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Förord 
Den pågående övergödningen av havet, det stora exploateringstrycket på fiskbe-
stånden och konflikten mellan yrkesfisket och den ökande förekomsten av främst 
gråsäl längs Östersjökusten kräver ett ökat kunskapsunderlag och ett förbättrat 
beslutsstöd i förvaltningen av havsresurserna. Detta ställer höga krav på bästa till-
gängliga underlag, både när det gäller övergödningens biologiska effekter och på 
längre sikt också effekter av ett förändrat klimat på Östersjöns ekosystem. 
I Naturvårdsverkets regleringsbrev för år 2006 finns verksamhetsmålet att utveckla 
matematiska dynamiska modeller för Östersjöns havs- och kustområden för att 
bedöma de biologiska effekterna av förändrade närsaltsregimer. Särskilt under-
stryks behovet att avgöra vilka effekter som en reduktion av närsaltstillförseln 
kunde få på Östersjöns fisk- och sälbestånd. 
 
Behovet av modeller i förvaltningen av Östersjöns ekosystem är tydligt ur flera 
perspektiv. Modeller utgör ett viktigt verktyg för att öka den grundläggande förstå-
elsen av havsmiljöernas integritet genom att syntetisera dagen kunskap om de  
mekanismer som styr de biogeokemiska processerna. I syfte att förvalta en specifik 
marin resurs är dynamiska ekosystemmodeller attraktiva då de möjliggör utvärde-
ring av alternativa förvaltningsåtgärder. 
 
Denna rapport belyser uppdraget utifrån ett behovsperspektiv och ett förslag till 
etablering av modellsystem för Östersjön. Etablerandet av samverkansformer mel-
lan forskare och miljöförvaltning där modeller och dess användning i beslutsfattan-
de är i fokus är en viktig del i utvecklingen av en adaptiv förvaltning av de marina 
resurserna. 
 
Stockholm i januari 2009 
 
 
 
Anders Johnson 
Vikarierande avdelningschef 
Miljöanalysavdelningen 

 3



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Modellsystem för Östersjön 

 
 
 

 4



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Modellsystem för Östersjön 

Innehåll 

FÖRORD 3 

INNEHÅLL 5 

SAMMANFATTNING 7 

INLEDNING 9 
Bakgrund 9 
Mål och syfte 10 
Genomförande 11 
Avgränsningar 11 

ETABLERING AV MODELLSYSTEM FÖR ÖSTERSJÖFÖRVALTNING 13 
Ett konceptuellt ramverk 13 
Förvaltningens behov och krav ur ett nationellt och internationellt perspektiv 14 

Identifiera behov av beslutstöd i rätt skala 15 

TILLGÄNGLIGA MODELLSYSTEM FÖR  ÖSTERSJÖN 19 
Ekosystemperspektiv på tillgängliga  modellsystem 19 

Rätt ekosystemmodell för rätt skala 19 
Typ av modell 19 
Modeller som kan påvisa effekter på närsalter – fytoplankton –  zoo-plankton 21 
Koppling mellan pelagiska modellansatser och bentiska processer 21 
Modeller för att bedöma fiskinteraktioner och populationer 21 
Sälmodeller 21 
Krav på Indikatorer och effektmål 22 
Osäkerheter i modellresultat 23 

FÖRSLAG TILL INSATSER OCH REDOVISNING AV MODELLSYSTEM FÖR  
ÖSTERSJÖN 25 
Identifiera förvaltningens behov av och krav på modeller 26 
Förbättra information, samverkan och  kunskapsutbyte om modeller 26 

Initiera expertgrupp för nationella och internationella utvärderingar och 
modelljämförelser 26 
Etablera internetportal för presentation av modeller och resultat 28 

Öka integrationen mellan miljöövervakning och modeller 28 
Aktiviteter 30 
Kostnader 30 

 5



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Modellsystem för Östersjön 

REFERENSER 31 

BILAGA 1 37 
Ekosystemmodeller som verktyg för prediktiva analyser 37 

Ekosystemmodeller 38 
Kopplade ekosystem och ekonomiska modeller 39 
Utmaningar inom ekosystem modellering 41 

BILAGA 2 44 
Webblänkar till modeller för olika skalnivåer 44 

 

 6



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport Modellsystem för Östersjön 

Sammanfattning 
Ett flertal initiativ pågår för är att minska belastningen av närsalter till Östersjön. 
På ett nationellt plan anger de nationella miljömålen och delmålen inriktningen av 
miljöförvaltningarnas insatser för att minska övergödningen i havet. Det stora ex-
ploateringstrycket på fiskbestånden och den ökande konflikten mellan yrkesfisket 
och det växande beståndet av främst gråsäl längs Östersjökusten ökar behoven av 
en aktiv förvaltningen av de biologiska resurserna. Detta ställer höga krav på bästa 
tillgängliga kunskapsunderlag både när det gäller eutrofieringseffekter, popula-
tionseffekter och på sikt också inverkan av ett förändrat klimat på Östersjöns eko-
system. För att nå miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Hav i balans gäller 
det att förstå hur de biologiska systemen i ett långsiktigt perspektiv kan komma att 
utvecklas under en sill-baserad eller torskbaserad regim och hur livskraftiga sälpo-
pulationer ska kunna existera vid sidan av ett uthålligt kustfiske. Modeller utgör 
viktiga verktyg för att öka den grundläggande förståelsen av de biogeokemiska 
processerna i havet. Modeller är också attraktiva då de möjliggör utvärderingar av 
alternativa förvaltningsåtgärder. 
 
Naturvårdsverket har ett verksamhetsmål att stödja utvecklingen av modellsystem 
för att understödja bedömningar av de biologiska effekterna av förändrade närsalts-
regimer i främst Östersjön. Det primära syftet är att ge berörda myndigheter över-
blick över, god kännedom om och tillgång till relevanta verktyg för konsekvensbe-
dömningar av biologiska effekter inklusive ramarna för nyttjandet av de levande 
resurserna i Östersjön och dess kustområden under olika näringsförhållanden. Må-
let utgör en del av en process där befintliga modellsystem ställs i relation till de 
krav på beslutsunderlag som krävs i samband med uppföljningen av de nationella 
miljömålen och vid genomförandet av åtaganden i EU-direktiv och marina miljö-
skyddskonventioner. 
 
En konceptuell processbild har tagits fram för att länka förvaltningarnas behov av 
beslutsstöd i olika skalor till de befintliga modellsystemen och att identifiera vilka 
beslutsunderlag som krävs i åtgärdsarbetet samt vilka ytterligare forskningsinsatser 
som behöver göras. De myndigheter som närmast berörs är Naturvårdsverket, Fis-
keriverket, Sveriges hydrologiska och Meteorologiska institut, Baltic Nest Institute 
vid Stockholms universitet, Naturhistoriska Riksmuseet samt vattenmyndigheter 
och kustlänsstyrelser. Utvecklingen av modellsystem bör ske inom ramen för de 
berörda myndigheterna respektive uppgifter. 
 
Etableringen av ett nätverk och modellsystem för Östersjöförvaltning fokuserar på 
användning av modeller som syftar till att (1) tydliggöra förvaltningens behov av 
ekosystemmodeller, (2) identifiera kunskapsläge, utvecklingsbehov och tillgång till 
ekosystemmodell i rätt geografisk skala, (3) generera resultat som redovisar effek-
terna av olika åtgärdsscenarier.  
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En organisationsstruktur och ett nätverk krävs för att hålla igång arbetet i form av 
regelbundna möten mellan forskar-, förvaltnings- och policynivåerna och få en 
effektiv kommunikation mellan de analysverktyg som används. Dessutom behövs 
vetenskaplig och politisk acceptans av analysverktygen, ett politiskt stöd i förhand-
lingsarbetet om åtgärder och bördefördelning samt tydliga och kommunicerbara 
resultat/underlag till olika aktörer.  
 
Ett nationellt nätverk bestående av centrala fackmyndigheter föreslås bli ansvarigt 
för utvecklingen av modellstöd avpassat för miljöförvaltningarnas behov. Den 
primära inriktningen är att utveckla och anpassa analysredskap för att utvärdera de 
biologiska effekterna av olika strategier att reducera näringsbelastningen till Öster-
sjön på olika geografiska skalor. En förvaltningsgrupp inom nätverket bestående av 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Vattenmyndigheterna identifierar befintliga 
användargrupper inom miljöförvaltningen och inventerar deras behov och krav på 
modellstöd. Förvaltningsgruppen utarbetar en plan över vilken rådgivning och 
vilka produkter som behöver tas fram, för vem de är avsedda och när de ska vara 
tillgängliga. Behovsanalysen baseras på nationella och internationella mål, åtagan-
den och tidsplaner. 
 
För att kunna svara på förvaltningens frågor behövs kontakter med expertorganisa-
tioner med väl utbyggda kontakter inom forskarsamhället. I Sverige utgör SMHI 
och BNI två naturliga kandidater som har möjlighet att själva initiera forskning och 
att hålla kontakt med berörda intressenter. En expertgrupp inom nätverket etableras 
med fokus på ekosystemmodeller med inriktning på näringsförhållanden och bio-
logiska interaktioner. Expertgruppen har kontakt med den internationella forsk-
ningen och identifierar de forskningsbehov som behöver realiseras för att verksam-
hetsmålet ska kunna nås. 
  
Förvaltnings- och expertgruppen inom det nationella nätverket identifierar också 
gemensamt vilka forsknings- och övervakningsunderlag som behövs för att utveck-
la förvaltningsmodeller och hur de marina övervaknings- och undersökningsverk-
samheterna kan anpassas till modellernas behov.  
 
En viktig del av målsättningen är att underlätta informationsspridning och kommu-
nikation mellan olika aktörer på internationell, nationell och regional nivå. BNI 
förslås bli ansvarig för att utveckla utveckla en internetportal som kan presentera 
grundläggande information om tillgängliga modeller och deras användningsområ-
den i Östersjön.  
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Inledning 
 
Bakgrund 
I 2006 års regleringsbrev till Naturvårdsverket anges följande verksamhetsmål: 
 

”Senast 2008 ska det, i samordning med den utvecklade miljöövervakningen, finnas 
matematiska dynamiska modeller för Östersjön och dess kustområden. Modellerna ska 
möjliggöra bedömningar av effekten på ekosystemen av olika grader av närsaltreduk-
tion och av olika nyttjandegrader av fisk och säl. Det ska finnas nyckeltal och indikato-
rer för arter och bestånd väsentliga för ekosystemets funktion och för väsentliga nytt-
jande intressen. Nyckeltal och indikatorer ska vara baserade på erhållen kunskap.” 

 
Målet innebär att Naturvårdsverket - i samverkan med berörda myndigheter – ska 
konkretisera grundläggande inriktning för, användning av samt tillgänglighet till 
modeller som kan användas som redskap i förvaltningen av Östersjöns ekosystem. 
 
I praktiken utgör målet en del i en process där befintliga modellsystem, anpassade 
för Östersjön, ses över i relation till de krav på beslutsunderlag som behöver tas 
fram i samband med uppföljning av nationella miljömål och genomförandet av 
internationella åtaganden i EU-direktiv och marina miljöskyddskonventioner. Vat-
tenförvaltningsförordningen (2004:660), EU:s marina direktiv (2008/56/EG), 
HELCOM:s Baltic Sea Action Plan (BSAP) och OSPAR:s eutrofieringsstrategi 
innehåller alla likartade mål och strategier för att komma tillrätta med övergöd-
ningsproblemen i havsmiljön. 
 
Syftet med processen som beskrivs i denna lägesrapport är att bidra till en ökad 
användning av ekosystemmodeller i förvaltningsarbetet och att identifiera resurser, 
samverkan och framtida utvecklingsbehov i dialog mellan forskare och miljöför-
valtningar. Det långsiktiga målet är skapa förutsättningar för ett utvidgat forum för 
samverkan med syfte att utveckla och använda modellsystem som enskilt eller 
tillsammans kan producera trovärdiga effektscenarier vid olika grader av närings-
tillstånd i den marina miljön. Ambitionen är att resultaten ska kunna uttryckas i 
form av indikatorer som beskriver tillstånd, tidsutveckling och interaktioner mellan 
olika trofi-nivåer, från växtplankton till marina toppkonsumenter. Resultaten bör 
också kunna generera tydliga och kommunicerbara faktaunderlag för olika aktörer 
och grupper och stödja utvecklingen av en adaptiv förvaltning av havsmiljön. Av 
särskild vikt är att kunna belysa områdesspecifika miljöförhållanden och fråge-
ställningar för att öka vår förståelse av de fysiska, kemiska och biologiska proces-
serna i Östersjöns ekosystem och konsekvenserna av uttag av biologiska resurser, 
allt i ljuset av ett förändrat klimat. 
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Mål och syfte 
Syftet är att ge berörda myndigheter överblick av, god kännedom om och tillgång 
till relevanta verktyg för konsekvensbedömningar av biologiska effekter inklusive 
nyttjandet av de levande resurserna i Östersjön och dess kustområden under olika 
näringsförhållanden. Detta ska ske genom att: 1) konkretisera och förtydliga det 
övergripande verksamhetsmålet, 2) utvärdera och konkretisera hur befintliga  
modellsystem kan utgöra delar av ett gemensamt utvärderings- och analysverktyg 
och 3) skapa förutsättningar för delaktighet och samverkan med berörda intressen-
ter. Följande utgångspunkter utgör en första ram för att etablera ett modellsystem 
för Östersjön: 
 

Målsättning 
• Verksamhetsmålet (sid. 8) 
 
Målprocess 
• En process inleds för uppbyggnad av kunskap och modellkoncept, samt identifie-
ring av frågeställningar som modellsystem ska kunna besvara 
 
Modellsystemen 
• Under 2008 har en översyn av befintliga modellsystem med relevans för Öster-

sjöns ekosystem genomförts, 
• Relevanta frågeställningar i relation till modellernas möjlighet att påvisa miljöeffek-

ter har belysts via uppdrag till berörda parter,  
• Modellernas relevans för och koppling till det nationella miljöövervakningssyste-

met behöver konkretiseras ytterligare,  
• Modellernas relevans som beslutsstödsystem, internationellt och nationellt, behö-

ver konkretiseras med avseende på dagens kunskapsläge och prediktiva förmåga.  
 
Indikatorer och effektmål 
• Relevanta indikatorer ska identifieras, exempelvis populationsmått för de domine-

rande bestånden av fisk och säl,  
• En bedömning ska göras av osäkerheterna i modellscenarier med olika tidslängd 

(nu, om 10 år, 50 år),  
• Modellerna ska kunna beskriva förväntade förändringar i näringsvävarna i Öster-

sjöns kustområden och öppna havsområden vid varierande närsaltsnivåer och ef-
fekterna på populationerna av fisk och säl. 

 
Organisation och samverkan 
• Berörda parter ska ges möjlighet att konkretisera sin roll i utvecklingen och sam-

ordningen av modeller som beslutsstöd för förvaltningen av de biologiska resur-
serna i Östersjön och dess kustområden. 
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Genomförande  
Utvecklingen av modellsystem som redskap för Östersjöns förvaltning bör ske 
inom ramen för de berörda myndigheternas respektive uppgifter samt med Havs-
miljöinstitutet (HMI), forskningsinstitut och övriga intressenter. Den myndighet 
som blir utpekad havsmyndighet kan få en central roll att se till att utvecklingsarbe-
tet sker i ett långsiktigt perspektiv. Under arbetets gång har en konceptuell pro-
cessbild tagits fram för att tydligare länka förvaltningens behov av beslutstöd i 
olika skalor till de befintliga modell-systemen samt att identifiera vilka beslutsun-
derlag som krävs i åtgärdsarbetet och vilka ytterligare forskningsinsatser som be-
höver göras. Processbilden utgör en första startpunkt för det fortsatta arbetet med 
att nå det uppsatta verksamhetsmålet. De myndigheter som närmast berörs är Na-
turvårdsverket (NV), Fiskeriverket (FiV), Sveriges Hydrologiska och Meteorolo-
giska institut (SMHI), Baltic Nest Institute (BNI) vid Stockholms universitet, Na-
turhistoriska Riksmuseet (NRM), vattenmyndigheter (VM) och kustlänsstyrelser.  
 
I samråd med miljödepartementet och ovanstående fackmyndigheter har följande 
punkter utgjort en grund för arbetet: 
 
• Det finns ett uppenbart behov av beslutsstödsystem för en effektiv för-

valtning av Östersjön med särskild fokus på eutrofiering och dess effek-
ter på näringsväven som inkluderar fisk och säl, 

• Det är nödvändigt att klimatets inverkan på de marina ekosystemen beak-
tas i det långsiktiga förvaltningsarbetet. 

 
 
Avgränsningar  
Verksamhetsmålet (sid 8) ger en rad avgränsningar. Modellsystemen bör: 
 
• Omfatta Östersjöns öppna havsområden och svenska kustområden, 
• Ha en tydlig integrering med miljöövervakning, 
• Ge underlag för bedömningar av effekter på ekosystemen i relation till 

olika grader av närsaltsreduktion och nyttjandegrader av fisk och säl, 
• Återge nyckeltal och indikatorer för arter och bestånd som är väsentliga 

för ekosystemets funktion och för nyttjandeintressen. 
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En vetenskapligt baserad utveckling av modellverktyg och internationellt samarbe-
te är en förutsättning för att skapa trovärdighet och acceptans hos övriga Östersjö-
länders havsmiljöförvaltningar. Modellsystemen bör därför också: 
• Utvecklas utifrån ett internationellt perspektiv, 
• Utgöras av flera modeller som tillsammans svarar för den helhetsbedöm-

ning och de temporala och spatiala skalor som krävs, 
• Kunna påvisa effekter på ekosystemen i relation till klimatförändringar, 
• Byggas på erfarenheterna från luft- och klimatarbetet där olika modeller 

används och utvärderas parallellt för att ytterligare belysa resultatens tro-
värdighet. 
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Etablering av modellsystem för 
Östersjöförvaltning 
 
Ett konceptuellt ramverk 
Utvecklingen av ett konceptuellt ramverk är en viktig del i processen att skapa ett 
nätverk för ökad samverkan och för att öka tillgängligheten till modeller och mo-
dellresultat som är anpassade till miljöförvaltningarnas behov. I ramverket behöver 
olika aktörers behov av rådgivning klargöras, på vilka rumsliga och temporala 
skalor som modellerna behöver verka, vilka effekter som ska åskådliggöras vid 
varierande närsaltsregimer (t.ex. närsaltshalter, siktdjup fiskfångster) och vilka 
kunskapsluckor som behöver fyllas. Alla aktörer måste se ett mervärde av att ingå i 
ett nätverk där respektive parts kärnverksamhet kan utgöra en viktig del även för 
andra. I nätverket ingår förvaltningsmyndigheter, modellexperter och övriga an-
vändare av modellresultat. Inom nätverket sker ett utbyte av kunskap och informa-
tion om hur förvaltning och forskning med stöd av modeller kan utvecklas ytterli-
gare, baserat på nätverkets samlade erfarenheter. Detta innebär också att någon 
form av rutiner måste utvecklas med regelbundna informationsutbyten och behovs-
analyser för att styra den fortsatta inriktningen. För att lyckas i denna process måste 
en organisationsstruktur och en strategi för effektiv samverkan identifieras i samråd 
mellan intressenterna. En schematisk bild över som visar fördelen att utveckla ett 
konceptuellt ramverk redovisas i figur 1 och en processbild för att etablera ett så-
dant ramverk ges i figur 2. 
 
De horisontella och vertikala rader som redovisas i figur 2 är ett sätt att visualisera 
de olika behoven av modellstöd i förvaltning och forskning inom nätverket. I ett 
horisontellt perspektiv länkas förvaltningens behov till de tillgängliga modeller och 
indikatorer som svarar mot kraven på beslutsstöd och slutresultat för ett givet geo-
grafiskt område, exempelvis för land, kust och hav. De geografiska områdena kan 
också delas in per förvaltningsområde, dvs. per vattendistrikt (vattenmyndighet), 
län (länsstyrelse) osv. Det finns också en nytta att betrakta modellsystem för Öster-
sjön ur ett vertikalt perspektiv inom respektive huvudprocess. Det vertikala per-
spektivet kan identifiera och länka samverkansbehov inom förvaltningen mellan de 
olika geografiska analysnivåerna. Det vertikala eller horisontella perspektivet gäll-
er även för analys av forskningsbehov och behov från slutanvändare av resultat och 
beslutsstöd. Utanför nätverket kan information och kunskap kommuniceras vidare 
till övriga aktörer som har nytta av de resultat som genereras av modellsystemet.  
 
Etablerandet av ett nätverk och modellsystem för Östersjöförvaltning fokuserar på 
användning av modeller i tre huvudprocesser som syftar till att (1) tydliggöra för-
valtningens behov och krav på ekosystemmodeller, (2) identifiera kunskapsläge, 
utvecklingsbehov och tillgång till ekosystemmodell i rätt skala, (3) generera resul-
tat som visar effekterna av olika åtgärdsscenarier. Inom vart och en av dessa hu-
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vudprocesser kan ytterligare delprocesser identifieras som utgör en grund för att 
identifiera och integrera modeller i förvaltningsarbetet utifrån varierande tids- och 
rumsskalor. 
 
Förvaltningens behov och krav ur ett nationellt 
och internationellt perspektiv 
Ett flertal nationella och internationella initiativ pågår vars gemensamma syfte är 
att minska belastningen av närsalter till Östersjön. På ett nationellt plan anger de 
nationella miljömålen och delmålen (www.miljömålsportalen.se) inriktningen av 
miljöförvaltningarnas insatser för att minska övergödningen i havet. Det stora  
exploateringstrycket på fiskbestånden och den ökande konflikten mellan yrkesfis-
ket och det växande beståndet av främst gråsäl längs Östersjökusten ökar behoven 
av en aktiv förvaltningen av de biologiska resurserna. Detta ställer höga krav på 
bästa tillgängliga kunskapsunderlag både när det gäller eutrofieringseffekter, popu-
lationseffekter och på sikt också kopplingen till klimatpåverkan på Östersjöns eko-
system. För att nå miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Hav i balans gäller 
det att förstå hur de biologiska systemen i ett långsiktigt perspektiv kan komma att 
utvecklas under en sill-baserad eller torskbaserad regim och hur livskraftiga sälpo-
pulationer ska kunna existera vid sidan av ett uthålligt kustfiske. 
 
Målen som formulerats i EU:s vattendirektiv (2000/66/EG) och marina direktiv 
(2008/56/EG) har en direkt inverkan på medlemsländernas uppföljning av miljösta-
tus och förvaltningsåtgärder av Östersjöns kust- och utsjöområden. I Sverige 
genomförs vattendirektivet genom Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 
Baltic Sea Action Plan (BSAP) är HELCOM:s initiativ för att genomföra det mari-
na direktivets intentioner i Östersjöregionen. Alla dessa nationella och internatio-
nella mål och krav sammansmälts i de enskilda ländernas uppföljnings- och för-
valtningsarbeten för att motverka övergödningens effekter. En kritisk fråga är vilka 
långsiktiga effekter i den marina näringsväven som kan förväntas vid olika nivåer 
av närsaltsreduktioner och vilka faktiska utsläppsminskningar som krävs för att nå 
målet att Östersjöns kustområden och öppna havsområden ska ha minst God 
Ekologisk Status i kustzonen enligt Vattenförvaltningsförordningen och minst God 
Miljöstatus enligt det marina direktivet.  
 
Ett nationellt/internationellt kontaktnät för användning och utveckling av modeller 
för Östersjön underlättar beslut både om nationella åtgärder och om gemensamma 
insatser över nationsgränserna. Modellresultat tillsammans med en väl fungerande 
miljöövervakning är viktiga redskap för att kunna följa upp de nationella miljömå-
len Ingen övergödning och Hav i balans. Samverkan i de regionala marina miljö-
skyddskonventionerna och inträdet av flertalet Östersjöländer i EU har medfört 
tydligare och mera likartade krav på mål och åtgärder och därmed större möjlighe-
ter att nå en god vattenkvalitet i hela havsområdet. EU:s vattendirektiv och marina 
direktiv ställer också krav på detaljerad information om miljöstatus i de enskilda 
medlemsländernas kust- och havsområden. De marina konventionerna anpassar nu 
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sina miljökvalitets- och utsläppsmål till EU:s direktiv. Jämförbara ekologiska kva-
litetsmål och kriterier för näringsstatus öppnar möjligheterna för en samsyn på 
användningen av analysverktyg och på gemensamma mottagare av jämförbara 
resultat. Den svenska miljöförvaltningen liksom övriga Östersjöländers förvalt-
ningar har behov av ett väl underbyggt system för bedömningar huruvida direkti-
vens mål God ekologisk status respektive God miljöstatus kan nås inom angiven 
tidsrymd. 
 
Identifiera behov av beslutstöd i rätt skala 
Om ett modellsystem för Östersjöförvaltning ska kunna realiseras krävs att behov, 
krav och samverkansformer tydliggörs i nätverket. De belastningsminskningar som 
krävs för att förbättra Östersjöns näringsstatus behöver genomföras av olika aktörer 
och på varierande geografiska skalor i avrinningsområdet – från lokal och regional 
nivå upp till Östersjöskala - vilket utgör en grund för val av komplexitet och val av 
modell. Behoven av detaljeringsgrad i rådgivningen kommer därmed att vara olika.  
 
BEHOV AV TYDLIG MÅLSÄTTNING, FRÅGESTÄLLNING OCH KRAV PÅ 
MODELLER 

Ur ett förvaltningsperspektiv finns det idag indikatorer och kvalitetskriterier för 
God ekologisk status i kustområdena som ger en tydlig inriktning av arbetet med 
vattenförvaltningen. Under de kommande åren ska även indikatorer och bedöm-
ningssystem för öppet hav tas fram i samband med att det marina direktivet genom-
förs. Det finns då behov av beslutsstöd ur ett regionalt perspektiv även för Öster-
sjöns öppna havsområden. Om konsekvensanalyser av olika åtgärdsstrategier ska 
kunna tas fram krävs bland annat: 
• Kvantitativa samband mellan halterna av näringsämnen och de biologis-

ka effekterna på olika trofiska nivåer, både för öppet hav och för kustnära 
områden, 

• Ekologiska miljömålsindikatorer (närsaltskoncentrationer, syre i botten-
vatten, klorofyllkoncentrationer, samhällsstruktur hos olika organism-
grupper etc.), 

• Kriterier för god miljöstatus.  
 
Miljöförvaltningarna har också ett primärt behov att få beslutsunderlag som visar: 
• Påverkansbidraget från olika samhällssektorer, 
• Trovärdiga effektscenarier vid olika belastningsalternativ, 
• Tydliga och lättförståeliga indikatorer, 
• Optimering av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att nå de uppsat-

ta miljökvalitetsmålen, 
• Uppskattningar av osäkerheter i resultaten. 
 
De kemiska, fysikaliska och biologiska kvalitetsfaktorer som anges i vattendirekti-
vet för att bedöma ytvattensystemens status och som återfinns i miljöövervakning-
ens uppsättning av mätvariabler är en viktig utgångspunkt för de modellansatser 
som genomförs idag och i framtiden. Verifierade modeller som valideras med hjälp 
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av övervakningsdata utgör ett kraftfullt utvärderingsinstrument för att bedöma 
tillstånd och trender i havet. 
 
DOKUMENTERA FÖRVALTNINGENS BEHOV AV BESLUTSSTÖD 

En viktig del av processen består av att tydliggöra och kommunicera de behov och 
krav som identifieras av förvaltningarna med berörda modellintressenter. En tydlig 
behovsbild och avgränsning i form av modell och modellanalys klargör vilka be-
hov som förvaltningarna har samt de eventuella brister i vår kunskap om det eko-
system som analysen omfattar. Processbilden utgör ett förslag till behovsbild för 
förvaltning och samtidigt ett instrument för samverkan med specifik modellutveck-
ling och en specifik grupp av indikatorer. Figur 3 beskriver några kopplingar mel-
lan behov, krav och organisation. 
 
ATT IDENTIFIERA MÅL- OCH ÅTGÄRDSOMRÅDE I RÄTT SKALA OCH EFFEKT - 
ETT EXEMPEL 

Behovsmatrisen i figur 3 beskriver förvaltningen uppdelad på olika geografiska 
nivåer och dess koppling till ansvarig myndighet. I det fortsatta arbetet behöver 
pilotprojekt initieras som dokumenterar och nyanserar analysen av förvaltningens 
behov. Här presenteras schematiskt ett tillvägagångssätt. 
 
Östersjön som helhet 
I Baltic Sea Action plan (BSAP) har åtgärdsförslag tagits fram för hela Östersjön 
som helhet. Målområdet är definierat, dvs. att förbättra miljön i hela Östersjön. Då 
krävs en analys som tar hänsyn till de förhållanden som råder i hela Östersjöns 
avrinningsområde. De reduktionsmål för tillförseln av näringsämnen som anges i 
BSAP och de åtgärder som respektive kustland måste sätta in för att nå målen be-
höver konkretiseras och omsättas på regional och lokal skala. Ett hierarkiskt an-
greppssätt krävs i åtgärdsarbetet där övergripande resultat på Östersjöskala behöver 
konkretiseras på den regionala nivån, exempelvis för enskilda avrinningsområden 
eller kuststräckor.  
 
Sveriges kustzon 
Sveriges kustzon delas in i 569 havsområden (=vattenförekomster). Dessa havsom-
råden kan i sin tur delas in i 25 typområden. Alla dessa havsområden belastas av 
närsalter från land via Sveriges 119 avrinningsområden, men även från de öppna 
havsområdena. Beslutsunderlagen för åtgärdsprogrammen i vattendistriktens kust-
zoner enligt vattenförvaltningsförordningen har tagits fram utifrån arbetet med 
kartläggning och analys samt miljökvalitetsnormer. Resultaten från kartläggning 
och analys ger information om miljöförhållandena i kustzonen men även informa-
tion om möjliga kopplingar till de påverkansfaktorer som kan ha negativ inverkan 
på tillståndet.  
 
I den minsta skalan utgör de enskilda ytvattenförekomsterna målområden för åt-
gärdsprogram. I praktiken kommer olika typer av åtgärder för enskilda vattenföre-
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komster att ha sitt ursprung i åtgärder som genomförs i närliggande vattenföre-
komster eller till och med i avlägsna avrinningsområden. Koppling mellan målom-
råde och åtgärdsområde bör definieras i åtgärdsprogrammet. Modeller som kan 
påvisa effekter av åtgärder i grupper eller i enskilda vattenförekomster är relevanta 
ur ett vattenförvaltningsperspektiv.  
 

 
Figur 4. Geografisk koppling mellan ytvattenförekomst som är den minsta förvaltningsenheten 
inom Vattenförvaltningsförordningen och förväntade åtgärder i åtgärdsområdet som kan utföras i 
flera skalor samtidigt. 

 
Att identifiera genomförande nivå 
När åtgärderna har identifierats och kategoriserats med avseende på typ av åtgärd 
och geografisk nivå kopplat till ett visst mål, exempelvis övergödning kan de kate-
goriseras baserat på genomförandenivå, dvs. vilken myndighet som behöver ge-
nomföra dem. Här gäller det att koppla ihop informationen om var åtgärder krävs 
ur ett naturvetenskapligt perspektiv, dvs. vilka kopplingar som finns mellan påver-
kan och tillstånd med de styrmedel som finns idag, exempelvis i miljöbalken. I 
tillägg gäller det att identifiera vilken eller vilka myndigheter som har ansvar att 
genomföra de åtgärder som krävs och med vilka styrmedel som bör användas.  
 
Behov av Konsekvensanalys 
Kopplingen mellan regional extern belastning via land och öppet hav behöver sär-
skiljas från lokala effekter för att kunna genomföra en rimlig konsekvensanalys av 
de förväntade effekterna av föreslagna åtgärder. Ett angreppssätt kan vara att sam-
manställa statistik enligt DPSIR modellen för varje målområde och identifiera 
åtgärdsområdet för kustzonen. Stödet via modellsystem för Östersjön kan utgöra en 
viktig del av beslut var åtgärder ger bäst effekt.  
 
Rapportering 
Inför rapporteringen av åtgärdsprogrammen behöver grundläggande information 
om befintliga åtgärder inom exempelvis miljömålsarbetet sammanställas. Därefter 
kan tillgänglig information om ytvattenstatus och påverkan i kustzonen värderas 
utifrån de typer av åtgärder som redan genomförs. De centrala begrepp som  
återges i figur 5 visar den information som behöver redovisas i ett åtgärdsprogram. 
Denna information utgör det primära beslutsunderlag som krävs i arbetet med att 
uppfylla miljökvalitetsnormer för ett kustområde. Även ur detta perspektiv kan 
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modellresultat och scenarier ge kompletterande information av vikt för åtgärdspro-
grammen. 
 
Tid för genomförande 
Enligt kraven i VFF ska vattenmyndigheterna fastställa ett åtgärdsprogram till 
2009. Åtgärderna ska vara i drift 2012 och god ekologisk status ska nås 2015.  
Beslutsunderlag som stöds av modellanalyser behöver därför synkroniseras med 
tidplanerna både för vattendirektivet och för det marina direktivet. 
 
Uppföljning/Effekt 
Den operativa övervakningen enligt vattendirektivet ska följa upp effekterna av 
beslutade åtgärder i områden som bedöms att inte nå God Ekologisk status. Den 
operativa övervakningen bör optimeras så att de speglar åtgärder som pågår i olika 
geografiska skalor. Dessa program kan vara det nationella övervakningsprogram-
met för storskaliga åtgärder, medan regional övervakning genomförs av regionala 
aktörer exempelvis kustvattenvårdsförbund. Till vart och ett av dessa nivåer kan 
övervakningsresultaten användas inom ett nätverk och modellsystem för Östersjön. 
 
FÖRSLAG PÅ ORGANISATIONSSTRUKTUR  

En möjlighet att identifiera behov av beslutsstöd i rätt skala är att utnyttja befintli-
ga arbetsgrupper och referensgrupper inom Naturvårdsverket och länsstyrelsernas 
vattenförvaltningsorganisation som ett stöd i processen att identifiera förslag och 
stöd till utvecklandet av modellsystem för Östersjön.  
 
En organisationsstruktur och ett nätverk krävs för att hålla igång arbetet i form av 
regelbundna möten mellan forskar-, förvaltnings- och policynivåerna och få en 
effektiv kommunikation mellan de analysverktyg som används. Dessutom behövs 
vetenskaplig och politisk acceptans av de analysverktygen, ett politiskt stöd i för-
handlingsarbetet om åtgärder och bördefördelning samt tydliga och kommunicerba-
ra resultat/underlag till olika aktörer.  
 
Utifrån det ramverk som har föreslagits kan följande indelning utgöra en stomme i 
det nationella nätverket för modellsystem för Östersjön. Nätverket består av tre 
noder: (1) förvaltning, (2) forskning och utveckling, samt (3) beslutsstöd och mo-
dellresultat (figur 6). Den sistnämnda noden utgörs av avnämare från förvaltning 
och forskning. Varje nod har sin utgångspunkt i den egna verksamheten men träf-
fas gemensamt en till två gånger per år. Dessa noder eller samrådsgrupper identifi-
erar representanter inom sina respektive organisationer och befintliga nätverk bero-
ende på om de fokuserar på land-, kust- och/eller havsfrågor.  
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Tillgängliga modellsystem för  
Östersjön  
Flera svenska forskargrupper och myndigheter har under senare år koncentrerat 
sina insatser till utvecklingen av modellsystem som stöd för beslut om åtgärder för 
att bekämpa marin eutrofiering. Idag finns flera modellsystem utvecklade för olika 
syften och olika geografiska skalor. SMHI:s modellsystem Home Vatten ger in-
formation om närsaltsnivåer i öppet hav och i svenska kustområden och används 
som underlag för statusklassningen enligt Vattenförvaltningsförordningen. BNI 
utvecklar beslutsstödssystem för Östersjön som helhet med avseende på övergöd-
ning och effekter av fiske. FiV och BNI har tillgång till fiskmodeller av olika detal-
jeringsgrad. Nationellt och internationellt finns ytterligare modellsystem som kan 
bidra med delar i den samlade analysen och förståelsen av Östersjöns ekosystem.  
Östersjön beskrivs ofta som ett av världens mest undersökta hav, men inte ens här 
är det möjligt utifrån dagens kunskap att bygga en modell som kan beskriva och 
prediktera alla de effekter på ekosystemet som eftersträvas i den angivna målfor-
muleringen. Traditionellt och kunskapsmässigt är dagens modellsystem snarare 
inriktad på att beskriva biogeokemiska och biologiska processer i geografiskt be-
gränsade områden. Utvecklingen av ett modellsystem för Östersjön får ses ur ett 
långsiktigt perspektiv där befintliga system ses över för att identifiera kunskaps-
luckor och eventuella behov av forskning och utveckling för att kunna nå målet. 
 
Följande avsnitt ger en schematisk genomgång av olika behovsgrunder och deras 
kopplingar till olika typer av modeller. En fullständig genomgång av tillgängliga 
modeller kräver en inventering av den vetenskapliga litteraturen för olika typer av 
modeller och geografiska områden vilket inte har gjorts i denna rapport. För några 
exempel på möjliga modellansatser se bilaga 1, samt ICES (2008), Söderqvist 
(2006) samt de exempel som tas upp i DHI (2008). 
 
 
Ekosystemperspektiv på tillgängliga  
modellsystem 
 
Rätt ekosystemmodell för rätt skala 
Modellsystem för Östersjön bör bygga på befintlig kunskap och befintliga modell-
koncept för att förstå och beskriva biogeokemiska och biologiska processer kopp-
lade till närsaltsproblematiken samt de tänkbara förändringarna hos säl- och fisk-
populationerna i Östersjön. För en given frågeställning (antingen från ett forsk-
ningsperspektiv eller från ett förvaltningsperspektiv), ett geografiskt område och ett 
givet belastningsalternativ behöver rätt modellverktyg väljas som svarar mot den 
uppgift som ska lösas. 
 
Typ av modell 
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Enligt det uppsatta målet ska de biologiska effekterna av varierande näringsförhål-
landen kunna predikteras. En enda modell som täcker hela näringsväven existerar 
inte. Däremot är det möjligt att identifiera olika typer av modeller som omspänner 
begränsade delar av ekosystemet. Nedan ges ett exempel på kategorisering av mo-
deller: 

1) Hydrodynamiska biogeokemiska modeller, (endast fysikaliskt kemiska 
variabler i 1, 2 eller 3-dimensioner) 

2) Hydrodynamiska modeller + den klassiska näringsväven (både fysika-
liskt kemiska variabler och ekologiska variabler i 1, 2 eller 3-
dimensioner) 

3) Näringsvävsmodeller, typ Ecopath,(massbalans modeller 1-dimension se 
www.ecopath.org) 

4) Fiskmodeller (se ICES 2008)  
5) Sälmodeller (se www.marecol.gu.se/Hemsidor/Karin_Harding/)  

 
Dessa modelltyper beskriver biogeokemiska och/eller ekologiska processer i 1, 2 
eller 3 dimensioner. I verkligheten är gränserna mellan olika typer av modeller inte 
så distinkta men har här kategoriserats för att förtydliga kopplingen mellan yttre 
påverkan via belastning och specifika variabler som ingår i den modell man vill 
använda. 
 
2.1 typ av modell 

Hydrodynamik -
Biogeokemiska 
modeller  

Hydrodynamik 
Biogeokemiska 
modeller + clas-
sic food web 

Konceptuella när-
ingsvävsmodell -
ECOpath -Ecosim Fiskmodeller Sälmodeller 

 
Figur 7. Schematisk bild över olika modelltyper. 

 
Indelningen i olika modelltyper avspeglar i princip verksamhetsmålet, dvs. om 
scenarier ska genomföras som beskriver närsaltsreduktioner och därmed effekter 
närsalts- och på fytoplanktondynamiken eller effekter som rör förändringar av den 
del av näringsväven som innefattar fisk/säl och fiske. Ett statistiskt perspektiv på 
fytoplankton, zooplankton, fisk och säl är relevant när det gäller att producera 
scenarier över dynamiken hos individuella populationer i relation till sin omgiv-
ning. Detta gäller främst för säl- och fiskutvärderingar. 
 
Modelltyperna avspeglar möjligheterna att genomföra effektstudier orsakade av 
förändringar i Östersjöns ekosystem. Primärt rör det sig om närsaltsdynamik för 
modelltyperna 1 och 2, övergripande förståelseverktyg när det gäller näringsvävs-
dynamik (modelltyp 3), samt beståndsuppskattningar när det gäller modelltyperna 
4 och 5. Möjligheten att på ett prediktivt sätt redovisa effekten av olika åtgärdsstra-
tegier skiljer sig åt mellan de olika modelltyperna, samt den process som analysen 
gäller, exempelvis kvantitativa förändringar i närsaltsdynamik eller numerisk re-
spons hos fisk- och sälpopulationer. Hur dessa modeller och deras användningsom-
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råden skiljer sig åt bör konkretiseras ytterligare. Det bör poängteras att de processer 
som beskriver närsaltsdynamik är något mindre komplicerade jämfört med de tro-
fiska interaktioner som kan beräknas via Ecopath-Ecosim. Det senare angreppssät-
tet kan ses som ett förståelseverktyg där vi börjar med att se på helheten, sätta 
samman en modell och använda modellen som ett underlag för att identifiera vikti-
ga grupper av organismer och deras inbördes kopplingar.  
 
Modeller som kan påvisa effekter på närsalter – fytoplankton –  
zoo-plankton 
Inom varje modelltyp går det att generalisera vilka komponenter som ingår och 
vilken faktor som är mest relevant att undersöka i relation till val av modell och de 
indata som används. Det finns flera likartade modelluppsättningar som beskriver 
näringsväven upp till och med plankton. Flera av dessa modeller beskriver fytop-
lankton som en enda grupp, medan andra modeller även beskriver en mer kompli-
cerad sammansättning av fytoplankton där cyanobakterier, flagellater och diatome-
er ingår. Dessa modeller inkluderar också ofta zooplankton. Senare års forskning 
har visat det är relevant att även dela upp zooplankton i olika funktionella grupper 
för att på ett tydligare sätt påvisa betydelsen av zooplanktons olika ekologiska 
nischer.  
 
Koppling mellan pelagiska modellansatser och bentiska processer 
Ur ett Östersjöperspektiv har fokus riktats mot att beskriva stora biogeokemiska 
flöden samt de fysiska transporterna av vatten och närsalter vilket utgör en grund i 
förståelsen av närsaltdynamik, och biologiska eutrofieringsprocesser. Speciellt är 
de bentiska processerna, exempelvis nedbrytning av organiskt material, syrekon-
sumtion och upptag och läckage av närsalter från sedimenten viktiga komponenter 
i Östersjöns interna cirkulation av näringsämnen. Ur ett modellperspektiv är det 
nödvändigt att inkludera de bentiska processerna i modellsystem för Östersjön. 
Detta görs redan idag via BNI:s SAMBAL och SMHIs RSCO-SCOBI.  
 
Modeller för att bedöma fiskinteraktioner och populationer  
Fiskeriverket och ICES gör regelbundna uppskattningar av storleken och samman-
sättningen av de kommersiella fiskbestånd som finns i Östersjöns utsjö- och kust-
områden. Arbetsmetoderna utvecklas och utvärderas kontinuerligt. De numeriska 
modeller som används beskriver hur fiskpopulationerna utvecklas över tid samt 
effekterna av varierande fiskedödlighet på de kommersiella bestånden. Att föra 
samman de processbaserade modellansatserna och de fiskmodeller som finns idag 
är inte helt oproblematiskt. SMHI och Fiskeriverket ska under de närmaste åren 
utveckla sitt samarbete med att utveckla integrerade modeller som tar hänsyn till 
både närsaltsprocesser och plankton upp till fisk, samt effekter av fisk och fiske. 
  
Sälmodeller 
Traditionellt har de forskare som arbetar med sälpopulationer i Östersjön inte  
använt sina populationsmodeller tillsammans med processbaserade biogeokemiska 
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modeller. BNI har tagit fram Ecopath-Ecosim modeller som beräknar sälpopulatio-
nernas utveckling från 1974 till år 2033. I den typen av modellansats antas sälpopu-
lationerna ha en linjär tillväxt och tillåts nå de populationsstorlekar som fanns i 
början av 1900 talet.  
 
En långsiktig kunskapsuppbyggnad bör eftersträvas där både det populationsbase-
rade och det processbaserade perspektivet utvecklas. Baserad på befintlig kunskap 
kan det vara aktuellt att utveckla olika scenarios för det framtida Östersjön: 
• Tillväxten hos sälpopulationerna är begränsad för Östersjön som helhet 

men uppvisar regionala variationer, vilket bör utvärderas ur ett process-
baserat perspektiv,. 

• I ett långsiktigt perspektiv påverkas sälpopulationerna av ett varmare 
klimat. Olika scenarios är möjliga som delvis är beroende av hur fiskpo-
pulationerna utvecklar sig i olika klimatregimer. 

 
Krav på Indikatorer och effektmål 
För var och en av de olika modelltyperna är det möjligt att identifiera relevanta 
indikatorer anpassade till förvaltningens krav och som är utvecklade utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv. I Tabell 1 visas de indikatorer som idag används inom 
vattendirektivet. Dessa utgör en naturlig grund för effektutvärdering för Östersjö-
kusten. När det gäller öppet hav används idag HELCOM:s indikatorer som ges i 
tabell 2. På samma sätt finns ett flertal indikatorer för fisk och säl som används 
inom miljöövervakningen och i samband med de fördjupade utvärderingarna av de 
nationella miljömålen. Fiskeriverket har tagit fram förslag på fortsatt arbete med 
ekologiska indikatorer för att följa upp fiskbeståndens storlek. I förslaget ingår en 
översyn av olika typer av ekologiska indikatorer beroende på om de gäller för indi-
vider, populationer, fisksamhällen eller på ekosystemnivå. Fiskeriverkets förslag på 
fortsatt arbete med indikatorer involverar arbetsgrupper inom ICES och HELCOM 
vars kunskap kan ge viktiga bidrag till uppbyggnaden av modellsystem för Öster-
sjön. När det gäller näringsvävsindikatorer är det inte lika självklart vilka indikato-
rer som är lämpliga, men arbetet inom Fiskeriverket och ICES arbetsgrupp 
WGIAB (ICES 2008) behöver följas upp. 
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Kustvatten och vatten i över-
gångszon 

Indikator  Känslighet/påverkansfaktor 

Biologiska faktorer Växtplankton Klorofyll a  Näringsgrad/övergödning 

  Biovolym  Näringsgrad/övergödning 

 Makroalger 
och gömfröi-
ga växter 

Djuputbredning  Tillgång till näringsäm-
nen/grumling/sedimentation/ 
olika gifter / respons i relation 
till ljustillgång 

 Bottenfauna BQI (endast kust-
vatten) 

 Arters Känslighet för stör-
ning/respons vid ökad organisk 
belastning på bottnar 

Fysikalisk-kemiska 
faktorer 

Allmänna 
förhållanden 

Syrgasförhållanden  Näringsgrad/övergödning 

  Siktdjup  Näringsgrad/övergödning 

  Näringsförhållanden 
(Total-kväve, total-
fosfor, DIN, DIP) 

 Näringsgrad/övergödning 

Kemiska faktorer Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Icke syntetiska  3 
metal-
ler 

 

  Syntetiska  3 
bioci-
der 

 

   19 
växt-
skydds
medel 

 

   7 
övriga 
ämnen 

 

Hydromorfologiska 
faktorer 

Finns ej    

 
Tabell 1. Kvalitetsfaktorer (indikatorer ) som ingår i bedömningsgrunder för kust och hav enligt 
Vattenförvaltningsfördningen (SFS 2004:660). 
 

 
• Vinterkoncentrationer av näringsämnen som speglar målet: ”koncentrationer av näringsäm-
nen nära naturliga nivåer” 
• Siktdjup sommartid som speglar målet ”klart vatten” 
• Klorofyll a koncentrationer som speglar målet ”naturliga nivåer av algblomningar” 
• Djuputbredning av makrofyter som speglar målet “naturlig utbredning och förekomst av 
växter och djur”  
• Area och intensitet av säsongsmässig syrebrist som speglar målet “naturliga syrenivåer”. 

 
Tabell 2. Ekologiska kvalitetsfaktorer som har använts inom HELCOM för att följa upp eutrofie-
ring i Östersjön enligt Baltic Sea Action Plan. 

 
Osäkerheter i modellresultat 
Tolkning och värdering av modellresultat är en kritisk process; den osäkerhet som 
finns i de olika delprocesserna och i modellens struktur syns inte i slutresultaten 
om osäkerheterna inte anges specifikt. Komplexitetsnivå och mängd detaljer är 
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kritiska vid konstruktion av modeller; för stor komplexitet riskerar att resultera i 
inneboende osäkerhet och tolkningsproblem medan för få detaljer kan ge orealis-
tiska resultat. Avvägningen mellan komplexitet och målsättning, realism, underlag 
och användbarhet, är en utmaning vid ekosystem modellering och hur komplexite-
ten påverkar modellresultaten är ett relativt outforskat område. 
 
Osäkerhet kan generellt indelas i tre delar; strukturell osäkerhet som beror på dålig 
kunskap om länkar och återkopplingar i det verkliga systemet, parametrisk osäker-
het som beror på bruk av värden som inte är helt kända och stokastisk osäkerhet 
som beror på att vissa funktioner varierar stokastiskt i det verkliga systemet. Me-
dan strukturell och parametrisk osäkerhet kan reduceras med ökad kunskap är den 
stokastiska osäkerheten en inneboende egenskap hos vissa parametrar t.ex. väder-
förhållanden.  
 
För att uppskatta osäkerhet används bland annat jämförelse av resultat från model-
ler som avser simulera samma processer men som representerar olika strukturella 
och parametriska antaganden s.k. ensemble modellering. Det är den metod som 
exempelvis används för att uppskatta osäkerhet i de globala cirkulationsmodeller 
som utvecklats för att prediktera förändringar i klimatet. Modellresultatens osäker-
het anges relativt sällan i ekosystem modellering och utgör en aktuell utmaning, 
framförallt för att öka prediktiva modellers användbarhet som förvaltningsredskap.  
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Förslag till insatser och redovis-
ning av modellsystem för  
Östersjön 
En förutsättning för en långsiktig utveckling av modeller för Östersjön kräver en 
väl utvecklad organisation och struktur för arbetet. Ett nationellt nätverk bestående 
av centrala fackmyndigheter föreslås bli ansvarigt för utvecklingen av modellstöd 
avpassat för miljöförvaltningarnas behov. Den primära inriktningen är att utveckla 
och anpassa analysredskap för att utvärdera de biologiska effekterna av olika stra-
tegier att reducera näringsbelastningen till Östersjön på varierande geografiska 
skalor. Nätverket kan delas upp i flera fraktioner inom vilka samma organisationer 
emellertid kan ingå. Inom nätverket kan två grupperingar identifieras – en förvalt-
ningsgrupp och en expertgrupp. Det övergripande ansvaret för att nätverket etable-
ras och utvecklas bör ges den myndighet som kommer att utpekas som ansvarig för 
genomförandet av det marina direktivet. Tillsvidare föreslås att Naturvårdsverket 
tar detta ansvar. Havsmiljöinstitutets verksamhet är under uppbyggnad och institu-
tet bör ingå som en del i nätverket.  
 
Nyttjandet av nationella och internationella scenariobeskrivningar som ett reguljärt 
förvaltningsredskap ökar om modeller och modellresultat utvärderas inom ett an-
vändarnätverk där både forskning och förvaltning ingår. Inom det internationella 
luftvårdsarbetet har modeller visat sig vara mycket användbara för att utveckla 
strategier för att motverka luftföroreningar och bidra till en effektbaserat angrepps-
sätt för att kontrollera föroreningsutsläppen. Orsakerna till att det internationella 
luftvårdsarbetet har varit lyckat är bland annat därför att: 
 
• Det finns ett starkt politiskt stöd för att få till stånd bättre luftkvalitet, 
• Det finns en välutvecklad struktur i form av koordinationscentra, regel-

bundna möten mellan förvaltning och forskning, regelbundna workshops 
etc,  

• Det finns ett vetenskapligt stöd till policynivån,  
• Det finns en kontinuitet i utvecklingsprocessen i form av årliga uppdate-

ringar av kunskap och modeller,  
• Det sker återkommande behovsanalyser och granskningar av kriterier, 
• Modellerna har en tydlig roll i miljövårdsarbetet.  
 
Motsvarande arbetssätt har utvecklats inom det internationella klimatarbetet med 
stor framgång. Liknande principer för uppbyggnaden och arbetssättet rekommen-
deras därför bli applicerade även på havssidan. Följande insatsområden föreslås bli 
genomförda för att bygga upp en organisation och ett nätverk vilket utvecklar ett 
långsiktigt modellsystem för Östersjön som: 

6) Identifierar förvaltningens behov av och krav på modeller 
7) Förbättrar information, samverkan och kunskapsutbyte om modeller 
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8) Ökar integrationen mellan miljöövervakning och modeller 
 
 
Identifiera förvaltningens behov av och krav 
på modeller 
 
VARFÖR? 

En genomlysning av vilka produkter som modellerna skulle behöva leverera i olika 
geografiska skalor som stöd för att genomföra intentionerna i Vattenförvaltnings-
förordningen, i BSAP och i det marina direktivet ger en tydligare bild av de ut-
vecklings- och samverkansbehov som behöver initieras. 
 
HUR OCH VEM? 

En förvaltningsgrupp inom nätverket identifierar befintliga användargrupper inom 
miljöförvaltningen och inventerar deras behov och krav på modellstöd. Förvalt-
ningsgruppen och övriga användargrupper nominerar ett antal nyckelpersoner som 
kan driva processen inom respektive användargrupp. Gruppen utarbetar en plan 
över vilken rådgivning och vilka produkter som behöver tas fram, för vem de är 
avsedda och när de ska vara tillgängliga. Behovsanalysen baseras på nationella och 
internationella mål, åtaganden och tidsplaner. 
 
Förvaltningsgruppen (NV, VM, FiV): 
• Identifierar förvaltningsmyndigheternas behov av ekosystembaserat be-

slutsstöd, primärt inriktat mot övergödningsproblematiken, 
• Analyserar vilka befintliga underlag som kan utnyttjas som beslutsstöd, 
• Samordnar pågående marina övervakningsverksamheter som stödjer 

modellutveckling, 
• Samordnar behoven av kompletterande finansiering. 
 
  
Förbättra information, samverkan och  
kunskapsutbyte om modeller 
 
Initiera expertgrupp för nationella och internationella utvärderingar 
och modelljämförelser  
 
VARFÖR? 

För att kunna besvara förvaltningens frågor behövs kontakter med expertorganisa-
tioner med väl utbyggda kontakter inom forskarsamhället. I Sverige utgör SMHI 
och BNI två naturliga kandidater som har möjlighet att själva initiera forskning och 
att hålla kontakt med berörda intressenter. Både BNI och SMHI driver ett flertal 
stora forskningsprojekt med relevans för utveckling av modellsystem för Östersjön, 
inriktade på övergödningens effekter på den marina fördoväven i ljuset av ett änd-
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rat klimat. I övrigt finns ett flertal forskargrupper som utvecklar och arbetar med 
modeller som indirekt utgör viktiga informationsbärare. 
Den vetenskapliga grunden i modellutvecklingen är en förutsättning för nationell 
och internationell acceptans när resultaten ska användas i förvaltnings- och för-
handlingsarbetet (figur 8). Jämförande analyser av osäkerheter och tydliga presen-
tationer av resultat ökar trovärdigheten och stödjer utveckling av förbättrade under-
lag för beslut om åtgärder.  
 
HUR OCH VEM? 

Ett expertgrupp inom nätverket etableras med fokus på ekosystemmodeller och 
med inriktning på effekter av näringsförhållanden och biologiska interaktioner. 
Expertgruppen föreslås vara ansvarig för arbetet med att vidareutveckla den över-
gripande målsättningen ur ett vetenskapligt perspektiv. Inom nätverket bidrar rele-
vanta myndigheter med kunskap om viktiga frågor så som utveckling av miljömål 
och indikatorer (Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet), koppling mellan modeller 
och klimat (SMHI), fiske och fiskmodeller (Fiskeriverket) och säl och sälmodeller 
(Naturhistoriska Riksmuseet). Expertgruppen identifierar och konkretiserar de 
forskningsbehov som behöver realiseras för att verksamhetsmålet ska kunna nås. 
Gruppen har kontakt med den internationella forskningen och analyserar vilka 
forsknings- och övervakningsunderlag som behövs för att utveckla förvaltnings-
modeller och hur övervaknings- och undersökningsverksamheterna skulle kunna 
anpassas till modellernas behov.  
 
Expertgruppen (universitet, SMHI, FiV, NRM, HMI, internationella expertorgani-
sationer): 
• Har det överordnade ansvaret att konkretisera, identifiera och dokumen-

tera bristerna i kunskap i relation till verksamhetsmålet, 
• Har överblick över vilka modellsystem som finns natio-

nellt/internationellt, 
• Har aktiv del i marina övervakningsverksamheter, 
• Utarbetar och belyser de kravspecifikationer som baseras på förvalt-

ningsgruppens behov vid en årlig internationell konferens 
• Ger förslag hur brister i kunskapsunderlaget kan överbryggas inklusive 

tidsplan och finansiering, 
• Ger rekommendationer till förvaltningsgruppen om prioriterad forskning 

enligt verksamhetsmålet. 
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Etablera internetportal för presentation av modeller och resultat 
 
VARFÖR? 

Det övergripande verksamhetsmålet inbegriper hela Östersjön och dess kustområde 
samt effekterna av olika åtgärdsstrategier på den marina näringsväven. En viktig 
del av målsättningen är att stärka samverkan mellan förvaltnings- och forskarkultu-
rerna. En internetportal som kan presentera grundläggande information om till-
gängliga modeller och deras användningsområden i Östersjön underlättar informa-
tionsspridning och kommunikation mellan olika aktörer på internationell, nationell 
och regional nivå. 
 
HUR OCH VEM? 

Med processbilden som utgångspunkt utarbetas en testversion av internetportal 
som innehåller information om och modellbeskrivningar, teoretisk bakgrund och 
modellresultat för olika modeller i Östersjön. BNI i samverkan med personal vid 
Stockholm Resilience Center som har kompetens i webbpresentation föreslås utgö-
ra en nationell nod för information, modellpresentation och resultatredovisning via 
en internetportal.  
 
NYTTA 

En webbportal med fokus på Östersjömodeller där de olika modellernas syften, 
metodik, användningsområden och resultat kan presenteras bör ge mervärde inom 
flera områden. Bland annat skulle likartade modeller och deras modellresultat för 
samma område kunna presenteras i samma applikation. Modeller av olika typ som 
ger slutresultat för samma process eller funktion kan också jämföras vilket ökar 
resultatens trovärdighet. 
 
Vidare är det möjligt att visa hur olika delar av näringsväven kan analyseras med 
olika utgångspunkter och modelltyper. De komplexa sambanden som råder mellan 
näringsbelastning, fiske och effekter på delar eller hela näringsväven kan lättare 
redovisas med hjälp av välgjord webbinformation. Tillgången till relevant doku-
mentation och modellbeskrivningar liksom till själva modellsystemen via en inter-
netportal underlättar modelljämförelser både nationellt och internationellt. 
 
 
Öka integrationen mellan miljöövervakning 
och modeller 
 
VARFÖR?  

För att få trovärdighet och acceptans för användning av modellresultat krävs en 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av metoder och resultat. Det finns flera 
exempel på hur eutrofieringsstatus har bedömts i havs- eller kustområden baserade 
på övervakningsdata och jämförande modellberäkningar (ensemble modelling) och 
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som redovisar förväntade spatiella och temporala variationerna av olika övervak-
ningsvariabler. Modelljämförelserna har resulterat i en fördjupad förståelse över 
olika modellers förmågor att beskriva ett visst område så att helhetsbilden blir mer 
nyanserad än om bara ett enda modellsystem används. Användningen av övervak-
ningsdata i kombination med flera modellsystem förstärker tillförlitligheten hos de 
resultat som erhålls för samma typ av indikator men för olika typer av modeller. De 
flesta modeller kan i dagsläget beskriva biogeokemiska processer och interaktioner 
för de nedre trofinivåerna. Andra näringsvävsinteraktioner på högre trofinivåer och 
kopplingarna till klimat behöver emellertid också vidareutvecklas. Miljöövervak-
ningen måste också vara lyhörd för att ge förbättrat dataunderlag till modeller ut-
ifrån förvaltningens kravbilder och mål. 
 
HUR OCH VEM?  

Förvaltnings- och expertgruppen inom det nationella nätverket identifierar gemen-
samt vilka övervakningsvariabler som bör prioriteras för att följa upp effekterna i 
den marina näringsväven kopplat till näringsstatus samt verkar för att miljööver-
vakningen stödjer modellernas behov av information.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Förvaltningsgrupp 
NV  FiV  VM 

Expertgrupp 
BNI  SMHI  FiV  NMR  HMI 

Övriga nationella och internationella 
expertorgan

Identifierar förvaltningarnas behov 
av beslutsstöd 

Utvecklar ekosystemmodeller för 
förvaltningarnas behov 

Verkar för ökad integration av miljö-
övervakning och modeller 

Driver internetportal 

Övriga nationella användare 

 
 
Figur 9. Föreslagen organisation för ett nätverk och modellsystem för Östersjön. 
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Aktiviteter  
Naturvårdsverket avser att fortsätta arbetet enligt den föreslagna inriktningen. 
• En arbetsgrupp bildas på Naturvårdsverket för att initiera nätverket 
• Underlag tas fram till en workshop våren 2009 för att utveckla mandat 

och planer för nätverkets verksamhet.  
• Förslag till struktur och innehåll för en webb-portal utarbetas under 2010. 
• Behoven av ytterligare integrering mellan miljöövervakning och model-

ler utreds successivt. 
 
Kostnader  
Arbetet för att upprätthålla nätverk och anordna regelbundna möten sker inom 
ramen för respektive myndighets ordinarie uppgifter. 
 
Resurserna för det fortsatta utvecklingsarbetet med att integrera modeller som stöd-
funktion för miljöförvaltningarna sker via uppdrag från myndigheter och via an-
sökningsförfaranden till forskningsfiansiärer. 
 
Den årliga kostnaden för att utveckla och upprätthålla en internetportal med fokus 
på Östersjömodeller inom ramen för Stockholm Resilience Center:s webbstruktur 
uppskattas till 300 kkr. 
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Figur 3 Matris för att identifiera behoven gav beslutsstöd i olika skalor. Behov och krav på model-
ler och modellresultat kan utgå från ett enskilt land eller från ett kust- eller bassängperspektiv. 
Inom var och en av dessa skalor kan ett nätverk för analys och samverkan byggas på befintliga 
organisationer och ansvarsförhållanden. Webblänkar till de angivna modellerna återfinns i bilaga 
2
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Bilaga 1 
 
Ekosystemmodeller som verktyg för prediktiva 
analyser 
För att utarbeta hållbara lösningar för så väl miljö som ekonomisk och social ut-
veckling behövs metoder för att förutsäga resultat av olika förvaltningsalternativ. I 
syfte att förvalta en specifik marin resurs är dynamiska ekosystemmodeller som 
representerar temporal och/eller rumslig respons attraktiva då de möjliggör utvär-
dering av alternativa förvaltningsåtgärder. Modeller som i dagsläget används i det 
praktiska åtgärdsarbetet är främst inriktade på vatten- och ämnestransporter och har 
ofta begränsade biologiska modellkomponenter. Modeller med representativa bio-
logiska moduler som tar hänsyn till organismers respons på förändringar i miljön 
har främst utvecklats för forskningsändamål men en utveckling mot praktiska för-
valtningsverktyg har börjat ske på senare tid. I detta avsnitt presenteras några 
grundläggande karaktärer hos olika modelltyper samt ett mindre urval av ekosy-
stemmodeller som ännu inte nått omfattande praktisk användning men som har 
egenskaper av intresse för förvaltning av marina miljöer och som kan förväntas få 
större betydelse på sikt. 
 
Typer av modeller för prediktiva analyser av ekosystem och dess  
komponenter 
Modeller bygger på förståelse av processer och förståelse bygger på observationer. 
Därmed sagt kan modeller inte ersätta forskning eller övervakning men kan där-
emot utgöra ett viktigt komplement. Det finns flera existerande biologiska och 
ekologiska modeller relaterade till marin miljö. De allra flesta modeller som publi-
ceras är utvecklade för forskningsändamål med syfte att formulera och testa hypo-
teser och därigenom fördjupa förståelse av delar av eller hela system. Tre huvud-
sakliga grupper av ekosystemmodeller kan urskiljas; de som baserar sig på biogeo-
kemiska processer, populationsdynamik, eller individer. Individbaserade modeller 
används t.ex. för att studera hur ekologiska processer styrs av enskilda individers 
livsstrategier och rumsliga fördelning och är ett område i stark utveckling (Scott et 
al. 2006). Existerande modeller med målsättning att representera hela ekosystem är 
dock främst baserade på biogeokemiska eller populationsekologiska modeller.  
 
Modeller är vanligen statiska eller dynamiska. Statiska modeller baserar sig på 
jämviktsantaganden och används typiskt för att beskriva energiflöden i ekosystem 
och tillhandahåller en momentan bild av systemet. Dynamiska modeller represente-
rar temporal och/eller rumslig variabilitet i systemet och finns representerade i en 
mängd olika grader av komplexitet; från ostrukturerade modeller till modeller som 
tar hänsyn till storlek på individer inom samma art, artspecifika interaktioner, etc. 
Rumslig dimension i ekosystem modeller uppnås oftast genom att den ekologis-
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ka/biologiska modellen kopplas till en hydrologisk modell samt genom att arter 
eller organismgrupper ges beteenden som tillåter att de förflyttar sig.  
 
Modeller med prediktiv kapacitet kan vara empiriska eller processbaserade. Empi-
riska modeller baserar sig på analys av tidsserier av populationer och andra biolo-
giska och fysiska variabler och kan användas för att etablera samband. Processba-
serade modeller regleras exempelvis genom uttryck för reproduktion, tillväxt, och 
mortalitet. Empiriska modeller förutsätter att historiska samband även gäller i 
framtiden och att sambanden är konstanta över tiden och är därmed inte optimala 
för prediktiva analyser. I de fall där processer är dåligt kända kan det dock vara att 
föredra att basera vissa antaganden på empiri. Med denna motivering har process-
baserade modeller ofta moduler som bygger på empiriska samband.  
 
Modeller med prediktiv kapacitet är företrädesvis dynamiska processbaserade mo-
deller som simulerar framtiden utifrån initiala ingångsvärden samt drivs av intern 
dynamik och extern påverkan och flöden. Modeller som utvecklats i forskningssyf-
te är sällan direkt användbara som förvaltningsverktyg då målsättningen med mo-
deller starkt påverkar val av ingående parametrar och komponenter och därmed 
också de resultat som kan utläsas från modellsimuleringar. Modifiering av existe-
rande modeller och utveckling av specifika förvaltningsmodeller har dock kommit 
att bli allt vanligare.  
 
Ekosystemmodeller 
Fiskpopulationer har under lång tid uppskattats genom att värdera hur fiskeriverk-
samhet påverkar enskilda eller ett antal exploaterade fiskbestånd. Idag är det up-
penbart att förvaltning av fiske kräver förståelse av det ekosystem som fiskpopula-
tioner befinner sig i. För modellering av fiskpopulationer i förhållande till hela 
ekosystem har mjukvaran Ecopath och Ecosim kommit att tillämpas av många 
användare (Walters et al. 1997). Ecopath genererar en massbalans modell som 
representerar produktion, konsumtion, och fiske över en given tidsperiod och som 
även kan inkludera funktionella grupper som primärproducenter och icke-
målgrupper för fiske. Ecopath har bland annat använts för att skapa jämviktsmodel-
ler baserade på kol för Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön (Sand-
berg et al. 2000).  
 
Resultaten från en Ecopath simulering kan sedan användas för att initialisera Eco-
sim, en dynamisk processbaserad modell som möjliggör simulering av varje pool 
av biomassa baserat på angivna predator-prey interaktioner, rekryteringsprocesser, 
fiske, fysiska förutsättningar, etc. Modellen inkluderar dynamiska återkopplingar 
mellan olika trofiska nivåer och den temporala skalan i Ecosim möjliggör förutsä-
gelser om hur födoväven svarar på extern påverkan (Walters et al. 1997). Ecosim 
modeller kan i sin tur replikeras i ett rutsystem vilket möjliggör rumslig modelle-
ring. På så sätt kan spridning och förflyttning modelleras och varje enhet i systemet 
kan definieras som ett specifikt habitat (Christensen & Walters 2004). 
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Med utgångspunkt från en modell baserad på Ecopath har en dynamisk modell som 
fokuserar på konsekvenser av fiske utvecklats för Östersjön (Harvey et al. 2003). 
Med ingångsvärden från en jämviktsmodell som beskriver födoväven 1974 initie-
ras en Ecosim baserad modell för att simulera biomassa av torsk, strömming och 
skarpsill över tiden. Modellen drivs av biomasseförändringar i de högre trofiska 
nivåerna och saknar ”bottom-up” reglering via exempelvis närsalter eller syreför-
hållanden. Förbättrad kunskap om biogeokemiska processer har lyfts som nödvän-
digt för att inkorporera ”bottom-up” reglering i modellen (Harvey et al. 2003). 
Modellen har använts för att prediktera konsekvenser av framtida fisketryck, när-
ingsbelastning och storlek på sälpopulationer för ett antal föreskrivna scenarios och 
ingår i det modellpaket som utvecklats inom det MISTRA-finansierade MARE 
projektet (Hansson et al. 2007).  
 
För Östersjöns ekosystem finns även ett antal modeller utvecklade med utgångs-
punkt från biogeokemiska processer. SMHI har till exempel utvecklat den biogeo-
kemiska modul, SCOBI, som genom att kopplas till de hydrodynamiska modeller-
na PROBE och HIROMB kan användas för att simulera dynamik för geografiskt 
mindre respektive större områden i både Östersjön och Västerhavet. Den s.k. kust-
zonsmodellen som baseras på PROBE och SCOBI används som beslutstödssystem 
och finns uppsatt för hela den svenska kusten. Ytterligare exempel på en kopplad 
hydrodynamisk/biogeokemisk modell för Östersjön är ERGOM som utvecklats vid 
Institute für Osteeforschung, Warnemünde. För Skagerrak finns ett drygt tiotal 
modeller utvecklade med olika grader av biologiska funktioner representerade 
(Söderkvist 2006).  
 
 
Kopplade ekosystem och ekonomiska modeller 
 
BALTIC NEST – ETT BESLUTSTÖDSSYTEM 

Baltic NEST består av kopplade modeller som utvecklats för att utgöra beslutsstöd 
för kostnadseffektiv fördelning av åtgärder mot eutrofiering i Östersjöns avrin-
ningsområde och har även den utvecklats inom MARE-projektet (Wulff et al. 
2001). Med hjälp av Baltic NEST kan användaren testa hur förändrad tillförsel av 
närsalter påverkar delar av eller hela Östersjön och få indikationer på var i Öster-
sjöns avrinningsområde och vilka åtgärder som bör sättas in för att åstadkomma de 
mest kostnadseffektiva insatserna för att minska effekterna av eutrofiering i Öster-
sjön.  
 
Baltic NEST är uppbyggd av en biogeokemisk/fysisk jämviktsmodell, en avrin-
ningsmodell och en ekonomisk modell. Den biogeokemiska/fysiska modellen 
(SANBalTS) simulerar den interna biogeokemiska omsättningen i Östersjön del-
bassänger och utbytet mellan dem (Savchuck 2006, Savchuck & Wulff 2007). Sju 
sub-system utgör den rumsliga upplösningen i horisontellt plan och dessutom upp-
delas Egentliga Östersjön i yt- (<60 m) och djupvatten (>60 m). Biogeokemiska 
processer som påverkar näringskoncentrationer i modellen är primärproduktion, 
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kvävefixering, pelagisk remineralisering, sedimentation, frisättning från sediment, 
denitrifikation i sediment och vattenmassa, och fastläggning i sediment. Extern 
tillförsel av näringsämnen och flöden mellan de olika sub-systemen driver model-
len. Genom att ändra den externa belastningen i olika sub-system i modellen upp-
nås olika näringskoncentrationer vid jämvikt. Den marina modellen är kopplad till 
en avrinningsmodell (Mörth et al. 2007). Aktuell tillförsel av näring till kustzonen 
från punktkällor, älvar, atmosfärisk deposition representeras av en databas som 
baseras på information från framförallt HELCOM. Siktdjup är den variabel som 
beskriver vattenkvalité i beslutstödssystemet. För att koppla siktdjup till närings-
koncentration utgör en empirisk beskrivning av förhållandet mellan de två variab-
lerna en viktig komponent i NEST (Savchuck et al. 2006). 
 
Den ekonomiska modellen baseras på kostnaden för 16 olika åtgärder för att mins-
ka näringsbelastningen, fördelat på 23 avrinningsområden, och utgör grunden för 
beräkning av kostnadseffektiva åtgärder i olika delar av Östersjöns avrinningsom-
råde (MARE 2001, Gren & Wulff 2004, Schou et al. 2006). Kostnaderna är beräk-
nade med utgångspunkt från vedertagna ekonomiska principer relaterade till lång-
siktiga investeringar och värdeminskning kombinerat med uppskattning av närings-
retention i avrinningsområdena, kustzonen och de olika sub-systemen i Östersjön 
(Gren et al. 1997). Den ekonomiska modellen används för att beräkna hur mycket 
det skulle kosta att sänka belastningen till en nivå som motsvaras av en viss när-
ingskoncentration, vilka åtgärder som skulle vara med kostnadseffektiva och i vilka 
länder som åtgärder bör sättas in ur ett kostnadsperspektiv. Baltic NEST är vidare-
utvecklad vid Baltic Nest Institute som är en avdelning vid Stockholm Resilience 
Centre, Stockholms Universitet samt har en avdelning vid Danmarks Miljøun-
dersøgelser, Roskilde, Århus Universitet. För detaljerad information se 
URL:www.mare.su.se/nest samt specialnummer av Ambio (36) 2007. 
 
PLM – EN KOPPLAD EKONOMISK-LANDSKAPSMODELL  

Vattendirektivet ålägger nationella myndigheter att riskbedöma om kustvattnet i 
olika områden kan upprätthålla eller uppnå ”god ekologisk status” i framtiden. För 
kunna bedöma om ekologisk status riskerar att försämras måste man kunna bedöma 
sannolikt framtida markutnyttjande samt förutsäga ekosystemets respons på föränd-
ringar i avrinningsområden t.ex. vid förändrat vattenutbyte, eller tillförsel av när-
ingsämnen och miljögifter. För att nå dit krävs modeller som baserar sig på lokala 
förhållanden och som sträcker sig över hela avrinningsområdets yta. Ett exempel 
på en sådan modell är Patuxent Landscape Model (PLM) som utvecklats för Patux-
ent, en biflod som rinner ut i Chesapeake Bay (Voinov et al. 1999). PLM integrerar 
ekologiska och ekonomiska processer på lokal nivå och landskapsskala för att för-
utsäga effekterna av förändringar i markanvändning och förvaltning av landområ-
det (Costanza et al. 2002).  
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Modellen är uppbyggd av ett rutsystem av enheter som representerar separata land-
områden. Varje enhet är i sin tur uppbyggd av en ekologisk modell som baseras på 
moduler som var för sig modellerar hydrologi, näringsämnen, växter, och påverkan 
genom mänskliga aktiviteter såsom markutnyttjande (Boumans et al. 2001). Den 
processbaserade ekologiska modellen drivs främst av den hydrologiska modulen 
som simulerar vattenflöde inom enheterna. Horisontella vattenflöden mellan enhe-
terna, inklusive lösta näringsämnen och partiklar, länkar samman den fullständiga 
landskapsmodellen. När hydrologin och näringsbalansen förändras tillräckligt my-
cket byts landskapstypen i en viss ”ruta” ut till ett nytt habitat.  
 
Den ekologiska modellen är kopplad till en ekonomisk modell som förutsäger san-
nolika förändringar i markutnyttjande i Patuxent flodens avrinningsområde. Den 
ekonomiska modellen är empirisk och bygger på information, t.ex. markvärde, från 
specifika landområden. Modellen förutsäger med vilken sannolikhet markutnytt-
jande i varje enhet kommer att ändras från skogs- och jordbruk till områden med 
olika befolkningstäthet och baseras bl.a. på avstånd till arbetsmöjligheter, tillgång 
till infrastruktur, historiska beslut m.m. Med hjälp av modellen har olika framtida 
scenarios utvecklats som t.ex. avspeglar hur det ekologiska tillståndet påverkas om 
bästa möjliga jordbruksmetoder för att minimera användning av näringsämnen 
används i jämförelse med andra alternativ, hur aggregerad respektive utspridd ut-
byggnad av befolkade områden påverkar miljötillståndet, samt en rad andra fram-
tidsmöjligheter där förvaltningsåtgärder kan styra utvecklingen (Costanza et al. 
2002).  
 
Modellen kan beskrivas ligga i förfronten av innovativ modellutveckling med po-
tentiellt stor användning inom miljöförvaltning. 
 
Utmaningar inom ekosystem modellering 
Modeller är typiskt mest komplexa vid den nivå som är målet eller målgruppen för 
modellen i fråga d.v.s. en modell med avsikt att uppskatta vattenkvalité har ofta 
detaljerade biogeokemiska processer representerade medan modeller som används 
för att uppskatta hållbart uttag av fisk har detaljerad information om arten/arternas 
födopreferenser, migrationsmönster, livscykel, etc. Nivå av komplexitet och mängd 
detaljer är kritisk vid konstruktion av modeller; för stor komplexitet riskerar att 
resultera i inneboende osäkerhet, tolkningsproblem och kräver stor datorkapacitet, 
medan för få detaljer ger orealistiska resultat (Rothstein et al. 2006). Modeller av 
marina system indelar ofta organismer i separata funktionella grupper d.v.s. grup-
per av arter eller organismer som utför samma roll i ekosystemet. Som tumregel 
behövs sällan detaljerade fysiologiska processer beskrivas för de arter eller orga-
nismer som ingår i en funktionell grupp. Däremot krävs som regel en födoväv med 
reell representation av trofiska interaktioner (Fulton et al. 2003). Organismgrupper 
med markanta storleksmässiga skillnader under en livscykel, som fisk, kan inte 
heller föras samman i en och samma funktionella grupp om modellen realistiskt 
skall spegla verkligheten (deYoung et al. 2004b). Avvägningen mellan komplexitet 
och målsättning, realism, underlag och användbarhet, är en utmaning vid ekosys-
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tem modellering och på vilket sätt komplexitet påverkar modellresultat är ett rela-
tivt outforskat område (Fulton et al. 2003). 
 
En ekosystem modell bör också reflektera relevanta rumsliga och temporala skalor 
för de ingående organismgrupperna. De kemisk/fysiska/biologiska parametrar som 
påverkar tillväxten av zooplankton opererar på en millimeter-skala medan denna 
millimeter endast utgör en bråkdel av en skarpsills livsmiljö. Om båda dessa orga-
nismgrupper ingår i samma modell bör tillväxt av zooplankton modelleras med 
hänsyn till processer med hög rumslig upplösning medan skarpsillens tillväxt kan 
bestämmas på en skala där zooplankton endast behöver uppfattas och där de pro-
cesser som bestämmer tillväxten för zooplankton kan representeras som medelvär-
den av kemiska substanser. För att skapa reell rumslig representation i relevant 
skala för olika komponenter krävs att modeller som fokuserar på distinkta rumsliga 
och/eller temporala skalor länkas samman. Hur detta skall lösas utan att kräva 
orimlig datorkapacitet ligger i modelleringsfältets front (Rothstein et al. 2006). 
 
Tolkning och värdering av modellresultat är en kritisk process; den osäkerhet som 
finns i de olika delprocesserna och i modellens struktur syns inte i slutresultaten 
om osäkerhet inte specifikt adresserats i modellen (Lermusiaux et al. 2006). Osä-
kerhet kan generellt indelas i tre delar; strukturell osäkerhet som beror på dålig 
kunskap om länkar och återkopplingar i det verkliga systemet, parametrisk osäker-
het som beror på bruk av värden som inte är helt kända, och stokastisk osäkerhet 
som helt enkelt beror på att vissa funktioner varierar stokastiskt i det verkliga  
systemet (Smith 2002). Medan strukturell och parametrisk osäkerhet kan reduceras 
med ökad kunskap är den stokastiska osäkerheten en inneboende egenskap hos 
vissa parametrar t.ex. vädret.  
 
För att uppskatta osäkerhet används bland annat jämförelse av resultat från model-
ler som avser simulera samma processer men som representerar olika strukturella 
och parametriska antaganden s.k. ensemble approach (Fulton et al. 2003, deYoung 
et al. 2004b). Det är den metod som exempelvis används för att uppskatta osäker-
het i de globala cirkulationsmodeller (GCMs) som utvecklats för att prediktera 
förändringar i klimatet. En annan möjlighet som används för uppskatta parametrisk 
och stokastisk osäkerhet är att genomföra iterativa simuleringar som drivs av ett set 
av sannolika värden (typiskt baserade på historisk information) som testas i slump-
vis ordning t.ex. Monte Carlo metoden (Smith 2002). Ytterligare exempel på en 
metod som används för att uppskatta osäkerhet baseras på s.k. ”Fuzzy logics” som 
möjliggör analys av osäker information, även sådan som ges i form av verbala 
utlåtanden. Det ger sig självt att ju mer komplexa modeller desto större datorkapa-
citet krävs för att kunna hantera värdering av osäkerhet. Modellresultatens osäker-
het adresseras relativt sällan i ekosystem modellering och utgör en aktuell utma-
ning, framförallt för att öka prediktiva modellers användbarhet som förvaltnings-
redskap.  
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Ytterligare ett prognostiskt verktyg under stark utveckling är s.k. data assimilering 
där observationer och modeller integreras för att förutsäga framtida tillstånd med 
större säkerhet. Med metoden kan till exempel real-tids data från automatiserade 
provtagningsbojar eller satellit baserad information kombineras med dynamiska 
modeller. Data assimilering har främst använts inom fysisk oceanografi och meteo-
rologi men utveckling mot ekosystem applikationer går starkt framåt (Rothstein et 
al. 2006).  
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Bilaga 2 
 
Webblänkar till modeller för olika skalnivåer 
 
Se även figur 3.  
 

Organisation Modell Geografisk 
skala 

  Referens/webbsida 

BNI CSIM www.balticnest.org
SMED SMED www.smed.se
SMHI/HBV   SMHI/HBV 

Stor region 
www.smhi.se

SMHI SMHI/HBV www.smhi.se
SMED SMED 

Regionalt 
www.smed.se

SMHI/HBV SMHI/HBV www.smhi.se
Mike basin/DHI Mike basin/DHI www.dhigroup.com/software
Fyriså/SLU Fyriså/SLU www.ma.slu.se

Watchman/IVL Watchman/IVL 

Land 

Lokalt 

www.ivl.se
Home vatten/SMHI Home vatten/SMHI Stor region www.smhi.se
Home vatten/SMHI Home vatten/SMHI www.smhi.se
Svealandskusten Svealandskusten www.kustdata.su.se
FiV FiV 

Regionalt 
www.fiv.se

Home vatten/SMHI Home vatten/SMHI www.smhi.se
Svealandskusten Svealandskusten www.kustdata.se
MIKE/DHI MIKE/DHI www.dhigroup.com/software

FiV FiV 

Kust 

Lokalt 

www.fiv.se
SAMBALTS/BaltSEM www.balticnest.org

BNI/CSIM 
EwE www.balticnest.org

RSCO/SCOBI RCSO/SCOBI www.smhi.se
Vandutsigten Vandutsigten http://privat.vandutsigten.dk
FiV FiV 

Stor region 

www.fiv.se
BNI/CSIM BNI/CSIM www.balticnest.org
RCSO/SCOBI RCSO/SCOBI www.smhi.se

Vandutsigten Vandutsigten 

Utsjö 

Regionalt 
http://privat.vandutsigten.dk
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