælp for dataværterne, hvis NV formidlede disse krav til 
dataværterne efter diskussioner med ICES. 
 
Kode- og artslister 
NV bør sammen med dataværterne diskutere brugen af artslister og vurdere, hvor kan man fx. 
bruge ITIS direkte, og hvor må man bruge en lokal liste, som refererer til ITIS, hvis der er 
huller i ITIS’s dækning af skandinaviske arter. En anden mulighed, som bør undersøges 
nærmere, er at bruge ERMS (European Register of Marine Species, se 
http://www.marbef.org/data/erms.php), som er baseret på samme ideer som ITIS, men som er 
europæisk orienteret og vedligeholdes af en styregruppe. 
 
Problemet med marine artskodelister er ikke kun et svensk problem, men bør på længere sigt 
løses i en større sammenhæng, først og fremmest inden for ICES og de marine konventioner, 
herunder HELCOM og OSPAR. Problemet er ikke kun, at ikke alle nordiske arter findes i 
ITIS og ERMS, men også at der ikke er overensstemmelse mellem f.eks. HELCOM’s liste, 
ITIS og ERMS. 
 

4. De enkelte dataværter 
 
4.1 Systemekologiska institutionen vid Stockholms Universitet 
Som datavært for marine biologiske data skal SU varetage kvalitetssikring, lagring, 
rapportering og præsentation af et stort antal meget forskelligartede biologiske data. Her står 
SU over for to væsentlige problemer. For det første er der ikke som for hydrografi og 
hydrokemi en lang tradition for datahåndtering af biologiske data, og SU har ikke en stærk 
IT-sektion til at løfte opgaven. For det andet har SU ikke faglig ekspertise inden for samtlige 
typer af biologiske data, som de modtager, f.eks. vedrørende topkonsumenter. 
 
Problemet med datahåndteringen kan kun løses ved at der i en periode sættes ekstra 
ressourcer ind på at få opbygget en relationsdatabase for alle variable, samt at få beskrevet og 
dokumenteret databasen i detaljer, så datahåndteringen bliver mindre personafhængig. 

http://www.marbef.org/data/erms.php
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Problemet med manglende ekspertise inden for enkelte områder som f.eks. udvikling i 
bestande af sæler og havørne kan løses ved, at udførerne inddrages i kvalitetssikring og 
analyse af data. 
 
4.2 Fiskeriverket 
Som datavært for marine fiske data skal FV varetage kvalitetssikring, lagring, rapportering og 
præsentation af data om udvikling i bestande og helbred hos kystfisk i forskellige svenske 
farvande. FV har den nødvendige faglige ekspertise, som dog er mest tilstede i de regionale 
kontorer spredt i landet. Det er DMU’s indtryk, at denne ekspertise inddrages i tilstrækkeligt 
omfang. 
 
FV’s håndtering af data er generelt kompetent med anvendelse af en Access database. Dog 
består databasen af tre grunddatabaser placeret i tre forskellige regionale kontorer, hvorfra 
data hentes af FV i Stockholm. Derved er der risiko for, at data kvalitetsikres og rettes i en 
database, men ikke i de øvrige. Fordelingen af data på tre grunddatabaser er dog ikke et 
problem, hvis der er beskrevet veldefinerede procedurer for dataflowet mellem databaserne. 
 
Det er DMU’s vurdering, at datahåndteringen hos FV er personafhængig. Dette kan afhjælpes 
ved i en periode at afsætte ekstra ressourcer til detaljeret beskrivelse og dokumentation af 
database og dataflow. 
 
4.3 Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut 
Som datavært for marine fysiske og kemiske data skal SMHI varetage kvalitetssikring, 
lagring, rapportering og præsentation af data om hydrografi og hydrokemi. SMHI er den af de 
tre evaluerede dataværter i det marine overvågningsprogram, der håndterer opgaven mest 
kompetent. Dette skyldes dels, at der inden for hydrografi og hydrokemi er en lang tradition 
for håndtering, kvalitetssikring og international rapportering af data, som SMHI har varetaget, 
dels at SMHI har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer både på det faglige og 
datamæssige område til at varetage dataværtskabet tilfredsstillende og professionelt. 
 

5. Overordnede anbefalinger 
 
På baggrund af evalueringen, anbefales det med hensyn til databaserne og dataværterne: 
1. at samtlige databaser skal være relationsdatabaser,  
2. at NV sammen med dataværterne definerer, hvilke data, metadata, indikatorer og 

præsentationer, dataværterne skal gøre tilgængelige på nettet, og 
3. at der etableres en dataportal (www), hvorfra der bl.a. er adgang til alle data, både de 

biologiske data og de vandkemiske data, eventuelt i aggregeret form. Desuden skal der 
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være adgang til præsentationer af data på kort og kurver, f.eks. indikatorer for tidslig 
udvikling på repræsentative stationer eller i forskellige områder. En dataportal kan være 
1) en enkelt side med links til dataværterne, eller 2) et søgbart register med metadata, som 
beskriver og har links  til dataværternes tilgængelige data, eller 3) en samlet database med 
data fra dataværter samlet i en enkelt database. 

 
Hvad angår dataformater og metodeforskrifter for prøvetagning og analyse anbefales det: 
4. at NV i samarbejde med udførerne og dataværterne udarbejder entydige og bindende 

dataformater for samtlige variable, og 
5. at NV sørger for, at samme metodeforskrifter anvendes i alle geografiske områder, og 

arbejder på at de nationale metodeforskrifter også anvendes i regionale undersøgelser. Det 
forudsættes at disse retningslinjer er i overensstemmelse med internationale krav 
(HELCOM, OSPAR, afsnit 1.3.6 i Vandrammedirektivets annex 5, etc.). 

 
Desuden anbefales det: 
6. at NV snarest muligt etablerer en koordinerings- eller følgegruppe (hvor NV varetager 

formandskab og sekretariatsfunktion og har det overordnede, formelle ansvar) med et 
generelt ansvar for, at driften af hele overvågningsprogrammet forløber som aftalt,  

7. at den foreslåede gruppe udstyres med et præcist kommissorium, at medlemmerne er 
personligt udpegede, at medlemmerne repræsentere de organisationer som fremover 
indgår i overvågningsprogrammet (NV, udførere, dataværter, marine forskningscentre 
etc.), og 

8. at NV inden for rammerne af den foreslåede organisation igangsætter en proces, som skal 
resultere i udarbejdelse af regelmæssige, nationale vurderinger af miljø- og 
naturforholdene i de svenske havområder. 

 
Disse anbefalinger er centrale. Den store mængde information som er blevet og fremover vil 
blive tilvejebragt fra det svenske marine overvågningsprogram vil kunne udnyttes langt bedre, 
end det hidtil har været tilfældet. Årlig udarbejdelse og præsentation af data, metadata og 
indikatorer, og regelmæssig udarbejdelse af en landsdækkende havrapport vil medføre, at data 
populært sagt vil blive ”kvalitetssikret” en ekstra gang, og der bliver gennemført en vurdering 
af, om miljømålene er opfyldt eller truet. 
 

6. Konklusion 
 
Strategien i opbygningen af det svenske marine overvågningsprogram er hensigtsmæssig. 
Naturvårdsverket (NV) er den overordnet ansvarlige, der definerer opgaverne og indgår 
kontrakter med udførere og dataværter. 
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Som støtte for NV anbefales det, at der etableres en koordinerings- eller følgegruppe med 
ansvar for, at driften af det marine overvågningsprogram forløber som aftalt, og til inspiration 
for videre udvikling af programmet. 
 
Endvidere anbefales det, at der igangsættes en årlig analyse af de forskellige 
overvågningsdata, samt at der periodisk udarbejdes en landsdækkende marin rapport over 
tilstand og udvikling i natur- og miljøtilstanden i det svenske havmiljø. 
 
NV’s kontrakter med udførerne og dataværterne er generelt fyldestgørende. Der skal dog 
tilføjes en præcisering af, hvilke årlige analyser af data, der skal foretages af dataværterne, og 
hvilke data, metadata og indikatorer, der skal være tilgængelige og præsenteres på nettet, og 
som skal indgå i dataportalen for det marine overvågningsprogram. 
 
Det anbefales, at der i en periode anvendes flere ressourcer på Systemekologiska institutionen 
vid Stockholms Universitet og i mindre grad på Fiskeriverket til opbygning af en 
relationsdatabase (SU), beskrivelse og dokumentation af databaser og dataflow (SU og FV). 
SMHI’s håndtering af dataværtskabet er generelt tilfredsstillende. 
 
Implementering af disse anbefalinger, samt andre mindre justeringer nævnt i rapporten, vil 
optimere det svenske marine overvågningssystem til et højt niveau. 
 
 


