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Europeiska kommisionen införde vattendirektivet i December 2000. Ett direktiv är en 
rättsakt som riktar sig till alla EU:s medlemsstater. Målet med direktivet var att 
förbättra alla vatten inom Europa till ”god” status före 2015. För att status-klassificera 
vattendrag används ett flertal biologiska element, tex. vattenväxter såsom makrofyter 
(stora akvatiska växter), bottenlevande djur och fisk. Länsstyrelserna i Sverige arbetar 
just nu med att försöka klassificiera vattenförekomster enligt dessa biologiska 
element. Problemen har dock varit att klassificera makrofyter på grund av dålig 
tillgång till data och bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder är utvecklade av 
Naturvårdsverket och ska användas för att standardisera resultaten inom landet, de ger 
oss värden på vad som är ”normalt” inom olika områden och vad som visar på hög, 
god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status. Denna studie ämnade undersöka om 
det är det lämpligt och möjligt att använda makrofyter för att bedöma den ekologiska 
statusen. Dessutom undersöktes om bedömning med makrofyter som grund 
överensstämmer med bedömningar grundade på andra biologiska element, i detta fall 
bottenlevande djur. 
 
Två olika lokaler i  Skattmansöån, väster om Uppsala valdes ut för att utföra 
makrofyt-inventeringar och provtagning av bottenlevande djur. Den första lokalen var 
omringat av jordbruksmark och väldigt påverkad av uträtning och dikning, den andra 
låg inom ett naturreservat. 
När skillnaden i förekomst/frånvaro och mängd av arter av makrofyter undersöktes 
kunde man se att lokalerna var väldigt olika, de hade olika arter och olika förekomst 
av arter. Två index räknades också ut för makrofyter, Ellenberg N värde och TMI 
(Trofiskt makrofyt-index). Dessa index baseras på de näringsnivåer som olika 
växtarter föredrar. Båda indexen hade nästintill samma värde för båda lokalerna, de 
indikerade att båda lokalerna var mycket näringsrika. TMI för makrofyter och andra 
index för bottenlevande djur kan också användas för att fastställa så kallade 
ekologiska kvoter (EK). EK representerar statusen eller den potentiella statusen hos 
en lokal och delas in i 5 grupper (hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig 
status). EK beräknades för makrofyter i båda lokalerna och resultaten var att båda 
lokalerna hade en ”måttlig till dålig” biologisk status. När EK beräknades för 
bottenlevande djur så blev den biologiska statusen däremot ”hög”för båda lokalerna. 
 
Det är idag tvivelaktigt om man kan använda makrofyter för att statusklassificera 
Skattmansöån enligt vattendirektivet. Dessutom visar min studie att de biologiska 
elementen inte alltid överensstämmer, dvs, de ger olika statusklassificeringar. Därför 
är det viktigt att provta flera biologiska element för att reducera risken för att 
felklassificera ett vattenområde. 
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