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Revidering av Ekologisk status
Vattenförekomsternas ekologiska status, det vill säga miljötillståndet i
dessa, har bedömts och graderats. Detta gjordes till dec 2009. Sedan dess
har nya data tillkommit som ger anledning att revidera klassningen.
Med som bilagor är listor på sjöar och vattendrag där Länsstyrelsen har
gjort nya bedömningar av Ekologisk status. I listorna finns möjlighet att
fylla i om ni anser bedömningen vara ”Rätt”, ”Fel” eller om ni väljer
”Ingen synpunkt”. Om ni anser att bedömningen är fel, så ange på vilka
grunder ni baserar detta.
I filerna finns för varje vatten en länk till VISS där mer information kan
hittas. Det finns en kolumn som heter ”Skäl”. Där är angiven vilken
kvalitetsfaktor som ändrats och sedan lett till förändring av ekologisk
status eller så står det en förklaring om det är någon annat skäl.
Svar önskas senast den 15 september 2012.
Bakgrund
Ekologisk ytvattenstatus graderas i en femgradig skala: hög, god,
måttlig, otillfredsställande och dålig status. Den ekologiska statusen
omfattar biologiska, fysikalisk-kemiska och hydrologiska
kvalitetsfaktorer. Arbetsgången för statusklassificering av ytvatten
beskrivs i Handbok 2007:4 "Status, Potential och kvalitetskrav för sjöar,
vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon".
För att avgöra statusklass ska vattenförekomsternas kvaliteter jämföras
med referensvärden specifika för respektive typ. De biologiska
kvalitetsfaktorerna väger tyngst och har klassificerats i första hand.
I de fall bedömningsgrunderna inte har kunnat användas då har en s.k.
expertbedömning gjorts. Den går ut på att man använder den
limnologiska kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig och
klassificerar statusen utifrån en bedömning av det man ändå vet om
vattnet. I detta sammanhang har det som regel gjorts någon form av
analys av miljöpåverkan.
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