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Sammanfattning
Då implementeringen av EG:s Ramdirektiv för vatten kan få konsekvenser för den svenska
skogsindustrin miljöarbete togs kontakter med Naturvårdsverket som resulterade i ett
samfinansierat projekt. I projektet prövas grundläggande principer för direktivets tillämpning
samt möjligheten att göra statusbedömningar baserade på reviderade bedömningsgrunder
(BG) för miljökvalitet tillämpade på realistiska recipientdata.

Sex skogsindustrier valdes för prövningen: Karlsborgs Bruk vid Bottenviken, Vallviks bruk
vid Bottenhavet, Mönsterås bruk vid Egentliga Östersjön, Skoghalls Bruk vid Vänern,
Billingsfors Bruk vid Laxsjön samt Klippans Pappersbruk vid Rönne å. Fabrikerna valdes så,
att de skall representera olika vattenmiljöer, inte kunna klassas som kraftigt modifierade
vatten samt att tillgången på recipientdata skall vara god.

Rekommenderad metodik för avgränsning av recipienterna som vattenförekomster prövades
med tillfredsställande resultat. En ytterligare utveckling för att klara gradientproblem och
förhållanden i flodmynningar kan dock rekommenderas. Det var också möjligt att hänföra
recipienterna till vattentyp utan nämnvärda problem.

Baserat på kända data över utsläpp och halter/tillstånd i recipienterna gjordes en bedömning
av påverkan enligt direktivet. Slutsatsen blev, att man bör förvänta en viss påverkan av
eutrofierande ämnen. Påverkan av toxiska/hormonellt aktiva ämnen kunde inte bedömas,
då de potentiellt aktiva ämnenas kemiska identitet är okänd. Valet av kvalitetsfaktorer för
vår prövning riktades därför mot sådana som indikerar effekter av eutrofierande ämnen.
När projektet planerades avsågs nya BG prövas mot recipientdata för närsalter (samtliga
anläggningar), klorofyll (alla utom Klippan), makrovegetation (Vallvik, Mönsterås) samt
bottenfauna (Karlsborg, Skoghall). Fullständig prövning kunde dock inte göras beroende dels
på att revisionen av BG var försenad, dels på att det saknades nya BG för vissa kvalitetselement.

Utfallet av testerna blev:
• Utvecklingen av BG för sjöar och vattendrag har nått längre än den för kustvatten
• Alternativa lösningar bör genomgående övervägas för flodmynningar; bristen på goda

referensvärden kommer att vara besvärande för lång tid framöver
• Det kommer sannolikt att finnas ett avsevärt behov av expertbedömningar och modell-

utveckling bl a beroende på bristande referensdata
• Nya BG för närsalter kunde inte tillämpas på inlandsvatten beroende på att nödvändiga

data saknas i recipientkontrollen
• Statusbedömningen i Bottenviken gav orealistiska resultat för närsalter; god status

förelåg inte ens i referensområdet
• Motsvarande bedömning vid Vallvik och Mönsterås gav till synes realistiska resultat
• Tillämpningen av BG för makrovegetation i kustvatten försvåras av bristen på tillförlitliga

jämförvärden; för vissa vattentyper saknas referensdata
• Nya BG för bottenfauna kunde inte tillämpas på sjöar, då ingen revision gjorts för

profundalfauna
• Prövningen av BG för kustbottenfauna gav relativt positivt utfall, dock kan det vara ett

problem att flodmynningar är naturligt art- och individfattiga
• Vid revideringen av BG för bottenfauna sjöar bör man beakta, att indikatortaxa i vissa

fall kan saknas, vilket leder till att BQI-indexvärdet blir noll
• Bedömning av status relativt påverkan av toxiska/hormonellt aktiva ämnen kan ej göras
• Det kan bli angeläget att revidera recipientkontrollen så att den bättre klarar kraven för

tillämpning av nya BG
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Förord
Projektet "Fallstudier vid svenska skogsindustrier som ett led i implementeringen av EG:s
Ramdirektiv för vatten" tillkom på initiativ av Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och
Luftvårdsforskning (SSVL). SSVL ansåg det viktigt att delta i den pågående utvecklingen av
nya bedömningsgrunder för att bestämma vattenförekomsternas status, då de verktyg som
tas fram kommer att få stor betydelse för det framtida recipientarbetet. Efter kontakter med
Naturvårdsverket, som såg ett tillfälle att pröva de fortfarande preliminära bedömnings-
grunderna på realistiska fältdata från recipienter, d v s områden som skulle kunna karaktärise-
ras som påverkade, beslutade man gemensamt finansiera projektet.

Institutionen för Miljöanalys vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har en viktig roll i
implementeringsarbetet både när det gäller mer principiella frågor och vid de vetenskapliga
prövningar som görs för att revidera bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag.
Projektet har erhållit expertstöd från SLU vid avgränsningen av valda recipienter som
vattenförekomster i direktivets mening samt vid prövningen av recipientdata från Kattfjor-
den utanför Skoghallsverken mot bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar. Värdefulla
bidrag har också erhållits vid beskrivningen av vilka principer som skall gälla vid faststäl-
lande av referensförhållanden samt vid bedömning av påverkan. De forskare vid SLU som
på detta sätt bistått projektet är Mats Wallin och Leonard Sandin.

1. Bakgrund och syfte
Sveriges hantering av vattenfrågor kommer att förändras i och med att EG:s Ramdirektiv
för vatten trätt i kraft. En ny myndighetsorganisation har skapats, baserat på en geografisk
indelning av landets ytvatten i avrinningsområden. Avrinningsområdena kommer nu att
karaktäriseras och indelas i diskreta vattenförekomster, vilka kommer att bli grundelementen
i arbetet med miljökontroll och åtgärdsprogram. Ett första steg i detta arbete har tagits i
och med Sveriges rapportering till EU i mars 2005 (Naturvårdsverket 2005). Målet är, att
alla vattenförekomster skall nå en god ekologisk status. Har vattenförekomsterna otillräcklig
status, skall åtgärder vidtas. För att effektivisera arbetet med karaktärisering, statusbedömning
och åtgärdsplaner krävs utveckling av ett stort antal verktyg, inte minst modeller. Detta arbete
pågår fortfarande, men processen har nått så pass långt att det finns ett antal vägledande
dokument, som skall granskas och i förekommande fall revideras.

Ett av de första stegen i processen har varit att typindela vattnen efter i första hand natur-
geografiska och hydrografiska/oceanografiska grunder. Typindelningen skall vara utgångs-
punkt för fastställandet av referensförhållanden för olika typer av vattenförekomster. Här
finns nu förslag till typindelning av såväl kust- som inlandsvatten framtagna. Ett annat
viktigt steg i processen är att fastställa graden av påverkan, och tillstånd och effekter måste
kunna mätas eller uppskattas som grund för statusbedömningar. Principdokument för hur
detta skall gå till finns framtagna, och det finns också ett antal förslag till förbättringar/
vidareutveckling. I Naturvårdsverkets rapport i mars 2005 görs en kartläggning av ytvatten-
förekomster samt en översiktlig analys av påverkan med påföljande riskbedömning.

I Sverige har vi sedan länge arbetat med bedömningsgrunder för miljökvalitet, vilka varit
vägledande i miljövårdsarbetet. Dessa måste nu revideras då de inte alltid är anpassade till
den nya strukturen och då tillämpningen av bedömningsgrunder kommer att få större
juridisk betydelse och vara direkt styrande för statusbedömningen. Nya begrepp som t ex
typspecifika referensförhållanden, baserat på mätdata från mer eller mindre opåverkade
vatten, kommer också att etableras i takt med att ytvattnen indelas i typer. Förslag till
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reviderade bedömningsgrunder för vissa miljökvalitetsfaktorer finns nu framtagna. I bak-
grundsdokumenten finns analyser av vilka svagheter och brister som finns i systemen och
vilka ytterligare insatser som kan krävas.

Direktivet kommer med stor sannolikhet att medföra krav på revideringar av miljökontrol-
len, såväl den nationella som den mer lokala i form av recipientkontroll. Man kan inte
förvänta, att de miljökvalitetsfaktorer som idag övervakas alltid passar in i den nya modellen
och ger nödvändiga underlag för statusbedömningen. Det är inte heller säkert, att direkti-
vets krav på mätvariabler alltid passar för recipienter, åtminstone inte enligt de synsätt som
hittills varit gällande i Sverige. Här saknas fortfarande en kritisk bedömning av dagens
system, t ex variabelval och mätfrekvens. Naturvårdsverket har dock tagit fram ett dokument
om struktur och principer för miljöövervakning enligt Vattendirektivet.

Bedömningsgrunder för miljökvalitet, så långt de reviderats, kommer att ingå i den nya
"Handboken för Vatten", som presenteras av Naturvårdsverket under 2005. Färdiga nya
bedömningsgrunder aviseras dock vara klara tidigast 2006. Skogsindustrin är en viktig
intressent i detta arbete, då bedömningsgrunderna i många fall kan komma att tillämpas
vid t ex tillståndsprövningar enligt Miljöbalken. Det är alltså viktigt, att bedömnings-
grunderna och den nya handboken utformas så, att de passar recipientarbetet.

Bedömningsgrunder för "god kemisk status", "god ekologisk status" mm skall ligga till
grund för klassning av eventuell påverkan av ett utsläpp. Möjligheterna att bedöma kemisk
status är beroende av i vilken takt nationella och/eller europeiska miljökvalitetsnormer tas
fram. I dagsläget är det oklart vad som gäller på detta område. Revisionen av bedömnings-
grunder för hög och god ekologisk status skall interkalibreras med våra grannländer. Man
arbetar med att ta fram värden som representerar "opåverkade" referensförhållanden för att
kunna beräkna ekologiska kvalitetskvoter (EQR) för bottenfauna, påväxt, fisk m m. Ett
uppmätt värde från en recipient kan sedan ställas i relation till detta jämförvärde eller
referensvärde. Det har dock inte funnits resurser för att i någon större omfattning verifiera
utfallet av de nya bedömningsgrunderna i påverkade områden. Det är viktigt, att revisionen
av bedömningsgrunderna inte gör dem mindre användbara för recipientändamål.

Arbetet med bedömningsgrunder för kustvatten respektive sjöar och vattendrag har haft
något olika uppläggning och resulterat i förslag som inte är helt jämförbara. För skogsin-
dustrin kan detta leda till problem, om anläggningar som ligger i kustvatten och inlands-
vatten inte kommer att ges likvärdig bedömning. Bedömningsgrunderna måste vara så
utformade, att kraven på åtgärder fastställs på rättvist sätt.

Ett annat problem vid tillämpningar i kustförlagda skogsindustrirecipienter är att med få
undantag kommer inga ytvattenförekomster enligt SMHI:s förslag till kusttypologi att
klassas som övergångsområden, d v s flodmynningar, dit många av fabrikerna har lokaliserats.
Detta kan t ex leda till svårigheter att jämföra recipienttillstånd med bedömningsgrunder
då referensdata oftast kommer från typiska kustmiljöer utan sötvattenpåverkan.

Skogsindustrin har beretts tillfälle att delta i de referensgrupper som upprättats för revider-
ingen av bedömningsgrunderna, men det har även funnits intresse av ett mer praktiskt
samarbete, såväl från industrins som från Naturvårdsverkets sida. Detta har resulterat i ett
samfinansierat projekt, som här avrapporteras. Projektet syftar till att belysa principiellt
viktiga frågor med stöd av resultat av praktiska tillämpningsförsök där kriterier för påverkans-
bedömning, typindelning och avgränsning av recipienter som vattenförekomster prövas och
där recipientdata från valda anläggningar testas mot förslag till nya bedömningsgrunder där
sådana funnits tillgängliga. Analysen skall ge underlag för bedömning av användbarheten
av framtagna verktyg och i vilken mån recipientarbetet kan behöva förändras.



- 6 -

2. Inledning
2.1. Typindelning av svenska vatten – läget idag
Syftet med typindelningen av vattenförekomster är att gruppera vatten med likartade
referensförhållanden. Två alternativa system, system A respektive system B, kan tillämpas. I
båda systemen skall man använda vissa obligatoriska faktorer: geografisk belägenhet, höjd
över havet, storlek, geologi och för sjöar även djup. Skillnaden mellan systemen är främst
att system B är mer flexibelt och tillåter användning av fler faktorer än de obligatoriska.
Sverige har valt system B.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram en manual för typindelning av sjöar och
vattendrag samt ett verktyg för att automatiskt typindela valfria sjöar och vattendrag
(Göransson & Wallin 2003). Den typologi som föreslås betraktas som preliminär, och kan
behöva revideras i framtiden i takt med att kunskaperna om typspecifika referensförhållanden
ökar. Flera typer kan t ex slås samman till en om de har små skillnader i typspecifika
referensförhållanden och respons på påverkan.

Som grund för typindelningen har Sverige indelats i tre ekoregioner: boreala höglandet,
fennoskandiska skölden och centralslätten. Fiskeriverkets önskemål om indelning efter högsta
kustlinjen, som är en viktig gräns för fiskens vandringshistoria, och att dela in centralslätten i
en östlig och en västlig region har inkluderats i en separat variant av typindelningen.

För indelning av vattentyper utgår man ifrån typningsförslaget av Fölster m fl (2003). Sjöar
och vattendrag indelas efter storlek i klasser beräknade av sjöarnas area respektive flodernas
avrinningsområden (tabell 1). Sjöarna och vattendragen indelas vidare efter vattenfärg och
kalkhalt. Vid den slutliga kodningen av vattnen till typ lägger man in ekoregion, höjd över
havet samt medeldjup (tabell 2, tabell 3). Medeldjup gäller givetvis enbart sjöar.

Tabell 1. Indelning av sjöar och vattendrag efter areaklass och vattenkemi.

sjöar, areaklass kod kodbeskrivning

0,5–2 km2 1 liten
2–10 km2 2 medelstor
>10 km2 3 stor

floder, areaklass kod Kodbeskrivning

10–100 km2 1 litet avrinningsområde
100–1000 km2 2 medelstort avrinningsområde
>1000 km2 3 stort avrinningsområde

vattenkvalitet kod Ca-halt vattenfärg

kiselhaltig 1 Ca<0,5 mekv/l AbsF420/5 <0,06
organisk 2 Ca<0,5 mekv/l AbsF420/5 =>0,06
kalkhaltig 3 Ca=>0,5 mekv/l AbsF420/5 <0,06
organisk & kalkhaltig 4 Ca=>0,5 mekv/l AbsF420/5 =>0,06

Tabell 2. Indelning i sjötyper enligt Fölster m fl (2003). Siffrorna inom parentes är koden för att
identifiera de olika vattentyperna enligt typningsprogrammet

ekoregion höjd över haveta) medeldjup sjöarea geologi

boreala höglandet (1) <200 meter (1) <3 meter (1) 0,5b–2 km2 (1) kiselhaltig (1)
fennoskandiska skölden (2) =>200 meter (2) =>3 meter (2) 2–10 km2 (2) organisk (2)
centralslätten (3) =>10 km2 (3) kalkhaltig (3)

organisk &
kalkhaltig (4)

a) enbart för sjöar i fennoskandiska skölden

b) i typningsprogrammet är den lägre sjöarea-gränsen (0,5 km2) öppen, d v s. om man lägger in en sjöarea
<0,5 km2 kommer den att typklassas som 0,5–2 km2
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Tabell 3. Indelning i vattendragstyper enligt Fölster m fl (2003). Siffrorna inom parentes är koden
för att identifiera de olika vattentyperna enligt typningsprogrammet.

ekoregion höjd över haveta) area (avrinningsområde) geologi

boreala höglandet (1) <200 meter (1) 10b) –100 km2 (1) kiselhaltig (1)
fennoskandiska skölden (2) =>200 meter (2) 100–1000 km2 (2) organisk (2)
centralslätten (3) =>1000 km2 (3) kalkhaltig (3)

organisk &
kalkhaltig (4)

a) enbart för vattendrag i fennoskandiska skölden

b) i typningsprogrammet är den lägre area gränsen (10 km2) öppen, d v s om man lägger in en area <10 km2

kommer den att typklassas som 10–100 km2

Indelningen av kustvattnen i typer har gjorts efter principer som inte helt överensstämmer
med dem som tillämpats för inlandvattnen. Den första avgränsningen av kustvattnen, allt
område mellan land och en nautisk mil utanför baslinjen, är i huvudsak en administrativ
gränsdragning, som brukar tillämpas i t ex fiskeriförvaltningen. Innanför denna linje
baseras kusttyperna på fysiska, morfologiska och sedimentologiska faktorer som förväntas
ha betydelse för det biologiska systemet. I det område som avgränsas som kustvatten finns
ett flertal flodmynningar, d v s zoner mellan sötvatten och en yttre gräns med successiv
övergång till kustvatten. Dessa områden skulle kunna definieras som övergångsvatten, men
man har valt att tolka ramdirektivets normer så, att Sverige inte har några övergångsvatten,
eventuellt med undantag av Göta älvs mynning och Stockholms inre vatten.

Enligt direktivet görs en övergripande indelning i ekoregioner – Atlantiska/Nordsjöns,
Östersjöns och Medelhavets ekoregion. Det som skiljer ekoregionerna åt är salthalter och
hydrodynamiska förhållanden. De svenska kustvattnen har därefter indelats i 23 typer
utgående från sju kriterier, där kriteriegränserna har anpassats efter Östersjöns och Väster-
havets förutsättningar (Håkansson & Hansson 2003). Följande kriterier används: salthalt,
utsatthet för vindvågor, djup, vertikal skiktning, bottenvattnets utbytestid, bottenbeskaffenhet
samt isutbredning i tiden (tabell 4). Den yttre gränsdragningen innebär, att kustvattnen
kommer att ligga nära land i områden utan skärgård (t ex Skånes sydkust), medan skär-
gårdsområden (t ex Stockholms skärgård) kan ha vidsträckta kustvatten.

Tabell 4. Indelningskriterier för kustvatten.

omblandning/ botten- vattenutbyte
djup skiktning vågor salthalt substrat isdagar bottenvatten

<30 m permanent skiktat mycket utsatt färskvatten, <0,5 hårt <90 0–9 dagar

>30 m delvis skiktat utsatt lågoligohalint, 0,5–3 sand/grus 90–150 10–39 dagar

permanent mindre utsatt högoligohalint, 3–6 lera >150 >40 dagar
fullt ombl. skyddat mesohalint, 6–22 bl. sediment

polyhalint, 22–30
euhalint, >30

För att nå en mer likvärdig grund för typindelning av samtliga svenska ytvatten krävs en
del ytterligare insatser. Generellt sett bör mer omfattande tester göras av typologin mot
biologiska data. Här kan avvikande förhållanden i flodmynningar skapa betydande svårigheter.
Det finns också olikheter mellan de föreslagna systemen för kust- och inlandsvatten, vilka kan
komma att orsaka särskilda problem för en likformig behandling av t ex industrirecipienter.
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2.2. Principer för fastställande av referensförhållanden
Inom EU har man tagit fram vägledning för hur man nationellt skall gå tillväga för att
fastställa referensförhållanden. En arbetsgrupp, REFCOND, har arbetat speciellt med dessa
frågor. REFCOND levererade i början av 2003 rapporten "Guidance on establishing reference
conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters" (Wallin m fl
2003). I rapporten ges en allmän vägledning för hur man kan gå tillväga för att fastställa
referensförhållanden och klassgränser för ekologisk status. Man ger principer och förslag till
alternativa arbetssätt mer än färdiga lösningar i detalj, och det är upp till medlemsstaterna
själva att anpassa lösningarna till egna förhållanden. REFCOND behandlar sjöar och vatten-
drag, medan kustvatten inte beaktas. Några av de viktigare principerna vid fastställande av
referensförhållanden är:

 • referensförhållanden är inte nödvändigtvis desamma som fullständigt ostörda, ursprungliga
förhållande

 • referensförhållanden motsvarar däremot hög ekologisk status
 • referensförhållanden skall beskrivas med värden för de relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna
 • referensförhållanden kan avse nuvarande eller förflutet tillstånd
 • referensförhållanden skall fastställas för varje typ av vattenförekomst
 • referensförhållanden fordrar att specifika, ickesyntetiska föreningar skall ha koncentationer

inom det intervall som gäller för ostörda förhållanden
 • referensförhållanden innebär, att specifika, syntetiska föreningar skall ha koncentrationer

nära noll

När man skall fastställa typspecifika referensförhållanden, finns ett antal alternativa metoder:

 • rumsligt baserade referensförhållanden med användning av data från övervakningsstationer
 • referensförhållanden baserade på prediktiva modeller
 • referensförhållanden baserade på historiska och/eller paleoekologiska (alternativt limnologiska)

data
 • kombinationer av ovanstående
 • expertutlåtande, om metoderna ovan inte kan tillämpas, dock aldrig ensamt utan alltid i

kombination med någon/några av de andra metoderna

När man slutligen tar fram jämförvärden, är det viktigt att resultaten valideras. En central
fråga är, om det framtagna referensvärdet verkligen kan användas för en robust klassning
av ekologisk status. Det är också viktigt, att man har en god uppfattning om den statistiska
variationen i referensförhållanden.

Tillvägagångssättet kan exemplifieras med arbetet för att ta fram referensförhållanden för
inlandsvattnen. Här finns ett omfattande underlag från de sjöar och vattendrag som sedan
lång tid övervakats med standardiserad metodik. Ursprungligen valdes dessa objekt för
miljöövervakning utgående från kriteriet liten/ingen påverkan, men vissa av dem har också
ingått i kontrollen av kalkningsverksamheten. Det första steget vid bedömningen av om
objekten klarar kraven på referenslokaler var att analysera i vilken grad de är påverkade av
jordbruk, skogsbruk, bebyggelse, punktkällor, metaller och försurning. Därefter analyserades
data för biologiska kvalitetsfaktorer (makrofyter, växtplankton, bottenfauna). Referensför-
hållanden bedömdes föreligga, om objekten låg inom klasserna 1–2 enligt "Bedömnings-
grunder för Miljökvalitet" (Johnson m fl 2003; Naturvårdsverket 1999).

Denna bedömningsprocess medför, att en del av de sjöar och vattendrag som ursprungligen
valdes som referenslokaler inte kan accepteras vid fastställandet av typspecifika referens-
förhållanden. Problemet är störst för naturligt näringsrika sydsvenska sjöar, där antalet
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objekt som saknar påverkan av t ex jordbruk blir så litet, att underlaget för att fastställa
referensvärden blir mycket bristfälligt.

Fisk ingår som kvalitetsfaktor i inlandsvattnen, men däremot inte i kustvatten. För att ta
fram referensvärden för fisk återstår fortfarande en hel del kompletterande undersökningar
i potentiella referensobjekt. I detta arbete ingår också analyser av påverkan.

Tillvägagångssättet vid framtagandet av referensvärden för kustvatten skiljer sig något från
det som tillämpats för sjöar och vattendrag. Data för fysikalisk–kemiska variabler har
hämtats från 460 stationer. Några försök att sålla bort stationer efter påverkansgrad tycks inte
ha gjorts, utan man utnyttjar hela eller stora delar av dataunderlaget och gör bedömningen
att referensvärdet skall ligga inom en viss del av fördelningen, t ex i det intervall där de
lägsta 10% av uppmätta närsaltshalter ligger i respektive vattentyp. I vissa fall är tillgången
på data från ett specifikt typområde så liten, att man valt att utnyttja information från
närbelägna stationer i en annan vattentyp för att fastställa referensvärdena. När mätprogrammen
varit ofullständiga har man ibland också kunnat nyttja historiska data från litteraturen.

För växtplankton har man gjort inledande bedömningar av påverkan, baserat på bl a
jämförelser mot Bedömningsgrunder för miljökvalitet, kust och hav. Stationerna i Bottenviken
bedöms vara opåverkade av eutrofiering, varför data därifrån direkt har kunnat användas
som referensmaterial. Referensvärden för Bottenhavet kan inte definieras beroende på
bristande dataunderlag. Längre söderut efter Ostkusten har man använt data från två
stationer (Askö och Himmerfjärden) i kombination med historiska data, empiriska modeller
samt expertbedömningar. För Västkusten anser man att inga stationer är opåverkade,
varför referensvärden tagits fram med empiriska modeller och historiska data.

Tyvärr har dataunderlaget, särskilt för växtplanktons artsammansättning, varit så svagt för
vissa vattentyper, att man inte kunnat ta fram typspecifika referensförhållanden. Den ofta
stora naturliga mellanårsvariationen försvårar också framtagandet av referensvärden.
Sammantaget tvingades man använda olika metoder för olika typområden beroende på vad
som var möjligt i det specifika fallet. Där flera metoder kunnat tillämpas, har man sökt
verifiera framtagna värden.

Bristen på data försvårar också framtagandet av referensvärden för makrovegetation. Det är
också oklart i vilken mån och hur man bedömt undersökningslokalernas påverkan.

Tillståndsklassningen för bottenfauna avviker mellan områden. För att bedöma förorenings-
beroende förändringar beräknar man ett index, BSI (Benthic Species Index), och grupperar
alla data i BSI-klasser. Referensvärdet är det högsta index som analyserats i bassängen. Att
ta fram referensvärden för Västkusten och Öresund för samtliga djupintervall på typområdes-
nivå var inte möjligt beroende på otillräckliga material. Bristen på data har också försvårat
framtagandet av referensvärden för flera typområden efter Ostkusten och i Bottniska viken.

Bottenfaunan styrs i stor utsträckning av vattendjupet och dess relation till salthalts- och
temperatursprångskikten. Detta har medfört, att med de gränser för typområden som SMHI
tillämpat kommer flera av de för bottenfauna helt avgörande parametrarna att variera
kraftigt inom ett och samma typområde. Man förslår därför, att intervallen vid bedömning
av statusklasser anpassas till hur vattnen är stratifierade.
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2.3. Revisionen av bedömningsgrunder – läget idag
Arbetet med att revidera bedömningsgrunderna har försenats i förhållande till den ur-
sprungliga tidsplanen, och slutliga bedömningsgrunder torde finnas tidigast vid utgången
av 2006. Detta påverkar möjligheten att nu göra en fullständig prövning mot recipientdata.
Preliminära typspecifika bedömningsgrunder för fysikalisk–kemiska faktorer, växtplankton,
makrovegetation och bottenfauna i kustvatten finns dock tillgängliga för granskning. För
sjöar och rinnande vatten finns förslag till nya bedömningsgrunder för eutrofierande
ämnen och bottenfauna. Bedömningsgrunderna för fisk är fortfarande under bearbetning,
och för påväxt finns nya bedömningsgrunder endast för kiselalger, d v s algarter som
svarar tydligast på försurning.

Typspecifika påverkanskriterier har tagits fram som underlag för identifiering av referens-
sjöar och referensvattendrag. För att öka jämförbarheten vid klassningar söker man ta fram
gemensamma kriterier för referensförhållanden för de olika kvalitetsfaktorerna, inklusive fisk.
Antalet vattentyper tenderar att bli stort, vilket bl a leder till att underlaget för beräkning
av referensvärden i enskilda fall blir litet. Några alternativa handlingsvägar diskuteras, t ex
att pröva ett system med regionspecifika referensförhållanden. Att ta fram prediktiva
modeller för referensförhållanden, som kan tillämpas på enskilda objekt, har också hög
relevans och kan vara en bra metod att tillämpa i industrirecipienter.

De förslag till nya bedömningsgrunder som vi tagit del av skall i flertalet fall ses som
mycket preliminära, och det är viktigt att ta hänsyn till att underlaget fortfarande skall ses
som arbetsmaterial när tillämpning och prövning sker. En hel del arbete återstår innan mer
definitiva bedömningsgrunder kan fastställas, och revisioner kan i många fall förväntas.
Det förtjänar att påpekas, att författarna i flera fall betonat svårigheterna att göra de
önskade revisionerna och att underlagsmaterialen ofta varit mycket bristfälliga.

2.4. Anvisningar för bedömning av påverkan
Enligt artikel 5 i ramdirektivet för vatten skall analys av karakteristika, påverkan och
effekter utföras för varje vattenförekomst. I direktivets bilaga II 1.4. beskrivs den del som
handlar om analys av påverkan och effekter i ytvatten. Förutsättningarna för sådan analys
baserad på svenska data och förhållanden har undersökts i ett projektsamarbete mellan
SLU, SMHI och IVL.

I projektets slutrapport (Wallin m fl 2004) sammanfattas de direktiv och handledningar som
krävs eller föreslås för analys av påverkan. Rapporten fokuserar på föroreningspåverkan
och dess effekter i form av övergödning samt fysisk påverkan i form av flödes- och nivå-
reglering. Även andra typer av föroreningspåverkan (försurning, metaller, organiska miljö-
gifter och bekämpningsmedel), fysisk påverkan (nivåsänkning, vattenuttag, vandringshinder/
dammar och strukturell förändring) och övrig mänsklig påverkan redovisas. Rapporten
behandlar inte övergångsvatten eftersom denna ytvattenkategori sannolikt bara i två fall
kommer att avgränsas i svenska kustvatten. Vad detta kan komma att innebära för bedömning
av påverkan vid de anläggningar som ligger i flodmynningsområden kan inte bedömas.

Ramdirektivet stipulerar, att betydande förorening från punktkällor ska identifieras och
uppskattas. Vid analysen ska särskild uppmärksamhet riktas mot ämnen som förtecknas i
ramdirektivets bilaga VIII. De uppgifter som skall användas vid analysen specificeras i olika
direktiv. För analysen av påverkan och effekter av skogsindustriella utsläpp har följande
dokument direkt betydelse:
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 • "Guidance for the analysis of pressures and impacts in accordance with the Water
Framework Directive" (IMPRESS). Här beskrivs hur analys av påverkan och effekter kan
genomföras enligt kraven i direktivets Artikel 5 och bilaga II

 • "Vägledning för fastställande av referensförhållanden och gränser för ekologiska status-
klasser för inlandsvatten"; svensk översättning av dokumentet "Guidance on establishing
reference conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters
(REFCOND)". Denna vägledning behövs vid bedömning om det föreligger risk för att
målet god ekologisk status inte uppnås

 • "Guidance on typology, reference conditions and classification systems for transitional
and coastal waters"

 • "Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential
(ECOSTAT, working group 2A)". Vid analys av påverkan och effekter ingår en bedömning
av risken för att direktivets mål inte uppnås. Vägledningsdokumentet från ECOSTAT-
gruppen redogör för hur man skall kombinera olika kvalitetsfaktorer till en slutlig
klassificering. Man föreslår regeln "one out – all out", som innebär att man klassificerar
den ekologiska statusen som den lägsta som något av kvalitetsfaktorerna påvisar

Regeln "one out – all out" innebär en risk, att man i många fall når en bedömning som inte
når upp till god ekologisk status även vid en måttlig biologisk variation.

I rapporten Wallin m fl (2004) bedöms olika verktyg och modeller för att kvantifiera påverkan
och dess effekter samt möjligheterna till tillämpningar vid påverkansbedömning. För
modelleringen krävs information om bl a modellsyfte, typ av påverkan som kvantifieras,
koppling till faktorer för tillstånd och effekter, tidsupplösning, geografisk upplösning,
styrka och svaghet samt modellplattform och programvaror. Med hjälp av denna information
ska man kunna avgöra vilken modell som är relevant för olika situationer.

Modellarbetet har koncentrerats till eutrofierande ämnen. För många större sjöar och
många kustvatten kan man sannolikt nyttja information från nationell och regional miljö-
övervakning och samordnad recipientkontroll. För industrier kan man även utnyttja data
från utsläppskontroll. Om behov finns kan beräkningar göras för avrinningsområden som
är mindre än TRK-områdena1 (TRK = Transport – Retention – Källfördelning), t ex på
delavrinningsområdesnivå. Beräkningar på delavrinningsområdesnivå kan alltså göras för de
TRK-områden som identifieras ha betydande påverkan från kväve- och fosforbelastning, t ex
industrirecipienter. Ett tröskelvärde för vad som är betydande påverkan måste i så fall tas
fram t ex baserat på avvikelse från den "naturliga" bakgrundsbelastningen.

Följande verktyg ansågs vara användbara eller utvecklingsbara för bedömning av påverkan
från punktutsläpp:

 • uppgifter från MKB kan användas vid bedömning av betydande påverkan. I förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar finns en förteckning över verksamheter,
vilka alltid ska bedömas medföra en betydande miljöpåverkan

 • samordnad recipientkontroll (SRK) skulle kunna tjäna som ett verktyg för identifiering
av olika källor till förorening genom en koppling mellan utsläpp från föroreningskällor
på land och recipientkontroll. Någon sådan koppling finns inte idag. Genom denna
förändring skulle diffusa källor och punktkällor lättare kunna identifieras

För den återkommande rapporteringen till HELCOM av belastningen på Östersjön har Sverige delats in i 1000
avrinningsområden, s k TRK-områden, med en storlek på 200–450 km2 i södra Sverige och 400–700 km2 i
norra Sverige.
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 • uppgifter från riksinventeringen av vattenkvalitet ger information om försurning, övergödning
och förekomst av metaller i sjöar och vattendrag

 • modeller för beräkning av transport och källfördelning av näringsämnen. Flera liknande
modeller finns för att beräkna transporten av näringsämnen i varje delavrinningsområde. I
denna typ av modeller ingår källfördelning av markläckage och retention av kväve och
fosfor

I vägledningssdokumentet för analys av påverkan och effekter, IMPRESS guidance, föreslås
modeller samt typspecifika gränsvärden/tröskelvärden som tänkbara verktyg vid bedömning
av betydande påverkan. Sådana gränsvärden bör utvecklas inom ramen för den revision av
bedömningsgrunder för miljökvalitet som nu pågår.

Rapporten ger ingen direkt vägledning för analys av påverkan i industrirecipienter, men
den ger ett underlag för tillämpningar också i jämförelsevis små vattenområden. För att
kunna fastställa tryck på enskilda vattenförekomster krävs ett avsevärt arbete för att ta
fram nödvändig information på delavrinningsområdesnivå. För det fortsatta arbetet anser
man, att det är viktigt att de påverkansdata som tas fram passar in i en gemensam databas-
struktur och så långt som möjligt kan kopplas till enskilda ytvattenförekomster.

Då påverkan på recipienter ofta kan vara tämligen komplicerad kan man ha nytta av
källfördelningsmodeller. SLU har utvärderat ett antal modeller och konstaterar, att de är
utmärkta verktyg för kvantifiering av påverkan på ytvatten från förekommande punktkällor
och diffusa källor i ett avrinningsområde i enlighet med de krav som ramdirektivet ställer.
Det är dock kostnadskrävande att upprätta och kalibrera en modell för en ny vattenförekomst.

Det är också viktigt att inte bara beakta landbaserade källor. I kustområden där vattenutbytet
med havet är stort är det ofta miljötillståndet i det utanför liggande havet som bestämmer
miljöförhållandena i det aktuella kustområdet medan utsläpp från punktkällor och tillrinnande
vattendrag har mindre betydelse. Den dokumentation som hittills framtagits som underlag
för statusbeskrivningar har nästan uteslutande använt tillförseln från land för "riskbedömning"
av Sveriges kustområden. Det finns således risk för att beslut fattas på felaktiga grunder om
inte vattenutbytet mellan kust och hav beaktas.

3. Uppläggning av fallstudierna
3.1. Arbetsgången
Följande arbetsgång har tillämpats vid genomförandet av projektet:

 • val av fabriker samt inventering av tillgängligt dataunderlag
º underlag för beskrivning av fabriker och recipienter
º underlag för bedömning av påverkan – utsläpp, diffus belastning mm
º underlag för typning och avgränsning av vattenförekomst
º underlag för statusbedömning – biologiska och kemiska recipientdata

 • karaktärisering av recipienter
º recipienten hänförs till vattentyp
º recipienten avgränsas som vattenförekomst
º referensförhållanden identifieras

 • prövning mot bedömningsgrunder
º val av kvalitetsfaktorer
º tillämpning av nya, preliminära bedömningsgrunder
º jämförelser med dagens bedömningsgrunder
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 • analys av de reviderade bedömningsgrundernas tillämpbarhet på recipienter
º bedömning av tillgången till relevanta referensförhållanden
º bedömning av tillgången till data för att beskriva recipienttillstånd

 • expertbedömning för indikatorer som ej omfattas av bedömningsgrunderna; alternativa
metoder för statusbedömning

 • sammanfattande analys av tillvägagångssättet vid statusbedömning

3.2. Grunderna för fabriksval mm
Sex recipienter valdes för fallstudierna. Detta val har styrts av tre kriterier: 1) de skall
representera olika vattenmiljöer, 2) de ska inte klassas som kraftigt modifierade vatten, 3)
tillgången till data skall vara god. När valet gjordes, visste vi inte hur långt revisionen av
bedömningsgrunderna skulle nå och vilka nya bedömningsgrunder som inom rimlig tid
skulle stå till vårt förfogande för prövningen.

Som fallstudier för sötvatten valdes Skoghalls Bruk vid Kattfjorden i Vänern, en stor och
näringsfattig sjö. Vidare valdes Klippans Pappersbruk vid Rönne å, som är påverkad av
avrinning från bl a jordbruksmark, samt Billingsfors Pappersbruk, vars recipient, Laxsjön
och Dalslands kanal, är jämförelsevis näringsfattig.

Vid Skoghalls Bruk har omfattande undersökningar genomförts under senare år av vatten-
kvalitet, sediment, bottenfauna, påväxt, fisk m m. Ett stort datamaterial finns också att
tillgå vad gäller vattenkemi, påväxt och bottenfauna uppströms och nedströms Klippans
Pappersbruk och Billingsfors pappersbruk.

Som kustbaserade fallstudier i bräckt vatten, d v s Östersjön, valdes Karlsborgsverken som
ligger vid en stor flodmynning i Bottenviken. Vid södra Bottenhavet valdes Vallviks Bruk,
som ligger vid öppen kust med visst inflytande från Ljusnan. Mönsterås Bruk vid Kalmarsund
valdes därför att recipienten ligger i ett öppet och grunt kustområde som anses vara känsligt
för bl a närsaltsbelastning. Vid dessa fabriker har omfattande undersökningar genomförts
under senare år vilket gett ett stort dataunderlag för jämförelser.

3.3. Beskrivning av valda anläggningar
Karlsborgs Bruk
Karlsborgs Bruk är beläget vid Repskärsfjärden några kilometer sydost om Kalixälvens
mynning (figur 1). Bruket har tillstånd att producera 260 000 ton klordioxidblekt sulfat-
massa per år och 130 000 ton blekt papper per år. Sedan 1980 renas avloppsvattnet i en
luftad damm med ca fyra dygns uppehållstid innan det leds ut till Repskärsfjärden. Reningen
inkluderar även för- och eftersedimentering.

Morfometriska data för Repskärsfjärden ges i tabell 5. Djupet i fjärden är mindre än 10 m upp
till ett avstånd av två km från fabriken. Kalixälven har en medelvattenföring av ca 300 m3/s
men eftersom älven är oreglerad varierar vattenflödet kraftigt från några tiotals m3/s under
vintern till över 1000 m3/s i samband med vårfloden. Den genomsnittliga vattenutbytestiden

parameter värde

medeldjup (m) 5
maxdjup (m) 15
area (km2) 60,3
volym (km3) 0,32
sektionsarea öppningar (m2) 37080
tillrinning,medel (m3/s) 280
ytvattnets omsättningstid (dygn) 4–11

Tabell 5. Morfometriska och hydrografiska
data över Repskärsfjärden.
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för ytvattnet, beräknad med en statistisk modell för vattenomsättning (Persson et al. 1994),
är 4–11 dygn. Enligt NVs bedömningsgrunder för kust och hav (NV 1999a) kan Repskärs-
fjärden placeras i vattenomsättningsklass 1 (medeluppehållstid 0–9 dygn).

Undersökningar av avloppsvattnets spridning och utspädning i recipienten har visat, att under
isfria förhållanden sker en initial utspädning av avloppsvattnet på ca 100 ggr och i centrala
delen av fjärden uppgår utspädningen till ca 2000 ggr. Vid isbeläggning är utspädningen
lägre och kan uppgå till 50–100 ggr någon km från fabriken

Utsläppen av COD har under perioden 1997–2003 legat på nivån 20–30 ton per dygn.
Genom interna åtgärder har utsläppen understigit 25 ton/dygn de senaste tre åren. Fosfor- och
kväveutsläppen har under motsvarande period uppgått till 40–60 respektive 400 kg/dygn.

Figur 1. Karlsborgs Bruk och Repskärsfjärden med alternativa sätt att avgränsa recipienten som
vattenförekomst. Gröna avgränsningar visar vattenförekomst enligt SMHIs kustområdesregister.
Röda avgränsningar visar vattenförkomster baserat på morfometriska förhållandena. Lokaler för
provtagning av vattenkemi och bottenfauna (Bf) är markerade i figuren.
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Vallviks Bruk
Vallviks Bruk är beläget på en udde i Ljusnefjärden söder om Ljusnans mynning (figur 2).
Bruket har tillstånd att årligen producera 220 000 ton sulfatmassa av barrved och sågverksflis.
All massa säljs för vidare förädling. Huvuddelen av massan bleks genom två metoder, ECF-massa
som bleks med klordioxid och TCF-massa som bleks med perättiksyra och väteperoxid. Det
sker även produktion av en mindre mängd oblekt massa.

Figur 2. Karta över Ljusnans mynningsområde och Vallviks Bruk med alternativa sätt att avgränsa
recipienten som vattenförekomst. Gröna avgränsningar visar vattenförekomst enligt SMHIs kust-
områdesregister. Röda avgränsningar visar vattenförkomster baserat på morfometriska förhållandena.
Lokaler för provtagning av vattenkemi (K) och vegetation (Veg) är markerade i figuren. Stn K384
söder om recipienten är referenslokal för vattenkemi.
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Ljusnan har en medelvattenföring på ca 230 m3/s och avvattnar huvudsakligen skogsmarker
samt en mindre del fjällområden. Inslaget av skogs- och myrmarker inom avrinningsområdet
innebär att älvvattnet naturligt är näringsfattigt samt att det innehåller höga halter humus-
ämnen. Det senare innebär att transporten av organisk substans via älven är stor och att
älvvattnet är påtagligt brunfärgat.

Ljusnefjärden begränsas i norr av Grimshararna och Enskär samt i söder av Kalvhararna
och Tupparna (figur 2). I öster ligger ön Storjungfrun, som är den enda större ön i området.
Fjärden är således fattig på öar och den är relativt djup med två områden norr och sydväst
om Storjungfrun djupare än 50 m. Bottnarna i fjärden består ner till ca 20 m djup av sten
och grus. Mellan 20 och 30 m djup utgörs bottenmaterialet av sand och grus. Egentliga
depositionsbottnar (bottnar med mjukbottensediment) finns endast på djup större än 30 m.

Ljusnefjärdens öppenhet mot Bottenhavet medför att området är exponerat för vind, strömmar
och is. Detta bidrar till en stor vattenomsättning och förutsättningar saknas för sedimentation
av organiskt material i stora delar av fjärden.

Sötvattenflödet från Ljusnan inlagras ovanför det saltare vattnet i fjärden om inte vindpåverkan
är så stark att vattnet blandas in i djupare vattenlager. Vattnets "normala" väg genom
fjärden går från Ljusnans mynning förbi Vallvik söderut mot Storjungfrun och ut i Botten-
havet. Vid måttlig eller stark sydlig vind är dock den vinddrivna ytvattenströmmen tillräcklig
för att pressa Ljusnans vatten i en nordlig riktning ut från fjärden norr om Storjungfrun.
Genom att en ingående reaktionsström med saltare bottenvatten går in under den utgående
sötare ytströmmen bildas en skarp gränszon mellan skikten – en s k haloklin.

Fyra utgående delavlopp från brukets processer leds till Ljusnefjärden. Fiberförande avlopp
från bl a kokeri, försileri, syrgasdelignifiering och blekeri leds till en sedimenteringsbassäng.
Avloppsvattnet från bassängen leds till recipienten via en 30 m lång tub tillsammans med
kemikalie- och kondensatavloppet (renat kondensat samt kondensat från indunstningen).
Vidare leds avlopp från pannhus och renseri via sedimenteringsdammar till Ljusnefjärden.

Då vattnet i Ljusnefjärden är skiktat, sprids avloppsvattnet från Vallviks Bruk till största delen
i det utsötade ytvattnet. Avloppsvattenflödet uppgår totalt till omkring 40 000  m3/dygn.
Om avloppsvattnet skulle inblandas fullständigt med vattnet från Ljusnan innebär detta en
teoretisk initial utspädning på omkring 500 gånger vid medelvattenföring.

Utsläppen från Vallviks Bruk 1994–1999 presenteras i tabell 6. För att kvantifiera tillförseln
via Ljusnan, som huvudsakligen är naturligt betingad, i relation till utsläppen från Vallviks
Bruk har medelvärden för transporten under ett antal år jämförts med typiska utsläppsnivåer
(26 ton COD, 30 kg fosfor och 120 kg kväve per dygn). Utsläppet av COD har omräknats till
TOC enligt empiriska relationer som anges i Wilander (1988) [CODCr = 3,5 * TOC]. Denna
jämförelse visar att utsläppen från Vallviks Bruk utgör ca 6% av den totala tillförseln av
syretärande substanser till området. För närsalter utgör utsläppen ca 14% av fosfortillförseln
respektive ca 2% av kvävetillförseln via älven.

I samband med en fiskundersökning år 1997 analyserades det utgående avloppsvattnet med
avseende på extraktivämnen (fettsyror, hartssyror, steroler, etc) samt klorfenolära föreningar
(klorfenoler, klorguajakoler och klorkatekoler). Halterna av extraktivämnen bedömdes som
jämförelsevis låga, hartssyror ca 750 µg/l, fettsyror ca 700 µg/l och steroler ca 130 µg/l,
med hänsyn till att avloppsvattnet inte genomgick biologisk rening (Grotell 1998). Några
klorfenolära föreningar kunde inte detekteras.
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Tabell 6. Utsläpp av syretärande substans (COD), suspenderade ämnen (SÄ), klorerad organisk
substans (AOX), klorat och växtnäringsämnen från Vallviks Bruk under perioden 1994–1999.

COD1 SÄ 701 AOX2 klorat1 fosfor1 kväve1

ton/dygn ton/dygn ton/dygn ton/dygn kg/dygn kg/dygn

1994 26 0,95 0,34 3,2 30 138
1995 26 1,0 0,35 2,8 25 123
1996 27 0,6 0,38 2,1 22 104
1997 26 0,7 0,26 1,7 29 126
1998 27 1,3 0,18 1,3 34 120
1999 25 0,6 0,17 1,3 45 125
1årsmedelvärde
2medelvärde ECF-prod.

Mönsterås Bruk
Södra Cell AB Mönsterås Bruk är beläget vid Östersjökusten ca 8 km nordost om Mönsterås
samhälle och 5 km sydost om Emåns utlopp i Kalmarsund (figur 3). Vid anläggningen
produceras sedan 1994 TCF-blekt sulfatmassa av barrveds- respektive lövvedsråvara.

Figur 3. Mönsterås Bruk med omgivande vatten samt alternativa sätt
att avgränsa recipienten som vattenförekomst. Gröna avgränsningar
visar vattenförekomst enligt SMHIs kustområdesregister. Röda av-
gränsningar visar vattenförkomster baserat på morfometriska förhål-
landena. Lokaler för provtagning av vattenkemi (V, VMS) och vegetation
(HI) är markerade i figuren. Utsläppstuben från bruket går från Lervik
ut mellan Svartö och Ödängla och är markerad med prickar på kartan.
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År 1994 var den tillståndsgivna produktionen 350 000 ton/år och i beslut 1998 fick bolaget
tillstånd att producera 750 000 ton/år. Årsproduktion 2004 var 734 000 ton (tabell 7).

En externreningsanläggning i form av en luftad damm byggdes i slutet av 1970-talet.
Denna byggdes om till en långtidsluftad aktivslamanläggning (LAS) som togs i drift under
1998 då man också installerade ett nytt syrgasblekeri.

Det biologiskt behandlade avloppsvattnet leds ut i en 7 km lång tub i recipienten Kalmar-
sund. Tubens avslutande del, 270 m, är försedd med dysor för att fördela och snabbt späda
ut avloppsvattnet. Den del av tuben där avloppsvattnet släpps ut ligger på 9–12 m djup.
Avloppsvattnet har hög hastighet och lägre densitet än omgivande vatten varför det snabbt
stiger till ytan samtidigt som utspädning sker.

Någon permanent salthalts- eller temperaturskiktning förekommer inte i Kalmarsund och
recipienten kan betraktas som homogen under stora delar av året.

Genomförda spädnings- och spridningsberäkningar har visat att initialutspädningen uppgår
till 100–200 ggr varefter det sker en snabb utspädning till storleksordningen 1000 ggr på
några kilometers avstånd.

Några kilometer norr om Mönsterås Bruk mynnar Emån, vars vatten påverkar den aktuella
delen av Kalmarsund. Emåns medelvattenföring uppgår till ca 30 m3/s.

Genom processtekniska åtgärder och reningsåtgärder har utsläppen minskat och utsläppen
av COD har mer än halverats sedan början av 1990-talet trots att produktionen fördubblats
(figur 4). Fosforutsläppen har under samma tid minskat från över 10 kg per ton massa till
mindre än ett kilo.

Tabell 7. Produktion samt utsläpp av syretärande substans (COD), suspenderade ämnen (Susp (10)
GFA), kväve (N) och fosfor (P) från Mönsterås Bruk under perioden 2000–2004.

produktion COD susp. P N
ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år

2000 678209 5491 427 6 76
2001 658470 5790 452 7 88
2002 711228 5556 318 6 78
2003 716410 5161 199 4 72
2004 733626 5354 244 4 75
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Figur 4. Utsläppen per ton massa av COD,
kväve och fosfor från Mönsterås Bruk
perioden 1990–2004.
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Skoghalls Bruk
Skoghalls Bruks recipient utgörs av Kattfjorden och angränsande delar av Värmlandssjön i
norra Vänern (figur 5). Vid bruket produceras sulfatmassa och CTMP av barrved. En viss del
av massaproduktionen bleks. Massan används för integrerad produktion av främst vätske-
kartong. Det gällande tillståndet från Miljödomstolen medger en årlig produktion av 330 000
ton sulfatmassa, varav 250 000 ton får blekas, och 250 000 ton CTMP, varav 200 000 ton får
blekas, samt därmed integrerad produktion av 650 000 ton kartong.

Syrgasförblekning infördes 1992, varefter användningen av elementär klor upphörde i
slutet av samma år. Komplettering med ozonblekning skedde 1993–95. Det äldre blekeriet
ersattes i april 1997 med ett nyuppfört, varefter blekningen främst baseras på syrgas,
väteperoxid och klordioxid. Det nya blekeriets specifika utsläpp är mycket låga (COD ca 18
kg/ton; klorat ca 1,1 kg/ton).

Komplexbildaren DTPA (dietylen–triamino-pentaättiksyra) används dels för att förhindra
katalytisk nedbrytning av väteperoxiden vid massablekningen, dels för att förebygga
uppkomsten av lukt och smak hos kartongen.

Avloppsvattnet behandlas sedan 1989 i en luftad damm. Fiberförande avloppsvatten från
kartongmaskinerna och sulfatmassatillverkningen leds till försedimentering varefter vattnet
slutrenas genom kemisk fällning med vatten från den luftade dammen. Sanitärt avloppsvatten
leds till kommunalt reningsverk. Vidare avleds dag- och kylvatten direkt till recipient, jämte
avlopp från mixeri, mesaombränning och återvinning (fiberfritt).

Efter rening avbördas avloppsvattnet till recipient via en 500 m lång tub som avslutas med
en 300 m lång diffusor på ca 15 m djup i sundet väster om fabriken.

Medeldjupet i närområdet utanför bruket uppgår till ca 20 m med maximala djup på 50–60 m. I
Kattfjorden mynnar två av Klarälvens armar (Dingelsundsådran och Skoghallsådran), som

Figur 5. Karta över Skoghalls
Bruks recipient i norra Vänern
med stationer för provtagning av
bottenfauna. Området har
indelats i två vattenförekomster
enligt morfometriska förhållanden.
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tillsammans svarar för ca 15% av älvens totala vattenutflöde i Vänern. Vattenföringen i
dessa armar av Klarälven uppgår i genomsnitt till ca 30 m3/s, medan vattenutbytet med
övriga Vänern har uppskattats till tio gånger detta flöde. Vattenströmningen i Storvänern
har således mycket stor betydelse för vattenkvaliteten i området. Genom Corioliskraften är
vattenströmningen i Vänern moturs.

Genom olika genomförda åtgärder har utsläppen av organiskt material minskat radikalt under
de senaste decennierna. Jämfört med 1980 har utsläppen av COD sjunkit till ca 20%, eller
ca 30 ton/dygn (figur 6). Sedan år 1991 har utsläppen av närsalter legat på nivån 30–50 kg
fosfor/dygn respektive ca 300–600 kg kväve/dygn. Utsläppen av AOX har under senare år
legat under 0,1 kg per ton massa. Från klordioxiden återbildas klorat och utsläppet vid full
produktion beräknas till under 100 kg/dygn.

Transporten av syretärande substanser och närsalter i Klarälven har, som medelvärde för
perioden 1996–2002, varit ca 48 000 ton TOC, 75 ton fosfor respektive 2 600 ton kväve per
år. Om man antar att ca 15% av denna transport når Kattfjorden, blir tillskottet från älven i
genomsnitt ca 20 ton TOC, 32 kg fosfor respektive 1 100 kg kväve per dygn. Utsläppen från
Skoghalls Bruk har i medeltal under samma period varit ca 9 ton TOC, ca 40 kg fosfor och
ca 280 kg kväve per dygn. Utsläppen av fosfor från Skoghalls Bruk har således varit i
samma storleksordning som tillskottet från Klarälven medan utsläppen av organiskt material
(TOC) varit ca hälften och kväveutsläppen ca en fjärdedel av det som transporteras via det
delflöde av Klarälven som mynnar i Kattfjorden.

Figur 6. Årsmedelvärden av utsläpp av
organiskt material (COD) från Skoghalls
Bruk fram till år 2002.

Billingsfors Bruk
Billingsfors Bruk är beläget invid Dalslands kanal vid Laxsjön (figur 7). Vid bruket tillverkas
oblekt sulfatmassa av huvudsakligen barrved samt specialpappersprodukter. Produktionen har
i medeltal varit 52 000 ton massa och 40 000 ton papper per år under perioden 2000–2003.
Fabrikens avloppsvatten behandlas med kemisk fällning och efterföljande sedimentering.

Dalslands kanal är ett näringsfattigt och reglerat vattensystem. Vid anläggningarna är
medelvattenföringen cirka 20 m3/s. Ett utmärkande drag för avrinningsområdet är en
förhållandevis stor andel sjöareal (17%), vilket bl a medför att direktdeposition av kväve
genom luftnedfall blir en betydelsefull källa för den totala kvävetransporten genom avrinnings-
området. I övrigt domineras avrinningsområdet av skogsmark (67%) medan arealen jordbruks-
mark är förhållandevis litet (4%). Området är påverkat av en hög deposition av försurande
ämnen från kontinenten som förs in med sydvästliga vindar. Även den näringsfattiga och
naturligt sura jordmånen i Dalsland påverkar försurningssituationen. Omfattande kalknings-
insatser har medfört att merparten av sjöarna i Upperudsälvens vattensystem idag har en
tillfredställande buffertförmåga mot försurning.
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Billingsfors Bruk tar råvatten från uppströms belägna Bengtsbrohöljen och släpper avlopps-
vattnet till Laxsjön via en tub som mynnar på 10 meters djup i anslutning till Upperudsälvens
inflöde i västra Laxsjön.

Det saknas uppgifter om Laxsjöns medeldjup och volymförhållanden varför någon beräkning
av sjöns teoretiska omsättningstid inte varit möjlig. För att få en uppfattning om initiala
utspädningsförhållandena för utsläppet från Billingsfors Bruk kan man jämföra avloppsvatten-
flödet med den genomsnittliga vattenföringen i Upperudsälven när den rinner in i västra
Laxsjön vid Billingsfors (figur 7). Medelvattenföringen 20 m3/s dividerad med avloppsvatten-
flödet ca 15000 m3/dygn ger en utspädningsgrad på cirka 100 gånger. Denna utspädnings-
grad gäller efter fullständig inblandning av avloppsvattnet med älvvattnet.

Utsläppen av organisk substans, mätt som COD, har halverats under den senaste tioårs-
perioden samtidigt som produktionen har legat på ungefär oförändrad nivå. Utsläppen av
totalfosfor och suspenderade ämnen under de senaste fyra åren ges i tabell 8.

Figur 7. Billingsfors Bruks recipient
Laxsjön med tillflöden och utlopp.
Laxsjön kan indelas i två vattenföre-
komster baserat på morfometri.

medelvärde
parameter 2000–2003

COD (ton/dygn) 2,6

totalfosfor (kg/dygn) 4,8

suspenderade ämnen 1,1
(ton/dygn)

vattenflöde (m3/dygn) 14 000

Tabell 8. Sammanfattning av utsläpp till
vatten under perioden 2000–2003.

Klippans Pappersbruk
Klippans Pappersbruk ligger vid Rönne å (figur 8). Vid bruket tillverkas finpapper, special-
papper och mjukpapper vid fyra pappersmaskiner. Det nuvarande produktionstillståndet
omfattar en årsproduktion på 60 000 ton. Den faktiska årsproduktionen under åren 1979–
1996 har varierat mellan ca 32 500 ton och 40 700 ton.
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Rönne å är Skånes näst största vattendrag och omfattar ett totalt avrinningsområde om ca
1897 km2. Från källflödena öster om Ringsjöarna rinner ån i nordvästlig riktning mot
slättlandskapet mellan Söder- och Hallandsåsen. Avrinningsområdet består till hälften av
skogsmark och innefattar ett tiotal större biflöden samt ett tiotal sjöar där den totala sjö-
arealen uppgår till ca 3%. Vattenföringen i ån är reglerad och ökar från ca 4 m3/s vid
Ringsjöarnas utlopp till ca 20 m3/s vid mynningen i Skälderviken.

Inom avrinningsområdet finns ett tiotal kommunala reningsverk samt tre större industrier
med utsläpp till ån, som också belastas av diffusa föroreningskällor, t ex dränage från
jordbruksmark, lak- och dagvatten samt enskilda avlopp. Belastningen från jordbruksmark
medför att ån är näringsrik med högt innehåll av joner (hög konduktivitet).

Avloppsvattnet från bruket uppgår till ca 6 000–9 000 m3/dygn, och underkastas rening i
sedimenteringsanläggning innan det avbördas till Rönne å. Under år 1996 har reningsan-
läggningen kompletterats med kemisk fällning.

Sedan år 1979 har SÄ-utsläppen minskat och har under senare år uppgått till nivån 40–50
kg/dygn. I samband med införandet av kemisk fällning ökade dock SÄ-utsläppen till nivån
85 kg/dygn under år 1996. Utsläppen av syretärande substanser uppvisar en relativt stor
mellanårsvariation och har som årsmedelvärden legat i nivån 100–300 kg/dygn mätt som
BOD7 respektive 400–950 kg/dygn som COD. Närsaltsutsläppen uppgick som medelvärde
för perioden 1993–1996 till ca 31 kg/dygn resp. ca 0,34 kg/dygn för kväve och fosfor.

3.4. Resultat av recipientundersökningar
Karlsborgs Bruk
Vattenkemisk provtagning har genomförts inom ordinarie recipientkontrollprogram sex
gånger/år på stationer såväl i recipienten som i utanförliggande områden. Resultaten visar,
att Repskärsfjärden är ett näringsfattigt system med mycket låga halter av kväve och
fosfor, vilket gäller generellt för Bottenviken. Syrgashalten i bottenvattnet är god och

Figur 8. Klippans pappersbruk samt
recipienten i Rönne å. Hela
åsträckan från bruket till havet kan
avgränsas som vattenförekomst.
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halten av organiskt kol (TOC) är relativt låg och ungefär av samma storleksordning som i
Bottenvikens utsjövatten (Johan Wikner pers. komm.). Siktdjupet är relativt litet, vilket är
typiskt för älvmynningsområden där vattnet är färgat av humusämnen och partikelhalten
hög till följd av den alloktona transporten. Klorofyllhalten ligger på den nivå som kan
förväntas i förhållande till fosforhalten, som anses tillväxtbegränsande i Bottniska viken.

Vattenföringen i Kalixälven påverkar vattenkvaliteten i recipienten. År 2003 var den
betydligt lägre (187 m3/s) än genomsnittet (280) m3/s. Därmed har också materialtranspor-
ten till Repskärsfjärden varit jämförelsevis liten detta år vilket resulterade i låga halter av
totalfosfor, totalkväve och TOC samt ett högt siktdjup. Syrgashalten i bottenvattnet var låg,
vilket skulle kunna förklaras av den lägre vattengenomströmningen. Sammantaget gav
resultatet en indikation på Kalixälvens stora påverkan på förhållandena i Repskärsfjärden.

Studier av hälsotillstånd och fortplantningsfunktion hos abborre har gjorts 1993, 1998,
1999 och 2004 i Repskärsfjärden (Hasselborg 1994; Perä & Hasselborg 1998; Hasselborg et al.
2000; Grotell & Härdig 2000b; Grahn & Sangfors 2005). Rånefjärden har använts som
referensområde. Resultaten från de första studierna visade ett antal störningar i fysiologiska
variabler samt att fortplantningen påverkats. I undersökningen 1999 saknades indikationer
på störd fortplantning i form av hämmad könsmognad eller långsam tillväxt av könsorganen
hos abborre i Karlsborgsverkens recipient. Den fysiologiska undersökningen 2004 visade inga
signifikanta avvikelser mellan recipienten och Rånefjärden. Mätningarna omfattade syreupp-
tagningsförmåga, immunförsvar och leverfunktion.

Vallviks Bruk
Inom ramen för den samordnade recipientkontrollen sker undersökning av vattenkvalitet
sex gånger per år på fyra stationer i Ljusnans mynningsområde. Undersökningsprogrammet
genomförs av Ljusnan–Voxnans Vattenvårdsförbund och omfattar även andra provtagnings-
stationer längs kusten samt i Ljusnan.

Älvens betydelse avspeglas i vattenkvaliteten i Ljusnefjärden, som skiftar beroende på
vattenföringen i Ljusnan. Halterna av organiskt material i fjärden varierar runt 5 mg/l mätt
som TOC, vilket indikerar låga halter av syretärande substanser, men högre värden registreras
vid högre vattenföring i älven då tillförseln av humusämnen är större.

Syreförhållandena i fjärden kan generellt sett betecknas som goda vad gäller både yt- och
bottenvatten till skillnad från situationen under 1970-talet då tidvis låga syrehalter registrerades
i ytvattnet till följd av stora utsläpp av lättnedbrytbart organiskt material.

En undersökning på fisk har gjorts under senare år (1997) omfattande yngelkontroll och
undersökning av hälsotillstånd hos tånglake (Grotell 1998a). Analyser av extraktivämnen i
tånglakarnas galla visade att de varit exponerade för utsläppet då halterna av såväl fett-
som hartssyror var något förhöjda i recipienten. Mycket små avvikelser noterades i övriga
studerade mått, och det förelåg ingen påverkan på fortplantning. I en uppföljning 2002
studerades även könskvot hos ofödda yngel (Grotell 2003). Inga skillnader konstaterades vid
jämförelse med ett referensområde vid NV Åland.

Slutsatserna av undersökningarna var, att utsläppen från Vallviks bruk inte påverkat
tånglakens hälsotillstånd och fortplantning. Sannolikheten för att andra arter fisk skall
påverkas bedömdes liten beroende på att nästan alla andra fiskar som kan exponeras har ett
mer rörligt beteende än tånglaken och därför utsätts för mycket låga halter avloppsvatten i
en så välventilerad recipient som denna.
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Mönsterås Bruk
Utanför Mönsterås bruk ligger en av Sveriges mest välundersökta recipienter. En anledning
till detta var den omfattande blåstångsdöd som inträffade i samband med övergången till
klordioxidblekning i början av 1980-talet. Orsakerna till skadan kunde snart visas vara
bildning av klorat, som åtgärdades genom att skapa anaeroba zoner i den luftade dammen.
Omfattande studier av blåstångens utbredning har sedan dess gjorts i recipienten. En
återhämtning har noterats, men den är ännu inte fullständig.

Undersökningar av vattenkvalitet sker månatligen på två referensstationer i Kalmarsund. På
övriga stationer sker kontrollen varannan månad. Programmet drivs som samordnad
kustvattenkontroll av Kalmar Läns Kustvattenkommitté.

En stor del av belastningen på Kalmarsund kommer via Emån (40% för fosfor, 50% för
kväve). Mönsterås andel av kvävebelastningen har beräknats till ca 6%. Kalmarsund anses
som ett eutrofierat område, med lokalt förhöjda närsaltshalter och en hög primärproduktion
i skärgården. Situationen är dock komplicerad, då det inte alltid finns tydliga kopplingar
mellan närsaltsbelastning och klorofyllhalt eller siktdjup. En förklaring som förts fram är,
att de stora ytorna grunda bottnar skapar betingelser för en kraftig bottenvegetation vilken
kan ta upp en stor del av närsalterna.

År 1995 infördes fiskundersökningar i den samordnade kustvattenkontrollen i Kalmar län.
Programmet består av årliga provfisken och fysiologiska studier, där tånglake används som
indikatorart. Provfisket har inte visat några avvikelser som kunnat tolkas som effekter av
brukets avloppsvatten. De fysiologiska undersökningarna har resulterat i ett fåtal avvikelser,
som i huvudsak ansetts bero på andra faktorer än exponering för utsläppen från Mönsterås
bruk. Under 2000 förelåg t ex signifikanta skillnader i aktiviteten hos avgiftningsenzymet
EROD, dock inte entydiga vad gäller graden av exponering för avloppsvattnet. Slutsatsen
var, att resultaten indikerade att det finns flera källor till EROD-inducerare i området, varav
Mönsterås bruk kan vara en.

Tånglakens fortplantning har fungerat normalt, med en tendens att honornas fekunditet, d v s
antal yngel per viktsenhet hona, varit högre i närrecipienten. Detta har inte tolkats som en
skada. Vid fortplantningskontrollen utanför Mönsterås Bruk 1997 noterades dock indikationer
på maskulinisering i form av förändrad könskvot (högre andel hanar) hos ofödda tånglake-
ungar. I 1999 års undersökning förelåg ingen avvikelse, vilket ansågs kunna bero på ett
driftsstopp i fabriken under den känsliga tiden i september då könsdifferentieringen sannolikt
sker. Vid kontrollerna 2000–2002 var andelen hanar åter förhöjd på några av recipientlokalerna,
medan det inte fanns några signifikanta skillnader 2003 (www.kalmarlanskustvatten.org).
Även om man vet att brukets avloppsvatten innehåller endokrint aktiva ämnen är orsaken
till varför avvikande könskvot uppträtt hos tånglake inte till fullo klarlagd.

Allvarliga störningar av fiskbestånden har observerats i området från Emåns mynning till
Blekingegränsen sedan mitten av 1990-talet. En inventering av årsyngeltätheten visade, att
rekryteringen var mycket svag hos flertalet arter, t ex abborre och gädda (Karås 1998).
Jämförelser med tidigare undersökningar i slutet av 1980-talet kunde göras på lokaler i bl a
brukets recipient. Här var bilden nu helt förändrad. Detta område klassades som högproduktivt
vid den första undersökningen, men nu noterades bara enstaka årsyngel av gädda, abborre,
strömming och andra normalt vanliga arter. Den enda art som tycktes klara en god rekrytering
var storspiggen.

Skarven utpekades som en viktig faktor, men den kan inte ensam ha orsakat störningarna.
Predation från skarv kan ha stor betydelse när det gäller att försöka återuppbygga bestånden,
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men den kan inte förklara den uteblivna yngelproduktionen. De senaste årens forskning har
visat, att bristen på lämplig föda orsakat den svaga yngelöverlevnaden. Någon förklaring
till den minskade djurplanktonproduktionen finns dock ännu inte.

Brukets bidrag till skadan har bedömts vara litet genom att påverkan även registrerats
långt utanför utsläppsområdet. Den fortsatta utvecklingen följs i den regionala kustvatten-
kontrollen. Provfisket 2003 och 2004 har visat en svag återhämtning av abborrfångsterna,
trots att rekryteringen forfarande varit mycket svag.

Skoghalls Bruk
Kattfjorden, som utgör recipient till Skoghalls bruk, tillhör också en av de mest välstuderade
svenska skogsindustrirecipienterna. Vattenprovtagning har vanligen skett två gånger per år
på ett antal provtagningsstationer i Skoghalls Bruks recipient.

Tack vare det stora vattenutbytet med övriga Vänern har vattenkvaliteten varit relativt god
i Skoghalls Bruks recipient, trots de tidigare höga utsläppsnivåerna. De minskade utsläppen
av bl a organiska ämnen har lett till att vattnet blivit klarare och siktdjupet ökat. Halterna
av syretärande substanser har sedan slutet av 1980-talet varit lägre i Kattfjorden än i
Säterholmsfjärden på östra sidan Hammarön med ett permanganattal under 20 mg/l. Klarälven
har idag betydligt större betydelse för halterna av syretärande substanser än utsläppen från
Skoghalls Bruk.

Syreförhållandena i Kattfjordens bottenvatten har varit tämligen goda även vid de tidigare
högre utsläppsnivåerna p g a den stora vattenomsättningen. Under de senaste fyra åren har
högre syremättnadsgrad uppmätts i recipienten jämfört med referensområdet Säterholms-
fjärden sannolikt beroende på höga vattenflöden i Klarälven och en högre transport med
efterföljande sedimentation av organiskt material och viss syretäring.

Bottenfaunan i Skoghalls Bruks recipient har provtagits sedan 1970-talet. Stora förändring-
ar har skett under denna period. Antalet taxa (= arter, släkten, grupper) minskade kraftigt
fram till slutet av 1990-talet, och därmed också den biologiska mångfalden. Från och med
1997–98 ökar antalet taxa igen. Tätheten av bottendjuren har också minskat kraftigt, både
för arter som gynnas av organiska utsläpp och sådana som kräver mera rent vatten.

Biomassorna av bottenfauna i Kattfjorden har under de senaste åren varit 90% lägre än
under början av 1980-talet (figur 9) och är nu lägre än på nästan samtliga stationer i
Vänern, d v s även vid de referensstationer som är belägna i centrala sjön. Detta beror
sannolikt på att förhållandena, delvis beroende på minskade utsläpp från bruket, blivit mer
näringsfattiga samt att bottnarna i Kattfjorden inte är några uttalade ackumulationsbottnar
på vilka höga biomassor av kräftdjuret vitmärla (Monoporeia affinis) kan förekomma i
andra delar av sjön.

Påväxtundersökningar 1989 visade, att näringsrika och svagt förorenade förhållanden
förelåg närmast utsläppspunkten från Skoghalls Bruk. År 1994 och 1999 var bedömningen
för samma stationer näringsfattiga till måttligt näringsrika förhållanden och att ingen
föroreningspåverkan förelåg.

Under senare år har fiskundersökningar gjorts 1997 och 2002 omfattande provfiske och
yngelinventering samt undersökning av hälsotillstånd och könsorganens utveckling hos
indikatorarten abborre (Sangfors & Grotell 1998, Grotell 1998, Grotell 2003).
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Sammanfattningsvis visade undersökningarna att fisksamhället i Skoghalls bruks recipient
Kattfjorden hade förändrats mot ett mer individ- och artfattigt tillstånd typiskt för de naturligt
oligotrofa områdena i Vänern. Några tydliga effekter på fiskens hälsotillstånd har inte
kunnat beläggas. Studien av abborrens fortplantningsfunktion visade på smärre avvikelser,
dock i en riktning som indikerar att fisken hade högre reproduktiv status i recipienten än i
referensområdet.

Billingsfors Bruk
Förhållandena i Upperudsälvens vattensystem kan betecknas som näringsfattiga. I sjöar är i
regel fosfor begränsande för primärproduktionen av alger medan kväve finns i överskott.
Totalfosforhalten i Laxsjön är låg vilket leder till att de ekologiska effektvariablerna kloro-
fyllhalt (ett indirekt mått på produktionen av växtplankton), siktdjup (ett indirekt mått på
mängden partiklar i vattnet) och syrgashalt i bottenvattnet (ett indirekt mått på sedimentation
av organiskt material) antar värden typiska för ett näringsfattigt system.

I augusti år 2002 genomfördes en undersökning av växtplanktonsamhällena i vattensystemets
sjöar (ALcontrol, 2003). Planktonundersökningar avses indikera vilket näringstillstånd en sjö
har. Växtplanktonbiomassan i västra Laxsjön var liten (0,39 mg/l). Samhället dominerades
av kiselalger följt av pansarflagellater. Antalet arter/taxa var måttligt högt (44). Indifferenta
taxa, d v s taxa som förekommer i såväl näringsfattiga som näringsrika miljöer, dominerade.
Trofiindexet, som uttrycker förhållandet mellan vissa indikatorarter för näringsfattigdom
respektive näringsrikedom, indikerade måttligt näringsfattiga förhållanden. Biomassan
blågrönalger var mycket liten. Sammanlagt påträffades tre potentiellt toxinbildande släkten,
vilket bedöms som måttligt antal. Resultaten av växtplankton undersökningen i västra
Laxsjön sammanfattas i tabell 9.

Sammanfattningsvis visade undersökningen av planktonsamhället på ett näringsfattigt
tillstånd. Jämfört med ett ursprungligt tillstånd bedöms sjön som svagt påverkad av närings-
ämnen.

Tabell 9. Resultat från växtplanktonundersökning i västra Laxsjön 2002 jämförda med Naturvårds-
verkets (1999) kriterier. Från ALcontrol (2003).

Naturvårdsverkets kriterier värde bedömning avvikelse

totalbiomassa (mg/l) 0,39 mycket liten biomassa ingen eller obetydlig
vattenblommande blågrönalger (mg/l) 0,02 mycket liten biomassa ingen eller obetydlig
potentiellt toxinbildande alger (antal släkten) 3 måttligt antal släkten ingen eller obetydlig
Gonyostomum somen (mg/l) <0,01 mycket liten biomassa ingen eller obetydlig

Figur 9. Biomassa av bottenfauna vid tre
stationer i Skoghalls Bruks recipient.
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I samband med undersökningar av metallhalter och leverskador hos abborre i Upperudsälvens
avrinningsområde år 1996 (Grotell & Sangfors, 1997) ingick Laxsjön som en av de utvalda
sjöarna. Bakgrunden till undersökningen var att förhöjda metallhalter registrerats vid
sedimentundersökningar i vattensystemet.

I västra Laxsjön var kvicksilverhalten i abborrmuskel förhöjd i förhållande till vad som kan
förväntas till följd av kvicksilvernedfall från luften och försurning. En trolig förklaring till
detta är kvarvarande rester från den nedlagda klor–alkalifabriken i Bengtsfors.

Övriga undersökta metallhalter (koppar, zink, bly, kadmium och arsenik) var, med undantag
för kadmium som var något förhöjd, inte högre i abborrlever i Laxsjön vid en jämförelse
med data från fem källsjöar i Älvsborgs län. Det förelåg ingen korrelation mellan metallhalter
i sediment och metallhalten i fisk i det undersökta materialet.

Beträffande fysiologiska parametrar konstaterades inga förändringar av levervävnaden i
abborrar från Laxsjön. Inga påtagliga avvikelser noterades beträffande fiskarnas allmänna
kondition, sjukdomssymptom eller förekomst av deformiteter och sårskador.

Klippans Pappersbruk
Vattnet i Rönne å provtas en gång per månad inom den samordnade recipientkontrollen
vid ett flertal provtagningsstationer. Syreförhållandena vid Klippan betecknas som tillfreds-
ställande. Vanligen har syrerikt till måttligt syrerikt tillstånd rått under den studerade
perioden, 1987–1996, och den lägsta registrerade syremättnadsgraden har varit ca 70%.
Mycket små, och inga systematiska, skillnader i syremättnadsgrad har förelegat mellan
stationerna uppströms och nedströms pappersbrukets utsläppspunkt, varför brukets inverkan
på syreförhållandena i ån kan betecknas som obetydlig.

De höga fosforhalterna i Rönne å visar på ett näringsrikt till mycket näringsrikt tillstånd.
Möjligen kan en viss minskning av fosfornivåerna urskiljas under slutet av 1980-talet.
Även kvävehalterna i ån visar en viss minskning under hela perioden, men generellt sett är
halterna mycket höga. Endast marginella skillnader i närsalthalter har registrerats uppströms
respektive nedströms utsläppspunkten.

Rönne å har ett grumligt vatten med relativt högt färgtal, men även för dessa variabler kan
ingen märkbar inverkan noteras av brukets utsläpp när stationerna uppströms respektive
nedströms jämförs.

Med hjälp av den månatligen registrerade vattenföringen och data för kemiska variabler kan
transporten av olika substanser uppskattas. Uppströms bruket har transporten beräknats
som medelvärde av månadsvärden under perioden 1987–1996, d v s totalt 120 analyser och
flödesmätningar. Transporten av syretärande material har under denna period i genomsnitt
uppgått till 45 ton/dygn som KMnO4-förbrukning, och varierat från ca 20 till ca 90 ton/dygn
som årsmedelvärden. Transporten av närsalter under samma period uppskattas till 50 kg
fosfor/dygn respektive 2300 kg kväve/dygn. Som årsmedelvärden har fosfortransporten
varierat från ca 20 till ca 90 kg/dygn, och kvävetransporten från ca 1000 till ca 4000 kg/dygn.

Med de närsaltsutsläpp som redovisats ovan kan brukets relativa bidrag till närsaltstransporten i
Rönne å uppskattas till ca 0,7% för fosfor respektive 1,3% för kväve. Emellertid sker ett
intag av närsalter till bruket via råvattnet från ån. Detta intag är för fosfor större än utsläppet
(intag ca 0,4 kg/dygn; utsläpp ca 0,3 kg/dygn), varför bruket inte har något nettoutsläpp av
fosfor. För kväve är intaget ungefär hälften av utsläppen, varför nettoutsläppet kan uppskattas
till ca 15 kg/dygn och det relativa bidraget från bruket understiger 1%.
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Utsläppen av COD från Klippans Finpappersbruk har varit ca 700 kg/dygn som medeltal för
perioden, vilket innebär att bruket bidrar med storleksordningen 1,5% av transporten av
syretärande ämnen i ån vid utsläppspunkten.

Vid mynningen av Rönne å är transporten av syretärande material och närsalter två till tre
gånger högre (ca 100 ton KMnO4/dygn, ca 6400 kg N/dygn, ca 160 kg P/dygn). Pappersbrukets
bidrag till den totala transporten av syretärande ämnen och närsalter är således lägre än
ovan angivna värden.

Bottenfaunan i Rönne å undersöks årligen på ett tiotal stationer. Faunan kan generellt
betecknas som artrik och varierad. Åren 1989 och 1995 återfanns dock endast 9 respektive
17 taxa vid stationen nedströms pappersbruket vilket bedömdes indikera mycket starkt
förorenade förhållanden. Vid övriga provtagningar har vanligen över 30 taxa påträffats vid
denna station och förhållandena har bedömts som måttligt till starkt förorenade.

Bedömningarna grundas även på vilken typ av djur som påträffas. Individmässigt domineras
faunan nedströms pappersbruket av dagsländor, men inslaget är stort av vattengråsuggor,
fjädermygglarver och glattmaskar. De tre sistnämnda djurgrupperna är kända för att gynnas
av organisk belastning. Emellertid registreras vid station 25 även djurgrupper som är
känsliga mot föroreningar, såsom sötvattenmärlor, bäcksländor, bäckvattenbaggar och
nattsländan Cheumatopsyche lepida. Dessa djurgrupper förekommer dock sporadiskt och är
representerade av relativt få individer.

I Rönne å har påväxt vanligen provtagits. Påväxten domineras av s k "smutsvattensvamp",
en trådformig bakterie (Sphaerotilus dichotomus). Även andra bakterier förekommer i stor
mängd vilket tyder på en belastning av organiskt material. Resultaten har bedömts indikera
stark föroreningspåverkan.

År 1990 bedömdes en lokal i Rönne å nedströms Klippan kunna utgöra ett lämpligt repro-
duktionsområde för havsvandrande lax- och öring. Därför vidtogs fiskevårdande åtgärder
med bl a utläggning av lekgrus. Provfisken (elfisken) har årligen utförts sedan år 1990 och
visat att lokalen hyser bestånd av lax och öring samt även ett fåtal av den relativt sällsynta
fiskarten sandkrypare. Någon utvärdering av dessa provfisken har dock ännu inte gjorts.

4. Bedömning av påverkan
De anläggningar som valts för studien kan samtliga anses ingå i den förteckning över
verksamheter vilka alltid ska bedömas medföra en betydande miljöpåverkan enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. För att närmare fastställa typ av påverkan
kan man använda data från utsläpps- och recipientkontroll samt uppgifter i MKB, när
sådana finns tillgängliga från perioder med jämförbar produktion och utsläppssituation.

Utsläpp från massa- och pappersbruk innehåller närsalter samt lösta och partikulära organiska
ämnen. Avloppsvattnen innehåller dessutom i regel ämnen som påverkar vattenfärgen.
Sammantaget visar utsläppsdata vid de anläggningar som ingår i studien, att det finns en
påverkan av eutrofierande, syretärande och vattenfärgande ämnen. I recipientkontrollerna
har detta ofta verifierats som förhöjda halter av närsalter och klorofyll i närområdena, även
om avvikelserna inte alltid varit tydliga. Det förekommer sannolikt också en sedimentation
av organiska partiklar som belastar bottnarna, men det är mycket sällsynt idag att detta
leder till syrefria förhållanden. Ökad vattenfärg kan mätas som lägre siktdjup i vattnet. Att
bedöma påverkan av färgande ämnen genom siktdjupsmätningar i recipienterna försvåras
dock i Bottniska viken beroende på älvarnas tillförsel av humusämnen.
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Utsläppen av organisk substans mäts som kemisk syreförbrukning, COD. I begreppet COD
ingår inte bara eutrofierande ämnen. Här finns också organiska föreningar vilka i mycken
liten utsträckning bidrar till totalutsläppen av COD men som kan ha en betydande biologisk
aktivitet. Under tidigare produktionsperioder förekom jämförelsevis stora utsläpp av t ex
hartssyror, vilka kan ha akuttoxisk verkan. Idag, när anläggningarna moderniserats genom
omfattande interna årgärder samt utbyggnad av den externa bioreningen, förekommer
sådana akuttoxiska ämnen i mycket liten mängd i utsläppen och torde inte orsaka någon
märkbar påverkan i recipienten. Det finns också andra biologiskt aktiva substanser i avlopps-
vattnen med fortfarande okänd kemisk identitet som även i låg koncentration kan ge subletala
effekter på organismer. Erfarenheter från i första hand Sverige och Kanada tyder på, att
man inte kan utesluta påverkan av sådana toxiska eller hormonellt aktiva ämnen. I Kanada
har man bl a genomfört omfattande standardiserade recipientkontroller vilka visat ett
nationellt mönster, som tyder på toxiskt eller hormonellt betingad störning av fiskars
ämnesomsättning (Lowell m fl 2003). Liknande observationer har gjorts i Sverige, varför
riskerna i stort sett alltid analyseras i MKB. Påverkan, indikerad av t ex biomarkörresponser
hos fisk, har dock i flertalet fall inte kunnat visas vid de svenska anläggningarna under
senare år. Interna åtgärder i fabrikerna, t ex införandet av syrgasförblekning, har sannolikt
lett till minskade utsläpp av aktiva substanser.

Då de aktiva ämnenas kemiska identitet inte känd kan de inte hanteras som särskilda syntetiska
eller icke-syntetiska förorenande ämnen enligt direktivet och kan inte analyseras i kontroll-
program. Vi kan endast konstatera, att toxisk/hormonell påverkan inte kan uteslutas men
att detta inte kan behandlas i den prövning som görs i denna rapport. En närmare analys
av problemet görs i kap. 5.5.

Slutsatsen är, att valet av kvalitetsfaktorer mm som föregår den prövning som nedan görs
mot bedömningsgrunder skall inriktas enbart mot påverkan av eutrofierande ämnen.

5. Prövning mot bedömningsgrunder
5.1. Tillgängliga material
Resultatet av den inventering som gjorts av dataunderlaget från respektive fabriker redovisas
i tabell 10.

5.2. Avgränsning av recipienter/vattenförekomster
Vattendirektivets mål om god status i alla vatten till år 2015 är kopplad till begreppet
vattenförekomst. Det innebär, att det är för enskilda vattenförekomster målen ska sättas
och uppföljning ska ske. Frågan är om principerna för avgränsning av vattenförekomster är
tillämpbara på recipienter. Detta är nämligen en förutsättning för att kunna klassa recipienten
med avseende på typ och i nästa steg med avseende på ekologisk status.

Vattendirektivet (artikel 2, punkt 10) säger, att en ytvattenförekomst är ett avgränsat och
betydande ytvattenområde som t ex en sjö, en reservoar, ett vattendrag, en flod, en kanal
eller del av ett vattendrag, en flod, en kanal, ett vatten i en övergångszon eller en kust-
vattensträcka.

De flesta av de element i definitionen på "ytvattenförekomst" som ges i direktivet är tämligen
klara och behöver ingen ytterligare vidareutveckling. Eftersom begreppet vattenförekomst
är nytt för de flesta medlemsländer har ett EU-gemensamt vägledningsdokument tagits
fram (Horizontal guidance document on the application of the term "water body" in the
context of the Water Framework Directive). Vägledningsdokumentet om vattenförekomster



- 30 -

behandlar särskilt två frågor, nämligen storleken och om delar av sjöar eller vattendrag kan
betraktas som vattenförekomster.

Beträffande den senare frågan sägs uttryckligen i vägledningsdokumentet att signifikanta
skillnader i status skall åtföljas av en uppdelning i olika vattenförekomster så att en rättvisande
klassificering kan göras. Det innebär, att sjöar och vattendrag kan indelas ytterligare i sådana
delar som påverkas av människors verksamheter, t ex recipienter, och sådana som inte påverkas
eller enbart påverkas i ringa omfattning. Indelning av ytvatten i mindre och mindre före-
komster bör emellertid undvikas om det inte är uttryckligen nödvändigt för att nå målen.

Direktivet ger två alternativa system för indelning av vattenförekomster i typer: system A
och system B. Det är endast i system A som en nedre storleksgräns anges. Denna är 0,5 km2

för sjöar och 10 km2 för vattendrag (avrinningsområdet). För kust- och övergångsvatten
anges inte någon nedre storleksgräns. För system B, som Sverige och de flesta övriga
medlemsländer valt, anges att åtminstone samma differentieringsnivå som med system A
ska uppnås. Detta kan, om man vill, tolkas som att samma nedre storleksgräns som i system A
ska tillämpas även i system B.

Det är emellertid klart, att i vissa regioner där det finns många små vattenförekomster
kommer det att bli nödvändigt att anpassa detta tillvägagångssätt. Det kan i dessa regioner
vara lämpligt att för vissa ändamål slå samman vattenförekomster i grupper, på det sätt som
skisseras i vägledningen för vattenförekomster, för att undvika onödiga administrativa bördor.

Det finns emellertid fortfarande ett stort antal enskilda floder och sjöar som är mindre än
de nedre storleksgränserna i system A. Ett möjligt tillvägagångssätt för att skydda dessa
vatten anges i vägledningsdokumentet om "vattenförekomster".

Från vägledningsdokumentet kan följande generella slutsatser och rekommendationer
angående avgränsning av ytvattenförekomster identifieras:

 • ytvattenförekomster skall inte överlappa varandra

 • en ytvattenförekomst får inte korsa gränserna mellan olika typer av vattenförekomster

Tabell 10. Resultat av inventering av de senaste fem årens biologiska och kemiska recipientdata.

bottenfauna växtplankton fastsittande veg.
fys/kem artsamman- artsamman- makro-

fabrik sediment* vatten sättning index klorofyll sättning påväxt vegetation

Skoghall X X X X X – X –
Billingsfors – X X X X X – –
Klippan – X X X – – X X
Karlsborg X X X X X – – –
Vallvik X X X X X – – X
Mönsterås X X X X X – – X

fisk
fabrik arter/täthet fortplantning* hälsotillstånd*

Skoghall X X X
Billingsfors – – –
Klippan – – –
Karlsborg – X X
Vallvik – X X
Mönsterås X* X X

* Data ej erforderliga enl vattendirektivet
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 • direktivets målsättningar skall användas för att identifiera avgränsade delar av ett ytvatten

 • en sjö eller vattenmagasin skall normalt klassas som en vattenförekomst. När olika
referensförhållanden finns i en sjö på grund av olika morfologiska förhållanden (t ex
delbassänger) måste sjön delas upp i olika vattenförekomster. Vidare skall sjön delas upp i
skilda vattenförekomster om statusförhållandena varierar för att det önskvärda ekologiska
resultatet skall kunna uppnås så kostnadseffektivt som möjligt

 • en hel älv, vattendrag eller kanal kan vara en vattenförekomst. Om referensförhållanden
är olika i olika delar av vattendraget måste detta dock delas upp i fler vattenförekomster.
Vidare skall en flod, vattendrag eller kanal delas upp i skilda vattenförekomster om det
är olika statusförhållanden i olika delar för att det önskvärda ekologiska resultatet skall
kunna uppnås så kostnadseffektivt som möjligt

 • en lägre storleksgräns för ytvattenförekomster än den som anges i direktivet – typologi
system A (beskrivs i bilaga II till direktivet) – kan sättas i vissa fall, d v s då medlems-
staten beslutar att mindre vattenförekomster är viktiga och kräver särskild identifiering.
Detta är av särskild ekologisk betydelse för sjöar

Utifrån det som anges ovan kan man dra slutsatsen att principerna för att avgränsa en
recipient väl ryms inom ramarna för begreppet vattenförekomst. Det finns dock fortfarande
tolkningsutrymme vad gäller möjligheterna att dela upp en sjö, ett vattendrag eller ett kust/
övergångsvatten i flera vattenförekomster beroende på morfologiska skillnader eller skillnader i
status och/eller påverkan. På detta område behövs en robust metodik så att det sker på ett
för hela landet jämförbart sätt. Samma sak gäller nedre storleksgränsen för vattenförekomster
samt möjligheten att gruppera flera små vattenförekomster.

Nedan redovisas hur recipienterna/vattenförekomsterna avgränsats i detta arbete. Resultatet,
uttryckt i kartform där förutom avgränsningar också provpunkter lagts in, redovisas i
kap.3.3 "Beskrivning av valda anläggningar" för respektive fabrik.

Karlsborgs Bruk/Repskärsfjärden
SMHI:s kustområdesregister inkluderar ett område för Kalixälvens mynningsområde inom
vilket recipienten för Karlsborgs Bruk inryms (grön avgränsning; figur 1). Detta område
kan definieras som en vattenförekomst. Området är dock betydligt större än den egentliga
recipienten enligt den erfarenhet som finns om bl a avloppsvattnets spridning. En indelning
av vattenförekomsten i mindre delar baserat på morfometriska förhållanden resulterar i fem
områden (röd avgränsning; figur 1) med varierande grad av påverkan från bruket. Samman-
slås de tre sydligaste områdena till ett, torde man få en tillfredsställande avgränsning av
recipienten som vattenförekomst. I recipientkontrollen finns stationer för provtagning av såväl
vattenkemi som sediment och bottenfauna inom den på detta sätt definierade recipienten.
Påverkan från bruket i området uppströms utsläppet är sannolikt liten men beroende på
vattenstånd i havet och vattenföring i Kalix älv torde förmodligen även detta åtminstone
periodvis kunna klassas som tillhörande recipienten. Ur praktisk synvinkel när det gäller
påverkansbedömning och utformning av övervakningsprogram saknar detta dock betydelse.

Vallviks Bruk/Ljusnefjärden
Utsläppstuben från Vallviks Bruk mynnar i Ljusnefjärdens yttre del som står i direkt anslut-
ning till öppet hav. Utsläppet sker en bit utanför Ljusnans mynningsområde som också är
avgränsat som ett område i SMHI:s kustområdesregister (grön avgränsning; figur 2). Baserat
på de morfometriska principer som tillämpats här kan man dela in yttre delen av Ljusnans
mynning i tre områden, som skulle kunna representera recipienten (röd avgränsning; figur 2).
Slår man samma dessa till en vattenförekomst, torde den täcka större delen av det område som
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exponeras för avloppsvatten från bruket. Området får dock en orealistiskt stor utsträckning mot
nordost, men detta torde inte ha någon större betydelse vid statusbedömning om det inte
finns någon påverkan av annan verksamhet i denna del av vattenförekomsten. Skulle detta
vara fallet, kan en mindre del avgränsas som recipient. Tillämpas kustområdesregistret finns
ingen rimlig avgränsning österut då det saknas naturliga topografiska flaskhalsar.

Man skulle kunna dela in Ljusnefjärden i en inre och yttre del för att kunna beskriva
påverkansgradienterna från Ljusnan respektive Vallviks Bruk. Det saknas dock någon
monitoringstation som kan representera det inre mynningsområdet. Påverkansområdet för
Vallviks Bruk varierar sannolikt med vindar och strömmar och samvarierar dessutom med
Ljusnans påverkansområde.

Mönsterås Bruk/Kalmarsund (del av)
Utsläppet från Mönsterås Bruk sker via en lång tub till den yttersta delen av fastlandets
skärgård i Kalmarsund. Utsläppet sker i yttre kanten av ett område i SMHI:s kustområdesregister
som tämligen väl motsvarar recipienten (grön respektive röd avgränsning; figur 3). En viss
osäkerhet kan dock föreligga beträffande påverkan söder om Ödängla. Eftersom inget
vattendrag mynnar i området finns inte behov att dela in i en inre och yttre del på grund
av naturliga gradienter i salthalt mm. Data från monitoringstationerna i områdets inre
respektive yttre del kan ge besked om det finns behov av uppdelning p g a skillnader i status.

Skoghalls Bruk/Kattfjorden
Utsläppstuben från Skoghalls Bruk mynnar precis på gränsen mellan den av öar tydligt
avgränsade Kattfjorden och ett mer öppet kustområde som begränsas av Hammarö sydspets
och Arnäs udde i Kattfjordens västra kant. Utsläppet sker nära två mynningsarmar av
Klarälven vilket innebär att brukets och älvens påverkansområden samvarierar. Recipienten
kan således avgränsas till en inre (Kattfjorden) och en yttre del för vilka det också finns
representativa monitoringstationer (figur 4). Den tillämpade principen för avgränsning av
vattenförekomst tycks ge ett rimligt resultat.

Billingsfors Bruk/Laxsjön/Upperudsälven
Utsläppet från Billingsfors Bruk sker till Laxsjöns västra delbassäng i nära anslutning till
Upperudsälvens mynning. Indelningen av sjön i två vattenförekomster baserat på morfometri
kan göras med rimligt resultat (figur 6). Om det råder signifikanta skillnader i vattenstatus
mellan de båda delbassängerna styrker detta indelningen i två olika vattenförekomster. Det finns
vattenkemiska monitoringstationer centralt i respektive delbassäng. Den större tillrinningen till
den västra delbassängen kan också bidra till naturliga skillnader i vattenstatus mellan
bassängerna.

Klippans Pappersbruk/Rönne å
Utsläppet från Klippans Bruk sker till den mellersta delen av Rönne ås huvudfåra (figur 8).
Strax nedströms utsläppet rinner ån genom en damm som kan sägas utgöra primärrecipient
för utsläppet. Utsläppets påverkansområde sträcker sig dock långt nedströms dammen och
upphör först efter tillräcklig utspädning med vatten från tillrinnande biflöden. Hela huvud-
fåran från utsläppet till mynningen i havet utgör således potentiellt påverkansområde och
recipient. Genom att beakta utsläppets storlek och dess utspädning på väg ner mot havet
bör dock en rinnsträcka av ån kunna avgränsas som recipient. Exakt var denna avgränsning
ska/bör ske låter sig inte enkelt göras utan mer information om utsläppsmängder, uppmätta
halter och vattenföringsuppgifter. Vid avgränsning av recipienter i vattendrag har således
inte bara naturliga förgreningspunkter betydelse utan också utsläppets storlek och utspädning.
Det finns gott om monitoringstationer inom den samordnade recipientkontrollen som kan
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användas för att avgränsa påverkansområdet för Klippans Pappersbruk.

Allmänna kommentarer
 • en förutsättning för att en ytvattenförekomst ska kunna delas upp i olika delar p g a

skillnader i status och påverkan är förutom naturliga topografiska avgränsningar också att
det finns monitoringstationer som kan ge en representativ bild av status i respektive del

 • för flodmynningsområden, som enligt den svenska tolkningen av WFD inte ska klassas
som övergångsvatten utan som kustvatten, utgör gradienter av naturlig och mänsklig
påverkan ett speciellt problem vid statusklassning. För dessa områden kan en indelning
som återspeglar dessa gradienter vara nödvändig förutsatt att representativa monito-
ringstationer finns i respektive del

 • den avgränsning av vattenförekomster som måste göras för alla Vattendistrikten överens-
stämmer inte nödvändigtvis med vad som kan anses vara rimlig avgränsning av reci-
pienter. Ytterligare överväganden kan krävas baserat på förekomst och representativitet
hos monitoringstationer, storlek på utsläpp och spridning/utspädning av utsläpp, d v s en
karaktärisering av påverkansområdet. Av detta följer också att en recipient kan avgränsas
från en större vattenförekomst utan att detta påverkar statusklassningen för den större
vattenförekomsten.

5.3. Fördelning på vattentyper
Med hjälp av föreslagen typologi för sjöar och vattendrag respektive kustvatten har reci-
pienterna/vattenförekomsterna delats in i följande typer:

sjöar och vattendrag
vattenförekomst ekoregion h ö h medeldjup area geologi typkod

Kattfjorden centralslätten <200 m >3 m >10 km2 kiselhaltig S3231
Laxsjön centralslätten <200 m >3 m >10 km2 brun S3232
Rönne å centralslätten <200 m >1000 km2 organisk & kalkhaltig V334

kustområden
vattenförekomst typområde typområde namn

Repskärsfjärden 22 Norra Bottenviken, inre kustvatten
Ljusnefjärden 16 Södra Bottenhavet, inre kustvatten
Kalmarsund (del av) 8 Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten

6. Val av kvalitetsfaktor
Ramdirektivet för vatten föreskriver, att operativ övervakning skall genomföras för att
fastställa status för de vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för att inte uppfylla
miljömålen, och för att kunna bedöma de förändringar av statusen för dessa vattenförekomster
som åtgärdsprogrammen resulterar i. Övervakningen skall omfatta de kvalitetsfaktorer som
bäst indikerar effekter av den aktuella påverkan.

Det nationella miljömålet gällande påverkan av utsläpp från skogsindustrin formulerades i
regeringens proposition 1990/91:90, "En god livsmiljö", bl a i följande termer: "Målet är, att
skogsindustrins utsläpp minskas till början av 2000-talet till sådan nivå, att miljön inte märk-
bart påverkas". Propositionen 1990/91:90 ställde krav, som väl når upp till vattendirektivets
mål för god status. För att ta fram en gemensam strategi för hur man borde gå tillväga för
att kontrollera i vilken mån industrin lyckas nå uppställda mål och ge anvisningar om
lämpliga metoder för analys av miljötillstånd, genomförde Skogsindustrin (SSVL) och
Naturvårdsverket ett samarbetsprojekt som avrapporterades 1997 (SSVL 1997). Projektet
genomfördes av en expertgrupp bestående av forskare tillsatta av båda parterna. Gruppen
kunde nå en gemensam syn på värderingen av miljöeffekter av kvarvarande utsläpp från
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dagens och framtidens fabriker samt vilka undersöknings- och bedömningsmetoder som
bör tillämpas.

Efter att expertgruppen framlagt sin rapport har prövningar av miljötillståndet genomförs i
ett flertal recipienter. I många fall har man inte kunnat visa märkbara effekter, d v s ur
biologisk/ekologisk synvinkel relevanta, statistiskt signifikanta, förändringar av negativ
karaktär. Avvikelser som sannolikt beror på utsläppen kan dock fortfarande förekomma.
Det kan alltså anses relevant att genomföra operativ övervakning i form av recipientkontroll
för att värdera om recipienternas status uppfyller miljömålen enligt vattendirektivets
föreskrifter.

För att kunna bedöma omfattning och konsekvens av påverkan skall man, enligt vatten-
direktivet, övervaka:

 • parametrar för den biologiska kvalitetsfaktor, eller de biologiska kvalitetsfaktorerna, som
är mest känslig(-a) för den påverkan som vattenförekomsterna utsätts för

 • alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut, samt andra förorenande ämnen som
släpps ut i betydande mängd

Direktivet föreskriver alltså inte, att samtliga möjliga kvalitetsfaktorer skall övervakas och
bedömas, utan att man kan göra val som grundas på t ex branschspecifika eller lägesspecifika
förhållanden.

Den utsläpps- och recipientkontroll som regelmässigt utförs vid de skogsindustriella an-
läggningarna ger underlag för att bedöma påverkan. Slutsatsen av den analys som gjordes av
expertgruppen var, att påverkan kan ske av eutrofierande ämnen. I skogsindustrirecipienter
kan man fortfarande också se påverkan av toxiska/hormonellt aktiva ämnen, men då dessas
kemiska identitet är okänd kan de inte enkelt hanteras som prioriterade förorenande äm-
nen. Hur man skall lösa detta problem är fortfarande oklart.

Efter den genomgång som expertgruppen gjorde (SSVL 1997) av vad som då var känt om
skogsindustrins miljöpåverkan och de mätsystem som fanns tillgängliga och var prövade
kunde man ge en vägledning för vilka undersökningar som bör krävas som underlag för
bedömningarna. Ett första steg var att söka identifiera vilka variabler som var mest lämpade
för eutrofieringsstudier och vilka som var känsligast och gav mest relevant information om
risken för toxiska/hormonella effekter. Det var också viktigt, att kunna särskilja effekter av
dagens utsläpp från kvarstående påverkan av tidigare produktion, t ex depåer av fibrer och
närsalter i djupbottnarna, för att så tydligt som möjligt kunna fastställa behov och omfattning
av åtgärder.

Av de variabler som studerats ansågs följande vara bäst anpassade för kontroll av eutrofiering:

 • närsaltshalter och totalmängder av kväve och fosfor
 • klorofyllhalter
 • siktdjup
 • djuputbredning, artsammansättning och biomassa för strandzonens flora
 • artsammansättning och täthet hos strandzonens fisksamhälle
 • artsammansättning, biomassa och täthet hos mjukbottenfauna

Enligt Ytvattendirektivet skall valet av kvalitetsfaktor för övervakning och därmed också
statusbedömning styras av den aktuella påverkan på vattenförekomsten, för skogsindustrin
del i första hand påverkan av eutrofierande ämnen. Följande kvalitetsfaktorer kan då
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användas: närsalthalter, klorofyllhalter, växtplankton (biovolym, artsammansättning),
makrovegetation (djuputbredning, täckningsgrad), bottenfauna (biomassa, artsammansättning)
och i sötvatten påväxt och fisk (biomassa, artsammansättning). Jämfört med expertgruppens
bedömning finns alltså en tydlig avvikelse, nämligen valet av växtplankton som kvalitets-
faktor för övervakning.

Om målsättningen är att rikta övervakningen mot effekter av dagens utsläpp, fastslog
expertgruppen att man bör undvika att bedöma status baserat på mjukbottenfauna, då
denna kan vara påverkad av ackumulerade utsläpp från tidigare produktion. Är målet att
studera återhämtningsförlopp, bör man dock rikta undersökningarna mot samhällen i
sedimentationsområden. Enligt vår uppfattning bör detta gälla även när statusbedömning
skall göras enligt Ytvattendirektivet. Väljer man ändå att pröva status mot bottenfaunadata
och finner att god status föreligger, kan resultaten dock anses relevanta även för bedömning
av dagens utsläpp.

Data över närsaltshalter och klorofyll finns ofta tillgängliga, och bör regelmässigt ingå i en
statusbedömning. För bedömning av ekologiska effekter bör man rikta insatserna mot
litorala system, d v s strandzonens samhällen, då de exponeras jämförelsevis starkt för de
aktuella utsläppen. Här finns dock problem, då fisk enligt vattendirektivet inte skall kon-
trolleras och användas för statusbedömning i kustvatten.

Inventeringen av data visar (tabell 10), att samtliga relevanta kvalitetsfaktorer inte täcks i
något av fallen. Den bästa täckningen finns för närsalter och klorofyll.

7. Bedömningsgrunder
En av de viktigare verksamheterna för att kunna ta fram en ny Handbok för Vatten utgörs
av den pågående revisionen av bedömningsgrunderna. I vårt projekt skall vi där så är
möjligt pröva de idag tillgängliga förslagen till nya bedömningsgrunder mot recipientdata.
Nedan ges en kort genomgång av de nya bedömningsgrunderna. Det är viktigt att påpeka,
att dokumenten skall ses som preliminära utkast som i många fall inte är publicerade eller på
annat sätt offentliggjorda, och att författarna ofta själva påpekat att resultatet av revisionen
kan ha stora osäkerheter beroende på i första bristfälliga underlag för att bedöma "naturligt
tillstånd" varför mycket arbete ännu återstår. Revisionen av bedömningsgrunderna har i
flera fall försenats. Detta har i sin tur påverkat vårt arbete och lett till att den ursprungliga
tidsplanen inte kunnat hållas.

7.1. Kustvatten
Följande dokument har ställts till vårt förfogande:

Blomqvist, M., Cederwall, H., Nilsson, H.C. & R. Rosenberg. 2004. Framtagande av nya
bedömningsgrunder för kust och hav enligt ramdirektivets krav – Bentiska evertebrater.
Rapport 2004–01–12.

Kautsky, L., Andersson, C. & S. Dahlgren. 2004. Framtagning av nya bedömningsgrunder
för kust och hav enligt ramdirektivets krav. Förslag till Ekologisk Kvalitetskvot (EQR) för den
biologiska parametern makrovegetation. Botaniska institutionen, Stockholms Universitet.
Rapport 2004–01–12.

Kautsky, L. & C. Andersson. 2004. Framtagning av en ny Bedömningsgrund för Grunda
Mjukbottensmiljöer i Östersjön – Makrovegetation. Rapport till Naturvårdsverket, reviderad
2004–11–14.
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Rosenberg, R., Blomqvist, M., Nilsson, H C., Cederwall, H. & A. Dimming. 2004. Marine
quality assessment by use of benthic species-abundance distributions: a proposed new
protocol within the European Union Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin.

Sahlsten, E. & M. Hansson. 2004. Framtagning av nya bedömningsgrunder för kust och hav
enligt ramdirektivets krav – Fys-kem faktorer. SMHI Rapport 2004–01–12.

Samuelsson, K, Edler, L., Hajdu, S. & A. Andersson. 2004. Bedömningsgrunder för kust och
hav enligt EU:s ramdirektiv. Växtplankton.

Fysikalisk–kemiska faktorer (Sahlsten & Hansson 2004)
Närsalter och totalmängder av kväve och fosfor, siktdjup samt syre i bottenvatten ingår i
bedömningsgrunderna för klassning av ekologisk status. Närsalter och totalmängder skall
mätas i ytvatten under vintern. Bedömning kan också göras för totalmängder av kväve och
fosfor under sommaren. Syrehalt i bottenvatten samt siktdjup skall mätas under augusti–
september. Siktdjup bör ej användas i Bottniska viken beroende på älvtillförsel av humus-
ämnen. För närsalter och totalmängder sattes gränsen för referensvärde vid 10% av de
lägsta uppmätta värdena inom varje typområde efter bortfiltrering av icke representativa
data. Hög ekologisk status motsvaras av referensvärdet. Gränsen för dålig status sattes vid
2,5% av de högsta uppmätta värdena. De tre återstående klasserna – god, måttlig och
otillfredsställande status – fördelades jämt över de återstående värdena. Typberoende
klassning av syrehalt har inte gjorts. Ingen rekommendation ges för antal år som bedömningar
bör bygga på.

Metoden för klassindelning kan i vissa typområden ge orealistiska bedömningar. Exempel
är flertalet yttre områden i Bottniska viken, där det inte är rimligt att anta att de har en
otillfredsställande eller dålig ekologisk status.

De nya bedömningsgrunderna bygger på alla tillgängliga data fram tom 2003, uppdelade på
de 23 typområdena. Tidigare (dagens) bedömningsgrunder baserades på kortare tidsperioder
och beräknades för hela bassänger indelade i tre vattenomsättningsklasser. Medianvärden,
justerade nedåt, användes som referensvärden. För Bottniska viken användes medianvärden
beräknade på data hämtade från områden som ansågs opåverkade, medan de nya referens-
värdena grundas på den totala mängden data. De nya referensvärdena avviker i vissa fall
markant från dem som tillämpas i dagens bedömningsgrunder för Kust och Hav. Tillgången
på data för att fastställa referensvärden får anses vara jämförelsevis god.

Växtplankton inkl. klorofyll (Samuelsson m fl 2004)
De variabler som ingått vid bedömningen är: artsammansättning, förekomst, biomassa,
blomningar samt klorofyll. Generellt sett anser man, att dataunderlaget varit alltför bristfälligt
och orepresentativt för beräkning av referensvärden, med undantag för klorofyll. Referens-
värden och ekologisk statusklassning utvecklades för i första hand sommarperioden.

Historiska växtplanktondata saknades från flertalet områden. Referensvärden togs därför
fram enligt två metoder. I Bottniska viken ansågs dagens status representera referensvärden,
då påverkan är liten. För Östersjön och Västerhavet använde man empiriska relationer
mellan växtplanktonbiovolym, siktdjup och näringsstatus samt expertbedömningar.

Statusklasser bestämdes med ledning av data från salthaltsgradienter i egentliga Östersjön och
Västerhavet. Samma statusklasser antogs för Bottniska viken som för egentliga Östersjön.
Klasserna togs fram med hjälp av data från Himmerfjärden och Askö. Mindre anpassningar
gjordes för de olika typområdena. En dubblering av värde från klass till klass visade sig
vara passande för sommarperioden. Verifieringar av klassningen i påverkade gradienter
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kunde inte göras. En översiktlig bedömning för Stockholms skärgård antydde dock, att
klasserna ger realistiska bilder av vattenkvaliten.

Kvantitativ klassning av artsammansättning kunde inte göras. Artlistor som representerar
god status redovisas dock.

Klorofyll
Referensvärdena bygger på de existerande bedömningsgrunderna, vilka justerades där så
ansågs nödvändigt. Nya bedömningsgrunder föreslås för 19 av de 23 typområdena. Status-
klassningen bygger på data från den nationella miljöövervakningen samt regionala kontroll-
program. Det var dock svårt, att göra utvärderingar på enhetligt sätt då metodiken varierat.
Bedömning skall grundas på medelvärden för treårsperioder. Provtagning skall ske under juli–
augusti i Bottniska viken samt juni–augusti i övriga områden. Minsta antalet provtagningar
per år beräknades till fyra. Bedömningsgrunder för klorofyll i Bottniska viken och Egentliga
Östersjön baserades på klassindelning från endast en station. Resultaten bör därför tolkas
med försiktighet.

För att bedöma status skall jämförelser göras mot ett referensvärde samt mot en beräknad
ekologisk kvalitetskvot, EQR (referensvärde/uppmätt värde).

Biovolym
Bedömningsgrunder utvecklades för tre typområden i Bottniska viken och egentliga Östersjön
(område 14, 20 och 23). Data från en station per typområde (nationell övervakning) utgjorde
grund för beräkningarna. Medianvärden för perioden 1991–2000 utgjorde referensvärden.
Skillnader i klorofyllhalt mellan områden indikerade, att dessa bedömningsgrunder inte bör
tillämpas på andra typområden.

Använda data från Bottenviken ansågs representera referensvärden. För Bottenhavet och
egentliga Östersjön ansåg man sig inte kunna hitta data från opåverkade områden. Det
begränsade underlaget från Bottenhavet innebar, att man inte kunde bestämma referens-
värden. Empiriska modeller tillämpades för egentliga Östersjön. Här utgjorde långstidsdata
från Askö och Himmerfjärden underlag tillsammans med uppskattade siktdjupsförändringar
sedan 1930-talet. För Västerhavet tvingades man också använda empiriska modeller.

Artsammansättning
Artlistor presenteras på möjliga dominanta arter för god status. Artsammansättningen bör
användas som komplement till biovolym.

Makrovegetation (Kautsky m fl 2004; Kautsky & Andersson 2004)
Här föreligger två dokument, ett som inriktas mot växtklädda, hårda bottnar (Kautsky m fl
2004) och ett som kompletterar detta dokument med bedömningsgrunder för de mjuka
bottnarna (Kautsky & Andersson 2004).

Hårda bottnar
Utgående från äldre undersökningar tillsammans med data från de mest opåverkade områden
man kunnat identifiera samt relationen mellan siktdjup och arternas djuputbredning har man
tagit fram referensförhållanden (hög ekologisk status) för flertalet av de 23 typområdena.
Där underlaget varit tillräckligt har man även angett gränser för statusklassning. Underlag
saknades för områdena 10, 11, 16, 20, 21 och 23. Bedömning av status föreslås göras med
ledning av en beräknad ekologisk kvalitetskvot (EQR), d v s relationen mellan observerade
värden och referensvärden.
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Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • huvudsakligen hårdbotten

 • djupet är större än max för ingående arters djuputbredning vid hög ekologisk status
eller referensförhållanden

 • siktdjupet mäts

 • provtagningen sker i juli–september

 • salthalten ligger inom angivet intervall för aktuellt typområde

 • vågexponeringen är måttlig

Salthalten kan i många områden i Östersjön vara begränsande för möjligheten att tillämpa
klassningssystemet. Om lokalen ligger för kustnära eller påverkas av flodvatten kan salthalten
periodvis vara för låg för vissa arters förökning, vilket innebär att de saknas. Detta innebär,
att klassningssystemet inte kan användas efter stora delar av Bottniska vikens kust.

Referensvärden kunde inte tas fram för alla typområden. Detta var särskilt besvärande i
Bottniska viken. Det är också tveksamt om de bakgrundsdata som använts för att ta fram
referensförhållanden verkligen representerar opåverkade växtsamhällen. Bristen på data har
generellt sett varit stor, och många av de inventerade profilerna når inte ner till sådana
djup att man kunnat fastställa nedre utbredningsgräns för vegetationen.

En modell för framtagning av EQR för mjuka bottnar föreslogs. Denna baseras på relationen
mellan olika växtgrupper samt på täckningsgrad. Den låga salthalten gör, att status ej kan
fastställas i flodmynningsområden i Östersjön, om dessa saknar lämpliga mjukbottnar.

Det första steget i statusbedömningen, baserat på hårdbottenvegetation, är att jämföra
maximal djuputbredning för valda, fleråriga arter mot referensvärden. Det är svårt att bedöma
hur många profiler som krävs för statusbedömningen; sannolikt ligger man i intervallet 5–10 st.
Om man skall arbeta med medelvärden över flera år eller om statusbedömning kan göras
för enstaka års data sägs inte i rapporten.

Författarna framhåller att bristen på mätdata ger konsekvenser för både fastställande av
referensförhållanden och hur gränserna skall sättas mellan olika klasser vid statusbedömningen.

Mjuka bottnar
Detta förslag syftar till att:

 • utveckla en enkel bedömningsgrund för grunda vegetationsklädda mjukbottnar ner till
4–6 meters djup

 • definiera referenstillståndet för dessa grunda mjukbottnar i sju typområden i Östersjön
utgående från inventeringar av opåverkade miljöer

 • baserat på litteraturuppgifter dela in makrofytarter som förekommer i grunda havsvikar
i olika livsformer, respons till näringsgrad mm och utifrån dessa karaktäristika placera
dem i ekologisk statusgupp (ESG) I alternativt II. Den procentuella täckningsgraden av
ESG I och II i förhållande till total täckning av vegetationen används därefter för att
beräkna och bedöma grunda havsvikars/fladors/fjärdars ekologiska status

Till skillnad från den bedömningsgrund som föreslagits för hårda bottnar, där ett fåtal
lättbestämda arters maximala djuputbredning används, ingår i denna bedömningsgrund för
vegetationsklädda mjukbottnar ett stort antal arter av både kärlväxter, kransalger och
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andra makroalger, liksom några ormbunksväxter och mossor. Vattenväxterna kan ytterligare
delas in i olika funktionella grupper beroende på hur de lever och vilken växtform de har, d v s
helofyter, nymphaeider, lemnider, och submersa arter. De vegetationssamhällen som omfattas
av rapporten är ålgräsängar (sandiga bottnar), kransalgsängar och blandade kärlväxtsamhällen.
Bedömningsgrunder har inte kunnat tas fram för västkusten beroende på brist på data, och
även i övrigt har dataunderlaget varit litet.

För sju typområden i Bottniska viken och Egentliga Östersjön sammanställdes förekomsten
av växtarter fördelat på samhällena ålgräsängar, kransalgsängar och blandade kärlväxt-
samhällen. En ekologisk kvalitetskvot (EQR) kan enligt förslaget beräknas utgående från
data över täckningsgrad av olika arter fördelade på två ekologiska statusgrupper. Den
första gruppen består av långlivade arter normalt vanliga i näringsfattiga vatten och den
andra gruppen av kortlivade arter typiska för mer näringsrika förhållanden. Relationen
mellan olika statusgrupper och den totala täckningsgraden bestämmer områdets status, där hög
andel arter av grupp 1 ger hög status. Ett problem som uppmärksammades var svårigheten
att bedöma betydelsen av med tiden naturligt ökad närsaltstillförsel till de mer slutna
kustnära systemen, orsakat av t ex landhöjningen. Vad som är en naturligt god ekologisk
status i sådana områden är alltså svårt att bedöma, då man också saknar goda referensvärden.

Bristen på enhetlig inventeringsmetodik upplevdes besvärande och innebar att man inte
kunde göra någon större test av bedömningsgrundernas tillämpbarhet. För framtiden
rekommenderar man en metodik som tagits fram av Upplandsstiftelsen. Man ger inga
rekommendationer över antal stationer och hur många års data som bör ingår vid statusbe-
dömning.

Blomqvist (2004) har gjort en preliminär bedömning av ekologisk status för makrovegetation
baserat på reviderade bedömningsgrunder. Bristen på data visade sig vara stor och det
finns variationer i metodik som gör att det ansågs osäkert hur mycket av de befintliga data
som egentligen är användbara för test av bedömningsgrunderna. Då merparten av de
analyserade transekterna inte nådde ner till tillräckligt djup modifierades bedömnings-
grunderna så, att statusbedömning gjordes ej för de djupast levande arterna varför kravet
på transekternas djup minskade. Vid beräkningen av EQR ingick inte arter som finns med i
bedömningsgrunden för det typområde transekten hörde till om de saknades efter transekten.
Slutsatsen var, att dataunderlaget var bristfälligt och att man tvingas till modifieringar om
man skall kunna tillämpa bedömningsgrunderna. Det återstår alltså ett avsevärt arbete
innan man har prövade bedömningsgrunder för kvalitetsfaktorn makrovegetation.

Bottenfauna (Blomqvist m fl 2004)
Datamaterialet för bottenfauna är förhållandevis stort och omfattar drygt 2 500 stationer i
den svenska kustzonen. Dessa data grupperades i djupintervall, bassänger samt typområden.
För att kunna värdera olika arters tolerans mot störningar beräknade man artspecifika ES-
värden (antalet arter bland ett visst antal individer i ett prov). Detta kunde göras för Väster-
havets bottenfauna, men för Östersjön tvingades man använda en något mer kvalitativ
metod, baserat på bl a litteraturuppgifter och expertbedömningar. Med ES-värdena som
grund utvecklades ett nytt miljökvalitetsindex, BSI (benthic species index), där de olika
arternas tolerans och relativa täthet samt det totala artantalet vägs samman.

7.2. Sjöar och vattendrag
Följande dokument har ställts till vårt förfogande:

Holmgren, K., Degerman, E., Kinnerbäck, A. & B. Sers. 2004. Preliminär bedömning av
ekologisk status utifrån fiskfaunan. Finfo 2004:9.
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Johnson, R.K. & W. Goedkoop. 2005. Revidering av bedömningsgrunder för bottenfauna i
sjöar och vattendrag – Projekt 502 0426. Opubl. rapport. SLU Inst. f. Miljöanalys.

Kahlert, M. 2004. Revidering av bedömningsgrunder för påväxt – kiselalger i vattendrag.
Slutrapport nr. 502 0415. Uppsala Universitet. Redovisning av uppdraget 'Framtagande av
typologi/regionspecifik påverkansbedömning och klassgränser'.

Wilander, A. 2004. Förslag till bedömningsgrunder för eutrofierande ämnen. Institutionen
för miljöanalys, SLU. Rapport 2004:19.

Eutrofierande ämnen (Wilander 2004)
SLU har tagit fram ett förslag till bedömningsgrunder för eutrofierande ämnen i sjöar och
vattendrag. Rapporten utgör en revision av nuvarande bedömningsgrunder (1999) beträffande
eutrofiering. Dokumentet ger direkta anvisningar för beräkningar av naturlig bakgrundshalt
och en diskussion av användningen av riktvärden (avvikelse från bakgrundskoncentrationen).

Analysen av nuvarande bedömningsgrunder på data från ett stort antal sjöar och vattendrag
visade sammantaget, att bedömningen av avvikelser med nuvarande bedömningsgrunder
ledde till en hög andel tveksamma klassningar. Det fanns dock bara motiv att modifiera
bedömningsgrunder för total-P. Beträffande total-N föreslås för såväl sjöar som vattendrag
att nuvarande bedömningsgrunders klassindelning för tillstånd för sjöar används. Vid
utvärderingen utgick man från objekt som var opåverkade till måttligt påverkade. Här ingick
alltså inte vatten som kan karaktäriseras som recipienter.

En viktig orsak till att jämförvärden för sjöar måste revideras är att beroende på klimatfaktorer
har halterna av naturligt organiskt material ökat i opåverkade vatten, medan koncentrationen
av totalfosfor inte ökat på samma sätt. Därmed ändras kvoten total-P/abs, som används för
att beräkna jämförvärde för totalfosfor i sjöar och vattendrag. Den revision av jämförvärden
som görs baseras på data för den senaste 6-årsperioden.

Provtagningsfrekvensen bör vara hög. Man bör helst basera klassningen på resultat för
åtminstone tre år. Som minimum bör sjöar provtas sex gånger per år och med en beräknings-
period på minst ett år. För vattendrag rekommenderas månatliga provtagningar och en
beräkningsperiod på tre år.

I första hand skall jämförvärden baseras på data från samtidiga bestämningar i likvärdiga
objekt. I andra hand skall prediktioner enligt angivna ekvationerna användas.

Jämförvärden för sjöar beräknas utgående från sjöns höjd över havet, dess medeldjup, samt
icke marina baskatjoner, absorbans och kisel. För vattendrag beräknas jämförvärden utgående
från stationens höjd över havet och medelkoncentrationen av icke marina baskatjoner samt
absorbans.

Klassindelning för avvikelse sker utifrån kvoten mätt koncentration/jämförvärde.

Jämförvärden för sjöar enligt dagens BG beräknas enligt formeln:

TPjfr = 5 + 48*abs

Jämförvärden för sjöar enligt reviderade BG beräknas enligt formeln:

log(jämför-P) = 1,679 + 0,0509*log(BC) + 0,293*log(abs) - 0,123* log(höjd) -
0,190*log(medeldjup) - 0,103*log(Si)
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Jämförvärden för vattendrag enligt dagens BG beräknas enligt fem formler. Det högsta
värdet som erhålls skall användas för beräkning av avvikelse.

Jämförvärden för vattendrag enligt reviderade BG beräknas enligt formeln:

log(jämför-P) = 1,533 + 0,24*log(BC) + 0,301*log(absorbans) - 0,012√stationshöjd

jämför-P = jämförvärde total-P, µg/l
BC = Ca + Mg - 0,235*Cl (mekv/l)
Absorbans mätt vid 420 nm i 5 cm kuvett
Höjd = sjöns höjd över havet
Medeldjup = sjöns medeldjup
Si = koncentrationen av kisel mg/l

Klassning av tillstånd utifrån totalfosfor (µg/l)

klass halt dagens BG reviderade BG

1 låg =<12,5 =< 12,5
2 måttligt hög 12,5–25 12,5–25
3 hög 25–50 25–50
4 mycket hög 50–100 50– 100
5 extremt hög >100 >100

Avvikelse från jämförvärde för totalfosfor i sjöar. Uppmätt halt/jämförvärde

klass avvikelse dagens BG reviderade BG

1 ingen eller obetydlig =< 1,5 <1,5
1 alt. ingen eller obetydlig =< 1,5 <1,5 och Ptot <12,5
2 tydlig 1,5–2 1,5–2
3 stor 2–3 2–3
4 mycket stor 3–6 3–5
5 extrem >6 >5

Påväxt (Kahlert 2004)
En rapport redovisar resultatet av en anpassning av bedömningsgrundernas kiselalgsdel till
EU:s ramdirektiv för vatten, vilket innebar en jämförelse av uträknade kiselalgindex med
framtagna referensvärden med hjälp av s k EQR-värden. Här redovisas också regionspecifika
klassgränser för kiselalgindex under referensförhållanden samt index för försurning, eftersom
det befintliga kiselalgindexet inte ger utslag för detta.

För övrigt föreligger inga reviderade bedömningsgrunder för påväxt eller makrovegetation.

Bottenfauna (Johnson & Goedkoop 2005)
En översyn av de nuvarande bedömningsgrunderna har gjorts för att göra dem mer kompatibla
med de krav som ställs enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Syftet med projekt var att utveckla
en fungerande typologi för bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag samt att ta fram
typspecifika referensförhållanden för bottenfauna.

Flera påverkansspecifika index visades fungera bra för att detektera skillnader mellan
påverkade sjöar/vattendrag och referensobjekt. Diversitet konstaterades dock vara ett
otillfredsställande verktyg för bedömning av miljökvalitet då man inte kunde visa några
skillnader mellan påverkade områden och referenser.
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I projekt har man:

 • använt en uppsättning regionspecifika referenskriterier för att skilja sjöar och vattendrag
som kan betraktas som referensobjekt i de olika regionerna från sådana som uppvisar
olika grad av påverkan

 • beräknat ett antal bottenfaunaindex

 • testat om dessa index med statistiskt säkerhet kan skilja mellan objekt som klassats som
referenser respektive påverkade

 • beräknat frekvensen av typ-II fel för dessa bottenfaunaindex.

I nästa steg jämförde man olika metoder för att ta fram ekologiska klassningssystem genom att:

 • studera samband mellan påverkansfaktorer och utvalda bottenfaunaindex för att analysera
förekomsten av specifika tröskelvärden efter påverkansgradienter

 • ta fram regionspecifika referensvärden genom att välja medianen av olika indexvärden
för sjöar och vattendrag som klassats som referenser

 • beräkna ekologiska kvalitetskvoter (O/E) för samtliga vatten

 • bestämma en övre gräns, motsvarande gränsen mellan hög–god, dragen vid 25-percentilen
för referenspopulationen av sjöar och vattendrag

 • utveckla ett förslag till ett femgradigt klassningssystem genom att välja fyra likstora
klasser mellan gränsen hög–god och den nedre delen av skalan

Analysen tydde på att nuvarande jämförvärden i bedömningsgrunderna är lågt satta. Nya,
högre referensvärdena fastställdes vilket bör resultera i en lägre frekvens av typ-II fel
(falska negativa) jämfört med schablonerna i nuvarande bedömningsgrunderna.

Det var svårt att se några tydliga ekologiska tröskelvärden efter påverkansgradienterna,
både för sjöar och för vattendrag, varför man inte kunde finna sådana brytpunkter som
skulle kunna utnyttjas som grund för en bedömningsskala.

Flera indikatorer av ekologisk kvalitet (artrikedom, EPT(T), diversitet) kunde inte detektera
en signifikant skillnad mellan eutrofierade sjöar och referensobjekt.

Analysen ledde fram till vissa rekommendationer. Man bör kunna förbättra befintliga index och
pröva andra sätt att ta fram referensvärden, till exempel genom att jämföra regionspecifika
och modellerade referensvärden. Även nya s k multimetriska ansatser bör prövas då de har
gett lovande resultat.

En statistiskt beräknad gräns togs fram mellan hög och god status. De övriga gränserna
beräknades genom linjär interpolering. Det viktigaste målet var att ta fram en väl motiverad
gräns mellan god och måttlig ekologisk status. Denna gräns skall kunna kopplas till normativa
definitioner i Vattendirektivet som beskriver signifikant avvikelse från referenstillstånd. Ett
viktigt underlag är god kännedom om hur organismsamhällen uppvisar "signifikanta"
förändringar efter en påverkansgradient, t ex vid vilken påverkansstyrka som viktiga
funktionella grupper reagerar negativt.

De nya bedömningsgrunderna har inte reviderats i de delar som avser bottenfauna i profundalen.

 • Hög status
º artsammansättning och förekomst motsvarar helt eller nästan helt opåverkade förhållanden
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º förhållandet mellan arter som är känsliga för påverkan och arter som inte är känsliga
för påverkan uppvisar ingen förändring jämfört med opåverkade förhållanden
º graden av mångfald av evertebrater uppvisar inga tecken på förändring jämfört med
opåverkade förhållanden

 • God status
º det finns lätta förändringar i artsammansättning och förekomst av evertebrater i
förhållande till de typspecifika samhällena
º förhållandet mellan arter som är känsliga för påverkan och arter som inte är känsliga
för påverkan uppvisar vissa tecken på förändring jämfört med opåverkade förhållanden
º mångfalden av evertebrater uppvisar tecken på förändring jämfört med opåverkade
förhållanden

 • Måttlig status
º artsammansättning och förekomst av evertebrater skiljer sig måttligt från typspecifika
förhållanden
º viktiga grupper av arter i det typspecifika samhället saknas
º förhållandet mellan arter som är känsliga för påverkan och arter som inte är känsliga
för påverkan, samt graden av mångfald är väsentligt lägre än det typspecifika värdet
och väsentligt lägre än vid god status

Fiskfauna (Holmgren m fl 2004)
Fiskindex för sjöar (FIXS) består i dagens bedömningsgrunder av nio indikatorer som
baseras på resultat av provfiske. Tre av indikatorerna klassas direkt i fem tillståndsklasser.
För klassningen av övriga indikatorer beräknas kvoter mellan observerade värden och
jämförvärden baserade på sjöarea, maxdjup och höjd över havet. Kvoterna klassas därefter
i tillståndssklasser, varefter en sammanvägd statusbedömning görs. Tillståndsklasserna kan
dock inte direkt översättas till direktivets statusklasser. Analysen av tillstånd enligt befintliga
bedömningsgrunder gav tämligen realistiska utfall, varför man inte inte genomförde någon
revision. Det finns dock en del osäkerheter, och arbete pågår vid Fiskeriverket för att ta fram
bättre anpassade bedömningsgrunder.

I dagens bedömningsgrunder för fisk i vattendrag bedöms avikelser för ett flertal separata
indikatorer i en skala 1–5. När dessa skall sammanvägas till en samlad bedömning uppstår
dock svårigheter. Efter en analys av data från över 100 lokaler föreslås en revidering av
klassgränserna. Resultatet av detta innebär, att betydligt färre lokaler faller inom klasss 1, d v s
"ursprungstillstånd", medan tyngdpunkten kommer att ligga i klass 2 vilket anses mer korrekt.

Det saknas alltså fortfarande förslag till nya bedömningsgrunder för fisk som skulle kunna
tillämpas på de provfiskedata som finns från t ex Skoghall. Några standardiserade elprovfisken
har inte gjorts i rinnande vatten utanför skogsindustrier.

8. Test av recipientdata mot nya bedömningsgrunder
8.1. Val av kvalitetsfaktorer
Reviderade bedömningsgrunder finns för ett antal kvalitetsfaktorer. För påväxt och fisk i sjöar
finns dock inga förslag till nya bedömningsgrunder. I vissa fall är bedömningsgrunderna
bara framtagna för ett begränsat antal vattentyper. I den analys vi ursprungligen planerade
göra av de nya bedömningsgrundernas tillämpbarhet ingick följande tester av olika kvalitets-
faktorer avseende påverkan av eutrofierande ämnen:

Närsalter: Karlsborg, Vallvik, Mönsterås, Skoghall, Billingsfors, Klippan
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Klorofyll: Karlsborg, Vallvik, Mönsterås, Skoghall, Billingsfors
Makrovegetation: Vallvik, Mönsterås
Bottenfauna: Karlsborg, Skoghall

Nedan presenteras vilka av de planerade testerna som blev möjliga att genomföra samt
utfallet av dessa.

8.2. Statusbedömning
Repskärsfjärden (Karlsborgs Bruk)
Bottenviken typområde 22 (referensvärden vinter/sommar). Vattenomsättningsklass I.
Lokalernas läge i Karlsborg ges i figur 1. Data från AssiDomän Karlsborg AB och länssty-
relsen i Norrbottens län.

Närsalter
Enligt de reviderade bedömningsgrunderna görs klassning endast för Ptot och Ntot i typ-
område 22. För halter av närsalter saknas referensvärden för vattentypen. Vintervärden
skall enligt bedömningsgrunderna vara från november–februari, men då inga recipientdata
fanns från denna årstid användes oktober–november och mars–maj vid jämförelserna.
Enligt bedömningsgrunderna skall sommarvärden för totalmängder av fosfor och kväve
inhämtas under juli–augusti. Referensstationerna ligger i Rånefjärden (R1, R2, R3). Vinterprov
togs i Karlsborg under oktober och mars–april, i Råneå under november och maj. Sommarprov
togs i augusti.

Ptot, µmol/l, mätvärden för tre år under perioden 2000–2003.
       status

jämförvärden halt, mars–maj/okt–nov/aug avvikelse,
dagens BG nya BG stn år 1 år 2 år 3 mv dagens BG nya BG

 0,18/0,26 0,19/0,08 2 0,2/0,2/0,2 0,3/0,2/0,2 0,2/0,1/0,3 0,23/0,17/0,23 2/1/1 2/2/3
7 0,4/0,2/0,2 0,3/0,5/0,3 0,2/0,3/0,4 0,3/0,33/0,3 2/2/2 3/3/3

12 0,2/0,2/0,2 0,3/0,2/0,3 0,2/0,1/0,2 0,23/0,17/0,23 2/1/1 1/1/3
16 0,3/–/– 0,2/–/– 0,2/–/– 0,23 2 2
R1 0,5/0,4/0,3 0,5/–/0,4 0,4/0,4/0,4 0,47/0,4/0,37 4/3/2 5/4/4
R2 0,5/0,2/0,4 0,3/0,1/0,2 0,2/0,1/0,1 0,33/0,13/0,23 3/1/1 4/1/3
R3 0,3/0,2/0,2 0,4/0,1/0,1 0,2/0,1/0,1 0,33/0,13/0,13 3/1/1 4/1/2

Ntot, µmol/l, mätvärden för tre år under perioden 2000–2003.
       status

jämförvärden halt, mars–maj/okt–nov/aug avvikelse,
dagens BG nya BG stn år 1 år 2 år 3 mv dagens BG nya BG

 20/17 12/7,1 2 27/13/19 –/7/13 25/8/7 26/9/13 2/1/1 5/1/2
7 28/12/20 26/15/14 26/14/11 27/14/15 2/1/1 5/2/3

12 24/21/28 22/14/10 22/16/11 20/17/16 1/1/1 3/2/3
16 26/–/– 22/–/– 22/–/– 23 2 4
R1 21/22/18 28/–/21 24/17/18 24/20/19 2/1/2 5/3/4
R2 21/19/19 22/18/15 19/17/16 21/18/17 2/1/1 4/2/3
R3 22/19/17 23/17/15 18/17/16 21/18/16 2/1/1 4/2/3

PO4, µmol/l, Råneå, vintervärden 2001–2003.

jämförvärden stn halt, maj/november tillståndsklass
dagens BG 2001 2002 2003 mv dagens BG

 0,05 R1 0,15/0,17 0,16/– 0,24/0,05 0,18/0,11 1/1
R2 0,07/0,03 0,1/0,03 0,04/0,03 0,07/0,03 1/1
R3 0,09/0,02 0,1/0,02 0,03/0,02 0,07/0,02 1/1
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NO3 + NO2, µmol/l, Råneå, vintervärden 2001–2003.

jämförvärden stn halt, maj/november tillståndsklass
dagens BG 2001 2002 2003 mv dagens BG

 7,9 R1 4,1/4 2,2/– 2,3/3,7 2,9/3,9 1/1
R2 7/5,2 6,8/6 6,5/5,1 6,8/5,4 2/1
R3 8,6/5,8 7,9/5,6 6,8/5,4 7,8/5,6 3/2

NH4, µmol/l, Råneå, vintervärden 2001–2003.

jämförvärden stn halt, maj/november tillståndsklass
dagens BG 2001 2002 2003 mv dagens BG

 0,12 R1 0,8/0,9 0,5/– 0,7/0,7 0,7/0,8 1/2
R2 0,4/0,3 0,4/0,2 0,4/0,5 0,4/0.3 1/1
R3 0,4/0,2 0,4/0,2 0,3/0,5 0,4/0,3 1/1

Klorofyll a, µg/l, mv 2000–2002, ytvatten.
        status

jämförvärden halt, sommar avvikelse,
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 2003 mv dagens BG nya BG

 1,1 2 2 4,5 2,6 1 2,7 3 2
7 4,5 2,5 1,4 2,8 3 2

12 4,5 1,8 1,1 2,5 3 2
R1 1,3 2,7 2,8 2,3 3 2
R2 0,5 2,2 1,5 1,4 2 1
R3 0,6 1,3 1,5 1,1 2 1

Syremättnad, %, mv 2000–2002, bottenvatten.

halt, sommar tillstånd, status,
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 2003 mv dagens BG nya BG

 >6 ml/l >50% 2 96 97 98 97 1 1
7 95 87 90 91 1 1

12 91 85 81 86 1 1
R1 94 93 94 94 1 1
R2 97 88 95 93 1 1
R3 94 82 95 90 1 1

Kommentarer
Halterna av totalfosfor och totalkväve var generellt sett högst på våren. I augusti och
oktober–november var halterna lägre och låg på jämförbara nivåer. Närsalterna täcks inte
av kontrollen i Karlsborg, men de mäts i Rånefjärden. Vid bedömningen av Rånefjärden
som referensområde görs jämförelser för närsalter mot dagens bedömningsgrunder.

De nya bedömningsgrunderna innebär en skärpning i förhållande till dagens bedömnings-
grunder för Bottenviken. Detta medför t ex, att referensområdet Rånefjärden får otillräcklig
status, t o m otillfredsställande enligt vissa mått, när de reviderade bedömningsgrunderna
tillämpas. För totalkväve och totalfosfor hamnar Rånefjärden i många fall i statusklaserna
4 och 5. Att Rånefjärden får en sämre status än Karlsborg kan förmodligen bero på skillnader
mellan älvarna. Kalixälven är en fjällälv, medan Råneälven är en typisk skogsälv. Ingen av
dem torde dock vara nämnvärt påverkad av jordbruk eller annan närsaltsbelastning. Status-
bedömningen blir alltså tveksam med de reviderade bedömningsgrunderna.

Bedömningen kan påverkas av tiden för provtagning. Vintervärden skall enligt bedömnings-
grunderna inhämtas november–februari, men proven har tagits före och efter denna tidsperiod.
Sannolikt har isproblem påverkat provtagningstiderna. Det kan också vara möjligt, att
referensvärdena för totalfosfor och totalkväve inte är representativa för flodmynningsområden.
Metodiken för framtagande av referensvärden uppges kunna ge orealistiska bedömningar för de
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yttre kustvattnen. Liknande förhållande kan gälla även för Bottenvikens inre kustvatten, då
påverkade områden torde vara fåtaliga även här.

När närsaltshalterna i Rånefjärden tolkades mot dagens bedömningsgrunder blir bedömningen i
flertalet fall mycket låg till låg halt. Detta bör anses vara ett realistiskt utfall med tanke på
den låga påverkan.

Bedömningsgrunderna för klorofyll har reviderats något mot högre jämförvärde. Status-
klassningen blir också mer realistisk. Vi har alltså god till hög status relativt klorofyll i såväl
Karlsborgsrecipienten som Rånefjärden, trots att båda områdena klassas som otillräcklig
status för totalmängder av kväve och fosfor. Syremättnaden i bottenvatten är genomgående hög.

Bottenfauna
Med ledning av BSI-index för bottenfauna (Blomqvist m fl 2004) klassificeras miljötillstån-
det i fem tillståndsklasser: "hög", "god", "måttlig", "otillfredsställande" och "dålig" baserat
på resultat av provtagningar åren 2002–2004 i Repskärsfjärden. Här undersöks årligen tre
provytor med vardera ett tiotal bottenhugg (Ekmanhuggare), där provytornas lägen framgår
av figur 1. I tillägg utförs vart femte år (2004) provtagning med tre bottenhugg vid ytterligare
15 stationer.

Repskärsfjärden är grund och vattendjupet understiger 20 meter. Vid provyta PY1 uppgår
djupet till endast ca 4 m, vid PY2 till ca 6 m och vid PY3 till ca 12 m. Vid fjärden mynnar
Kalixälven som har en medelvattenföring på ca 290 m3/s. Flödet kan variera kraftigt från
några tiotals m3/s under vintern till över 1000 m3/s vid snösmältning och under perioder med
kraftig nederbörd.

En beräkning av BSI-index på data från provytorna visar att miljötillståndet vid provyta Bf 1
har varierat betydligt mer än de vid Bf 2 och Bf 3 (figur 10). Enligt klassificeringen kan
miljötillståndet vid Bf 1 betecknas som "måttligt" åren 2002 och 2004 (BSI>4) men som "högt"
år 2003 (BSI>10). Vid Bf 2 och Bf 3 var miljötillståndet "otillfredsställande" alla tre åren
(1<BSI<4).

Beräkningar har även utförts på data från den utökade provtagningen år 2004. Resultaten
visade bl a att miljötillståndet vid de flesta stationer var "otillfredsställande" till "måttligt",
men att ett par stationer hade "gott", och en station hade "högt", miljötillstånd.

tillstånd stationer år 2004

dålig –
otillfredsställande Bf 2, Bf 3, 2, 4, 11, 18, 30
måttlig Bf 1, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 21
god 7, 10
hög 12

Resultaten av beräkningarna och klassificeringen tycks överensstämma väl med tidigare
bedömningar. Miljöförhållandena i Repskärsfjärden bestäms till övervägande del av tillrinningen
via Kalixälven, som exempelvis bidrar med över 95% av den totala tillförseln av COD. De
tillsynes mycket bättre miljöförhållandena vid provyta Bf 1 år 2003, jämfört med 2002 och
2004, kan förklaras av att vattenföringen i älven var extremt låg år 2003.

Tidigare har andra liknande bedömningsgrunder för miljökvalitet använts för att karakterisera
miljötillståndet längs våra kuster, exempelvis enligt anvisningar från Naturvårdsverket
(1999). Vid denna klassning används ett annat index, AAB (Artantal, Abundans, Biomassa)
och miljötillståndet benämns enligt fyra klasser: opåverkat/obetydligt påverkat, något
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påverkat, tydligt påverkat och kraftigt påverkat/utslaget. Vid undersökningarna i Repskärs-
fjärden utförs dock inte någon registrering av biomassa varför inga jämförelser kan göras
med de tidigare bedömningsgrunderna.

Vissa jämförelser har här utförts mellan BSI-index och liknande index som används i
sötvatten. Emellertid visar dessa jämförelser inte på några goda överensstämmelser med
exempelvis BQI-index eller O/C-index, men ett visst samband kan noteras med diversitets-
index (figur 11).

Kommentar
En svårighet med att utforma ett biologiskt index som skall täcka hela den svenska kusten
är de varierande förhållandena när det gäller exempelvis salthalt. På västkusten finns
enbart marina organismer, medan det i Kalixområdet nästan enbart förekommer sötvatten-
organismer. Det här redovisade BSI-indexet tycks dock hantera detta ganska väl. Miljökraven
för en rad brack- och sötvattenorganismer är kända och ingår i referensdata. Det finns
vissa mindre förbättringar man kan önska sig. Exempelvis bedöms, som ovan nämnts,
samtliga fåborstmaskar som "mycket föroreningståliga" medan det i verkligheten finns
vissa arter av denna grupp som är "mycket föroreningskänsliga". Detta beror på att dessa
djur, vid recipientundersökningar, sällan bestäms taxonomiskt längre än till grupp. Detsamma
gäller dagsländelarver. Vidare förekommer i exempelvis Repskärsfjärden även nattslände-
larver och fyrtaggad reliktmärla men dessa finns ej i referensdata. Det finns dock möjligheter
att kontinuerligt uppdatera referensdatabasen, varför BSI-index mycket väl bör kunna
användas vid bedömningar av miljötillstånd i i detta område i framtiden.

Figur 11. Jämförelse av BSI-index och
diversitetsindex (Shannon-Wiener) på data
från bottenfaunaundersökningar i Repskärs-
fjärden åren 2002 till 2004.
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Figur 10. Resultat av beräkning av BSI-index
för tre provytor i recipienten till Billerud
Karlsborg åren 2002–2004.
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Emellertid kan det vara riskabelt att förlita sig på index och bedömningsgrunder för att
bedöma miljökvalitet utan samtidiga expertbedömningar. Olika miljötillstånd klassificeras
enkelt men de bakomliggande orsakerna framgår sällan eller inte. Exempelvis kan miljötill-
ståndet i Repskärsfjärden, på grundval av BSI-index, klassificeras som "otillfredsställande"
på stora bottenytor. Detta kan misstolkas vara orsakat av utsläppen från Billerud Karlsborg,
när det i själva verket är naturliga ogynnsamma förhållanden i mynningsområdet till
Kalixälven. Samma "otillfredsställande" förhållanden har sannolikt alltid rått och kommer
alltid att råda i framtiden.

Ljusnefjärden (Vallviks Bruk)
Närsalter
Typområde 16, södra Bottenhavet, inre kustvatten (referensvärden för Ptot och Ntot från
vinter/sommar, för övriga variabler gäller vintervärden). Vattenomsättningsklass I. Lokalernas
läge ges i figur 2. Data från Ljusnan–Voxnans Vattenvårdsförbund.

Ptot, µmol/l, mv 2000–2002.
status

halt, vinter/sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG BG

 0,52/0,25 0,32/0,29 K 382 0,6/0,4 0,5/0,3 0,8/0,3 0,63/0,33 2/2 3/2
K 387 0,5/0,7 0,5/0,2 0,3/0,3 0,43/0,4 1/1 2/2
K 384 0,6/0,4 0,4/0,2 0,4/0,3 0,47/0,3 1/2 2/2
  (ref)

Ntot, µmol/l, mv 2000–2002.
status

halt, vinter/sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG BG

 16/16 15/11 K 382 19/19 23/19 14/12 18/17 2/2 2/2
K 387 17/20 17/14 16/12 17/15 2/1 2/2
K384 18/17 21/26 14/12 18/18 2/2 2/2
  (ref)

PO4, µmol/l, mv 2000–2002.
status

jämförvärde halt, vinter tillstånd nya
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG BG

 0,27 0,16 K 382 0,4 04 0,2 0,3 1 3
K 387 0,4 0,4 0,2 0,3 1 3
K384 0,4 0,3 0,2 0,3 1 3
 (ref)

NO3 + NO2, µmol/l, mv 2000–2002.
status

jämförvärde halt, vinter tillstånd nya
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG BG

 5,7 4,0 K 382 4,7 5,3 5,5 5,2 1 2
K 387 5 5 6,1 5,4 1 3
K384 5,2 5,4 4,7 5,1 1 2
 (ref)

Klorofyll a, µg/l, mv 2000–2002.
status

jämförvärde halt, sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG BG

 1,4 1,5 K 382 3,6 2,8 1,7 2,7 2 2
K 387 2,9 3 2,2 2,7 2 2
K384 3 1,9 1,3 2,1 2 2
 (ref)
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Syremättnad, %, mv 2000–2002.
status

halt, sommar tillstånd status
dagens BG nya BG stn 2000 2001 2002 mv dagens BG nya BG

 >6 ml/l >50 K 382 87 84 77 83 1 1
K 387 90 84 89 88 1 1
K384 92 81 81 85 1 1
 (ref)

Siktdjup, m, mv 2000–2002. Salthalt, ‰, mv 2000–2002.

siktdjup, sommar ‰, vinter/sommar
stn 2000 2001 2002 mv 2000 2001 2002 mv

K 382 4,9 6,7 7,4 6,3 4,7/2,4 4,2/1,8 2,9/1,4 3,9/1,9
K 387 5,2 6,9 7,2 6,4 4,7/2,4 4,7/1,5 2/1,5 3,8/1,8
K384 (ref) 5 6,9 7 6,3 4,7/3,1 4,5/2,6 4,7/2,2 4,6/2,6

Kommentarer
I likhet med Karlsborg ger de nya bedömningsgrunderna sämre status än dagens. Statusen är
dock i flertalet fall god, men det finns exempel på måttlig status även för referenslokalen.
Skillnaderna mot referenslokalen är generellt små, och statusbedömningen kan bedömas
vara realistisk. De något förhöjda fosfathalterna under vintern torde inte kunna tillskrivas
utsläppen från bruket, då halterna är lika höga på referenslokalen. Salthalten varierar mellan
år och mellan årstider, vilket indikerar tydlig älvpåverkan även om detta inte orsakat lägre
siktdjup nära bruket. Avvikelserna i halter av närsalter och totalmängder av kväve och fosfor
mellan recipienten och referenslokalen är också mycket små.

Bedömningsgrunderna för klorofyll har endast reviderats marginellt. Bedömningen är att
recipientens status för denna variabel är god, vilket bör förväntas i ett öppet kustområde.
Resultatet stämmer väl överens med statusbedömningen för närsalter och totalmängder av
kväve och fosfor.

Makrovegetation
Djuputbredning för indikatorarter, Typområde 16. Referensvärden saknas för detta typområde.
Jämförelser görs därför med Typområde 17 (1) och 18 (2). Profil 1: Ljusnenäset, Profil 2:
Ljusnestenar, Profil 3: Abrahamsharen. Lokalernas lägen ges i figur 2). Status 1: dålig,
Status 5: hög. Data från ALcontrol (2003).

hög profil 1 profil 2 profil 3
status mått status mått status mått status

art 1/2  1/2  1/2  1/2

20012001200120012001
salthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ yta 5,2 5,1 5,2
Furcellaria lumbricalis >10/>6 – – –
Sphacelaria arctica >12/>10 – – –
Fucus vesiculosis >8/>6 – – 4 3/4
Chladophora spp. >12/>7 8,8 4/5 9 4/5 8 4/5
totaltotaltotaltotaltotal
EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref) kan ej bedömas

20022002200220022002
salthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ ytasalthalt ‰ yta 0,9 0,95 0,95
Furcellaria lumbricalis >10/>6 – 1/1 – 1/1 – 1/1
Sphacelaria arctica >12/>10 >9,1 4/5 11,2 4/5 10,1 4/5
Fucus vesiculosis >8/>6 – 1/1 – 1/1 4,7 3/4
Cladophora spp. >12/>7 >5,4 3/4 3,2 3/3 1,2 2/2
totaltotaltotaltotaltotal 20/2020/2020/2020/2020/20 9/119/119/119/119/11 9/109/109/109/109/10 10/1210/1210/1210/1210/12
EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref) 0,45/0,550,45/0,550,45/0,550,45/0,550,45/0,55 0,45/0,50,45/0,50,45/0,50,45/0,50,45/0,5 0,5/0,60,5/0,60,5/0,60,5/0,60,5/0,6
total exkl. brunalgertotal exkl. brunalgertotal exkl. brunalgertotal exkl. brunalgertotal exkl. brunalger 10/1010/1010/1010/1010/10 7/97/97/97/97/9 7/87/87/87/87/8 6/76/76/76/76/7
EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref)EQR (obs/ref) 0,7/0,90,7/0,90,7/0,90,7/0,90,7/0,9 0,7/0,80,7/0,80,7/0,80,7/0,80,7/0,8 0,6/0,70,6/0,70,6/0,70,6/0,70,6/0,7

medelvärde EQR utan brunalger: 0,67/0,80 = god/god status
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Kommentarer
De nya bedömningsgrunderna för hårdbottnar kan inte tillämpas beroende på avsaknad av
referensvärden för vattentypen. Bedömningsgrunderna för mjuka bottnar kan inte heller
användas. Salthalten i området är låg vilket också begränsar möjligheten att tillämpa
bedömningsgrunder. Brunalger kan inte förväntas förekomma i recipienten i så låga salthalter
som uppmättes vid inventeringen. Att området är starkt påverkat av Ljusnan bidrar förmodligen
också till att artsammansättningen avviker från mer typiska kustområden varifrån data
hämtats för fastställande av bedömningsgrunderna. Antalet arter 2001 var för litet för
statusbedömning. Här görs dock ett försök att tillämpa bedömningsgrunder för angränsande
vattentyper (17 och 18) på data från 2002. Resultatet av denna bedömning blir god status.

Salthalten avvek kraftigt mellan de två studerade åren beroende på varierande vattenflöde i
Ljusnan. Detta har med säkerhet påverkat resultaten och sannolikt bidragit till att vissa arter
var ovanliga 2001. Sphacelaria arctica och Furcellaria lumbricalis noterades endast sporadiskt
2001. Andra arter, som inte utgör grund för statusklasssning, men som var vanliga i under-
sökningen var Fontinalis antipyretica, en vattenmossa som indikerar utsötade förhållanden
och som främst noterades vid Ljusnenäset, samt rödalgen Ceramium tenuicorne som
förekommer allmänt efter Bottenhavskusten. I artgruppen Cladophora spp. ingår sannolikt
grönslick, som ej skall beaktas vid statusbedömningen.

Två av de tre stationerna har tillräckligt maxdjup för skattning av nedre utbredningsgräns,
medan den tredje har för lågt maxdjup och dessutom inga data mellan 5,7 och 9,1 m.

Undersökningen visar, hur svårt det kommer att bli att kunna tillämpa bedömningsgrunder
för makrovegetation i älvpåverkade områden, även efter sådana exponerade kuststräckor som
utanför Vallvik med gott om hårda bottnar som kan vara bra substrat för de fastsittande
växterna.

Kalmarsund (Mönsterås Bruk)
Närsalter
Typområde 8. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten (referensvärden vinter/sommar).
Omsättningsklass I. Data från 2003. December och augusti. Data från den samordnade
kustvattenkontrollen i Kalmar län.

Ptot, µmol/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, vinter/sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 0,35/0,2 0,71/0,53 MB1VMS 0,8/0,5 0,7/0,8 0,9/1,2 0,79/0,83 3/4 2/3
MB24V 0,8/0,5 0,7/0,5 1,0/0,7 0,81/0,57 3/3 2/2

MB210VMS 0,8/0,5 0,7/0,5 1,1/0,8 0,9/0,6 3/3 3/2
RefV2 1,0/0,7 0,8/0,7 1,0/0,7 1,0/0,7 4/3 3/2

RefM1V1 1,0/0,5 1,0/0,6 0,8/0,5 0,92/0,52 4/3 3/1

Ntot, µmol/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, vinter/sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 12/12 20/16 MB1VMS 32/20 28/26 26/39 29/28 3/4 4/4
MB24V 31/19 26/21 26/37 28/26 3/4 4/4

MB210VMS 29/19 27/22 26/31 27/24 3/3 4/3
RefV2 34/31 30/23 29/26 31/27 3/4 4/4

RefM1V1 25/24 24/22 21/22 23/23 3/3 3/3
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PO4, µmol/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, vinter tillstånd, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 0,20 0,34 MB1VMS 0,6 0,4 0,6 0,55 3 2
MB24V 0,6 0,5 0,7 0,58 3 3

MB210VMS 0,6 0,5 0,7 0,58 3 3
RefV2 0,8 0,5 0,6 0,64 3 3

RefM1V1 0,7 0,7 0,6 0,64 3 3

NH4, µmol/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, vinter tillstånd, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 0,1 0,27 MB1VMS 0,9 0,4 2,1 1,12 3 3
MB24V 0,6 0,3 1,1 0,64 2 2

MB210VMS 0,4 0,3 1,5 0,72 3 3
RefV2 0,6 0,4 2,1 1,01 3 3

RefM1V1 0,1 0,1 0,1 0,09 1 1

NO3 + NO2, µmol/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, vinter tillstånd, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

2,0 5 MB1VMS 10 7 3 6,7 2 2
MB24V 9 6 3 6,2 2 2

MB210VMS 9 7 3 6,3 2 2
RefV2 12 10 2 8,1 3 2

RefM1V1 6 5 2 4,2 1 1

Klorofyll a, µg/l, mv 2001–2003.
status

jämförvärden halt, sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 1 2 MB1VMS 1 9 3 4,5 5 3
MB24V 1 2 2 1,5 2 1

MB210VMS 1 2 3 1,9 2 1
RefV2 3 4 4 3,9 5 2

RefM1V1 4 1 2 2,2 3 2

Syremättnad %, mv 2001–2003.
status

jämförvärden mättnadsgrad, sommar tillstånd
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG nya BG

 >6 ml/l >50 MB1VMS 87 84 84 85 1 1
MB24V 80 95 92 89 1 1

MB210VMS 75 90 79 81 1 1
RefV2 82 66 55 68 1 1

RefM1V1 87 93 62 81 1 1

Siktdjup, m, mv 2001–2003.
status

jämförvärden djup, sommar avvikelse, nya
dagens BG nya BG stn 2001 2002 2003 mv dagens BG BG

 10 9,5 MB1VMS 8,1 4,2 3,2 5,2 4 3
MB24V 8,7 – 4,5 6,6 3 2

MB210VMS 11,1 5 4,5 6,9 3 2
RefV2 7 7 7 7 3 2

RefM1V1 5 6 6,5 5,8 3 3

'
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Salthalt, ‰, mv 2000–2002.
S, ‰, vinter/sommar

stn 2001 2002 2003

MB1VMS 6,3/6,5 6,2/6,5 6,2/6,1
MB24V 6,2/6,5 6,4/6,7 6,5/6,3
MB210VMS 6,3/6,6 6,3/6,7 6,6/6,4
RefV2 6,6/6,7 6,4/6,8 6,4/6,5
RefM1V1 6,7/7,0 6,7/6,8 6,6/6,8

Kommentarer
De reviderade bedömningsgrunderna ger en något "mildare" statusbedömning än dagens. I
flera fall leder bedömningen till otillräcklig status för såväl totalhalter av näringsämnen
(särskilt kväve) som närsalter. Trots detta är siktdjupet relativt stort, och klorofyllhalterna
är med ett undantag mycket låga. Avvikelserna mellan recipienten och referenslokalerna är
också genomgående små utan tydliga tecken till kraftigare påverkan i recipienten. De lägsta
klorofyllhalterna uppmättes t ex på recipientlokaler.

Halterna av totalfosfor och totalkväve har varit förhållandevis stabila de analyserade åren.
Variationerna var större för vissa av närsalterna.

De reviderade bedömningsgrunderna kan anses ge en mer realistisk statusbedömning än
dagens. Avsaknaden av förhöjda klorofyllhalter trots god närsaltstillgång kan ha sin grund
i de speciella förhållanden som råder i Kalmarsund, med stora ytor grunda och belysta
bottnar där den fastsittande vegetationen kan utvecklas och konsumera närsalter.

De små skillnader som förelåg mellan recipienten och referenslokalerna antyder, att recipientens
status mest påverkas av utanförliggande hav.

Makrovegetation
Djuputbredning för indikatorarter, Typområde 8. Referenslokal (REFH3) vid Kälmö, Misterhult.
Status 1: dålig, Status 5: hög.

djup, REFH3 2004 REFH3 2003 REFH3 2001
art hög status värde status värde status värde status

Furcellaria lumbricalis >10 >12,1 5 >11,2 5 >11,8 5
Fucus vesiculosis >8 3,2 3 4,9 4 5,8 4
Phyllophora
   pseudoceranoides >6 2,8 2 4,9 4 5,8 4
Rhodomela confervoides >6 11,4 5 >11,2 5 >11,8 5
total 20 15 18 18
EQR (obs/ref) 0,75 0,9 0,9

djup MB9HI 2004 MB9HI 2003 MB9HI 2002
art hög status värde status värde status värde status

Furcellaria lumbricalis >10 2,6 2 2,4 2 1,3 2
Fucus vesiculosis >8 0,5 2 0,4 2 0,5 2
Phyllophora
   pseudoceranoides >6 – 1 – 1 – 1
Rhodomela confervoides >6 – 1 – 1 – 1
total 20 6 6 6
EQR (obs/ref) 0,3 0,3 0,3

djup, MB5HI 2004 MB5HI 2003 MB5HI 2002
art hög status värde status värde status värde status

Furcellaria lumbricalis >10 >8,9 4 >8,5 4 >8,6 4
Fucus vesiculosis >8 3,2 3 3,8 3 2,5 3
Phyllophora
   pseudoceranoides >6 – 1 – 1 – 1
Rhodomela confervoides >6 – 1 – 1 – 1
total 20 9 9 9
EQR (obs/ref) 0,45 0,45 0,45
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djup, MB3HI 2004 MB3HI 2003 MB3HI 2002
art hög status värde status värde status värde status

Furcellaria lumbricalis >10 >9,3 4 >8,3 4 >8,3 4
Fucus vesiculosis >8 3,3 3 2,9 3 3,3 3
Phyllophora
   pseudoceranoides >6 – 1 – 1 – 1
Rhodomela confervoides >6 – 1 – 1 – 1
total 20 9 9 9
EQR (obs/ref) 0,45 0,45 0,45

statusbedömning:
MB3HI 0,45 = måttlig status
MB5HI 0,45 = måttlig status
MB9HI 0,30 = otillfredsställande status
REFH3 0,85 = hög status - referensförhållanden

Kommentarer:
I bedömningsgrunderna ingår Sphacelaria arctica för det aktuella typområdet. Då denna art
saknas på de besökta stationerna, även referensstationen, utgår den vid statusbedömningen.

Beroende på att transekterna inte alltid varid djupa nog, underskattas status beroende på
framför allt att nedre djupgräns för Furcellaria lumbricalis och Rhodomela confervoides inte
alltid kan fastställas.

Status för referenslokalen bedöms hög. För recipientlokalerna är statusen lägre; måttlig till
otillfredsställande. Resultaten kan belastas av en tidigare utslagning av brunalger beroende
på kloratutsläpp. Någon fullständig återhämtning har ännu ej skett efter denna påverkan.

Bottensubstraten påverkar utfallet vid statusbedömningen. Referenslokalen har en tydlig
hårdbottenprägel som avviker från övriga transekter. Lokalen når dessutom ner till större
djup. Lokal MB3HI består av blandade substrat, i den nedre delen gyttja. Blandade substrat
dominerar även på MB5HI, MB8HI och MB9HI. På dessa lokaler är dock hårda substrat
vanligare än på MB3HI. Statusbedömningen bör alltså baseras på resultaten från dessa
transekter medan MB3HI inte har förhållanden som passar de arter som skall ingå vid
beräkningen av den ekologiska kvalitetskvoten. Analysen visar också, att referenslokalen
inte är representativ för Mönsteråsområdet. Bl a ligger den mer exponerat än lokalerna inne
i Kalmarsund. Det är inte närmare beskrivet vilka lokaler som utgjort bas för bestämning av
referensvärden för Typområde 8, men sannolikt är lokaler lika REFH3 med exponerade
hårdbottnar där transekterna når ner till större djup överrepresenterade. Detta leder då till,
att referensvärdena för lokaler inne i Kalmarsunds skärgårdar blir orimligt höga. Med tanke
på den allmänna övergödningssituationen i denna del av Östersjön bör man dock förvänta
att status är otillräcklig även utanför industrirecipienter i Kalmarsund.

Kattfjorden (Skoghalls Bruk)
Kattfjorden, Centralslätten, typkod S3231.

Att tillämpa den i de reviderade bedömningsgrunderna för eutrofierande ämnen (Wilander
2004) föreslagna formeln för beräkning av jämförvärde kan inte göras, då det saknas data
för absorbans, Ca, Mg, Si och klorid i recipientkontrollen. Statusbedömning avseende
eutrofierande ämnen görs därför inte.

En statusbedömning avseende mjukbottenfauna görs. Recipientkontrollen i Kattfjärden
omfattar endast profundalfauna. Klassning av tillstånd och avvikelse från jämförvärdet kan
därför än så länge enbart göras enligt dagens bedömningsgrunder, då de nya bedömnings-
grunderna inte reviderats i de delar som avser bottenfauna i profundalen. Trots att alltså
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ingen prövning kan göras mot reviderade bedömningsgrunder, klassas tillstånd och avvikelse
då vi här har en av landets bästa långstidsserier på bottenfauna i sjöar. Enligt SLU förvän-
tas den fortsatta revisionen inte innebära några större förändringar.

För analysen av dagens status har vi valt profundaldata som tagits på fyra lokaler i Katt-
fjorden under perioden 2001–2003. För att även belysa hur status förändrats över tid
används data från perioden 1989–1998 för dessa lokaler. För beräkning av avvikelse i
profundalen med avseende på bottenfauna finns inga typspecifika referensvärden, utan
samma värden gäller för sjöar i hela landet.

Dagens bedömningsgrunder för profundalbottenfauna består av två index, BQI (Wiederholm
1980) samt O/C indexet (Wiederholm 1980). I Kattfjorden bedömdes alla fyra lokaler ha ingen
eller liten avvikelse från jämförvärdet (ekologisk klass 1) för alla de tre provtagna åren med
avseende på BQI indexet. Tittar man däremot på avvikelsen med avseende O/C indexet för
samma lokaler, skiljer sig stationen Ka10 (Norra Vänern, mellan Vickholmsskär och Klubbe)
från de övriga genom att visa på en tydlig avvikelse 2001 och en mycket stor avvikelse
2002 och 2002, medan de övriga lokalerna visar på ingen, en liten eller måttlig avvikelse
under 2001 och 2002.

profundalbottenfauna 2001–2003, avvikelse

avvikelse dagens BG
jämför- BQI-värde kvoter ekol. klass
värde nya BG stn 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

 2 – Ka 10 3,2 2,8 3,1 1,6 1,4 1,6 1 1 1
 2 – Ka 34 3,2 3,8 – 1,6 1,9 1 1
 2 – Ka 44 3,7 3,7 – 1,9 1,8 1 1
 2 – Ka 63 3,5 3 – 1,8 1,5 1 1

profundalbottenfauna 2001–2003, avvikelse

avvikelse dagens BG
jämför- BQI-värde kvoter ekol. klass
värde nya BG stn 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

 8,5 – Ka 10 5,2 9,1 8,6 0,6 1,1 1,0 3 5 5
 8,5 – Ka 34 1,3 2,1 0,2 0,2 – 1 1
 8,5 – Ka 44 2,1 2,1 0,2 0,2 – 1 1
 8,5 – Ka 63 2,1 2,5 0,3 0,3 – 1 2

profundalbottenfauna 2001–2003, tillstånd

tillstånd
jämför- BQI-värde dagens BG
värde nya BG stn 2001 2002 2003 2001 2002 2003

 8,5 – Ka 10 5,2 9,1 8,6 2 3 2
 8,5 – Ka 34 1,3 2,1 2 2
 8,5 – Ka 44 2,1 2,1 2 2
 8,5 – Ka 63 2,1 2,5 2 3

profundalbottenfauna 2001–2003, tillstånd

tillstånd
jämför- O/C-värde dagens BG
värde nya BG stn 2001 2002 2003 2001 2002 2003

 8,5 – Ka 10 5,2 9,1 8,6 3 4 3
 8,5 – Ka 34 1,3 2,1 2 2
 8,5 – Ka 44 2,1 2,1 2 2
 8,5 – Ka 63 2,1 2,5 2 2

Vid en tillståndsbedömning enligt nuvarande bedömningsgrunder visar BQI indexet på ett
måttligt högt eller högt värde för alla de provtagna lokalerna, medan O/C indexet visar på ett
liknande mönster där lokalerna Ka34, Ka44 och Ka63 där alla har ett lågt index (klass 2),
medan lokalen Ka10 har ett måttligt lågt eller högt index (klass 3 och 4) under de tre
år som prover tagits.
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Vid en jämförelse av ekologisk klass för lokaler provtagna i Kattfjorden från perioden
1989–2003 visar det sig (figur 12), att med avseende på BQI indexet har tillståndet flertalet
år fall legat inom klass ett och två för stationerna Ka34, Ka44 och Ka63 och vid något
enstaka tillfälle i klass tre. Stationen Ka10 bedömdes däremot ha haft en sämre status/
tillstånd i början på provtagningsserien (1996), men sedan dess förbättrats, eventuellt
genom en återhämtning från tidigare påverkat stadium.

Kommentarer
I vissa av de analyserade fallen saknas indikatortaxa, vilket innebär att BQI-indexvärdet
blir noll. Detta borde indikera mycket dåliga förhållanden (se t ex lokal Ka34 åren 1992
och 1996), men studerar man dessa prover mer noggrant finner man att på denna lokal
1996 fångades både Spirosperma ferox och Stylodrilus heringianus, två arter av Oligochaetae
som är känsliga för organisk belastning. Man fann dock inga Chironomidarter som ger
poäng enligt BQI indexer vid dessa provtagningar.

Laxsjön (Billingsfors Bruk)
Centralslätten, typkod S 3232. Stn 5: Laxsjön väster (recipient), Stn 6: Laxsjön öster (referens).

Klassning av tillstånd och avvikelse avseende totalfosfor kan bara göras mot referensområdet.
Att tillämpa den i bedömningsgrunderna (Wilander 2004) föreslagna formeln för beräkning
av jämförvärde kan inte göras, då det saknas data för absorbans, Ca, Mg, Si och klorid i
recipientkontrollen.

Används data för totalfosfor från 2003 och 2004 för att klassa tillstånd blir resultatet
följande. Medelhalten på stn 5 i maj–oktober är 6,0 µg/l, vilket motsvarar Klass 1 (låga halter)

Figur 12. Tillstånds- och avvikelseklassning för kvalitetsfaktorn profundalfauna på station Ka 10,
Ka 34, Ka 63 och Ka 44 i Kattfjorden 1989–2003.
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enligt dagens bedömningsgrunder. Under augusti är medelhalten 5,0 µg/l, vilket också
motsvarar Klass 1. För referensområdet var halterna i maj–oktober 5,8 µg/l och i oktober
4,0 µg/l, d v s Klass 1 för båda årstiderna. De föreslagna nya bedömningsgrunderna innebär
ingen förändring i klassgränser. Recipienten har alltså även med nya bedömningsgrunder
låga halter. Vid klassning av avvikelse enligt de nya bedömningsgrunderna blir förhållande
mått/jämförvärde (recipient/referens) i medeltal 1,4. Detta motsvarar Klass 1, d v s ingen eller
obetydlig avvikelse.

Rönne å (Klippans Bruk)
Centralslätten typområdeV 334.

Att tillämpa den i bedömningsgrunderna (Wilander 2004) föreslagna formeln för beräkning
av jämförvärde kan inte heller göras i detta fall, då det saknas data för absorbans, Ca, Mg, Si
och klorid i recipientkontrollen. Statusbedömning avseende eutrofierande ämnen görs
därför inte.

8.3. Sammanfattning av fallstudiens resultat, analys av utfallet
När projektet startade utgick vi från att reviderade bedömningsgrunder för samtliga eller
flertalet kvalitetselement skulle finnas tillgängliga för prövning under hösten 2004. Det
visade sig emellertid, att processen försenades avsevärt. Fortfarande saknas förslag till nya
bedömningsgrunder för ett antal kvalitetselement. Detta har inneburit, att vår prövning av
bedömningsgrunder inskränkts till eutrofierande ämnen och klorofyll i kustvatten, bottenfauna
i kustvatten samt makrovegetation i kustvatten. Reviderade bedömningsgrunder för eutrofierande
ämnen i sötvatten finns framtagna, men prövningen kunde inte göras då nödvändiga
stöddata saknas i recipientkontrollen. En revision har också gjorts av bedömningsgrunderna
för bottenfauna i sjöar och vattendrag, men då denna inte omfattar profundalfauna kunde
ingen prövning göras mot data från Skoghalls Bruk. Vi beslöt dock göra en statusbedömning
mot dagens bedömningsgrunder då materialet är omfattande och då man, enligt SLU, inte
förväntar att den återstående revisionen kommer att bli särskilt omfattande. Vår analys av
utfallet av testerna inskränks alltså till kustrecipienterna.

Tillämpningen av de nya bedömningsgrunderna för fysikalisk–kemiska faktorer gav i stort
sett realistiska utfall. I SMHI:s rapport anförs dock, att de nya bedömningsgrunderna kan ge
orealistiska resultat i främst Bottenviken. Vår prövning visade också, att god status inte var
uppnådd ens i referensområdet. Resultaten visade, att bedömningsgrunderna måste tillämpas
med försiktighet i flodmynningsområden och att den skärpning som skett i jämförelse med
dagens bedömningsgrunder för Bottenviken kan ifrågasättas.

Tillämpningen av bedömningsgrunderna för makrovegetation på våra recipientdata gav
mycket varierande utfall. Grunderna för bedömning tycks vara mycket osäkra och bygga på
svaga material. Enligt vår uppfattning är detta ett mycket nedslående resultat. I skogsindustri-
recipienter bör övervakning av effekter av eutrofierande ämnen riktas mot bottenvegetationen,
då denna svarar tydligt på "dagens" situation utan att påverkas särskilt mycket av historisk
belastning (SSVL 1997). Detta är viktigt då eventuella åtgärder måste baseras på kopplingar
mellan observerade effekter och den aktuella produktionen. Ett fortsatt arbete för att ta
fram väl underbyggda bedömningsgrunder för makrovegetation är alltså mycket angeläget.
Det är också viktigt, att bedömningsgrunder tas fram för andra miljöer än de hårda bottnarna
i områden med hög salthalt. Detta gäller särskilt för flodmynningsområdena, då påverkan
ofta är tydligare här än i andra kustmiljöer.

Prövning av de reviderade bedömningsgrunderna för kustbottenfauna gav relativt positivt
utfall. Bedömningarna gav realistiska resultat även i en utsötad flodmynning där limniska
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arter är ett betydelsefullt inslag i faunan. Man bör dock generellt beakta, att bottenfaunan i
flodmynningsområden kan vara naturligt art- och individfattig vilket kan indikera otillräcklig
status när bedömningsgrunerna tillämpas.

När vi prövade dagens bedömningsgrunder mot bottenfaunadata från Kattfjorden upp-
märksammades ett problem som orsakades av att man i vissa av de analyserade fallen inte
funnit några indikatortaxa, vilket innebär att BQI-indexvärdet blir noll. Här finns en potential
för utveckling vid revidering av bedömningsgrunderna med avseende på bottenfauna i
profundalen. Det finns både ett finskt system och ett svenskt förslag, där föroreningskänslig-
heten hos Oligochaeter har bedömts och indikatorvärden tagits fram.

Tyvärr kunde ingen prövning av de nya bedömningsgrunderna för eutrofierande ämnen i sjöar
och vattendrag göras beroende på avsaknaden av vissa mätningar i recipientkontrollen.
Problemet diskuteras vidare nedan under 10.5.

9. Expertbedömningar
Skogsindustrins och Naturvårdsverkets gemensamma expertgrupp identifierade två huvudtyper
av påverkan i skogsindustrirecipienter: påverkan av eutrofierande ämnen och påverkan av
ämnen som orsakar toxicitet eller hormonell störning. Effekter av eutrofierande ämnen kan
ges en adekvat behandling i statusbedömningen enligt ytvattendirektivet. Problemet är däremot
stort för de substanser som ger toxiska eller hormonella effekter. Trots en omfattande
forskning i främst Kanada är dessa substansers kemiska identitet fortfarande i huvudsak
okänd varför de inte kan tas med på EU:s lista över prioriterade förorenande ämnen. Då
statusbedömning för industrirecipienter rimligen inte kan göras utan att toxiska eller
hormonellt aktiva ämnen beaktas, och då möjligheterna att analysera aktiva substanser
eller indikera deras förekomst med toxtester oftast är mycket små, torde det finnas ett
avsevärt behov av expertbedömningar.

När det gäller studier av toxiska/hormonella effekter har det historiskt utvecklats två
skolor; en som inriktats mot standardiserade tester i laboratoriet och en som tagit fram
system för att studera frilevande organismer i recipienterna. Expertgruppens analys visade,
att traditionella korttidstoxtester har låg relevans för recipientsituationen, men att långtids-
försök med i första hand fisk kan bidra till riskvärderingen. Det slutliga svaret måste man
dock söka i recipienterna. Studier av fortplantning och hälsotillstånd hos stationär fisk
rekommenderades i första hand. För att kunna värdera om observerade avvikelser verkligen
skall ses som relevanta effekter utarbetades en tolkningsnyckel, vilken preciserar gränserna
för icke acceptabel påverkan. Denna tolkningsnyckel skulle mycket väl kunna utvecklas vidare
för att bli en grund för att fastställa status relativt påverkan av toxiska eller hormonellt aktiva
ämnen. Det finns dock en brist på referensdata som kan vara besvärande. Årlig övervakning
av hälsotillstånd och fortplantning hos fisk i referensområden ingår i det nationella marina
övervakningsprogrammet, medan motsvarande kontroll saknas i de limniska programmen.

Flodmynningar skapar speciella problem vid statusbedömning i kustvatten, främst beroende
på att referensdata sällan inhämtats från sådana miljöer. Det är därför viktigt, att status-
klassning även baseras på expertbedömningar.
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10. Analys av rekommenderat tillvägagångssätt vid
statusbedömning tillämpat på skogsindustrirecipienter
10.1. Kan vi definiera påverkan?
Analysen av påverkan är förhållandevis enkel vid skogsindustrin. Utsläppskontrollen är
omfattande och täcker de variabler som bäst beskriver påverkan av eutrofierande ämnen.
Genom återkommande kemisk karaktärisering har man också god kunskap om andra
ämnen som inte ingår i den reguljära kontrollen. Uppföljande mätningar i recipienten görs
genomgående av vattenkvalitet inklusive klorofyll som stöd för påverkansbedömningen. Ett
problem, som ovan tas upp vid flera tillfällen, är att man saknar effektiva verktyg för att
bedöma påverkan av toxiska/hormonellt aktiva ämnen.

10.2. Duger typindelningen?
Recipienterna har kunnat hänföras till vattentyp utan några nämnvärda problem. Det bör
dock betonas, att antalet fall är litet i jämförelse med det totala antalet anläggningar i
landet. Det finns t ex fabriker, som ligger i nedre delen av älvar, där det finns en risk att
recipienten skär över gränsen mellan två vattentyper. Sådana anläggningar ingick inte i vårt
projekt. I dessa fall kan man förutse avsevärda svårigheter när det gäller statusbedömningar.
Hur skall man t ex kunna fastställa referensvärden?

10.3. Kan man karaktärisera recipienterna som vattenförekomster?
Recipienter torde tillhöra de minsta enheter som kommer att avgränsas som vattenförekomster.
I projektet avgränsades recipienterna som vattenförekomster enligt rekommenderade principer.
Utfallet kan generellt sett bedömas som realistiskt, trots att den som genomförde avgränsningen
inte hade någon detaljerad kännedom om avloppsvattnets spridning. Det torde alltså i
flertalet fall vara fullt möjligt att avgränsa recipienter som vattenförekomster med användande
av kriterier som t ex topografiska förhållanden. För en mer förfinad gränsdragning kommer
dock i många fall att behövas ytterligare stöd i form av data från recipientkontroll.

Det finns några problem, som bör kommenteras även om de inte behandlats i projektet. I
öppna kustområden och i stora sjöar kan det vara svårt att dra gränser utåt baserat på t ex
kustmorfologi, då det i regel saknas trösklar eller andra naturliga avgränsningar. Här torde
man behöva kunskap om avloppsvattnets spridning, t ex genom spårämnesmätningar och
modellering, för att kunna bedöma i vilken mån övervakningslokaler exponerats för utsläppet.
En annan viktig fråga är hanteringen av koncentrationsgradienter. I begreppet vattenförekomst
förutsätter man, att det avgränsade vattenområdet är någorlunda homogent med avseende
på påverkan. Detta tillstånd råder sällan i recipienter. Följden av detta blir, att status-
bedömningen försvåras. Om den innersta lokalen i ett recipientkontrollprogram inte klarar
målet "god ekologisk status" medan övriga ligger över denna gräns, skall då hela vattenföre-
komsten anses ha otillräcklig status? Det omvända fallet är också tänkbart, d v s att en
vattenförekomst klassas som "god status" beroende på att det saknas övervakningslokaler i
det område som påverkas mest av avloppsvattnet.

10.4. Duger de nya bedömningsgrunderna?
Förslag till reviderade bedömningsgrunder för kustvatten finns framtagna för flertalet
kvalitetsfaktorer, medan revisionen varit förhållandevis måttlig för bedömningsgrunderna
för sjöar och vattendrag. Den huvudsakliga orsaken till detta torde vara, att man sedan
länge byggt upp och arbetat med ett system av referensvatten i sjöar och vattendrag med
målsättningen att utveckla bedömningsgrunder för miljökvalitet baserat på representativa
referensdata. Dagens bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag bygger alltså på ett
täckande system och en strategi som skiljer sig från den som tillämpas i kustvattnen.
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Behovet av revisioner är jämförelsevis litet och inskränker sig till förhållandevis små
justeringar i förhållande till dagens bedömningsgrunder. Situationen är annorlunda i
kustvattnen, där den geografiska täckningen varit svag och övervakningen inte alltid skett
med enhetlig metodik och med gemensam målsättning.

Vid den stora översyn som gjordes 1992 av den marina miljöövervakningen handlade
diskussionen om kustprogrammet i stor utsträckning om vilken vikt man skulle lägga vid
att programmet skulle kunna ge referensdata och om var övervakningslokalerna skulle
läggas. En grupp förordade, att man skulle identifiera ett antal representativa områden som
klarar högt ställda kriterier för t ex graden av lokal påverkan. Dessa områden skulle vara
kärnan i ett referenssystem. Hit skulle man lokalisera den nationella kustövervakningen.
Systemet skulle kompletteras med regionala mätpunkter där man även kunde acceptera en
viss påverkan. Det regionala programmet skulle ge bättre täckning över olika vattentyper
och ge referensdata till lokala påverkansområden, t ex recipienter. Mot detta förslag talade
främst de marina centra, som förordade att övervakningen skulle läggas i deras närhet för
att bl a utgöra ett stöd för forskningen. Man menade, att övervakningsresultaten skulle
vara ett viktigt bidrag till forskningen om t ex sambanden i de marina ekosystemen. Utfallet
blev, att ett fåtal "riktiga" referensområden fastställdes, dit en mindre del av övervakningen
allokerades, medan en större del av resurserna användes för övervakning i de marina
centras närhet. Avsevärda medel måste dessutom avsättas för utsjöprogrammet, delvis
motiverat av internationella åtaganden. Samordningen med den regionala övervakningen
var också svag.

En viss utveckling av programmen, t ex övervakningen av mjukbottenfauna, har sedan dess
skett vilket förbättrat underlaget för fastställande av referensvärden, men skillnaden jämfört
med den limninska övervakningen är fortfarande stor. Man har därför ofta tvingats acceptera
att den geografiska täckningen är svag och att data ibland har tveksamt referensvärde.
Revisionen av bedömningsgrunderna för kust har i flertalet fall utmynnat i konstaterandet,
att det finns stora brister på tillförlitliga och täckande referensdata vilket försvårat arbetet.
Typspecifika jämförvärden har t ex inte kunnat tas fram för alla typområden. Arbetet bör
därför ses som ett första steg mot mer praktiskt användbara bedömningsgrunder. Utfallet
ger också en indikation på vilka insatser som kan komma att krävas innan man har prövade
och robusta bedömningsgrunder för alla kvalitetsfaktorer och för alla typområden.

En annan slutsats, som kan dras efter vår prövning, är att det tycks ha varit brister i sam-
ordningen när man utformat nya bedömningsgrunder för kustvatten respektive inlandsvatten.
Det finns olikheter i tillvägagångssätt som förefaller vara svårmotiverade och som kan leda
till att statusbedömningen påverkas av recipientens läge. En kustförlagd massafabrik kan
komma att bedömas på andra grunder än en som är förlagd till inlandet.

En fråga som har stor betydelse för den kustförlagda skogsindustrin är bristen på goda
referensvärden för flodmynningsområden. Att fastställa status i dessa recipienter baserat på
bedömningsgrunder blir mycket svårt, vilket t ex visats i en nyligen genomförd samman-
ställning av data från Sundsvallsbukten (Grahn m fl 2005). De inre kustvattnen innehåller
såväl stora flodmynningar som skärgårdar och öppna kuster utan nämnvärd sötvattenpåverkan,
d v s ur biologisk synvinkel mycket varierande miljöer. Underlagen för att ta fram referensvärden
har hämtats huvudsakligen från lokaler utanför flodmynningarna av två skäl: dels anses
flodmynningar i regel vara påverkade, dels har man traditionellt förlagt den marina över-
vakningen till typiska kustvatten, helst i yttre kustzonen.

Det kan finnas några alternativa lösningar på flodmynningsproblemet. Den ena är att
revidera typindelningen så, att vattentypen inre kustvatten indelas i två undertyper, flod-
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mynningsområden och rena kustområden. Typspecifika referensvärden tas därefter fram för
flodmynningarna. Sannolikt är detta dock en svår och tidskrävande uppgift. Idag är t ex
bristen på övervakningsdata från flodmynningarna stor. Det finns andra alternativ, som
kan visa sig mer optimala. Användandet av modeller i kombination med traditionella
referensområden för att ta fram jämförvärden för specifika flodmynningar kan ha definitiva
fördelar.

Även i sötvattnen finns problem relaterade till bristen på bra referensvärden. I södra Sverige
finner vi t ex bara ett fåtal helt opåverkade sjöar. Utveckling av modeller för att ta fram
"objektspecifika" jämförvärden kan även här visa sig vara den i längden mest effektiva
metoden vid bedömning av status i recipienter.

10.5. Måste recipientkontrollen revideras?
Jämförelsen mellan recipientkontrollens utformning i de av oss studerade fallen och vatten-
direktivets och de nya bedömningsgrundernas krav visar, att kontrollprogrammen sannolikt
måste revideras. Efter att ha bedömt den för recipienten aktuella påverkan skall man välja
bästa kvalitetsfaktor för övervakning, vilket kan vara någon annan än de som i dag över-
vakas. Anser man efter en första karaktärisering, att det finns en risk att recipienten som
vattenförekomst inte klarar målet "god ekologisk status", skall övervakningen vara operativ
med de krav som då ställs på provtagningsfrekvens. Antal och lägen för mätpunkter kanske
också behöver ses över efter att man definierat recipienten och avgränsat den som vatten-
förekomst. Vad detta slutligen betyder i fråga om kontrollens omfattning varierar säkert
från fall till fall. Förmodligen stiger kostnaden i jämförelse med dagens kontroll, men detta är
inte alltid säkert. Valet av kvalitetsfaktorer kan bli betydelsefullt för kostnaden. Här bör man
beakta, att det enligt direktivet inte skall krävas att samtliga kvalitetsfaktorer övervakas, utan
att man skall välja den/dem som bäst indikerar effekter av aktuell påverkan. Recipienterna
kommer att vara mycket små vattenområden vid jämförelse med flertalet andra vattenföre-
komster, vilket bör kunna sänka kravet på mer heltäckande övervakning. Det är också
viktigt, att om recipienten når målet "god ekologisk status" skall övervakningen övergå till
kontrollerande, d v s lågfrekvent övervakning. Den operativa övervakningen bör därför
utvärderas med inte alltför långa tidsmellanrum.

Ett problem för kustrecipienterna är bristen på övervakning av de kvalitetsfaktorer som
bäst speglar effekter av dagens utsläpp av eutrofierande ämnen. Enligt vår mening ger den
fastsittande makrovegetationen de tydligaste svaren i form av ändrad samhällsstruktur och
djuputbredning. Övervakning av makrovegetation görs bara i ett fåtal recipientprogram.
Den mest omfattande övervakningen sker i Kalmarsund. Metodiken i dessa undersökningar
är dock inte helt överensstämmande med den som rekommenderas för att de nya bedömnings-
grunderna skall kunna tillämpas. Om vi skall kunna få användbara data krävs sannolikt
både en ytterligare utveckling av bedömningsgrunderna, baserat på betydligt större insatser
i referensområden, samt en bättre anpassning av recipientkontrollen. Detta är ett både
tidskrävande och dyrt arbete.

Ett annat alternativ, att basera bedömningen på växtplankton, medför också stora svårigheter.
Kontroll av växtplankton sker inte i något recipientprogram idag. Tillgången till referens-
data för samtliga vattentyper är också mycket bristfällig. Problemet torde vara särskilt stort i
flodmynningsområden, där man dessutom kommer att ha svårt att definiera lokala växtplankton-
samhällen. Ett ytterligare problem är bristen på kompetens i landet.

Då mjukbottenfauna inte ger tydliga och tillförlitliga svar på dagens utsläpp utan mest är en
återhämtningsvariabel som reagererar med ofta lång eftersläpning, är klorofyll den enda
återstående kvalitetsfaktorn för bedömning av status relativt eutrofierande ämnen. Klorofyll
mäts på tillfredsställande sätt i flertalet recipienter.
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Bedömningarna kommer sannolikt i stor utsträckning att baseras på data över närsaltshalter
och totalhalter av fosfor och kväve. I en del fall kan man tillämpa enkla jämförelser mellan
referenslokaler och recipientlokaler, men detta försvåras ofta av bristen på acceptabla
referensvatten. Alternativet är då att använda ett framräknat jämförvärde enligt den formel
som tagits fram av Wilander (2004) i de reviderade bedömningsgrunderna. Detta kräver
kunskap om halterna av icke marina baskatjoner samt kisel, vilket normalt inte ingår i
recipientkontrollen. I kontrollen används också annan metodik för att mäta vattenfärg. Att
använda data från andra delar av vattensystemet, om de finns tillgängliga, för att beräkna
jämförvärden för fosfor kan inte rekommenderas då utsläppen från skogsindustrierna
regelmässigt påverkar joninnehåll och vattenfärg. Prövningen kan alltså inte göras mot
recipientdata enligt den föreslagna modellen. Ett sätt att hantera detta i framtiden kan vara,
att man under något år mäter absorbans, kisel, kalcium, magnesium och klorid i recipienten
och med detta underlag beräknar ett jämförvärde som kan tillämpas i framtiden, med
återkommande revisioner om man anser det befogat.

10.6. Är EG:s kvalitetsfaktorer optimala för bedömning av skogsindustrirecipienter?
I förhållande till påverkan av eutrofierande ämnen är kvalitetsfaktorerna väl valda. Det
finns dock en tveksamhet, nämligen att fisk inte skall övervakas och ge underlag för status-
bedömning i kustvatten. Detta strider mot den kunskap vi har om såväl fisksamhället som
eutrofieringsindikator mer allmänt som dess betydelse i skogsindustrirecipientprogrammen.
För övrigt är det enligt vår mening korrekt att rikta övervakningen av eutrofieringseffekter
mot den bottenfasta vegetationen kompletterat med mätningar av närsaltshalter och klorofyll
i den fria vattenmassan. Växtplankton kan vara en lämplig indikator i sjöar, men i kustvatten
finns avsevärda osäkerheter. Mjukbottenfauna i sedimentationsområden är en god indikator
på långsiktiga återhämtningsprocesser, och bör övervägas för kontrollerande övervakning.

Den stora bristen i vattendirektivets strategi för statusbedömning ligger i hanteringen av de
toxiska/hormonellt störande ämnena. Detta har behandlats ovan i flera sammanhang. Det
känns både ålderdomligt och suboptimalt att hantera denna påverkan enligt direktivets
modell där ämnena skall vara kända och uppsatta på listan över prioriterade ämnen för att
de skall kunna åtgärdas. Att övervaka dem genom frekventa mätningar av halter i vatten är
också både extremt dyrt och ytterst meningslöst. Enligt vår mening bör vi fortsätta med
fältstudier på företrädesvis fisk där analyserna riktas mot fiskens hälsa och fortplantning
för att nå realistiska mått på recipienternas tillstånd i relation till toxiska/hormonellt aktiva
ämnen. Detta kan då ske utanför de reguljära övervakningsprogrammen.

10.7. Vilket är behovet av expertbedömningar?
Behovet av expertbedömningar kan anses stort av flera orsaker. Dels kommer det att krävas
avsevärda insatser för att värdera och tolka övervakningsresultat. Risken är annars stor, att
man beroende på icke representativa bedömningsgrunder klassar recipienter fel, med
påföljande problem vid upprättande av bl a åtgärdsplaner. Stora problem kan t ex förväntas
när typspecifika jämförvärden skall tillämpas vid flodmynningsförlagda fabriker. Om man
väljer att tillämpa ett alternativt system med referenslokaler för recipienter kombinerat med
recipientmodeller kommer expertbedömningar att krävas både vid valet av referenslokaler,
modellutveckling och tolkning av data. Expertbedömningar kommer också att krävas för
bedömning av riskerna för toxiska effekter eller hormonella störningar.

10.8. Finns ett behov av modeller?
Behovet av modeller förutses bli stort i framtiden, då det finns en risk att de hittills prövade
tillvägagångssätten inte kommer att ge praktiskt användbara resultat inom rimlig tid.
Bristen på data i kustvattnen för att definiera referensvärden och deras naturliga variation
är stor. Det är dessutom en i stort sett omöjlig uppgift att expandera övervakningen så att
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dessa luckor täpps igen. Detta kommer att skapa ett behov av alternativ metodik. Recipient-
specifika modeller kan utgå från mer generella modeller och behöver inte i varje enskilt fall
bli särskilt kostnadskrävande. Ett krav som bör ställas på modellerna är naturligtvis att de
skall ha prognoskapacitet, d v s visa vad som förväntas ske i recipenten efter genomförda
åtgärder i fabriken.

11. Rekommendationer för det fortsatta implementerings-
arbetet
Erfarenheterna av fallstudien leder till följande rekommendationer för det fortsatta imple-
menteringsarbetet:

 • utveckla metodik för avgränsning av recipienter som vattenförekomster
 • fortsätt den kritiska granskningen av bedömningsgrunder mot recipientdata
 • utvärdera konsekvenserna för den övervakning som skall ge referensvärden
 • utred alternativa vägar för statusbedömning
 • fortsätt utvecklingen av modeller som komplement till typspecifika jämförvärden
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