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Hva standarder bidrar med

Sammenlignbare data og resultater uavhengig 
av utførende institusjon og geografi
 Kan sammenligne resultater mellom vassdrag, 
regioner og land

Validerte metoder

Definisjoner og begreper

Informasjon om bruksområder og 
begrensninger (ofte med eksempler) 

Informasjon om prosedyrer for kvalitetssikring
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Denne presentasjonen

Biologiske undersøkelser/overvåking
Ferskvann

Vannforskriften, men også miljøovervåking generelt, 
bevaring av truete arter mm

Europeisk standard (NS-EN eller NS-EN ISO) eller
norsk standard (NS)

Feltarbeid/prøvetaking, analyser (databearbeiding, 
tolkning av data, rapportering)

Kvalitetssikring av miljødata

Nye standardiseringsområder
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Miljøovervåking og undersøkelser

NS 9455:2015  Retningslinjer for 
ferskvannsbiologiske undersøkelser
NS 9420:1998  Retningslinjer for feltarbeid i 
forbindelse med miljøovervåking og –kartlegging

Presenter
Presentation Notes
To standarder som gir generell veiledning om miljøovervåking og undersøkelser er:NS 9455 og NS 9420Den første er særlig relevant for dagens tema da det omhandler ferskvannsbiologiske undersøkelser og gir veiledning om valg av standarder gitt overvåkingstype og hva som skal undersøkes. Denne dekker alle eksisterende standarder for ulike kvalitetselementer i både innsjø og elv, og for noen metoder er det også spesifisert tilpasninger til norske forhold. - PARAPLYSTANDARDDen andre standarden gjelder ikke ferskvannsundersøkelser men gir likevel nyttig veiledning mht. hva som bør tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av ulike typer miljøundersøkelser og har særlig fokus på kvalitetssikring (for eksempel avviksbehandling og skifte av metode/utstyr) som ikke dekkes av andre standarder.



www.nina.no

Andre generelle standarder for 
prøvetaking/undersøkelser

NS-EN ISO 5667-2  Vannundersøkelse – Prøvetaking –
Del 1: Veiledning i utforming av 
prøvetakingsprogrammer

NS-EN ISO 5667-2  Vannundersøkelse – Prøvetaking –
Del 2: Veiledning i prøvetakingsteknikker

NS-EN ISO 5667-3  Vannundersøkelse – Prøvetaking –
Del 3: Veiledning i konservering og behandling av 
prøver

Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og 
kunstige innsjøer

Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker  

Presenter
Presentation Notes
I ISO er det utviklet en lang rekke standarder for prøvetaking i vann – noen gjelder prøvetaking generelt, mens andre går mer spesifikt på type vannforekomst, medium eller prøvetakingsmetodikk. De tre første nevnt her dekker også biologiske metoder, men ellers er nok disse standardene mer egnet for prøvetaking til kjemiske analyser.
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Planteplankton, innsjø og elv

NS-EN 16698:2015  Veiledning for kvantitativ
og kvalitativ prøvetaking av planktonalger i
ferskvann

NS-EN 15204:2006  Veiledning for 
bestemmelse av planteplankton ved bruk av 
omvendt mikroskop (Utermöhls metode)

NS-EN 16695:2015 Veiledning for estimering 
av biovolum for mikroalger

Presenter
Presentation Notes
NS-EN 16698 for kvantitativ og kvalitativ prøvetaking av planteplankton i ferskvann har erstattet den tidligere norske standarden NS 9459 og dekker stort sett de samme temaene. Standarden gir presenterer imidlertid ulike prosedyrer for innsjø og elv (det siste er imidlertid lite relevant i de fleste norske elver)Ulike prosedyrer for prøvetaking i stagnasjons- og sirkulasjonsperiodenNS-EN 15204 gir veiledning for bestemmelse av planteplankton ved bruk av omvendt mikroskop, også kalt Utermöls metode. Denne beskriver krav til mikroskop og annet utsyr, prosedyre for homogenisering og sub-sampling av prøver, telling og beregning av tettheter og hva som er viktig ved identifisering av PP-taksa.NS-EN 16695 er også en viktig standard og gir veiledning for estimering og beregning av biovolum for planteplankton. I tillegg til å beskrive generelle prosedyrer for måling og beregninger av biovolum og formler for omregning fra biovolum til biomasse inneholder standarden et omfattende vedlegg som presenterer alle aktuelle geometriske former som representerer ulike PP taksa og hvilke dimensjoner som skal måles for å kunne beregne biovolum.
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Foto: Susi Schneider (NIVA)
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Påvekstalger, innsjø og elv

NS-EN 15708:2009  Veiledning i overvåking, 
innsamling og laboratorieanalyse av bentiske 
alger i grunne elver

NS-EN 13946:2014   Veiledning for 
rutinemessig innsamling og forbehandling av 
bentiske kiselalger i rennende vann og 
innsjøer

NS-EN 14407:2014  Veiledning for 
identifisering og telling av prøver av bentiske 
kiselalger fra rennende vann og innsjøer

Presenter
Presentation Notes
For påvekstalger (eller begroingsalger) er det NS-EN 15708 som er meste brukt i Norge. Denne dekker alle grupper av påvekstalger og er egnet for grunne, og ofte hurtigrennende elver. I tillegg til feltmetodikk gir standarden også prosedyre for laboratorieanalyser og estimering av mengderNår det gjelder bentiske kiselalger, som er en av de viktigste gruppene av påvekstalger, så finnes det 2 standarder. NS-EN 13946, omhandler innsamling og forbehandling av kiselalger Gjelder både for innsjøer og elverDen gir veiledning i valg av prøvetakingsstasjoner og substrat, beskrivelse av prøvtakingsprosedyre for ulike habitater og formål, konservering og lagring av prøver samt veiledning i rensing av kiselalger og laging av preparater.NS-EN 14407 gir veiledning for identifisering og telling av prøver av bentiske kiselalger Rennende vann og innsjøerKrav til mikroskop og annet laboratorieutstyr, prosedyre for telling og taksonomiske bestemmelser, kort også om tolkning av data (bruk av indekser og referansetilstand), prosedyrer for kvalitetssikring
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Vannplanter, innsjø og elv

NS-EN 15460:2007 Veiledning for overvåking 
av makrovegetasjon i innsjøer

NS-EN 14184:2014 Veiledning for overvåking 
av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann

Presenter
Presentation Notes
For vannplanter er det også utviklet to standarder:NS-EN 15460 omhandler overvåking av vannplanter i innsjøer:Krav til prøvetakingsutstyr og annet feltutstyr, Valg av prøvetakingsstasjoner, Detaljert beskrivelse av prøvetakingsprosedyre for ulike habitater og formål, inkl prøvetakingsinnsats, Konservering og lagring av prøver, Angivelse av 5-delt mengdeskala, Identifisering av taksa, Tolkning av data (datalagring, bruk av referansetilstand, angivelse av utbredelse og mengder), KvalitetssikringNS-EN 14184:2014 Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vannLite brukt standard i Norge, dels fordi mange elver har lite vannplanter, dels fordi det har vært lite tradisjon for å overvåke vannplanter i rennende vannTilsvarende oppbygning og innhold som NS-EN 15460:2007, med unntak noen unntak: Prøvetakingsprosedyren – som er forskjellig fra innsjø, Alternative angivelser av mengdeskala (5- til 10-delt), Informativt vedlegg: «Ringtester» for sammenligning av laboratorier mht. identifisering og mengdeangivelse av arter
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Virvelløse dyr, innsjø og elv

NS-EN ISO 10870:2012  Veiledning i valg av 
prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske 
makro-invertebrater i ferskvann

NS-EN 17136:2019  Veiledning i felt- og 
laboratorieprosedyrer for kvantitativ analyse og 
identifikasjon av makroinvertebrater fra 
ferskvann

NS-EN 15110:2006  Veiledning i innsamling av
dyreplankton fra stillestående vann

Presenter
Presentation Notes
De to første gjelder bunndyr og omfatter både innsjø og rennende vann:NS-EN ISO 10870 gjelder prøvetakingErstattet NS-ISO 7828, NS-ISO 8265, NS-EN ISO 9391 Kort beskrivelse av ulike metoder med tilhørende utstyrBeskriver hvilke habitater, substrater og formål de ulike metodene er egnet forMangler: Tidspunkt og prøvetakingsfrekvens, prøvetakingsinnsats, detaljert beskrivelse av prøvetakingsprosedyrer, konservering, lagring og behandling av prøver, prøvetakingsprotokollNS-EN 17136 gjelder laboratorieprosedyrer for telling og identifisering av bunndyrProsedyrer for for-behandling av prøver i felt med rensing og silingKonservering, transport og lagringSubsampling og sorteringIdentifisering av bunndyr – bearbeiding av enkelte grupper krever spesielle prosedyrerNS-EN 15110 gjelder prøveinnsamling av dyreplankton og er primært relevant for innsjøerValg og beskrivelse av prøvetakingsutstyr og annet feltutstyrValg av prøvetakingstasjoner og -dypPrøvetakingstidspunkt og -frekvensPrøvetakingsinnsatsDetaljert beskrivelse av prøvetakingsprosedyre for ulike habitater og formålBehandling, merking, konservering og lagring av prøverStedfesting av stasjonerPrøvetakingsprotokoll og registrering av feltdata
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Andre relevante bunndyrstandarder

NS-EN 16150:2012  Veiledning i habitatproporsjonal 
prøvetaking av bentiske makroinvertebrater fra ulike 
habitater i vadbare elver

NS 9457:2004  Retningslinjer for undersøkelse av 
drivfauna i rennende vann

NS-EN 15196:2006  Veiledning for prøvetaking og 
behandling av puppeskinn fra fjærmygg (Diptera, 
Chironomidae) for økologisk vurdering

NS-EN 16772:2016  Veiledning for prøvetaking av 
invertebrater i hyporeisk sone i elver

NS-EN 16859:2017  Veiledning for overvåking av 
elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) 
og deres livsmiljø

Presenter
Presentation Notes
Det finnes også en lang rekke standarder som omhandler spesifikke teknikker og prosedyrer for prøvetaking av bunndyr generelt, spesifikke grupper av bunndyr eller prøvetaking i spesifikke habitater.Den første standarden, NS-EN 16150, beskriver en alternativ strategi for å gjennomføre bunndyrundersøkelser i rennende vann basert på sparkemetoden. Dette er ikke en mye brukt standard i Norge, men den inkluderer mer detaljert veiledning om gjennomføring av prøvetakingen, innsamlingsinnsats mm, noe som mangler i NS-EN ISO 10870.Den siste standarden, NS-EN 16859, er særlig aktuell i Norge og norske eksperter har deltatt aktivt i utvikling av standarden. Denne gir veiledning om hvordan overvåke elvemusling populasjoner, og har særlig fokus på hvilke type data (både biologiske, fysiske og kjemiske) for å kunne vurdere tilstanden for en elvemusling populasjon. Standarden presenterer også forslag til hvilke krav som skal stilles til de som skal gjennomføre elvemuslingundersøkelser. Standarden skiller seg fra de fleste andre standarder når det gjelder detaljer og er også den eneste standarden som er rettet mot en spesifikk art.
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Fisk, innsjø og elv

NS-EN 14962:2006  Veiledning for valg av
innsamlingsmetoder for fisk

NS-EN 14011:2003  Innsamling av fisk ved 
bruk av elektrisk fiskeapparat

NS-EN 14757:2015  Prøvetaking av fisk med 
garn

NS-EN 15910:2014  Veiledning i beregning av 
fiskeforekomst med mobil hydroakustisk 
metode

Presenter
Presentation Notes
NS-EN 14962:2006  Veiledning for valg av innsamlingsmetoder for fiskOverordnet og svært generell standard som ikke er tilstrekkelig for gjennomføring av fiskeundersøkelser - PARAPLYSTANDARDKort beskrivelse av ulike metoder med tilhørende feltutstyr for prøvetaking av fiskBeskriver hvilke vannkategorier, habitater og formål de ulike metodene er egnet forNS-EN 14011:2003  Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparatOmhandler feltprosedyre for elfiske i elvValg og beskrivelse av prøvetakingsutstyr og annet feltutstyr, Sikkerhetsrutiner i felt, Prøvetakingstidspunkt og –frekvens, Antall og størrelse på prøvetakingsstasjonene, Detaljert beskrivelse av prøvetakingsprosedyre for ulike habitater og formål, Identifisering og måling av fisk, Rapportering, Kvalitetssikring og kvalitetskontroll (generell), Prøvetakingsprotokoll og registrering av feltdataTilpasning til norske forhold: NS 9455:2015NS-EN 14757:2015  Prøvetaking av fisk med garnOmhandler feltprosedyre for innsamling av fisk med garn, primært fra innsjøerValg og beskrivelse av prøvetakingsutstyr og annet utstyr, Sikkerhetsrutiner i felt, Prøvetakingstidspunkt, Antall prøvetakingsstasjoner og – dyp relatert til formål med undersøkelsen, Detaljert beskrivelse av prøvetakingsprosedyre for bunngarn og pelagiske nett, Alders- og vekstanalyser: valg av fiskestrukturer, Databehandling og rapportering, Databaser og kvalitetskontroll (generell), Håndtering av garnselektivitet og estimering av varians, Prøvetakingsprotokoll og registrering av feltdataTilpasning til norske forhold: på oppdrag fra Miljødirektoratet er det gjort en vurdering av garninnsatsen i norske innsjøer, presentert som vedlegg til flere overvåkingsrapporter, skal tas inn i vedlegg til Klassifiseringsveilederen (om metodikk).NS-EN 15910:2014  Veiledning i beregning av fiskeforekomst med mobil hydroakustisk metodeKrav til utstyr, kalibrering og kvalitetssjekk, Planlegging, Prøvetakingstidspunkt, Detaljert beskrivelse av feltprosedyre for ulike habitater og formål, Databehandling, analyser og rapportering, Kvalitetssikring og kvalitetskontroll (generell), Estimering av varians og presisjon, Informativt vedlegg: Tilleggsdata, metoder for estimering av fisketetthet, fiskelengde og –vekt mm
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Andre relevante fiskestandarder

NS 9456:2015  Visuell telling av laks, sjøørret 
og sjørøye

NS 9458:2004  Retningslinjer for bruk av 
fysiske innretninger ved undersøkelse av 
smoltutvandring

FprEN 17233  Water quality - Guidance for 
assessing the efficiency and related metrics of 
fish passage solutions using telemetry

Presenter
Presentation Notes
Det finnes også flere aktuelle standarder som gjelder fisk, men da først og fremst anadrom laksefisk:To første som gjelder visuell telling av laksefisk og bruk av fysiske innretninger for å undersøke smoltutvandring (dvs smoltfeller) er utviklet for norske elver.Den siste, som ikke er formelt godkjent men som har vært klar til å sendes på til endelig avstemming en god stund, er en standard som er utviklet for å kunne evaluere kvaliteten av ulike typer fiskepassasjer, dvs. om fisketrapper og andre innretninger som er utviklet for å fremme fiskens vandring opp/ned i vassdraget har den ønskede effekten. I første omgang har man sett på hvordan telemetri kan brukes i denne sammenheng, men andre metoder er også diskutert og vil kunne følge i framtiden.
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Kvalitetssikring av miljødata

NS-EN 14996:2006  Veiledning i kvalitetssikring
av biologiske og økologiske vurderinger

NS-EN 16101:2012  Veiledning i utforming og
analyse av interlaboratorie tester for laboratorier
involvert i økologisk vurdering

NS-EN 16164:2013  Veiledning i utforming og 
valg av bestemmelsesnøkler for taksonomisk 
identifisering

NS-EN 16403:2014  Krav til nomenklatur for 
registrering av biomangfold-data, taksonomiske 
sjekklister og taksonomiske bestemmelsesnøkler
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Nye standardiseringsområder

Vassdragsrestaurering (CEN)
Planlegging og gjennomføring
Overvåking av effekten
Hydrologi, geomorfologi, biologi, økologi

Miljø-DNA (CEN)
 Innsamling av miljø-DNA fra vann
Mikrobiell + flercellede organismer

Ny teknisk komité «Biodiversity» (ISO)
 FNs bærekraftmål: Stoppe klimaendringer (13), Liv 

under vann (14), Liv på land (15)
Omfatter ikke test- og målemetoder for økol. kvalitet

Presenter
Presentation Notes
Vassdragsrestaurering er et høyaktuelt tema. Perioden 2021-2030 er utpekt som FNs restaureringstiår. Den europeiske standardiseringskomiteen har relativt nylig satt i gang et arbeid i for å utvikle standarder for vassdragsrestaurering. Det første standardiseringsprosjektet som er initiert vil veilede i hvordan gjennomføre undersøkelser som har som formål å evaluere effekten av ulike restaureringstiltak.Bruk av miljø-DNA og andre metoder basert på DNA analyser er i ferd med å supplere og eventuelt erstatte andre mer tradisjonelle metoder for artsbestemmelser. Det er nesten umulig å følge med utviklingen, og ikke alle områder er egnet for standardisering enda, men CEN har etablert en engen arbeidsgruppe som skal vurdere behov for og fremme utvikling av standarder på området. I første omgang er det satt i gang et standardiseringsprosjekt som gjelder innsamling av prøver for analyse av miljø-DNA.Nylig ble det også bestemt at det skal etableres en ny teknisk komite innenfor ISO med fokus på biologisk mangfold. Denne vil ikke dekke metoder som går direkte på måling og testing av økologisk kvalitet for vann, jord, luft eller marint miljø, og vil således ikke overlappe med metoder som spesielt er utviklet med tanke på vanndirektivetDerimot vil andre forhold som er relatert til biodiversitet, også i ferskvann, få et større fokus i det nye standardiseringsarbeidetDet er knapt 2 uker siden det ble besluttet å etablere en slik komite, men Norge ønsker å bidra aktivt i dette arbeidet, og jeg regner med at vi får høre mer om dette i nær framtid
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Samarbeid og kunnskap 
for framtidas miljøløsninger
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