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1 Inledning 

Den 22:a december år 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG (härefter förkortat WFD). WFD skall fungera 

som en övergripande ram på EU-nivå som fastställer ett skydd av allt vatten i EU:s medlemsländer. WFD kan även ses 

som ett minimidirektiv eftersom WFD ger en miniminivå som inte får underskrivas. I WFD anges dock inte någon övre 

gräns på vattenkvaliteten varvid det är upp till varje medlemsland att själv välja hur högt man skall sätta sina miljömål. 

Enligt WFD föreskrivs EU-länderna utföra åtgärder vars syfte är att en god ytvattenstatus, god ekologisk potential och god 

grundvattenstatus uppnås till 2015.  

 

Utarbetningen av ett åtgärdsprogram är ett absolut krav i WFD. På Åland har det utarbetats ett åtgärdsprogram (ÅLR 

2009) för åren 2009-2015 och ett övervakningsprogram för 2011-2015 (ÅLR 2011) där man definierar miljömålen för 

Åland. I dessa två program finns även definierat vilka sjöar på Åland som omfattas av WFD. I övervakningsprogrammet 

för 2011-2015 (ÅLR 2011) definieras även vilka provtagningar som skall utföras och deras frekvens. Eftersom nuvarande 

åtgärdsprogram och övervakningsprogram (ÅLR 2009, 2011) sträcker sig till år 2015 skall ett nytt åtgärds-

/övervakningsprogram för kommande år arbetas fram.   

 

Denna manual utgår från Finlands senaste klassificeringsmanual för ytvatten (Aroviita et al. 2012). Orsaken till detta är 

dels bristen på pålitligt historiskt data. Det bör även poängteras att Åland rapporterar sina resultat tillsammans med 

Finland varvid det underlättar om klassificeringsmetodikerna i Finland och Åland är jämförbara.  

2 Typindelning av sjöarna 

I Ålands övervakningsprogram för åren 2011-2015 slår man fast att Ålands sjöar tillhör sjötypen RrRk, ”sjöar med höga 

närings- och kalkhalter enligt den finska typindelningen från 2006 (Vuori et al. 2006). Typindelningen motiveras med att 

sjöarna på Åland har hög alkalinitet och näringshalt (ÅLR 2011).  

 

I den senaste Finska typindelningen av sjöar (SYKE 2012) har sjötypen RrRk splittrats i två skilda sjötyper: Rr 

”näringsrika” och Rk ”kalkrika”. De sju sjöar som omfattas av den kontrollerande och operativa övervakningen i 

övervakningsprogrammet (ÅLR 2011) har alla en alkalinitet som överstiger gränsvärdet (>0,4 mekv/l) för sjötyp Rk (Tab 

1.) 

Tabell 1. Alkaliniteten hos sju sjöar på Åland under 2006-2012. 

Sjö Djup År 
Alkalinitet 
(mekv/l) 

Dalkarby träsk 

0-5 meter 2006-2012 

0,79 
Lavsböle träsk 0,60 
Långsjön 1,59 
Markusböle fjärden 2,06 
Vargsundet 2,19 
Västra Kyrksundet 1,05 
Östra Kyrksundet 1,03 
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Vid tidigare makrofytkarteringar i Åländska sjöar (Bystedt 2011, Gren 2011) har det påträffats arter (bl.a. kransalger) som 

vanligtvis påträffas i kalkrika sjöar. Med stöd av ovanstående uppgifter föreslås det att Åländska sjöar behandlas som 

kalkrika sjöar (Rk) vid klassificering av ekologisk status. 

3 Klassificeringsmetodik 

Vid klassificeringen i Finland har man utgått från tre typer av parametrar: biologiska, kemisk-fysikaliska och 

hydromorfologiska. För Ålands del saknas data på hydromorfologiska parametrar, dessa parametrar kommer således inte 

att behandlas i denna manual. De hydromorfologiska parametrarna behandlas dock i både åtgärdsprogrammet (ÅLR 

2009) och övervakningsprogrammet (ÅLR 2011). 

 

Följande biologiska parametrar finns med i den senaste finska klassificeringsmanualen (Aroviita et al. 2012):  

1. Växtplankton: Klorofyll-a, totalbiomassa, andelen (%) skadliga blågröna alger, TPI = trofiskt planktonindex.  

2. Vattenväxter: Typenliga arters relativa andel (TT50SO), relativ modellikhet (PMA) och referensindex (RI). 

3. Påväxtalger: Andelen typarter (TT40), relativ modellikhet (PMA). 

4. Bottendjur : 

 Djupvatten: Djupbottenfaunaindex (PICM), relativ modellikhet (PMA),  

 Litoralzonen: Förekomsten av typenliga taxoner (TT), relativ modellikhet (PMA) 

5. Fisk: Biomassa per fångstansträngning (kg/nätnatt), individantal per fångstansträngning (st/nätnatt), Andelen 

mörtfiskar (%), förekomsten av indikatorarter.  

 

 

Följande kemisk-fysikaliska parametrar finns med i den finska klassificeringsmanualen (Aroviita et al. 2012):  

1. Totalkväve 

2. Totalfosfor 

 

Klassificeringen görs enligt den fem-gradiga skala som definieras i WFD (Tab 2.). De fem statusklasserna är: hög, god, 

måttlig, otillfredsställande och dålig.  

Tabell 2. De fem statusklasserna som definieras i WFD. 
     

Hög  
(H) 

God  
(G) 

Måttlig  
(M) 

Otillfredställande 
 (O) 

Dålig  
(D) 

 

3.1 Referensvärden, ekologiska kvalitetskvoter och gränsvärden 

Klassificeringen görs utifrån referensvärden som har definierats för respektive parameter. Vid fastställandet av 

referensvärden vore det ideala om man hade tillgång till sjöar som är opåverkade av mänsklig verksamhet eller hade 

tillgång till historiskt data. Den här typen av data finns inte tillgängligt för de Åländska sjöarna. 
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I Finland har man utgått från data från s.k. referenssjöar (t.ex. Vuori et al. 2009, Aroviita et al. 2012). Det bör noteras att 

för kalkrika sjöar i södra Finland saknas pålitliga referensvärden för vattenväxter (Aroviita et al. 2012). Eftersom pålitliga 

referensvärden för vattenväxter saknas för denna sjötyp kommer referensvärden för motsvarande sjötyp för norra Finland 

att. Det bör även nämnas att de Finska referensvärdena för fiskparametrarna för sjötyp Rk grundar sig på en 

expertbedömning istället för data från referenssjöar (Aroviita et al. 2012).  

 

För att garantera jämförbarhet mellan EU:s medlemsländer anges det i WFD att ekologiska kvalitetskvoter (EK) skall 

användas. Med ekologiska kvalitetskvoter avses förhållandet mellan ett referensvärde och ett observerat värde. 

Ekologiska kvalitetskvoter uttrycks som numeriska värden där ett värde nära ett (1) motsvarar hög ekologisk status och 

värden nära noll (0) motsvarar dålig ekologisk status.  I denna manual kommer gränsvärden för såväl mätvärden som EK-

värden att anges för alla parametrar. 

 

3.2 Klassificering och sammanvägning av parametrar 

Vid uträknandet av en sjös ekologiska status kommer tyngdpunkten att ligga på de biologiska parametrarnas status. 

Kemisk-fysikaliska och hydromorfologiska parametrar kan med andra ord inte ensamt utgöra beslutsgrund för ekologisk 

status i en sjö. De kemisk-fysiologiska och hydromorfologiska parametrarna skall istället behandlas som storheter som tas 

i beaktande vid utvärderandet av klassificeringsresultat baserat på biologiska parametrar. Ifall det uppstår konflikter 

mellan de biologiska parametrarna och övriga parametrar kan det vara skäl att se över klassificeringsresultaten (Vuori et 

al. 2009).  

 

Klassificeringen börjas med att ett parametervist EK-medianvärde räknas ut provpunktvis för varje år för de parametrar 

som detta är möjligt. För totalkväve och totalfosfor skall ett medelvärde räknas ut istället för medianvärdet (Aroviita et al. 

2012). Ett EK-medelvärde beräknas sedan parametervis för de år som skall ingå i klassificeringen (t.ex. 2006-2012). Även 

för parametrar som inte provtas på årlig basis räknas ett medelvärde ut för de år som skall ingå i klassificeringen. Det EK-

medelvärde som då erhålls är det EK-värde som används för att fastställa en parameters status. . I figur 1 förklaras 

uträkningen av EK-värdena schematiskt. 
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Figur 1. Schematisk figur över klassificeringen av enskilda klassificeringsparametrar i en sjö på Åland. 
 

 

När statusklasser har definierats med hjälp av ovannämnda metod har man en parameterspecifik statusklassificering för 

en sjö. För att fastställa den övergripande ekologiska statusen baserat på samtliga parametrar som beskrivs ovan görs en 

sammanvägning. Sammanvägningen inleds med att omvandla de parameterspecifika statusarna till proportioner enligt 

tabell 3 nedan: 

 

Tabell 3.  Proportioner och klassgränser som tillämpas 
vid omvandlandet av de parameterspecifika statusarna 
för de parametrar som igår vid klassificeringen av 
ekologisk status i Åländska sjöar. 

Parameterspecifik status Klassgräns Proportion 

Referensvärde  1,0 

Hög H/G 0,8 

God G/M 0,6 

Måttlig M/O 0,4 

Otillfredsställande O/D 0,2 

Dålig  0 

 

Efter omvandlingen till proportioner räknas till sist en medelproportion ut baserat på de biologiska parametrar som har 

ingått i den aktuella klassificeringen. Den slutliga ekologiska statusen i en sjö kan sedan fastställas baserat på 

medelproportionernas klassgränser som anges i tabell 2 ovan.  
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4 Klassificeringsparametrar 

För Ålands del följer klassificeringsparametrarna det upplägg man har i Finland. Mer ingående information gällande 

fastställande av index o.d. hittas i de två senaste finska klassificeringsmanualerna (Vuori et al. 2009, Aroviita et al. 2012). 

4.1 Biologiska parametrar 

4.1.1 Växtplankton 

I dagens läge utförs provtagningar av klorofyll-a varje månad på Åland. Denna provtagningsfrekvens sammanfaller väl 

med den tidpunkt, juni-september, som föreslås i den Finska klassificeringsmanualen (Aroviita et al. 2012). Här nedan 

presenteras referens- och klassgränser i tabell 4. Referens- och klassgränserna följer värdena för sjötyp Rk (Aroviita et al. 

2012). 

 
Tabell 4. Referens- och EK-värden samt 
klassgränser för klorofyll-a. Referens- och 
klassgränser enligt Aroviita et al. (2012). 
Ref.värde 

(µg/l) 
H/G 

(µg/l) 
G/M 
(µg/l) 

M/O 
(µg/l) 

O/D 
(µg/l) 

3 7 12 25 50 

EK 0,43 0,25 0,12 0,06 

 
EK = Ref. värde / Obs. värde 

  

I dagens läge görs inga provtagningar eller analyser av växtplanktonbiomassa (totalbiomassa), andelen skadliga blågröna 

alger eller TPI på Åland. I denna manual ges dock förslag på referens- och klassgränser som kunde användas vid 

framtida klassificeringar (Tab. 5). De föreslagna värdena motsvarar värdena för sjötyp Rk (Aroviita et al. 2012). 

 

Tabell 5. Förslag på referens- och EK-värden samt klassgränser för växtplanktontotalbiomassa, andelen skadliga 
blågröna alger och trofiskt planktonindex för sjötyp Rk. RV = referensvärde, DN = nedre gräns för dålig status. 
Referens- och klassgränser enligt Aroviita et al. (2012). 

Totalbiomassa 
(mg/l) 

Andelen skadliga blågröna alger 
(%) 

TPI Trofiskt planktonindex 
(indexvärde) 

RV H/G G/M M/O O/D RV H/G G/M M/O O/D DN RV H/G G/M M/O O/D DN 

0,6 1,1 2,3 4,6 9,2 4 6 30 50 80 100 0,1 0,8 1,4 2,0 2,5 3,0 

EK 0,55 0,26 0,13 0,07 EK 0,98 0,73 0,52 0,21  EK 0,76 0,55 0,34 0,17  
EK = RV / Obs. värde EK = (DN - Obs. Värde) / (DN - RV) EK = (Obs. Värde - DN) / (RV - DN) 

 
 

4.1.1.1 Sammanvägd bedömning av växtplanktonparametrarna 
 
Sammanvägningen av växtplanktonparametrarna sker genom att inledningsvis bestäms parametervisa EK-värden. Dessa 

EK-värden omvandlas sedan till proportioner enligt tabell 3. Den slutliga statusen för växtplankton fastställs genom att ta 

ett medianvärde av de parametervisa proportionerna. 
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4.1.3 Vattenväxter 

Klassificeringen av vattenväxter i Åländska sjöar föreslås följa den finska modellen som utgår från tre olika parametrar: 

Typenliga arters relativa andel (TT50SO), Relativ modellikhet (PMA) och Referensindex (RI). För sjötyp Rk har det i 

Finland utarbetats skilda referensvärden för sjöar i norra och södra Finland. Det bör dock noteras att det inte har varit 

möjligt att fastställa pålitliga referensvärden för sjöar i södra Finland (Aroviita et al. 2012). Klassificeringen av sjöarna på 

Åland kommer att ske med referensvärden för sjöar i norra Finland. Vid framtida klassificeringar kan det således bli 

aktuellt att se över referensvärdena för klassificering av vattenväxter i Åländska sjöar.  Referensvärden och klassgränser 

för vattenväxtparametrarna presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6. Referensvärden och klassgränser för TT50SO, PMA och RI. De angivna värdena motsvarar 
värden för kalkrika sjöar (Rk) i norra Finland (Aroviita et al. 2012). 

Typenliga arters relativa andel  
(TT50SO) 

Relativ modellikhet  
(PMA) 

Referensindex  
(RI) 

RV H/G G/M M/O O/D RV H/G G/M M/O O/D RV H/G G/M M/O O/D 

0,59 0,33 0,25 0,16 0,08 46,12 38,54 28,9 19,27 9,63 70,24 40,42 5,31 -29,79 -64,9 

EK 0,56 0,42 0,27 0,14 EK 0,84 0,63 0,42 0,21 EK 0,82 0,62 0,41 0,21 
EK = TT50SO / RV EK = PMA / RV EK = (RI + 100) / (RV + 100) 

 

4.1.4 Påväxtalger 

I Finland har man utgått från kiselalger vid klassificering av påväxtalger. Vid den senaste europeiska interkalibrering av 

denna metod gjordes en interkalibrering med ett IPS-index för medelkalkhaltiga sjöar (i Finland motsvaras denna sjötyp 

av Rk). Eftersom IPS-indexet inte fungerar i sura sjöar har man i Finland valt att inte ange några referensvärden för sjötyp 

Rk då det gäller påväxtalger (Aroviita et al. 2012). Således kommer inga referensvärden för påväxtalger i Åländska sjöar 

att presenteras i denna manual. 

 

4.1.5 Bottendjur 

4.1.5.1 Djupbottnar 
 
Klassificering av djupbottnar skall endast utföras i sjöar med ett medeldjup som överstiger tre meter (Aroviita et al. 2012). 

I sjöar med ett medeldjup på mindre tre meter uppvisar bottenfaunasamhället en stor naturlig variation. Även förekomsten 

av arter som tyder på försämrade förhållanden kan naturligt förekomma (Jyväsjärvi et al. 2012). 

 

BQI-indexet för bottendjur som användes vid tidigare klassificeringar har konstaterats vara olämpligt för klassificering av 

djupa bottnar i finska sjöar. Ett nytt djupbottenfaunaindex som bättre tar i hänsyn de förhållanden som råder på djupa 

bottnar i finska sjöar har därför utarbetats. Det nya indexet (PCIM) bygger likt BQI på bottendjurens abundanser. För att 

fastställa det slutgiltiga sjöspecifika referensvärdet kan två valbara regressionsmodeller väljas beroende på om 

medeldjupet är känt eller inte (Aroviita et al. 2012). Det bör även noteras att för djupa sjöar (medeldjup över tre m) som 

tillhör sjötyp Rk har inga referensvärden för relativ modellikhet (PMA) kunnat slås fast p.g.a. bristfälligt referensmaterial 

(Aroviita et al. 2012). I tabell 7 framgår de referensvärden för klassificering av bottenfauna i djupa sjöar.  



7 
 

 
 

 
 

 
 

Tabell 7. Referensvärden och klassgränser för klassificering av 
djupbottenfaunasamhället i sjöar av typ Rk (Aroviita et al. 2012). 

 Djupbottenindex  
(PCIM) 

Referensvärde 
(RV) 

H/G G/M M/O O/D 

Mod 1 el. Mod 2 0,8 x RV 0,6 x RV 0,4 x RV 0,2 x RV 
 

4.1.5.2 Litoralzonen 
 
Bottenfaunasamhället i litoralzonen klassificeras i Finland med hjälp av förekomsten av typenliga taxoner (TT) och relativ 

modellikhet (PMA). För sjötyp Rk (gäller även sjötyperna Lv, Rr och PoLa) ges inga direkta referensvärden i den senaste 

finska klassificeringsmanualen. Istället föreslås att man skall gruppera Rk-sjöar enligt läge, yta, humushalt och medeldjup 

och sedan använda den sjötyps referensvärden som grupperingen av ovannämnda egenskaper ger upphov till (Aroviita et 

al. 2012). Typindelningen av sjöar beskrivs i typindelningsmanualen ”Ohje pintaveden tyypin määrittämiseksi” (Finlands 

miljöcentral 2012) Referens- och klassgränser för klassificering av bottenfauna i litoralzonen presenteras i tabell 8.  

 
 

Tabell 8. Referensvärden och klassgränser för klassificering av litoralzonens bottenfauna för sjötyp Rk (Aroviita et 
al. 2012). 

  Förekomsten av typenliga taxoner 
(TT) 

Relativ modellikhet 
(PMA) 

Sjötyp Område RV H/G G/M M/O O/D RV H/G G/M M/O O/D 

SVh, Sh, Kh* N 23,50 22,25 16,69 11,13 5,56 0,701 0,689 0,517 0,345 0,172 
SVh, Sh S 28,57 27,00 20,25 13,50 6,75 0,449 0,417 0,313 0,209 0,104 
Ph, Kh  26,42 20,75 15,56 10,38 5,19 0,591 0,531 0,398 0,266 0,133 
Rh, MRh, Mh  18,63 17,50 13,13 8,75 4,38 0,566 0,535 0,401 0,268 0,134 
Vh, MVh  24,00 22,50 16,88 11,25 5,63 0,638 0,621 0,466 0,310 0,155 

*) innefattar samtliga nordliga sjöar med en yta > 10 km2
. 

 
 

4.1.5.3 Sammanvägd bedömning av bottenfaunan 
 
Ifall data finns tillgängligt endast från djupbottnar eller litoralzonen kan detta data användas för att klassificera 

bottenfaunan i en sjö. Ifall data finns från både djupbottnar och litoralzonen klassificeras de båda bottentyperna skilt för 

sig. Den övergripande ekologiska statusen för bottenfaunan i en sjö definieras därefter enligt det bottenfaunasamhälle 

som uppvisar en sämre status (Aroviita et al. 2012). 

4.1.6 Fisk 

Sjöarnas fisksamhälle klassificeras utifrån fyra parametrar: biomassa per fångstansträngning (g/nätnatt), individantal per 

fångstansträngning (st/nät/natt), Andelen mörtfiskar (%), förekomsten av indikatorarter. Både biomassa och individantal 

per fångstansträngning är s.k. bipolära variabler. Detta innebär att både väldigt stora och väldigt små fångster kan bero på 

störningar från mänsklig verksamhet (t.ex. syrebrist, eutrofiering), vilket är något som skall tas i beaktande vid 
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klassificering av biomassa och individantal. I tabellerna 9-11 presenteras referensvärden och klassgränser för 

klassificering av fisksamhället i Åländska sjöar. 

 
   
 

Tabell 9. Referensvärden och klassgränser för klassificering av fisksamhällens biomassa 
och individantal per nätansträngning för sjötyp Rk (Aroviita et al. 2012). DN = nedre gräns 
för dålig status. 

Biomassa, minskande 
(g/nätnatt) 

Individantal, minskande 
(st/nätnatt) 

RV H/G G/M M/O O/D DN RV H/G G/M M/O O/D DN 

1642 1313 985 657 328 0 57,8 46,2 34,7 23,1 11,6 0 
EK 0,80 0,60 0,40 0,20  EK 0,80 0,60 0,40 0,20  
 EK = Obs. värde / RV   EK = Obs. värde / RV  

Biomassa, stigande 
(g/nätnatt) 

Individantal, stigande 
(st/nätnatt) 

RV H/G G/M M/O O/D DN RV H/G G/M M/O O/D DN 

1593 1895 2338 3052 4394 7843 74,3 89,4 112,1 150,1 227,4 468,6 
EK 0,84 0,68 0,52 0,36  EK 0,83 0,66 0,50 0,33  
 EK = RV / Obs. värde   EK = RV / Obs. värde  

 
 
 

Tabell 10. Referensvärden och 
klassgränser för klassificering av 
mörtfiskars biomassaandel för sjötyp 
Rk (Aroviita et al. 2012). 

 Mörtfiskars biomassaandel 
(%) 

RV H/G G/M M/O O/D 

52,0 56,5 61,8 68,3 76,2 
EK 0,92 0,84 0,76 0,68 

 
 
 
Tabell 11. Klassificeringskriterier för klassificering av förekomsten av indikatorarter (Vuori et al. 2009).  

Statuspoäng Klassificeringskriterie 

Hög status 
0,8 

Någon (en) av följande arter förekommer som ett bestånd som reproducerar sig på naturlig 
väg i sjön: röding, sik, elritsa, sandkrypare, hornsimppa. Bestånden skall vara fria från 
observerbara reproduktionsstörningar. Vid förekomst av flera arter ger varje ytterligare art 
0,05 poäng mer. 

God status 
0,6 

Någon (en) av följande arter förekommer som ett bestånd som reproducerar sig på naturlig 
väg i sjön: lake, öring, siklöja, harr, stensimppa, bergsimppa, småspigg. Vid förekomst av 
flera arter ger varje ytterligare art 0,05 poäng mer. 
Sjöar mindre än 200 ha: I sjön förekommer ett bestånd av: abborre och/eller gädda och eller 
mört som reproducerar sig på naturlig väg. Inga reproduktionsstörningar får förekomma. 

Måttlig status 
0,4 

I sjön förekommer ett bestånd av: abborre och/eller gädda och eller mört som reproducerar 
sig på naturlig väg. Inga reproduktionsstörningar förekommer.  
Sjöar mindre än 200 ha tilldelas 0,6 poäng. 

Otillfredställande status 
0,2 

I sjön förekommer ett bestånd av: abborre och/eller gädda och eller mört som reproducerar 
sig på naturlig väg. Populationsstrukturen uppvisar tydliga tecken på störningar, årsklasser 
saknas, andelen yngel är exceptionellt låg.  
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4.1.6.1 Sammanvägd bedömning av fisksamhällsparametrarna 
 
Samtliga fiskparametrar skall inledningsvis klassificeras skilt för sig. De fiskparameterspecifika EK-värdena omvandlas 

därefter till proportioner mellan noll och ett enligt värdena som anges i tabell 3 i denna rapport. I det sista skedet räknas 

ett medelvärde utifrån proportionerna. Det erhållna medelvärdet omvandlas sedan enligt proportionernas klassgränser i 

tabell 3 till en övergripande statusklass för en sjös fisksamhälle (Vuori et al. 2009).  

4.2 Fysikalisk-kemiska parametrar 

4.2.1 Totalfosfor och totalkväve 

 
Här nedan (Tab. 12) presenteras referensvärden och klassgränser för klassificering av totalfosfor och totalkväve. Notera 

att vid uträknandet av årliga EK-värden skall medelvärdet användas istället för medianvärdet.  

 
 

Tabell 12. Referensvärden och klassgränser för klassificering totalfosfor och totalkväve för 
sjötyp Rk (Aroviita et al. 2012). 

 Provtagningsdjup Provtagningstidpunkt  RV H/G G/M M/O O/D 

Tot-P 0-2 m jun-sept. 
µg/l 10 20 30 50 80 

 EK 0,5 0,33 0,2 0,13 

Tot-N 0-2 m jun-sept 
µg/l 400 550 750 1100 1600 

 EK 0,73 0,53 0,36 0,25 
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