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Sammanfattning
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt, beskrivit och
analyserat mätningar av lufthalter och deposition av olika försurande och gödande ämnen på hög
höjd i norra Sverige. Mätningarna påbörjades vid vissa platser i fjällen under hösten 1994, och
totalt har mätningar bedrivits vid 14 platser. Idag återstår mätningar på hög höjd endast vid två
platser i Jämtlands län, Hundshögen och Fiskåfjället. I analyserna används i de flesta fall
mätresultat från perioden 2004-2008, då flest mätplatser fanns representerade.
Mätningarna visade att belastningen vad gäller nedfall av svavel och kväve ökar med ökad höjd
över havet. Nedfallet av svavel och kväve är högre till kalfjället på mycket hög höjd jämfört med
områden på lägre höjd vid trädgränsen. Det finns inte några säkerställda, stora skillnader i nedfall
mellan Jämtlands fjällen och de nordliga fjällen i Västerbotten och Norrbotten, med undantag av
nedfallet med nederbörden av havssalt som ökar mot norr och av nitratkväve som minskar mot
norr. Nedfallet av svavel har minskat vid Hundshögen i Jämtland, såväl med nederbörden på
mycket hög höjd som i krondropp och till öppet fält på lägre höjd vid trädgränsen. Även nedfallet
av nitrat med nederbörden i höjd med trädgränsen har minskat. För övriga ämnen kunde inga
trender påvisas.
Mätningar av lufthalter på hög höjd i norra Sverige har starkt bidragit till att påvisa tillfälliga
passager av starkt förorenad luft över norra Sverige. I Jämtlands fjällen visade mätningarna tydligt
de luftmassor som passerade Sverige under våren och sommaren 2006 som var kraftigt förorenade
med ammoniak från biomassabränder i Ryssland. Mätningarna på hög höjd visade även tydligt de
luftmassor som passerade Sverige under hösten 2014 som var kraftigt förorenade med SO2 från
vulkanutbrottet på Island.
I rapporten presenteras ett förslag till utformning av framtida mätningar av halter och deposition
av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige.
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1

Bakgrund

Projektet syftade till att sammanställa, dokumentera, analysera och utvärdera befintliga mätningar
av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige, vilket i denna studie definieras som fjällvärlden i
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Dalarna. Ekosystemen i norra Fennoskandia har en
speciell roll i ett Europeiskt perspektiv. Till exempel har växtligheten i större delen av området
sannolikt aldrig varit utsatt för ett kvävenedfall som överskridit 5 kg N/ha/år, förutom i södra
delen av Jämtlands län och i norra delen av Dalarnas län där nedfallet har varit något högre (Ferm,
m. fl., 2019; Karlsson m.fl., 2018). I stora delar av Europa har växtligheten utsatts för långt högre
kvävenedfall och inverkan av kväve på dessa ekosystem har i många fall nått ett stadium av
mättnad.
Försurning i fjällvärldens ytvatten är ett problem som består, åtminstone i vissa områden.
Exempelvis gör länsstyrelsen i Jämtlands län 2018 bedömningen att miljömålet Bara Naturlig
försurning inte kan nås. Man pekar på att det beror på ett bestående atmosfäriskt nedfall av
försurande ämnen i kombination med att länets fjällmiljöer tillhör landets mest
försurningskänsliga områden, med tunna jordtäcken, svårvittrad berggrund och liten eller ingen
växtlighet. Det finns fortsatta problem med surstötar i samband med den första snösmältningen
(Annika Lundmark, Länsstyrelsen i Jämtland, personlig kommunikation).
I perspektivet av ett förändrat klimat kommer ekosystemen i norra Fennoskandia att utsättas för
stora förändringar varav en ökad temperatur är den mest uppenbara. Men även luftföroreningsbelastningen i dessa områden kan komma att förändras som ett resultat av antropogena aktiviteter.
Ett exempel är en möjlig ökad fartygstrafik genom nordostpassagen och därmed ökade utsläpp av
kväveoxider (Tuovinen m fl., 2013). De mätserier för lufthalter och deposition på hög höjd i norra
Sverige som sammanställs och beskrivs i detta projekt kan därför komma att få en viktig roll för att
beskriva ett referensscenario till framtida förändringar.
Depositionen av försurande och eutrofierande ämnen är generellt högre till ekosystem på hög höjd,
jämfört med omgivande, lägre belägna områden. Det beror delvis på att vindhastigheterna är
högre på hög höjd, vilket leder till en större torrdeposition av partiklar och gaser. Närvaro av
dimma eller låga moln ökar torrdepositionshastigheten till ekosystemen väsentligt (Foltescu &
Persson, 2001). Molndropparna har generellt en högre koncentration av föroreningar än nederbörden och avsätter sig effektivt på vindexponerade ytor såsom skog. Dessutom kan orografiska
effekter göra att det faller mer nederbörd på högre höjd.

2

Syften

Projektet har haft som huvudmålsättning att sammanställa, beskriva och analysera befintliga data
från mätningar av lufthalter och nedfall på hög höjd i norra Sverige.
Ytterligare syften med projektet har varit:
•
•
•

att analysera i vilken utsträckning exponeringen för luftföroreningar är högre för ekosystem på hög höjd samt jämföra med motsvarande ekosystem på lägre höjder
att beräkna storleken på tillförseln av olika ämnen från depositionen till olika kategorier av
mark på hög höjd i olika delar av fjällvärlden
att ge förslag till framtida lagring av data samt skicka relevanta mätdata till datavärd
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•

3

att ge ett förslag till ett framtida mätprogram för luft- och bakgrundsmiljön i den svenska
fjällvärlden med avseende på försurande och gödande ämnen

Avgränsningar

Projektet omfattar endast mätningar av svavel- och kväveföreningar, havssalt och baskatjoner som
lufthalter samt som deposition med nederbörden på öppet fält och som krondropp. Snömätningar
och så kallad dimprovtagning omfattas inte i detta projekt.

4

Mätplatser och mätperioder

Mätningarna som ingått i denna studie har genomförts på 14 mätplatser i den svenska fjällmiljön,
från Katterjåkk i Norrbottens län i norr till Fulufjället i Dalarna i söder, Figur 1, Tabell 1 samt
Bilaga 1. Vid flertalet mätplatser har olika typer av mätningar skett; lufthaltsmätningar,
nederbördsmätningar på öppet fält samt krondroppsmätningar. Nederbörds- och
krondroppsmätningarna har ofta skett på olika altituder i terrängen. På många lokaler finns en
mätstation på mycket hög höjd och en på lägre höjd. Med mycket hög höjd menas i närheten av
fjällens toppar, på altituder >1170 m.ö.h (meter över havet). Med lägre höjd menas provstationer på
fjället som ligger väsentligt lägre än fjällets högsta toppar, ofta i höjd med trädgränsen (420–820
m.ö.h.). Alla dessa mätplatser ligger på högre höjd än de flesta andra stationer där
nederbördskemiska mätningar i regional och nationell miljöövervakning ingår. Det strävades efter
att placera mätutrustningen i en sydlig eller sydostlig sluttning utmed fjällsidan på respektive fjäll.
I nuläget pågår endast mätningar av försurande och gödande ämnen på hög höjd i de jämtländska
fjällen på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län. De olika typer av mätningar som sker är
lufthaltsmätningar vid Prästbodarna samt nederbördsmätningar på hög och låg höjd vid
Hundshögen. Vid Hundshögen och vid Fiskåfjället sker även mätningar av krondropp, Tabell 1.
Nedfallsmätningarna vid de jämtländska mätplatserna bedrivs inom Krondroppsnätet
(www.krondroppsnatet.ivl.se) där mätdata samt relevanta rapporter och vetenskapliga artiklar
kan hämtas. Lufthaltsmätningarna sker i ett separat projekt, mer information finns nedan.
Utöver mätningarna i Jämtland sker även fortsatta nederbördsmätningar i fjällnära miljö på lägre
höjd vid tre mätplatser, Abisko i Norrbottens län, Ammarnäs i Västerbottens län samt Djursvallen i
Dalarna. Mätningarna vid Ammarnäs och Djursvallen sker inom Luft- och nederbördskemiska
nätet (LNKN) som finansieras av Naturvårdsverket medan mätningarna vid Abisko sker i regi av
och med finansiering av Polarforskningssekretariatet.
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län påbörjade hösten 1994
mätningar av deposition som en pilotstudie, med syfte att kvantifiera belastningen av försurande
och gödande ämnen till fjällområden ovanför trädgränsen. I detta inledande skede, där det främst
utprovades om mätutrustning klarade fjällmiljön, startades mätningar vid Abisko, Ammarnäs,
Hundshögen, Skorvfjället, Sånfjället, Fiskåfjället och Fulufjället. Utöver detta bedrevs
kompletterande mätningar på hög höjd i en fjällnära miljö vid Djursvallen inom ett gammalt
mätnät, det s.k. PMK-nätet.
Efter detta har ytterligare studier och projekt genomförts med fokus på mätningar på hög höjd.
Bland annat pågick under 1997–2000 en gradientstudie vid Fulufjället i Dalarna där
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krondroppsmätningar genomfördes vid sju olika höjder (480 – 870 m.ö.h), dessa mätningar
kompletterades med nederbördsmätningar på öppet fält vid tre höjder (480 – 900 m.ö.h).
Under 2002 – 2008 genomfördes mätningar av lufthalter och atmosfäriskt nedfall (öppet fält samt
krondropp) vid fyra mätplatser i svenska fjällen, Katterjåkk, Tjärnberg, Skorvfjället/Laxfjället och
Hundshögen/ Prästbodarna. Mätningarna finansierades av Naturvårdsverket. Syftet med dessa
mätningar var, förutom att kvantifiera belastningen i området, även att SMHI:s spridningsmodell
MATCH skulle kunna förbättras. Mätdata från det Naturvårdsverksfinansierade projektet 20022008 kan tillsammans med fortlöpande lufthaltsmätningar vid Prästbodarna hämtas via:
https://www.ivl.se/sidor/omraden/luft/luftovervakning/nationell-overvakning/lufthalter-ochdeposition-pa-hog-hojd-i-svenska-fjallen.html.

Figur 1. Karta som visar positioner för alla mätplatser som använts för mätningar av halter och deposition
av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige.
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Tabell 1. Information om mätplatser som använts för mätningar av halter och deposition av
luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige. Lokaler som benämns med två namn innebär att lokalerna är
belägna mycket nära varandra. H betecknar mätningar av nederbörd på mycket hög höjd, L betecknar
mätningar av nederbörd på lägre höjd. AC indikerar Västerbottens län.
Lokalnamn
Norrbotten
Katterjåkk
Katterjåkk
Katterjåkk
Abisko L
Abisko H
Tjärnberg/Ropparudden
Tjärnberg
Tjärnberg
Västerbotten
Ammarnäs L
Ammarnäs H
Skorvfjället (AC)
Laxfjället
Laxfjället
Jämtland
Fiskåfjället L
Fiskåfjället H
Fiskåfjället
Mjölkvattsfjället L
Mjölkvattsfjället H
Herjångstöten L
Herjångstöten H
Hundshögen/Prästbodarna
Hundshögen L
Hundshögen H
Hundshögen
Skorvfjället (Z) L
Skorvfjället (Z) H
Sånfjället L
Sånfjället H
Sånfjället
Djursvallen L
Djursvallen H
Dalarna
Fulufjället ÖF 480
Fulufjället ÖF 715
Fulufjället ÖF 720
Fulufjället ÖF 790
Fulufjället ÖF 820
Fulufjället ÖF 900
Fulufjället KD 480
Fulufjället KD 530
Fulufjället KD 640
Fulufjället KD 720
Fulufjället KD 750
Fulufjället KD 790/Branten
Fulufjället KD 870
Fulufjället KD 715 Special
Fulufjället KD 790 Special

lat

long

Altitud

Förekommande
mätningar

Mätperiod

N68°24'54"
N68°24'54"
N68°24'54"
N68°21'8"

E18°10'45"
E18°10'45"
E18°10'45"
E19°3'7"

510
517
517
361

lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)
öppet fält

nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008
sep 1994 - pågående

Saknas
N66°29'4"
N68°25'58"
N66°29'55"

Saknas
E16°45'54"
E16°49'48"
E16°44'47"

1 190
500
500
750

öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)

sep 1994 - aug 1995
nov 2002 - dec 2008 (saknas 1 månad)
nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008

N65°57'43"
Saknas
N65°46'49"
N65°43'55"
N65°43'55"

E16°8'10"
Saknas
E15°3'43"
E15°17'48"
E15°17'48"

541
1 068
817
695
695

öppet fält
öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)

sep 1994 - pågående
feb 1995 - aug 1995
nov 2002- dec 2008 (saknas 1 månad)
dec 2002 - dec 2008
dec 2002 - dec 2008

N64°27'23"
N64°30'5"
N64°28'31"
N63°50'10"
N63°52'14"
N62°55'28"
N63°0'20"
N62°52'40"
N62°51'34"
N62°57'42"
N62°53'32"
N62°21'20"
N62°24'42"
N62°13'48"
N62°16'31"
N62°14'35"
N62°1'1"
N62°0'51"

E14°38'59"
E14°39'52"
E14°39'11"
E13°21'12"
E13°17'47"
E12°44'9"
E12°39'46"
E13°41'51"
E13°55'10"
E13°43'35"
E13°48'54"
E14°6'42"
E14°0'23"
E13°33'45"
E13°32'36"
E13°33'42"
E13°30'43"
E13°30'49"

420
1 193
620
610
1 220
820
1 410
710
670
1 250
780
675
935
635
1 170
780
600
900

öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält

dec 1995 - sep 2001 (saknas 1 månad)
dec 1995 - sep 2000 (saknas 1 månad)
okt 1997 - pågående
dec 1995 - maj 1998
dec 1995 - maj 1998
dec 1995 - nov 1998 (saknas 1 månad)
dec 1995 - nov 1998 (saknas 1 månad)
nov 2002 - pågående
nov 1994 - pågående
nov 1994 - pågående
okt 1997 - pågående
nov 1994 - sep 1995
nov 1994 - sep 1995
nov 1994 - nov 2009
nov 1994 - nov 2009
okt 1997 - sep 2009
jan 1988 - pågående (saknas 29 månader)
jan 1989 - sep 1996 (saknas 9 månader)

N61°34'32"

E12°54'20"

N61°34'32"

E12°54'20"

N61°37'44"

E12°42'34"

480
715
720
790
820
900
480
530
640
720
750
790
870
715
790

öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (fjällbjörk)
krondropp (gran)
krondropp (gran)

okt 1994 - pågående
nov 1995 - maj 1996
okt 1997 - maj 2000
jul 1994 - sep 1995
sep 1994 - aug 1995
okt 1997 - maj 2000
okt 1994 - pågående
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
dec 1997 - apr 2015 (saknas 3 månader)
okt 1997 - maj 2000
nov 1995 - maj 1996
nov 1994 - okt 1995
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5

Mätmetodik

5.1

Nederbördsmätningar på öppet fält

Provtagning av nederbörd har skett både på lägre höjd, på en öppen yta ofta placerad i en öppning
i skogen, medan mätningarna på mycket hög höjd skett på kalfjället. Nederbörden samlades in på
månadsbasis i en lång och smal plastpåse. Påsen var monterad i ett cirka 1 800 mm högt plaströr
(diameter 200 mm) förankrat med stag. Samma utrustning användes året runt. Under
sommarperioden var plastsäcken åtsnörd en bit ner för att minska avdunstningen. Utrustningen
illustreras med fotografier i Figur 2.

Figur 2. Pågående mätningar vid Hundshögen. Mätningar på mycket hög höjd (t.v.), hög höjd (mitten)
samt krondroppsmätningarna (t.h.). Foto: Leif Rodhe.

Vid mätningarna på öppet fält vid Abisko hade man på hög höjd en annan typ av provtagare. Där
användes en s.k. ”lockprovtagare”. En lockprovtagare är utformad för att endast provta nederbörd
och att undvika torrdeposition. Det gör den genom att den har ett lock som endast ska öppnas vid
nederbörd. En lockprovtagare kräver tillgång till elektricitet.
Vid mätningarna på öppet fält vid Fulufjället i Dalarna användes sommartid en dunk med tratt och
under vintern en snösäck.

5.2

Krondroppsmätningar

Mätningar av krondropp har skett på olika höjder oftast i fjällnära granskog men även i
fjällbjörkskog i de fall mätningarna skett ovanför granens utbredningsområde.
Krondroppsmätningarna i fjällmiljön har skett med liknande rör som de som använts på öppet fält
(diameter 150 mm) placerade under träden (i de flesta fall fem insamlare per station, i några fall
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endast tre). Samma utrustning användes hela året. Vid utplaceringen av insamlarna eftersträvades
att mäta under lika stora träd på de olika fjällen. I Figur 2 ovan till höger visas ett fotografi på
krondroppsutrustningen.
Vid Fulufjället i Dalarna, hade man en annan typ av mätutrustning. Då Fulufjället ligger i ett lite
mer skyddat läge jämfört med övriga fjäll längre norrut i fjällkedjan användes ordinarie
mätutrustning inom Krondroppsnätet. Den enda skillnaden var att man vid Fulufjällets
krondroppsmätningar vintertid använde, s.k. ”påshinkar” som sattes på 2 meter höga stolpar.
Påshinkarna bestod av gula plasthinkar (som normalt sett används som vinterutrustning inom
Krondroppsnätet) där botten var bortkapad. Därefter trädde man i en plastpåse så att den hängde
genom hålet. På så sätt blev volymen tre gånger större än om bara plasthinken hade använts.
Sommartid användes dunkar med tratt.

5.3

Lufthaltsmätningar

Lufthalter har mätts på månadsbasis med en metodik som används inom EMEP och som kallas
”Filter pack”. Denna metod beskrivs i rapporten Ferm m.fl., (2006). I metoden mäts gasformiga och
partikelbundna ämnen separat. Provtagningen har skett genom en så kallad intermittent metod,
genom att luft har sugits in i provtagaren under 3 min varje halvtimme. Metoden kräver tillgång
till elektrisk ström för luftpumpen. I Figur 3 visas ett fotografi av mätningar av lufthalter vid
Katterjåkk.

Figur 3. Lufthaltsmätningarna vid Katterjåkk.

6

Mätosäkerheter

Det finns svårigheter med att mäta lufthalter och deposition på hög höjd, framför allt beroende på
de meteorologiska betingelserna. I synnerhet gäller detta vintertid, vilket illustreras i Figur 4 med
ett fotografi av provtagningsutrustning för deposition på öppet fält på mycket hög höjd vid
Hundshögen i Jämtlands län. Hård vind, låga temperaturer samt nederbörd i form av snö vintertid
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samt en hög frekvens av dimma och låga moln försvårar mätningar av deposition. Mätningar av
deposition som krondropp bedrivs under enstaka träd av gran, eftersom sammanhängande
trädbestånd ofta saknas. Vid nordliga breddgrader förekommer dessutom en stor andel av det
totala nedfallet av olika ämnen från korta episoder på några dagar, där mycket förorenad luft
transporteras med vindarna från sydliga till nordliga breddgrader (Kuhnel m. fl., 2011, Karlsson
m.fl., 2013b). Vidare finns det principiella invändningar mot mätningarna på kalfjället, genom att
ett uppstickande föremål, som en nederbördsprovtagare, inte är representativ för omgivningen, då
de samlar på sig mer dim- och torrdeposition än omgivande mark (Akselsson & Westling, 2000).

Figur 4. Fotografi av
provtagningsutrustning
för deposition på öppet
fält en vintermånad på
hög höjd. Till vänster
en nedisad provtagare
och till höger samma
provtagare framgrävd.
Fotograf: okänd.

Om antalet ersatta mätvärden blir alltför stort minskar relevansen och tillämpligheten vad gäller
att resultaten verkligen representerar mätplatser på ett tillräckligt bra sätt. Akselsson & Westling
(2000) utvärderade mätningar på hög höjd i Jämtlands län under perioden 1995-1999. De
mätplatser som utvärderades var Sånfjället, Skorvfjället, Hundshögen, Härjångstöten, samt
Fiskåfjället. Man analyserade i detalj resultaten från mätningar av nederbördmängd och halter av
svavel på mycket hög och lägre höjd, samt mätningar av krondropp vid trädgränsen. Resultaten
från analyserna, utifrån de kriterier som då användes, ledde till bedömningen att mätvärdena vad
gällde nederbördskemin från mycket hög höjd (kalfjället) inte kunde användas för att beräkna
deposition. Man baserade denna slutsats på att svavelhalterna vintertid var höga samt att
nederbördsmängderna vintertid inte, som väntat, var högre på mycket hög höjd, jämfört med lägre
höjd. I stället valde man att beräkna depositionen på hög höjd med hjälp av halten på låg höjd och
nederbörden på låg höjd uppräknad för att kompensera för höjdskillnaden, utifrån vad som
tidigare uppmätts i en mätserie från Tärnaby. Uppmätta värden i krondropp bedömdes dock som
tillförlitliga. Vid krondroppsmätningarna i fjällnära skog kan dock snön ligga kvar på träden under
vissa månader, vilket gör att flera månaders nederbörd kan falla ned i insamlaren vid ett senare
tillfälle. Jämförelser mellan månadsvärden under vintern måste därför användas med viss
försiktighet.
I en årsrapport från Krondroppsnätet (Nettelbladt m. fl., 2006) utvärderades mätningar från hög
höjd i norra Sverige till och med september 2005. I denna rapport presenteras resultaten från
mätningar av nederbörd på hög höjd, inklusive tidigare nämnda data från 1995-1999, utan några
restriktioner.
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På senare tid har det vid ett flertal tillfällen uppmätts mycket höga värden för deposition av
luftföroreningar på mycket hög höjd i till exempel Jämtlandsfjällen, se under resultatkapitlet
nedan. Utifrån det kunskapsläge som nu råder ser vi ingen anledning till att generellt utesluta
mätvärden för deposition på mycket hög höjd i Jämtland varför samtliga mätresultat kommer att
ingå i denna studie. Detta utifrån att det är rimligt att det uppmäts högre halter av luftföroreningar
på mycket hög höjd, jämfört med lägre höjder.
I arbetet med att ta fram en databas för mätningar av halter och deposition av luftföroreningar på
hög höjd i norra Sverige i detta projekt har en mycket restriktiv hållning intagits när det gäller att i
efterhand utesluta mätvärden. Det finns en uppenbar risk med att utesluta tillfälligt höga
mätvärden. Till exempel skulle passagen av mycket förorenad luft över norra Sverige med
ursprung från omfattande biomassabränder i Ryssland försvårats om tillfälligt höga värden för
nedfall av NH4-N uteslutits från Krondroppsnätets databas (Karlsson m.fl., 2013b).
Det har givetvis skett en bedömning av mätvärden vid en primär datagranskning och vissa värden
har uteslutits och eventuellt ersatts. I de fall där värden har ersatts finns en markering i databasen
för detta.

7

Resultat

Här presenteras ett urval av resultat från analyser av lufthalter och deposition på hög höjd i norra
Sverige. De resultat som presenteras kommer främst från långa, kontinuerliga mätserier, där
informationen kring mätningarna är god och där resultaten bidrar till att besvara de frågor som
ställts inom projektets olika syften. I de flesta fall har mätresultat från perioden 2004-2008 använts.
Vi använder terminologin ”mycket hög höjd” (ÖF-H) för de högsta mätplatserna i Jämtland (> 1170
m.ö.h.) och ”lägre höjd” (ÖF-L) för övriga mätplatser i höjd med trädgränsen.
Mätningarna av krondropp på hög höjd bedrivs med en metod där provinsamlingsutrustningen
placeras rakt under kronan på träd i glesa bestånd. Detta gör att kvantifieringen av nedfallet per
areal mark blir något överskattad, eftersom det även finns areal i beståndet utan krontäckning.

7.1

Lokalgeografisk variation av försurnings- och
kvävebelastningen på hög höjd

Detta avsnitt syftar till att besvara frågeställningen om i vilken utsträckning exponeringen för
luftföroreningar är högre för ekosystem på mycket hög höjd, jämfört med motsvarande ekosystem
på lägre höjder.
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7.1.1

Mätningar i en höjdgradient vid Fulufjället i Dalarna

Mätningar av nedfall längs en höjdgradient med granskog och kalfjäll vid Fulufjället i norra
Dalarna visar att belastningen vad gäller nedfall av svavel samt oxiderat och reducerat kväve
ökar med ökad altitud.
Under flera olika tidsperioder bedrevs mätningar av deposition längs en höjdgradient i Fulufjället i
norra Dalarna. Den mest omfattande och kompletta dataserien omfattar åren 1998 och 1999.
I Figur 5 visas årliga värden för nederbördsmängd och nedfall av olika ämnen mätt som krondropp och på öppet fält på olika altituder vid Fulufjället i Dalarna, som medelvärde för åren 1998
och 1999. För höjder upp till och med 790 m.ö.h. var trädslaget gran (svart symbol). Vid 870 m.ö.h.
var det fjällbjörk (grå symbol) och vid 900 m.ö.h. var det kalfjäll (vit symbol).
Korrelationerna mellan altitud och krondropps- och nederbördsmängd respektive nedfall av SO4Sex (SO4-Sex betecknar att bidraget från havssalt har räknats bort), NO3-N och NH4-N var tydliga,
med relativt höga korrelationskoefficienter. För klorid, som representerar nedfall av havssalt, var
korrelationen svag. Genom att mätningarna på öppet fält inte inkluderar torrdepositionen till
träden, skulle lutningen på korrelationen kunna ha varit ännu större, om mätningar av krondropp
varit möjliga på de högsta höjderna. Om endast mätpunkterna med krondropp till gran
inkluderades fanns det fortfarande en positiv korrelation mellan nedfall och altitud för SO4-Sex
(R2=0.52) och för NO3-N (R2=0.83).
Mätresultaten som beskrivits ovan visade att depositionen av försurande luftföroreningar ökade
med höjden på ett fjäll. Den troligaste anledningen till detta är ett stort bidrag från dim- och
molndeposition på hög höjd med hög dimfrekvens och starka vindar som för in nya moln med
förorenade molndroppar som kan falla ut på fjället. Det kan vara fråga om molndeposition eller
höga vindhastigheter, eller en kombination av bägge.
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Figur 5. Årliga värden för krondropps- och
nederbördsmängder och nedfall mätt som
krondropp på olika altitud vid Fulufjället i Dalarna,
som årligt medelvärde för åren 1998 och 1999. För
höjder upp till och med 790 m.ö.h. var trädslaget
gran (svart symbol). Vid 870 m.ö.h. var det fjällbjörk
(grå symbol) och vid 900 m.ö.h. var det kalfjäll (vit
symbol).

7.1.2

Mätningar på olika altituder i Jämtland och norra fjällen

Nedfallet av svavel samt oxiderat och reducerat kväve är som högst på kalfjället på mycket hög
höjd. Detta gäller flertalet av årets månader och det gäller också när man tar hänsyn till
krontäckningen i områden i höjd med trädgränsen.
Mätningar av nedfall som krondropp vid trädgränsen samt till öppet fält vid både trädgränsen och
vid avsevärt högre altituder har bedrivits under olika tidsperioder och olika platser i Jämtlands
fjällen och vid mer nordliga fjällområden. Vi använder i denna rapport benämningen ”norra
fjällen” för fjällområden i Västerbottens och Norrbottens län. Analyserna baseras på den femåriga
perioden 2004-2008.

14

Rapport C 392  Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige

7.1.2.1

Årliga medelvärden

I Figur 6 visas medelvärden 2004-2008 för årligt nedfall av några olika ämnen som krondropp vid
trädgränsen (KD), till öppet fält på mycket hög höjd (ÖF-H, altituder >1150 m.ö.h) samt till öppet
fält på en lägre altitud vid trädgränsen (ÖF-L, alternativ endast ÖF). För två platser i Jämtlands
fjällen, Sånfjället och Hundshögen, visas resultat för alla tre kategorierna medan för tre platser i
norra fjällen, Katterjåkk, Laxfjället och Tjärnberg, finns bara mätningar av KD och öppet fält vid
trädgränsen (ÖF). I Jämtlands fjällen mättes krondropp under gran, medan det i norra fjällen
mättes krondropp under fjällbjörkskog.
Nederbördsmängderna var genomgående lägre i KD (Figur 6, A och B), vilket beror på trädens
interception. Vid Hundshögen var nederbördsmängderna tydligt högre på mycket hög höjd,
medan det vid Sånfjället inte var någon större skillnad.
Liksom de tidigare altitudgradientsmätningarna vid Fulufjället i Dalarna, visade mätningarna
2004-2008 på ett avsevärt högre svavelnedfall till kalfjället på mycket hög höjd i Jämtlands fjällen
jämfört med mätningarna på lägre höjder (Figur 6, C). Vid trädgränsen var svavelnedfallet
möjligen något högre i krondropp jämfört med öppet fält, men skillnaderna var små. Vid de norra
fjällen var svavelnedfallet också förhållandevis lika i krondropp och på öppet fält vid trädgränsen
(Figur 6, D).
Generellt var nedfallet av oxiderat kväve, som NO3-N, avsevärt lägre i krondropp, jämfört med
öppet fält (Figur 6, E och F). Tydligast var skillnaderna för gran i Jämtlands fjällen, medan
skillnaderna var mindre för fjällbjörkskogen i norra fjällen. Det lägre uppmätta nedfallet av NO3-N
i krondropp berodde huvudsakligen på ett direkt upptag av kväve till trädkronorna (Karlsson
m.fl., 2011), vilket sannolikt var större till gran jämfört med till fjällbjörk. Placeringen av
provtagarna för krondropp rakt under träden borde lett till en överskattning av det uppmätta
kvävenedfallet, men detta döljs av direktupptaget av kväve till trädkronorna.
Nedfallet av ammonium, NH4-N, följer i stort samma mönster som nedfallet av NO3-N.
Skillnaderna i nedfall mellan de olika altituderna i Jämtland var dock större för NH4-N. Vid
Laxfjället och i synnerhet Tjärnberg uppmättes ett högt nedfall av NH4-N i krondropp i juli
och/eller augusti under i stort sett varje år under perioden 2004-2008 (Figur 6, H, och Figur 8, H).
Under senare mätperioder, efter 2008, uppmättes ett högt nedfall av NH4-N i krondropp för juli
och/eller augusti även vid Jämtlands fjällen (data visas ej). Detta höga nedfall av NH4-N i
krondropp på hög höjd i norra Sverige under sommarmånaderna saknar ännu förklaring.
Vad gäller uppmätt nedfall av havssalt, i form av klorid, och av baskatjoner (Figur 7) var detta
genomgående mycket högre i krondropp, jämfört med öppet fält, för båda altituderna. När det
gällde havssalt speglar detta den stora betydelsen av torrdepositionen, som inte inkluderas i
mätningarna på öppet fält. När det gällde baskatjoner (Figur 7) blir tolkningen mer komplicerad,
eftersom baskatjoner, i synnerhet kalium, kan läcka ut från trädkronorna och därmed överskattas
nedfallet av dessa ämnen i krondropp. Nedfallet med nederbörden till öppet fält av klorid och
baskatjoner är i Jämtlands fjällen genomgående högre på den högre altituden, jämfört med den
lägre.
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Figur 6. Årsmedelvärden 2004-2008 för nederbördsmängder och nedfall av SO4-Sex, NO3-N samt NH4-N
vid två olika platser i Jämtlands län (Hundshögen och Sånfjället) samt tre olika platser i ”Norra”
(Katterjåkk och Tjärnberg i Norrbottens län och Laxfjället i Västerbotten). Nedfall mäts dels som
krondropp (KD) vid trädgränsen samt dels som nederbörd på öppet fält, i Jämtland på två olika
altituder (ÖF-H/ ÖF-L), i norra fjällen enbart på en altitud (ÖF).
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Figur 7. Årsmedelvärden 2004–2008 för nederbördsmängder och nedfall av klorid (Cl), magnesium (Mg),
kalcium (Ca) och kalium (K) vid två olika platser i Jämtlands län (Hundshögen och Sånfjället) samt tre
olika platser i ”Norra” (Katterjåkk och Tjärnberg i Norrbottens län och Laxfjället i Västerbotten).
Nedfall mäts dels som krondropp (KD) vid trädgränsen samt dels som nederbörd på öppet fält, i
Jämtland på två olika altituder (ÖF-H/ ÖF-L), i norra fjällen enbart på en altitud (ÖF).
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7.1.2.2

Medelvärden för olika månader på året

I Figur 8 visas nedfall av olika ämnen som krondropp respektive som nederbörd till öppet fält på
hög respektive på mycket hög höjd som medelvärde under 2004-2008 uppdelat på årets olika
månader. Vad gäller mängder var skillnaderna mellan krondroppsmängd och nederbördsmängd
på öppet fält för gran i Jämtlandsfjällen större på sommaren än på vintern, vilket speglar den högre
interceptionen av nederbörd på sommaren. Med interception menas den andel av nederbörden
som fastnar i trädkronorna och sedan avdunstar tillbaka till atmosfären. Vad gäller fjällbjörkskogen i norra fjällen var skillnaderna mellan krondroppsmängd och nederbördsmängd avsevärt
mindre, både sommar och vinter.
Svavelnedfallet i Jämtlands fjällen var under alla årets månader högst i nederbörden på mycket
hög höjd, förutom i maj månad när det förekommer tillfällen med högt svavelnedfall i krondropp
under gran. Detta kan förklaras med snösmältningen. Effekterna av snösmältningen i krondroppet
blir särskilt tydlig för svavel eftersom svavel inte tas upp direkt i trädkronorna på samma sätt som
NO3-N och NH4-N. Svavelnedfallet vid trädgränsen var något högre som krondropp jämfört med
öppet fält på samma altitud. För norra fjällen var svavelnedfallet relativt lika mellan krondropp
och öppet fält på samma altitud. Detta reflekterar att torrdepositionen av svavel är låg i norra
Sverige (Karlsson m.fl., 2011).
Nedfallet av NO3-N var även det som högst i nederbörden på mycket hög höjd under i stort sett
alla årets månader. Skillnaderna mellan hög och mycket hög höjd var större på vintern. I
krondropp vid trädgränsen var uppmätt nedfall av NO3-N mycket lågt sommartid, vilket
reflekterar ett effektivt direktupptag av kväve till trädkronorna under växtsäsongen. Vid
trädgränsen i norra Sverige var skillnaden i nedfall av NO3-N mellan öppet fält och krondropp
tydlig endast under den tid då det fanns löv på fjällbjörkarna och det därmed skedde ett
direktupptag av NO3-N till trädkronorna.
Det uppmätta nedfallet av ammonium, NH4-N, i Jämtlands fjällen uppvisar ett mer komplicerat
mönster vad gäller skillnader mellan olika mättyper under olika månader på året. Under
månaderna maj-juli var nedfallet klart högst till öppet fält på mycket hög höjd. Nedfallet som
krondropp till gran vid trädgränsen var mycket lågt och nedfallet till öppet fält på lägre höjd vid
trädgränsen låg däremellan. Under sensommaren och hösten minskade nedfallet av NH4-N till
öppet fält vid mycket hög höjd, medan det ökade under augusti till öppet fält på lägre höjd. Högt
nedfall av NH4-N under augusti till öppet fält vid lägre höjd förekom både vid Hundshögen och
vid Sånfjället under flera olika år. Vi har ännu ingen förklaring till detta höga nedfall av NH4-N till
öppet fält på lägre höjd under augusti. Även i norra fjällen uppmättes ett högt nedfall av NH4-N
under juli/augusti (Figur 8,H).
Nedfall av klorid var under alla årets månader (Figur 9) klart högst i krondropp, förutom under
december-mars i Jämtland och under januari i norra fjällen. Det är sedan tidigare känt att nedfallet
av havssalt minskar norrut, i synnerhet vad gäller torrdepositionen (Karlsson m.fl., 2013). Nedfallet
som krondropp begränsades under vintermånaderna för gran eftersom snön till viss del låg kvar
på träden. Detta var inte fallet i samma utsträckning för fjällbjörk i de norra fjällen.
Det uppmätta nedfallet av baskatjoner var också avsevärt högre i krondropp jämfört med nederbörden till öppet fält av delvis samma orsaker som klorid. Här tillkommer dock ett läckage av
baskatjoner ut från trädkronorna som hamnar i krondroppet. Läckaget är lågt vintertid. Som
beskrivits ovan blir nedfallet som krondropp beräknat per areal mark något överskattat eftersom
insamlarna för krondropp är placerade rakt under träden.
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Figur 8. Mängder av nederbörd och deposition av SO4-Sex, NO3-N och NH4-N på hög höjd i norra
Sverige. Resultat visas för varje månad på året som medelvärden under perioden 2004-2008 för två
platser i Jämtlandsfjällen (Hundshögen och Sånfjället, vänstra kolumnen) och för tre platser i
Västerbotten/Norrbotten (Katterjåkk, Laxfjället och Tjärnberg, högra kolumnen). I Jämtlandsfjällen
bedrevs tre typer av mätningar; nedfall som krondropp till gran vid trädgränsen; nedfall till öppet fält
på samma höjd som trädgränsen (öppet fält L); nedfall på öppet fält på mycket hög höjd (öppet fält H). I
norra fjällen bedrevs två typer av mätningar; nedfall som krondropp till fjällbjörk vid trädgränsen;
nedfall på öppet fält på mycket hög höjd (öppet fält H).
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Figur 9. Deposition av klorid (Cl), magnesium (Mg), kalcium (Ca) och kalium (K) på hög höjd i norra
Sverige. Resultat visas för varje månad på året som medelvärden under perioden 2004-2008 för två
platser i Jämtlandsfjällen (Hundshögen och Sånfjället), vänstra kolumnen) och för tre platser i
Västerbotten/Norrbotten (Katterjåkk, Laxfjället och Tjärnberg, högra kolumnen). I Jämtlandsfjällen
bedrevs tre typer av mätningar; nedfall som krondropp till gran vid trädgränsen; nedfall till öppet fält
på samma höjd som trädgränsen (öppet fält L); nedfall på öppet fält på mycket hög höjd (öppet fält H). I
norra fjällen bedrevs två typer av mätningar; nedfall som krondropp till fjällbjörk vid trädgränsen;
nedfall på öppet fält på mycket hög höjd (öppet fält H).

Baserat på resultaten som beskrivits ovan är det möjligt att beräkna nedfallet av olika ämnen till
olika kategorier av mark och separat för Jämtlands fjällen och de norra fjällen (i Västerbottens och
Norrbottens län). Som beskrivits ovan var dock insamlarna för krondropp placerade rakt under
träden, vilket inte ger representativa värden för hela markarealen vid trädgränsen. Vi måste därför
göra ett antagande vad gäller graden av krontäckning vid trädgränsen. Som ett exempel för dessa
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beräkningar har vi antagit att täckningsgraden för den fjällnära skogen är 40 % av den totala
markarealen, både för gran i Jämtlands fjällen och för fjällbjörk i de norra fjällen, vilket är i enlighet
med vad som antogs för de beräkningar som utfördes av Akselsson & Westling (2000) för
fjällområden i Jämtland.
Beräknad årligt nederbördsmängd samt årligt nedfall av olika ämnen till olika typer av markområden på hög höjd i norra Sverige visas i Tabell 2. Beräkningarna baseras på månadsvisa
mätningar under 2004-2008. Den första kategorin gäller områden på mycket hög höjd, >1150 m.ö.h.
i Jämtlandsfjällen. Nästa kategori gäller områden på lägre höjd kring trädgränsen i Jämtlandsfjällen
där nedfallet beräknats under antagande att 40 % av arealen är täckt av trädbestånd. Den tredje
kategorin gäller områden på lägre höjd kring trädgränsen i fjällen i norra fjällen (i Västerbotten och
Norrbotten), även där har nedfallet beräknats under antagande att 40 % av arealen är täckt av
trädbestånd. Det beräknade nedfallet för kalfjället, Jämtland, inkluderar endast våtdeposition,
men torrdepositionen till dessa områden kan antas vara låg även om en väsentlig del kan komma i
form av molndeposition. Beräkningarna för områdena vid trädgränsen inkluderar både torr- och
våtdeposition, men den beräknade depositionen vad gäller kväve kan vara något underskattad på
grund av ett direktupptag av kväve till trädkronorna, medan depositionen av baskatjoner kan vara
något överskattad på grund av ett nettoläckage av baskatjoner ut från trädkronorna.
Beräknade nederbördsmängder för Jämtland har jämförts med uppmätta värden vid SMHI ´s
mätstation i Jämtlands fjällen, Ljungdalen, 615 m.ö.h, Där uppmättes årsnederbörden som ett
medelvärde för perioden 2004–2008 till 650 mm/år. Detta var något högre jämfört med de
beräknade nederbördsmängderna för Jämtland i Tabell 2.
Det beräknade nedfallet av havssalt, Na och Cl, vid trädgränsen var högre för norra fjällen, jämfört
med Jämtlands fjällen. Det beräknade svavelnedfallet var däremot mer än dubbelt så högt för kalfjället i Jämtland, jämfört med de två övriga kategorierna. Även det beräknade nedfallet av både
nitrat och ammonium var högst för kalfjället Jämtland. Det beräknade nedfallet av baskatjoner var
ungefär likvärdigt för de tre kategorierna av områden, förutom för kalium som var högre för
områdena vid trädgränsen. Detta är dock osäkert på grund av det höga läckaget av kalium ut från
trädkronorna, som gör att det överskattas i krondropp.
Tabell 2. Beräknad årligt nederbördsmängd samt årligt nedfall av olika ämnen till olika typer av
markområden på hög höjd i norra Sverige. Beräkningarna baseras på månadsvisa mätningar under 20042008. Den första kategorin gäller områden på mycket hög höjd, >1150 m.ö.h. i Jämtlandsfjällen. Nästa
kategori gäller områden kring trädgränsen i Jämtlandsfjällen där nedfallet beräknats utifrån en avvägning
mellan nedfall som krondropp (KD) och nedfall till öppet fält vid trädgränsen (ÖF-L), under antagande att
20 % av arealen är täckt av trädbestånd. Den tredje kategorin gäller områden kring trädgränsen i fjällen i
Västerbotten och Norrbotten (”Norra fjällen”), även där har nedfallet beräknats under antagande att 40 %
av arealen är täckt av trädbestånd. Nederbörd (nb) anges som mm/ år. Nedfall anges som kg/ ha/ år.
Enhet
Nb
Na
Cl
SO4-Sex
NO3-N
NH4-N
Ca
Mg
K

mm/år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år
kg/ ha/ år

Jämtlandsfjällen
Kalfjället mycket
hög höjd
583
2.7
4.1
1.8
1.0
2.2
0.8
0.5
1.1

Jämtlandsfjällen
Trädgränsen, vägt
KD/ÖF-L
374
4.1
6.4
0.8
0.4
0.7
1.2
0.7
6.8
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Norra fjällen
Trädgränsen, vägt
KD/ÖF-L
517
5.0
6.9
0.7
0.4
0.9
1.2
0.8
3.7
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7.2

Storregionala skillnader i
luftföroreningsbelastning längs fjällkedjan

Analyserna av korrelationer mellan deposition och latitud visar inte på några säkerställda, stora
skillnader i nedfall mellan Jämtlands fjällen och de norra fjällen (i Västerbotten och
Norrbotten), med undantag av nedfallet med nederbörden av havssalt som ökar mot norr och av
nitratkväve som minskar mot norr.
Resultaten som redovisas i detta kapitel syftar till att belysa skillnader i deposition mellan den
södra och norra delen av fjällkedjan.
Skillnader i nedfall längs den svenska fjällkedjan kan belysas genom att analysera korrelationer
mellan medelvärden 2004-2008 för årligt nedfall som krondropp och årligt nedfall med
nederbörden till öppet fält, Figur 10. I dessa analyser inkluderades inte nedfall med nederbörden
till de högsta altituderna i Jämtland (ÖF-H). I dessa analyser inkluderades även nedfall som
krondropp vid Fiskåfjället i norra Jämtland, som inte inkluderats i tidigare analyser. De tre
sydligaste mätplatserna gällde krondropp till gran, medan det för de nordligaste platserna var
krondropp till fjällbjörk.
Den årliga nederbörden såväl som krondroppsmängden ökade relativt tydligt mot norr (högre xkoordinat). Nedfallet av havssalt, representerat av klorid, ökade i nederbörden mot norr, men i
krondropp fanns ingen korrelation med latitud. Svavelnedfallet vid trädgränsen visade ingen
korrelation mot latitud, varken för krondropp eller för nederbörd till öppet fält. Detta är något
förvånande, det kunde förväntas att svavelnedfallet minskade mot norr, med ett ökat avstånd till
stora utsläppskällor i det kontinentala Europa. Kanske visar detta på en påverkan från
industrianläggningar i norr, till exempel på Kolahalvön. Nedfallet av NO3-N till öppet fält
minskade dock mot norr med en stark korrelation mot latitud. Nedfallet av NO3-N i krondropp
ökade mot norr, men det kan spela roll att direktupptagen av NO3-N till trädkronorna troligen var
högre för gran jämfört med för fjällbjörk. För NH4-N fanns inga korrelationer, varken för
krondropp eller för nederbörd till öppet fält. Här spelade troligen en stor variation i nedfallet roll,
tillsammans med ett direktupptag till trädkronorna för krondropp. För baskatjonerna kalcium och
magnesium fanns inga korrelationer med latitud. För kalium i krondropp fanns en negativ
korrelation mellan nedfall som krondropp och latitud. Detta kunde bero på att läckaget av K ut
från trädkronorna var högre för gran än för fjällbjörk.
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Figur 10. Summerad nederbörd och deposition över fem år, 2004-2008, plottat mot latitud (x-koordinat)
för olika mätplatser på hög höjd i norra Sverige. Analysen inkluderar ej mätplatser på den högsta
höjden i Jämtland (Hundshögen, ÖF-H och Sånfjället, ÖF-H). Den mätplats för KD som avviker med
höga värden för Cl, Ca, och Mg är Fiskåfjället i Jämtland. Altituden varierar mellan 520 (Katterjokk) och
780 (Sånfjället/ Hundshögen KD) m.ö.h. Vid de tre sydligaste platserna mäts krondropp under gran, vid
de tre nordliga under fjällbjörk.

23

Rapport C 392  Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige

7.3

Trender i deposition på hög höjd

Analyser av de långa mätserierna för nedfall vid Hundhögen i Jämtlands län, 1994-2017, visade
att svavelnedfallet har minskat i såväl krondropp som till öppet fält på både mycket hög höjd
och på lägre höjder. Även nedfallet av nitrat har minskat på öppet fält vid lägre höjder. För
övriga ämnen kunde inga trender påvisas.
Resultaten som redovisas i detta avsnitt syftar till att analysera om luftföroreningsbelastningen i
Jämtlandsfjällen förändrats över tid, utifrån den långa mätserien som finns för Hundshögen i
Jämtlands län. Statistisk trendanalys har gjorts med Mann-Kendall-metodik.
I Figur 11 redovisas årsmedelvärden för nederbördsmängder och nedfall av SO4-Sex, NO3-N samt
NH4-N som krondropp (KD) vid trädgränsen samt som nederbörd på öppet fält på två olika
altituder (ÖF-H/ ÖF-L).
Korrelationerna mot tid visar att svavelnedfallet vid Hundshögen har minskat signifikant för alla
de tre olika typerna av mätningar, Figur 11. Två punkter för krondropp har markerats i rött,
eftersom de var påverkade av de stora utsläppen av SO2 från ett vulkanutbrott på Island (Hellsten
m. fl., 2017). Nedfallet av NO3-N har minskat signifikant vad gäller nedfall till öppet fält vid
trädgransen. Nedfallet av NO3-N som krondropp minskade även det signifikant, men här
försvårades tolkningen av att det direkta upptaget till trädkronorna kan ha förändrats. Vad gäller
nedfallet av NH4-N var mellanårsvariationen stor för alla typer av mätningar, vilket försvårade
möjligheten att påvisa trender.
För nedfallet av klorid och baskatjoner fanns inga statistiskt signifikanta trender, Figur 12.
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Figur 11. Årsmedelvärden för nederbördsmängder och nedfall av SO4-Sex, NO3-N samt NH4-N vid tre
olika mätplatser vid Hundshögen i Jämtlands län. Nedfall mäts dels som krondropp (KD, gröna
symboler och linjer) vid trädgränsen samt dels som nederbörd på öppet fält på två olika altituder, ÖF-H
(vita symboler, heldragna linjer) och ÖF-L (grå symboler, streckade linjer). I diagrammet med nedfall av
SO4-Sex markeras två punkter för krondropp i rött, eftersom dessa kan anses vara kraftigt påverkade av
ett vulkanutbrott på Island. Dessa värden ingår dock i regressionsanalysen. Följande korrelationer är
statistiskt signifikants enligt en analys med Mann-Kendall metodik: Nederbörd, KD (*); SO4-Sex, KD **),
ÖF-H (**), ÖF-L (***); NO3-N KD (***), ÖF-L (**). *, P<0.05; **, P<0.01; ***, p<0.001.
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Figur 12. Årsmedelvärden för nedfall av klorid (Cl), magnesium (Mg), kalcium (Ca) och kalium (K) vid
tre olika mätplatser vid Hundshögen i Jämtlands län. Nedfall mäts dels som krondropp (KD, gröna
symboler och linjer)) vid trädgränsen samt dels som nederbörd på öppet fält på två olika altituder, ÖF-H
(vita symboler, heldragna linjer) och ÖF-L (grå symboler, streckade linjer). Inga korrelationer var
statistiskt säkerställda enligt en analys med Mann-Kendall metodik.
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7.4

Lufthalter

Mätningar av lufthalter på hög höjd i Jämtlandsfjällen visade tydligt att de luftmassor som
passerade Sverige under våren och sommaren 2006 var kraftigt förorenade med ammoniak från
biomassabränder i Ryssland. Likaså visade mätningar av lufthalter på hög höjd i Jämtlands
fjällen tydligt att de luftmassor som passerade Sverige under hösten 2014 var kraftigt
förorenade med SO2 från vulkanutbrottet på Island.
Övergripande kan konstateras att mätningar av lufthalter på hög höjd i norra Sverige har starkt
bidragit till att påvisa tillfälliga passager av starkt förorenad luft över norra Sverige.

7.4.1

Månadsvisa lufthalter

I detta avsnitt redovisas ett urval av resultat vad gäller mätningar av lufthalter, främst med
inriktning på hur starkt förorenade luftmassor kan passera över norra Sverige.
I Figur 13 visas månadsvisa lufthalter av gasformigt SO2-S och partikelbundet SO4-S. I Figur 14
visas månadsvisa lufthalter av gasformigt HNO3-N och partikelbundet NO3-N. I Figur 15 slutligen
visas månadsvisa lufthalter av gasformigt HNO3-N och partikelbundet NO3-N.
För de månadsvisa lufthalterna framträder en viss årstidsvariation samt vid några tillfällen
episoder med tydligt förhöjda halter. I det följande görs ett försök att reda ut några av dessa s.k.
episoder.
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Figur 13. Månadsvisa lufthalter av gasformigt SO2-S (A) och partikelbundet SO4-S (B) vid fem olika platser på hög höjd i norra Sverige.
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Figur 14. Månadsvisa lufthalter av gasformigt HNO3-N (A) och partikelbundet NO3-N (B) vid fem olika platser på hög höjd i norra Sverige.
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Figur 15. Månadsvisa lufthalter av gasformigt NH3-N (A) och partikelbundet NH4-N (B) vid fem olika platser på hög höjd i norra Sverige.

30

Rapport C 392  Halter och deposition av luftföroreningar på hög höjd i norra Sverige

7.4.2

Maj 2006

Under maj 2006 och påföljande månader uppmättes höga halter av gasformigt ammoniak vid
Prästbodarna i Jämtland (Figur 16). Denna episod av starkt förorenad luft som passerade över
Fennoskandia under maj 2006 är väl dokumenterad, Stohl m. fl., 2007; Karlsson m.fl., 2013.
Ursprunget för den förorenade luften var omfattande biomassabränder i Ryssland med
angränsande länder och på grund av ett stabilt högtryck över Ryssland transporterades starkt
förorenade luftmassor över Fennoskandia ända till Svalbard och Island.
I Figur 16 visas de gasformiga lufthalterna av NH3 vid Prästbodarna i Jämtlandsfjällen för varje
månad på året under 2006. Detta jämförs med ett medelvärde för dessa månader på året under
perioden 2003-2018, exklusive 2006. De höga halterna av NH3 under maj och påföljande sommarmånader 2006 framträder tydligt.

Figur 16. Månadsvisa lufthalter av gasformigt NH3-N vid Prästbodarna 2006, jämfört med motsvarande
månadsmedelvärden för åren 2003-2018. Standardavvikelsen för månadsmedelvärden för åren 2003-2018
ligger som maximalt på 0.05 µg/m3.

7.4.3

Hösten 2014

Under sensommaren och hösten 2014 fram till början av 2015 pågick ett mycket stort vulkanutbrott
på Island, med utsläpp av svaveldioxid i samma storleksordning som de samlade antropogena
utsläppen från Europa under två år (Hellsten m.fl., 2017). Samtliga mätplatser inom
Krondroppsnätet visade förhöjda lufthalter av SO2 i september 2014 jämfört med tidigare år. Den
uppmätta genomsnittliga SO2-halten i september 2014 över Sverige, var sex gånger så hög som
motsvarande treårsmedelvärde för september under 2011-2013. Ökningen var störst i norra
Sverige, där lufthalterna var 25 gånger högre än normalt.
I Figur 17 visas de gasformiga lufthalterna av SO2 vid Prästbodarna i Jämtlandsfjällen för varje
månad på året under 2014. Detta jämförs med ett medelvärde för dessa månader på året under
perioden 2003-2018 (exklusive 2014). Det är tydligt att lufthalterna av SO2 vid Prästbodarna var
kraftigt förhöjda under september – december 2014.
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Figur 17. Månadsvisa lufthalter av gasformigt SO2-S vid Prästbodarna 2014, jämfört med motsvarande
månadsmedelvärden för åren 2003-2018 (exklusive 2014). Standardavvikelsen för månadsmedelvärden
under juli till december för åren 2003-2018 ligger som maximalt på 0.03 µg/m3.

8 Framtida lagring av data
Relevanta data kommer att skickas till datavärden för Luftmiljö (SMHI) samt kommer även att
finnas tillgängligt tillsammans med annat material från denna studie på Krondroppsnätets
webbplats: http://www.krondroppsnatet.ivl.se/.

9 Förslag till framtida mätprogram i den
svenska fjällmiljön
Ett framtida mätprogram i den svenska fjällmiljön bör utformas utifrån de behov av luftövervakning som finns. Ett behov är att förse SMHI med underlag vad gäller lufthalter och deposition
för de återanalyser som görs inom MATCH-Sverige modellen. Vad gäller luft-halter uppger SMHI
att de har behov av mätvärden med en mycket hög tidsupplösning, med dygnsupplösning eller
helst på timbasis, något som nuvarande metodik med s.k. ”filter-pack” inte lämpar sig för. Vad
gäller nedfall uppger SMHI att man har stor nytta av månadsvisa mätvärden. SMHI önskar dock
månadsvisa värden som tidsmässigt avgränsas av exakta månadsskiften. Enligt överenskommelse
med Naturvårsverket ska dock provtagning ske under den måndag som ligger närmast
månadsskiftet. Detta för att möjliggöra att provet kan skickas in till IVLs laboratorium utan att det
behöva lagras på ett postkontor under helgen. Dock råder speciella väderförhållanden i fjällmiljön
vilket gör att det ibland ur arbetsmiljösynpunkt, provtagares säkerhet etc. är omöjligt att nå
provplatsen vissa dagar.
Ett annat viktigt syfte är att långsiktigt övervaka de sannolika miljöförändringarna i den svenska
fjällvärlden som kan uppstå som en följd av klimatförändringarna, både förändringar av
meteorologin men även resultaten av möjliga förändrade antropogena aktiviteter. Det är även
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viktigt att kunna påvisa de korta episoder där kraftigt förorenade luftmassor kan passera över
norra Sverige.
Ett framtida mätprogram i den svenska fjällmiljön bör utformas så att det utgör en förlängning av
vissa av de mätserier som beskrivits ovan i denna rapport. Den metodik som används bör vara
kompatibel med tidigare använd metodik. Detta skapar bra underlag för att analysera framtida
förändringar över lång tid vad gäller belastningen från försurande och gödande ämnen.
Mätprogrammet bör också täcka in hela fjällkedjan från söder till norr. Mätningarna vid
Hundshögen/ Prästbodarna i Jämtland utgör den i särklass längsta mätserien och mätningarna
pågår fortfarande idag. Mätningarna täcker såväl gasformiga och partikelbundna lufthalter samt
deposition som krondropp till gran vid trädgränsen samt till öppet fält vid trädgränsen samt på
kalfjället på mycket hög höjd. Fortsatta mätningar vid Hundshögen/Prästbodarna måste därför ha
högsta prioritet.
SMHI bedriver meteorologiska observationer vid Katterjåkk och där finns tillgång till elektrisk
ström. Det finns sedan tidigare en relativt lång tidsserie med mätningar av god kvalitet, nov 2002 dec 2008, med mätningar av lufthalter och mätningar av deposition i höjd med trädgränsen som
krondropp respektive nederbörd till öppet fält. Dessa mätningar kan utföra referensmätningar för
att bedöma framtida förändringar. Katterjåkks nordliga position gör att tillsammans med
mätningar vid Hundshögen/ Prästbodarna täcks i stort sett hela fjällkedjans längd in.
Återupptagna mätningar vid Katterjåkk bör därför också ha en hög prioritet.
Som beskrivits i denna rapporten, kan passager av starkt förorenade luftmassor över Sverige ha en
relativ lokal utbredning. Det är därför önskvärt att täcka upp det stora fjällområdet mellan
Hundshögen/ Prästbodarna och Katterjåkk med ytterligare några mätplatser. Det vore därför
önskvärt att återuppta mätningar vid några av de tidigare använda mätplatserna mellan
Hundshögen/ Prästbodarna och Katterjåkk, det vill säga Tjärnberg, Laxfjället respektive
Fiskåfjället. Mätplatsen Fiskåfjället har den nackdelen att mätningar vid öppet fält avslutades i ett
relativt tidigt skede, men har den fördelen av mätningar av krondropp har pågått under lång tid
och fortfarande pågår. Söder om Hundshögen/ Prästbodarna bedrevs under lång tid omfattande
mätningar vid Sånfjället av krondropp och nedfall till öppet fält på mycket hög höjd och på lägre
höjd. Vid Branten som ligger på Fulufjället bedrevs mätningar av krondropp på hög höjd vid
trädgränsen fram tills helt nyligen. I dagsläget bedrivs dock krondroppsmätningar vid Fulufjället
på lägre höjd där även nederbördsmätningar sker. Vid båda dessa sydligare mätplatser var
belastningen av luftföroreningar relativt hög.
Utifrån resonemanget ovan föreslår vi två alternativa mätprogram, med två olika ambitioner. Den
högsta ambitionen omfattar återupptagna/fortsatta mätningar vid alla de sju mätplatserna som
nämnts ovan och som visas i Figur 18 samt Tabell 3. I ett program med en något lägre ambition
föreslår vi ett mätprogram med fyra mätplatser, rödmarkerade platser i Figur 18 samt beskrivning i
Tabell 4. Vid alla mätplatser rekommenderar vi kompletta mätningar av nederbörd på öppet fält
vid två höjder (låg och hög höjd) och en mätning av krondropp. Vad gäller mätningar av lufthalter
rekommenderar vi fortsatta mätningar av gasformiga och partikelbundna ämnen med metoden
”filter pack” vid Hundshögen/ Prästbodarna samt återupptagna mätningar vid den nordligaste
mätplatsen Katterjåkk, där det finns tillgång till elektrisk ström. Vid övriga mätplatser föreslår vi
månadsvisa lufthaltsmätningar med passiva provtagare.
Eftersom det är svårt att förutsäga framtida miljöproblem rekommenderar vi att det vid
mätningarna analyseras samma ämnen som tidigare. För uppföljning av förändringar över tid
rekommenderar vi att samma mätmetoder används och att placering av mätutrustning i olika
områden i terrängen görs enligt tidigare principer.
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Figur 18. Karta över föreslagna mätplatser för ett framtida mätprogram i den svenska fjällmiljön.

Tabell 3. Totalt omfattar ett mätprogram med högre ambition mätningar vid sju fjäll med olika mättyper.
Mätning av nederbörd på öppet fält vid hög höjd (ÖF-H) samt låg höjd (ÖF-L), mätning av krondropp
(KD) samt lufthalter med filterpack (LH-FP) eller lufthalter med passiv provtagare (LH-P):

Län
Norrbotten
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Dalarna

Mätplats
Katterjåkk
Tjärnberg
Laxfjället
Hundshögen/Prästbodarna,
Fiskåfjället
Sånfjället
Fulufjället
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Mättyp
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-FP
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-FP
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
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Tabell 4. Totalt omfattar ett mätprogram med lägre ambition mätningar vid fyra fjäll med olika mättyper.
Mätning av nederbörd på öppet fält vid hög höjd (ÖF-H) samt låg höjd (ÖF-L), mätning av krondropp
(KD) samt lufthalter med filterpack (LH-FP) eller lufthalter med passiv provtagare (LH-P):

Län
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Dalarna

9.1

Mätplats
Katterjåkk
Laxfjället
Hundshögen/Prästbodarna,
Fulufjället

Mättyp
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-FP
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-FP
ÖF-H, ÖF-L, KD, LH-P

Kunskapsluckor inför nytt mätprogram

I projektet ”Deposition på hög höjd” fanns det aldrig något utrymme för metodutveckling eller
extra undersökningar som kunde leda till bättre mätprogram. Det är svårt att samla in en
representativ nederbördsmängd redan vid måttliga vindhastigheter. Problemen ökar med
vindhastigheten och blir värre ju långsammare nederbörden faller till marken (t.ex. stora
snöflingor). I slutet av mätserien utvecklades dock en förbättrad nederbördssamlare.
Experimenten utfördes i Katterjåkk och Aneboda (Ferm 2007). Insamlaren används nu på låg höjd
runt om i landet inom Krondroppsnätet, LNKN och IM. Den skulle behöva testas även på mycket
hög höjd. Vi vet att den är mindre känslig för vind, men om det räcker uppe på kalfjället, det vet vi
inte. På andra håll har det t.ex. gjorts försök att dämpa vinden genom att omgärda provtagaren
med flera ”hagar” av staket för att få en noggrannare nederbördsinsamling. Genom att placera
provtagaren i centrum av hagarna och jämföra resultatet med en provtagare utanför hagarna skulle
man kunna se hur bra insamlaren fungerar på mycket hög höjd (blåsig terräng).
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Bilaga 1. Schematisk bild över mätperioderna
Län
Mätlokal
Norrbotten
Katterjåkk
Katterjåkk
Katterjåkk
Abisko L
Abisko H
Tjärnberg/Ropparudden
Tjärnberg
Tjärnberg
Västerbotten
Ammarnäs L
Ammarnäs H
Skorvfjället (AC)
Laxfjället
Laxfjället
Jämtland
Fiskåfjället L
Fiskåfjället H
Fiskåfjället
Mjölkvattsfjället L
Mjölkvattsfjället H
Herjångstöten L
Herjångstöten H
Hundshögen/Prästbodarna
Hundshögen L
Hundshögen H
Hundshögen
Skorvfjället (Z) L
Skorvfjället (Z) H
Sånfjället L
Sånfjället H
Sånfjället
Djursvallen L
Djursvallen H
Dalarna
Fulufjället ÖF 480
Fulufjället ÖF 715
Fulufjället ÖF 720
Fulufjället ÖF 790
Fulufjället ÖF 820
Fulufjället ÖF 900
Fulufjället KD 480
Fulufjället KD 530
Fulufjället KD 640
Fulufjället KD 720
Fulufjället KD 750
Fulufjället KD 790/Branten
Fulufjället KD 870
Fulufjället KD 715 Special
Fulufjället KD 790 Special

Mättyp

Mätperiod

lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)
öppet fält
öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)

nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008
sep 1994 - pågående
sep 1994 - aug 1995
nov 2002 - dec 2008 (saknas 1 månad)
nov 2002 - dec 2008
nov 2002 - dec 2008

öppet fält
öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
krondropp (fjällbjörk)

sep 1994 - pågående
feb 1995 - aug 1995
nov 2002- dec 2008 (saknas 1 månad)
dec 2002 - dec 2008
dec 2002 - dec 2008

öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
lufthalter - filterpack
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
öppet fält
öppet fält

dec 1995 - sep 2001 (saknas 1 månad)
dec 1995 - sep 2000 (saknas 1 månad)
okt 1997 - pågående
dec 1995 - maj 1998
dec 1995 - maj 1998
dec 1995 - nov 1998 (saknas 1 månad)
dec 1995 - nov 1998 (saknas 1 månad)
nov 2002 - pågående
nov 1994 - pågående
nov 1994 - pågående
okt 1997 - pågående
nov 1994 - sep 1995
nov 1994 - sep 1995
nov 1994 - nov 2009
nov 1994 - nov 2009
okt 1997 - sep 2009
jan 1988 - pågående (saknas 29 månader)
jan 1989 - sep 1996 (saknas 9 månader)

öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
öppet fält
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (gran)
krondropp (fjällbjörk)
krondropp (gran)
krondropp (gran)

okt 1994 - pågående
nov 1995 - maj 1996
okt 1997 - maj 2000
jul 1994 - sep 1995
sep 1994 - aug 1995
okt 1997 - maj 2000
okt 1994 - pågående
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
okt 1997 - maj 2000
dec 1997 - apr 2015 (saknas 3 månader)
okt 1997 - maj 2000
nov 1995 - maj 1996
nov 1994 - okt 1995

1994

1995

1996

1997

1998

38

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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