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Teknik finns

Men är fortfarande förhållandevis dyr att 
tillämpa i jämförelse med dagens 

recipientkontroll uppbyggd på månatliga 
vattenprover för analys på labb

Tidigare avrapportering



Analyslabbet flyttas ut i fält

Provtagning och analys 

kombineras

Provresultaten rapporteras digitalt



Fördelarna är:
Kort/ingen tid mellan provtagning och analys

Många prover på kort tid

Omedelbar rapportering

Bättre förståelse av vad som verkligen händer



Nackdelar

Dyr apparatur

Omfattande installation vid långtidsmätning

Behov av energikälla

Känsligt för sabotage och klimatfaktorer

Indirekt mätning av vissa parametrar

Instrumentdrift?



Utmaningar

Enkel installation

Minimerat underhåll

Robusthet

Stora mängder data

Fosfor



Nödvändigt för att förstå och 

utvärdera effekt av åtgärder



Högfrekvent vs 

lågfrekvent 

mätning

J. W. KIRCHNER 
ET AL. 2004 
The fine structure of 
water-quality 
dynamics: the (high-
frequency) wave of 
the future
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“Imagine trying to understand a Beethoven symphony if one 

could only hear one note every minute or two! That is what we 

are trying to do when we infer the hydrochemical functioning of a 

catchment from weekly or monthly grab samples. “

“Or imagine trying to understand a symphony from a high-fidelity 

recording of just one of its crashing crescendos. That is what we 

are trying to do when we analyse high-frequency samples of an 

individual storm event.”

“If we want to understand the full symphony of catchment 

hydrochemical behaviour, then we need to be able to hear every 

note.”

Continuous high-frequency monitoring of catchment 

hydrochemistry will require significant resources and tenacity. In 

our view, however, what we stand to learn is well worth the 

effort.” J. W. KIRCHNER ET AL. 2004 The fine structure of water-quality dynamics: the (high-

frequency) wave of the future


