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Hur allt började...
I slutet av 1960-talet uppmärksammades försurningsproblemet för första gången i Sverige. Fokus
låg då framförallt på försurade sjöar och fiskdöd. I början av 1980-talet tillkom en ny dimension i
försurningsdiskussionerna, då skogsdöd blev en het fråga. Detta föranledde starten av Krondroppsnätet
1985, vars huvudsyfte var övervakning av nedfall och markvattenkemi i skog. Krondroppsnätet har nu
löpt i 30 år. Många frågor har besvarats, andra kvarstår och nya har tillkommit - Krondroppsnätet är lika
viktigt nu som när det startades.
De första mätningarna av krondropp, det vill säga nederbörd
som har passerat genom trädkronorna till marken, skedde
för mer än hundra år sedan. Redan 1896 publicerade
Eduard Hoppe i Wien en artikel om krondroppsmätningar.
Men det skulle dröja ytterligare cirka 80 år innan
krondroppsmätningar startades med syfte att övervaka
försurningsproblemet i de svenska skogarna.
Försurningsproblemet upptäcks
1967 publicerade Svante Odén vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) den banbrytande artikeln
Nederbördens försurning på Dagens Nyheters kultursida.
Odén började intressera sig för ämnet efter att han
kontaktats av Ulf Lundin, fiskerikonsulent i Uddevalla,
som uppmärksammat sambandet mellan fiskdöd och
lågt pH i sjöar. I artikeln visade Odén att nederbörden
i Europa under de senaste 20 åren kraftigt försurats och
att pH-värdet i nederbörden, särskilt i sydvästra Sverige,
var mycket lägre än tidigare. Detta kopplade han ihop
med långdistanstransport av svavel från Storbritannien
och Centraleuropa. Odéns försurningshypotes grundades
bland annat på Erik Erikssons och Carl-Gusaf Rossbys
studier vid Stockholms universitet samt Hans Egnérs
studier vid dåvarande Lantbrukshögskolan i Uppsala.
Odéns artikel kom att påverka forskningsinriktningen vid
många lärosäten i Sverige.
Inspirerad av artikeln började Bengt Nihlgård vid Lunds
universitet (LU) att koppla nederbördsstudier i skog till
svavelnedfallet. Tillsammans startade Folke Anderson,
LU/SLU, och Bengt Nihlgård ”Barrskogsprojektet”.
Begränsningar i projektet gjorde dock att det endast
lokaliserades till södra Norrland. Studierna av sur
nederbörd och långdistanstransporterade partiklar i södra
Norrland gav dock inte samma utslag som tidigare studier
gjort i Skåne, då försurningsproblemet var relativt litet i
södra Norrland.
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I början av 1970-talet visade Göte Bertilsson, vid
dåvarande Supra i Landskrona, genom lysimeterförsök i
jordbruksgrödor att atmosfäriskt nedfall av svavel i form
av gaser och partiklar, så kallad torrdeposition, påverkade
försurningsgraden minst lika mycket som svavlet i
nederbörden.
Under 1970-talet handlade försurningsforskningen till
stor del om tillståndet i sjöar och vattendrag. Detta
berodde på att försurningen hade satt sina tydligaste spår
i strömmande vatten och sjöar. Att den omgivande marken
med buffringsförmåga och vegetation hade en avgörande
inverkan för det avrinnande vattnet förbisågs ofta.
Den första internationella försurningskonferensen
arrangerades i USA 1975. Då presenterades resultat som
visade att krondroppsmätningar gav goda kvantitativa
uppskattningar av det totala nedfallet av olika ämnen till
skog. Amerikansk forskning visade även på kvantitativa
samband mellan nedfall och uttransport av svavel från ett
avrinningsområde i New York State. Dessa resultat ledde till
att mätningar av nedfall på öppet fält och som krondropp
i skog började användas inom IVL Svenska Miljöinstitutets
(IVL) omfattande studier i Gårdsjön, på västkusten, som
startade 1979. Genom dessa mätningar kunde bidragen
från både torr- och våtdeposition uppskattas. Forskningen i
Gårdsjön, med insatser från bland annat Hans Hultberg, IVL,
visade att det i de starkt försurade områdena fanns en god
överensstämmelse mellan den totala depositionen uppmätt
i krondroppet och den samlade avrinningen av svavel från
små väldefinierade avrinningsområden.
I början av 1980-talet startade IVL ytterligare mätningar av
nedfall via nederbörd och krondropp samt bäckvattenkemi
i fyra småländska avrinningsområden. Baserat på dessa
mätningar, samt tidigare erfarenheter från mätningar
vid Gårdsjön, konstaterades att det fanns ett behov av

landsomfattande mätningar av totaldepositionen, då
skillnaderna i torrdeposition mellan västkusten och
Götalands centrala delar var mycket stora. Den nationella
miljöövervakningen omfattade vid denna tidpunkt endast
våtdeposition. Det krävdes dock larm om skogsdöd från
Centraleuropa för att Krondroppsnätet skulle bli verklighet.
I skuggan av skogsdöden – starten för skogliga
observationsytor och Krondroppsnätet
I början av 1980-talet fick försurningsproblematiken ett
tydligt fokus mot skogsmark då man befarade att den
skogsdöd som noterades i Centraleuropa även skulle drabba
Sverige. Med skogen som en viktig hörnsten i den svenska
ekonomin befarades en liknande utveckling i Sverige få
förödande konsekvenser. Professor Bernhard Ulrich i
Västtyskland varnade för att den pågående försurningen
riskerade att leda till omfattande skador på skogen.
I Sverige fick Skogsstyrelsen i uppdrag att följa
skadeutvecklingen i skogen genom observationsytor.
Samtidigt konstaterade flera länsstyrelser att denna
övervakning var otillräcklig då den inte omfattade faktorer
som kunde förklara försurningen. 1985 bildades Blekinge
Luftvårdsförbund, med Camilla Odhnoff och Ulf Lettevall
som starkt pådrivande för tillkomsten av förbundet. På
uppdrag av Blekinge Luftvårdsförbund startade IVLs kontor
i Aneboda i oktober samma år mätningar av nedfall och

markvattenkemi vid 10 utvalda skogliga observationsytor
i Blekinge. Syftet var att se om observerade skogsskador
kunde förklaras av försurande nedfall och markvattnets
sammansättning. 1986 startade Kronobergs län ett
luftvårdsförbund, och Krondroppsnätets verksamhet
växte undan för undan då allt fler län anslöt sig för att
slutligen inkludera hela Sverige. Inom Krondroppsnätet
byggdes databaser, rutiner för validering, utvärdering och
utveckling, samtidigt som metodik och utrustning testades
och utvecklades.
Olle Westling, IVL, kom att få en avgörande betydelse
för tillkomsten av skogsövervakningen i Blekinge och
Kronobergs län, liksom för den vidare utvecklingen
av Krondroppsnätet. Genom hans entusiasm och
målmedvetenhet blev Krondroppsnätet basen för regional
miljöövervakning med inriktning på luftföroreningarnas
hot mot skogen och för luftvårdsarbetet i allmänhet.
Genom åren har arbetet inom Krondroppsnätet både
utvecklats och förändrats. Idag, 30 år efter starten, är
det fortfarande ett väl fungerande, landsomfattande
stationsnät som har sin bas i regional och nationell
miljöövervakning och miljömålsuppföljning. Många frågor
har besvarats, medan andra kvarstår. Klimatförändringar
liksom ett förändrat skogsbruk innebär dessutom att nya
frågor tillkommit.
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Krondroppsnätets mätningar
– var, när och hur?
Krondroppsnätet omfattar över 70 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Här
mäts lufthalter, våtdeposition, torrdeposition, krondropp och markvattenkemi. Ett stort antal ämnen
och parametrar mäts, däribland svavel- och kväveföreningar, som har stor betydelse för försurnings- och
övergödningsproblematiken.
Genom åren har antalet mätplatser inom Krondroppsnätet
varierat, som mest fanns i mitten av 1990-talet fanns cirka
185 ytor. Då övervakningen sker i brukad skog har ytor
flyttats vid avverkning eller andra händelser. Nu i mitten av
2010-talet bedriver Krondroppsnätet mätningar på ett 70tal platser i Sverige och numera finns det 30-åriga mätserier
på några ytor. Nedfall och lufthalter mäts månadsvis,
medan markvattenkemi mäts tre gånger om året för att
representera förhållandena före, under respektive efter
vegetationsperioden. Mätningarna bedrivs både på öppet
fält och i skogen under trädkronorna.

Allt arbete inom Krondroppsnätet från provtagning till
kemisk analys, validering och databearbetning utförs enligt
väl utarbetade rutiner, och de kemiska analysmetoderna
och laboratorierna är ackrediterade. Detta ger en hög
kvalitet på data, och garanterar att data från olika platser
och från olika år är direkt jämförbara.

På öppet fält
Våtdeposition av flera olika ämnen mäts med
nederbördsprovtagare på öppet fält, där även
torrdeposition mäts med hjälp av strängprovtagare. Likaså
mäts lufthalterna av svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak
och ozon på öppet fält på vissa platser i landet.
I skogen
Under trädkronorna i skogen mäts krondropp, som ger
ett summerat mått på både våt- och torrdeposition, vilket
dock för vissa ämnen måste korrigeras för samverkan med
trädkronorna. Kemin i markvattnet mäts under trädens
rötter för att undersöka skogsmarkens reaktion på nedfallet.
Mätningarna görs med hjälp av undertryckslysimetrar som
suger vatten i mineraljorden på 50 centimeters djup.

Inom Krondroppsnätet mäts lufthalter, våt- och torrdeposition samt markvattenkemi. Nedfallet mäts dels på öppet
fält och dels under trädkronorna som krondropp. Vissa
ämnen samverkar med trädkronorna, och därför används
även strängprovtagare för att kunna bestämma torrdepositionen av dessa ämnen. (Illustration: Bo Reinerdahl)
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Karta över samtliga ytor inom
Krondroppsnätet 2014

Våt- respektive torrdeposition
Det samlade nedfallet av olika ämnen till skog involverar flera olika processer. En del av nedfallet sker via
nederbörden, vilket kallas våtdeposition. En annan del sker genom att gaser och partiklar ”fastnar” i trädkronorna,
vilket kallas torrdeposition. Det som avsatts som torrdeposition sköljs med nederbörden till skogsmarken i form av
krondropp. Krondropp ger därför i teorin ett samlat mått på summan av våt- och torreposition. Torrdepositionen
skulle därför kunna beräknas som skillnaden mellan nedfall som krondropp och nedfall via nederbörd på öppet
fält. Dock kan vissa ämnen tas upp direkt i trädkronorna, alternativt läcka ut från trädkronorna. Detta gör att
krondroppsmätningarna ger ett bra mått på det samlade nedfallet endast för ämnen som inte samverkar med
trädkronorna, såsom svavel, natrium och klorid. För övriga ämnen, exempelvis kväve och baskatjoner, krävs
kompletterande mätningar, till exempel med strängprovtagare, för att korrekt kunna beräkna torrdepositionen.

Markvattenmätningar

Mätningar av nederbörd på
öppet fält

Mätningar av torrdeposition med strängprovtagare

Lufthaltsmätningar

Krondroppsmätningar
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Minskar halterna
av luftföroreningar i Sverige?
Lufthalterna av föroreningar i Sveriges landsbygdsmiljö beror till största delen på långväga transport
av dessa ämnen från centrala och södra Europa. Långa tidsserier av mätningar inom Krondroppsnätet
bekräftar att rapporterade minskningar av utsläpp inom Europa resulterat i de förväntade minskande
lufthalterna av svavel- och kväveoxider över Sverige. Ett annat problem som har stora effekter på Sveriges
landsbygdsmiljö är marknära ozon. I norra Sverige inträffar toppar med höga ozonhalter om våren. Dessa
toppar, som inte visat tecken på att minska under de senaste 10 åren, kan påverka människors hälsa
negativt, samtidigt som de även kan ha negativa effekter på växtligheten i ett framtida varmare klimat.
Halterna av förorenande ämnen i luften bestämmer
tillsammans med nederbördsmängderna storleken på
nedfallet av luftföroreningar och utgör därmed grunden
för försurnings- och övergödningsproblematiken i svenska
skogar och vattendrag. De lokala lufthalterna nära marken
bestämmer storleken på torrdepositionen, medan droppar
i regnmoln tar upp luftföroreningar på högre höjder,
då molnen rör sig över större områden. Större delen av
luftföroreningarna i svensk landsbygdsmiljö beror på
långväga transport från de centrala och södra delarna av
Europa. Vi förväntar oss därför finna samband mellan hur
Europas länder minskar sina utsläpp av föroreningar och
minskade koncentrationer av föroreningar i luften över
Sverige.
Lufthalterna av svavel och kväveoxider över Sverige
minskar i takt med minskade utsläpp i Europa
En av de längsta mätserierna av lufthalter inom Krondroppsnätet finns i Värmlands län vid Södra Averstad på

Värmlandsnäs vid Vänern. Mätningar därifrån bekräftar att
minskade utsläpp av svavel- och kväveoxider från övriga
Europa resulterat i minskande halter av dessa ämnen i luften
över Sverige. Minskningen av lufthalter motsvarar i stort
rapporterade utsläppsminskningar, men tidsförloppen
avviker i viss mån, i synnerhet vad gäller svavel. Detta kan
bero på en viss påverkan av lokala utsläpp från industrier
runt Vänern, men även på mellanårsvariationer vad gäller
hur vädret styr den långväga transporten av luftföroreningar
till Sverige.
När det gäller förändringar i lufthalterna av ammoniak
(reducerat kväve) är situationen mer oklar, eftersom långväga
transport av ammoniak med vindar är komplicerad.
Depositionshastigheten påverkas av i vilken form det
reducerade kvävet transporteras. Gasformigt ammoniak
har en hög depositionshastighet och transporteras därför
endast korta sträckor, några mil, medan partikelbundet
ammonium kan transporteras avsevärt längre.

A. Svaveldioxid

B. Kväveoxider
% Kvävedioxidhalt
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Förändringar i halter av svaveldioxid (A) och kvävedioxid (B) i luft, uppmätt i Södra Averstad i Värmland under perioden 1994-2014, i jämförelse med
förändringen i rapporterade utsläpp av svavel- och kväveoxider från Europas länder (EU) under samma tid. Både lufthalter och utsläpp relateras till
basåret 1994. Uppgifter om utsläpp från Europas länder har hämtats från luftkonventionen LRTAP.
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Höga ozonhalter i norra Sverige om våren visar inga
tecken på minskning
Lufthaltsmätningar inom Krondroppsnätet har en speciellt
viktig roll för ozonövervakningen i norra Sverige. Både
mätningar och modelleringar visar att marknära ozon
kan vara ett betydande problem inte bara i södra Sverige
utan även i norr. I norra Sverige är genomsnittshalterna
av marknära ozon inte lika höga som längre söderut men
under våren inträffar toppar med höga ozonhalter. Dessa
ozontoppar är oftast högre i norra Sverige jämfört med i
södra Sverige. Dessa ozontoppar påverkar människors
hälsa negativt. De kan även få allt större negativ effekt
på växtligheten, då klimatförändringarna leder till att
växtsäsongen i norr startar allt tidigare på året. Den
tidigarelagda växtsäsongen innebär då en större risk för att
växtligheten drabbas av förhöjda ozonhalter.

WHO rekommenderar att ozonhalterna till skydd för
människors hälsa inte bör överskrida 100 µg/m3 under
en 8-timmarsperiod. I figuren nedan visas att april
månads medelhalt vid ett antal mätplatser i norra Sverige,
som ett medelvärde 2004-2014, vara högre än övriga
månaders medelhalt. Vid Nikkaluokta och Palovaara låg
medelvärdet runt 90 µg/m3. Eftersom ozonhalterna i viss
mån varierar över dygnet innebär detta att det är sannolikt
att ozonhalterna vid Palovaara och Nikkaluokta kan ha
överskridit WHO:s rekommenderade värde någon gång
under mätperioderna. Ozonmedelhalterna under april
månad visar inga tecken på att förändras över tid under
mätperioden 2004-2014.
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Medelhalter av ozon uppmätta inom Krondroppsnätet vid platser i norra Sverige. Halterna redovisas som ett medelvärde för perioden 2004-2014,
separat för varje månad på året. Palavaara och Nikkaluokta ligger i norra delarna av Norrbottens län, medan Myrberg ligger i skogslandskapet lite
längre söderut i samma län. Högbränna ligger i Västerbottens län medan Storulvsjön ligger i Västernorrlands län (se kartan till höger).
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Minskningen av svavelnedfallet
- en framgångssaga
Svavelnedfallet till den svenska skogen har under de senaste drygt 20 åren minskat med mer än 80
procent, i takt med Europas minskade svavelutsläpp. I början av 1990-talet fanns det en mycket kraftig
gradient vad gäller svavelnedfallet från sydväst mot norr, beroende på transport av svavel med vindar
från övriga Europa till Sverige, men den är inte längre lika tydlig. I takt med det minskade svavelnedfallet
har även svavelhalterna i det svenska markvattnet minskat, om än i något långsammare takt.
Det har inom Krondroppsnätet under årens lopp funnits
ett stort antal mätplatser för krondropp, vilket möjliggjort
att beskriva både den geografiska fördelningen och
tidsutvecklingen vad gäller svavelnedfall. Så sent som i
början av 1990-talet fanns det en mycket kraftig gradient
vad gäller svavelnedfallet, från sydväst mot norr. Denna
gradient reflekterar den långväga transporten av förorenad
luft från Centraleuropa och Storbritannien som förts med
de sydvästliga vindarna in över Sverige. I takt med minskade
utsläpp har svavelnedfallet minskat och gradienten över
Sverige är inte längre lika tydlig. Svavelnedfallet i sydvästra
Sverige har minskat från nivåer på över 20 kg S/ha och
år till nivåer mellan 2-6 kg S/ha och år, i de flesta fall en
minskning med mer än 80 procent.

Svavelhalterna i markvattnet minskar
I takt med minskat svavelnedfall har även svavelhalterna
i markvattnet minskat. Två exempel på detta visas nedan
för en tallskog i Blekinge och en granskog i ett kustnära
område i Västernorrlands län. Svavelnedfallet vid
Hjärtsjömåla har minskat från cirka 20 till 2-3 kg S/ha och
år. Svavelhalterna i markvattnet har samtidigt minskat,
om än i något långsammare takt, från 5-6 till 1-2 mg S/l.
Även vid Lakamark har svavelnedfallet och halterna i
markvattnet minskat med ungefär samma tidsförlopp, fast
från betydligt lägre startvärden. Under de senaste åren
ligger svavelhalterna i markvattnet på ungefär samma nivå
vid de båda platserna.

Det beräknade svavelnedfallet (exklusive havssaltsbidraget) till granskog i Sverige vid olika tillfällen sedan början av 1990-talet. Nedfallet är
beräknat med hjälp av geografisk interpolation (Kriging) baserat på alla befintliga mätplatser vid respektive tidpunkt. Ovanför varje karta anges det
hydrologiska år (okt-sep) som beräkningarna gäller för.
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Årligt nedfall av svavel via krondropp samt halter av sulfatsvavel i markvattnet i en tallskog vid Hjärtsjömåla i Blekinge (vänstra figuren) och
i en granskog i Lakamark, Västernorrlands län (högra figuren). Svavelnedfall visas med mörkröda symboler, vänstra y-axeln, och sulfatsvavel i
markvattnet på 50 centimeters djup, visas med gula symboler, högra y-axeln.
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Markens försurningsminne
avspeglas i markvattnet
Trots den kraftiga minskningen av svavelnedfallet är sjöar och skogsmark fortfarande mycket sura i
stora delar av Sverige. Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms inte möjligt att nå till 2020. De
markvattenkemiska mätningarna inom Krondroppsnätet visar att återhämtningen har påbörjats inom
vissa områden, medan läget inom andra områden är oförändrat. Mycket tyder på att återhämtningen
kommer att ta lång tid. En faktor som kan försena återhämtningen är det ökade uttaget av biomassa
från skogen i form av grenar och toppar, så kallad grot. De markvattenkemiska mätningarna visar även
på kvävets betydelse. I skogar med överskott av kväve kan återhämtningen försenas ännu mer.
Högt svavelnedfall under många decennier har lett till att
mark och vatten försurats. Samtidigt har marken förlorat
mycket av sin motståndskraft mot fortsatt försurning,
genom att den utarmats på de så kallade baskatjonerna
- kalcium, magnesium, kalium och natrium. Kalcium,
magnesium och kalium är även viktiga näringsämnen
i skogsekosystemet. Vittring av jordens mineral är en
naturlig process som möjliggör återhämtning av försurad
mark, men den är långsam och det kan därför ta lång tid
innan förråden fyllts på.
Effekter i marken orsakade av tidigare försurande
nedfall brukar kallas ”markens försurningsminne”. De
markvattenkemiska mätningarna inom Krondroppsnätet
visar på detta ”försurningsminne”, framför allt i den
sydvästra delen av landet, där det sura nedfallet varit
som störst. Markvattnets pH är i dessa delar ofta omkring
4,5 eller lägre, vilket kan jämföras med omkring 5,5 eller
högre på flertalet mätplatser i Norrland, som inte drabbats
alls lika hårt av försurande nedfall. På vissa platser sker
återhämtning, men den är långsam. På andra platser kan
ingen återhämtning påvisas.
Skogsbrukets försurande effekt – nu och i framtiden
Trädtillväxt leder till försurning av marken, då
näringsämnen i form av till exempel baskatjoner tas upp
och vätejoner samtidigt frigörs till marken. I en skog utan
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Markvattnets pH på Krondroppsnätets mätplatser (medianvärde för
perioden 2012-2014) (ovan) samt tidsserier för två mätplatser (t.v.),
en som visar återhämtning, Södra Averstad i södra Värmland (orange
symboler) och en som inte visar återhämtning, Arkelstorp i nordöstra
Skåne (röda symboler). Perioden med lägre pH i Arkelstorp, ca 19952005, sammanfaller med en period där inte allt kväve togs upp i
skogsekosystemet, vilket ledde till försurning.

skogsbruk återställs balansen när träden dör och bryts ner.
Om biomassa skördas från systemet genom skogsbruk,
permanentas en del av försurningen. Ju mer biomassa
som tas ut, desto större blir effekten, och uttag av grenar
och toppar (grot) leder till avsevärt större försurning än
uttag av enbart stammar, eftersom grenar, toppar och
barr har högt baskatjoninnehåll. Grotuttaget har ökat
kraftigt i omfattning de senaste decennierna till följd av
ökad efterfrågan på förnybar energi. Såväl experiment som
modellering har visat på minskade halter av baskatjoner i
marken efter grotuttag, medan storleken på denna effekt
varierat mellan olika studier. Det är dock uppenbart att
grotuttag medför en risk för hämmad återhämtning om
ingen näringskompensation utförs, till exempel i form av
askåterföring.

ökad försurning. Dessutom kan kväve bidra till försurning
av mark och vatten på liknande sätt som svavel, men en
skillnad är, i förenklade ordalag, att det kväve som tas
upp i skogsekosystemet inte verkar direkt försurande.
Mätningarna inom Krondroppsnätet visar att halterna av
oorganiskt kväve i markvattnet generellt är mycket låga i
växande skogar, vilket indikerar att i princip allt kväve tas
upp. Kvävets bidrag till försurningen av Sveriges skogar
är därmed relativt litet idag, och begränsat till perioder
med störningar som till exempel stormskador, samt till
en del växande skog i sydvästligaste delen av Sverige där
kvävenedfallet varit som störst. Det är mycket viktigt att följa
den framtida utvecklingen för kvävehalter i markvattnet, då
nedfalls- och klimatutvecklingen kan innebära förändringar
i skogens förmåga att hålla kvar kvävet.

Effektivt kväveupptag - nyckeln till fortsatt återhämtning
Nedfall av kväve kan bidra till försurningen på olika sätt.
Kvävenedfallet kan leda till ökad trädtillväxt och därmed

Miljömålet Bara naturlig försurning
Miljömålet Bara naturlig försurning är inte möjligt att
nå till 2020 enligt de senaste bedömningarna, baserade
på markkemiska mätningar och sjökemi. Det har dock
varit svårt att bedöma trenderna i marken utifrån
markkemimätningar. I den fördjupade utvärderingen för
Bara naturlig försurning som gjordes 2015 konstaterades
att markvattenkemi från Krondroppsnätet skulle
kunna användas som kompletterande indikator på
försurningstillståndet, eftersom markvattenkemi mäts
kontinuerligt på en och samma plats. Detta gör dessa
tidsserier enklare att tolka jämfört med tidsserier
för markkemi, där gropar för provtagningarna inte
kan grävas på exakt samma plats vid varje mättillfälle.
Tillstånd och trender i markvatten sammanfattades i en
figur, som visar att den syraneutraliserande förmågan
(ANC) generellt är låg, under 0, i den sydvästra delen av
Sverige, men att det skett en signifikant återhämtning på
många platser mellan åren 1996 och 2013. Om ANC är
under noll saknar vattnet buffrande förmåga.
Läs mer: Naturvårdsverket, 2015. Mål i sikte. Analys och bedömning
av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. Volym 1.
Naturvårdsverket Rapport 6662. Maj 2015.

Trender i markvattnets syraneutraliserande förmåga (ANC) under
perioden 1996-2013. Röda pilar anger att medianvärdet för ANC är
under 0, medan gröna pilar visar på ANC över 0. Pilarnas riktning
indikerar ökat, oförändrat eller minskat ANC.
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Hur stort är kvävenedfallet
- egentligen?
Det totala nedfallet av kväve till skog kan inte direkt uppskattas utifrån krondroppsmätningar, beroende
på att en betydande del av kvävenedfallet tas upp direkt till trädkronorna. Torrdepositionen av kväve
kan dock beräknas med en indirekt metod som använder strängar av teflon placerade under ett tak
som surrogat för barrens ytor. Utifrån denna metodik, i kombination med mätningar av våtdeposition,
har det totala kvävenedfallet av nitrat plus ammonium beräknats uppgå till upp emot 20 kg N/ha och
år i sydvästra Sverige, med högst nedfall i sydligaste Skåne, och till mindre än 2 kg N/ha och år längst i
nordligaste Sverige.
Markvattenmätningarna inom Krondroppsnätet visar att
det inom flera områden, framförallt i sydvästra Sverige,
finns mer kväve än vad skogsekosystement kan ta upp.
Detta innebär en förhöjd risk för utlakning av kväve
till ytvatten. Det finns även indikationer på att kväve
inte längre begränsar skogens tillväxt i dessa områden.
Till stor del beroende på detta rekommenderar inte
Skogsstyrelsen kvävegödsling av skogen i sydvästra Sverige.
I detta sammanhang är det av stor vikt att korrekt kunna
beräkna storleken på kvävenedfallet till skogen, vilket dock
är betydligt svårare att uppskatta jämfört med till exempel
svavelnedfallet. Detta beror på att en betydande del av
kvävenedfallet tas upp direkt till trädkronorna och därför
inte når insamlarna för krondropp vid marken.
Ny metod för att bestämma torrdepositionen av kväve
Torrdepositionen av ett visst ämne, som till exempel kväve,
kan beräknas med en metod som utnyttjar resultaten
från mätningar med konstgjorda ytor som surrogat
för barrens ytor. Dessa utgörs av strängar av teflon, så
kallade strängprovtagare, placerade under ett tak för att
inte påverkas av nederbörden. Metoden utvecklades
ursprungligen av Martin Ferm och Hans Hultberg, IVL,
redan under 1990-talet men har fått förnyad aktualitet
inom Krondroppsnätet under 2000-talet. En gång i
månaden spolas strängarna av med avjoniserat vatten och
provet analyseras med avseende på koncentrationerna av
olika ämnen i jämförelse med koncentrationen av natrium.
Natrium är ett biologisk inaktivt ämne som inte samverkar
med trädkronorna. Torrdepositionen av natrium kan
därför bestämmas relativt väl som differensen mellan
nedfall som krondropp och våtdepositionen till öppet
fält. Sammantaget kan torrdepositionen av ett specifikt
ämne beräknas som torrdepositionen av natrium till
trädbeståndet multiplicerat med kvoten mellan ämnet och
natrium i provet från strängprovtagarna.
Parallella mätningar av krondropp, nedfall till öppet fält
samt torrdeposition till strängprovtagare, bedrevs vid
ett tiotal platser inom Krondroppsnätet under perioden
14

En illustration av hur strängprovtagaren under tak spolas av med rent
vatten en gång i månaden och hur provet samlas in i en underliggande
tratt med behållare.

2001-2008. Efter några års uppehåll har mätningarna med
strängprovtagare återupptagits under 2013 vid 10 platser
fördelade över Sverige.
Kvävenedfallets variationer från sydväst och norrut
Utifrån mätningarna som bedrevs 2001-2008 kunde
andelen torrdeposition av den totala depositionen av
oorganiskt kväve beräknas för olika platser. Detta har
använts tillsammans med resultaten av nedfallsmätningar
på öppet fält för att beräkna det totala nedfallet av
oorganiskt kväve vid ett större antal platser runt om i
Sverige under 2012-2014. Det totala kvävenedfallet som
ett medelvärde för perioden 2012-2014 beräknas för
sydvästra Sverige uppgå till upp emot 20 kg N/ha och år
med det högsta nedfallet i södra Skåne, på Romeleåsen (se
kartan till höger). En minskande gradient i kvävenedfallet
från sydväst mot nordost är mycket tydlig, och redan i södra
Värmland är nedfallet endast en tredjedel av nedfallet
längst i sydväst.
De mätserier som finns vad gäller totaldeposition av
kväve är ännu något för korta för att ge robusta svar när
det gäller trender i det totala kvävenedfallet. Tidigare
analyser av våtdepositionen av kväve under längre

tidsperioder tyder dock på att kvävenedfallet inte har
minskat i den utsträckning som man kan förvänta sig utifrån
den rapporterande minskningen av Europas samlade
kväveutsläpp.
Skogen tar upp mycket kväve direkt i trädkronorna
En jämförelse mellan det beräknade totala nedfallet och
värdet för nedfall uppmätt som krondropp vid samma plats
ger en indikation på hur mycket kväve som tagits upp direkt
i trädkronorna och som alltså inte tas upp via marken.
Beräkningar tyder på att i storleksordningen 2-5 kg N/ha
årligen tas upp direkt i trädkronorna i södra Sverige, men
att upptaget minskar mot norr, bland annat på grund av att
nedfallet är lägre där.

Det årliga nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog över Sverige.
Nedfallet utgör ett medelvärde för perioden 2012-2014. Kartorna är
ett resultat av en interpolering (Kriging), baserat på beräknade data
för 30 platser över landet, vilka illustreras med svarta punkter. Det
samlade kvävenedfallet har beräknats baserat på nedfallsmätningar på
öppet fält, multiplicerat med en faktor som tar hänsyn till storleken på
torrdepositionen vid platsen ifråga.
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Skogsekosystemet tar upp
allt kväve – eller?
Den generella bild som råder i Sverige är att kväve är det näringsämne som i första hand begränsar skoglig
tillväxt. Mätningarna av markvattenkemi inom Krondroppsnätet stödjer denna bild för större delen av
Sverige, då halten av oorganiskt kväve i markvattnet oftast är mycket låg. Det finns dock undantag.
Vid ett antal platser, framför allt i södra Sverige, är nitratkvävehalten ibland förhöjd. Längst i sydväst
finns flera platser med kroniskt förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet, vilket tyder på att gränsen
för ”kvävemättnad”, då det finns mer kväve än vad som kan tas upp, går genom sydvästligaste Sverige.
Fortsatt kvävenedfall samt klimatförändringens effekter kan innebära att denna gräns flyttas längre norrut
i framtiden. Markvattenprovtagningar kan ge en tidig varning om kväveöverkott och risk för kraftigt
förhöjd kväveutlakning till grund- och ytvatten.
I Sveriges skogar är kväve det näringsämne som i första
hand begränsar trädtillväxten. Detta innebär att vanligtvis
endast små mängder oorganiskt kväve lämnar trädens
rotzon i en växande och oskadad skog. Detta visas tydligt
i Krondroppsnätets markvattenkemiska mätningar, där
halterna av nitratkväve generellt är mycket låga på de flesta
mätplatser. Förhöjd utlakning sker främst efter avverkning,
stormskador eller andra typer av störningar. Utlakningen
av oorganiskt kväve till sjöar och hav är hittills liten jämfört
med bidraget från jordbruksmark och det är viktigt att det
fortsätter så för att vi ska kunna uppnå miljömålet Ingen
övergödning.
Tecken på kväveöverskott i södra Sverige
Det finns förhöjda halter av nitratkväve i växande skog
på några av Krondroppsnätets mätplatser, framför allt i
sydvästligaste Sverige som är den del som tagit emot mest
kväve genom åren. På några platser är nitratkvävehalten
kroniskt förhöjd, medan andra platser enbart periodvis
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Nitratkvävehalten på Krondroppsnätets mätplatser (medianvärde för perioden 2012-2014) (ovan t.h.) samt tidsserier för tre mätplatser (ovan t.v.):
S. Averstad i södra Värmland som liksom flertalet mätplatser haft mycket låga koncentrationer vid de allra flesta mättillfällen, Arkelstorp i nordöstra
Skåne som tidvis uppvisat höga halter, samt Vallåsen i Halland där halterna varit förhöjda vid i stort sett alla mättillfällen.
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eller sporadiskt uppvisat förhöjda halter. Detta är ett
tecken på att det finns mer kväve än vad skogsekosystemet
kan ta upp, och innebär en risk för utlakning till grund- och
ytvatten.
Förhöjd kväveutlakning från skogsmark är vanligt längre
söderut på kontinenten där kvävebelastningen i nuläget,
men även historiskt sett, är ännu större. Sydvästligaste
Sverige utgör ett gränsområde mellan kvävebegränsning
mot norr och kväveöverskott mot söder. Detta område är
därför särskilt viktigt att följa framöver. Finns det några
tendenser till att gränsen flyttas, till exempel att skog
längre norrut börjar uppvisa förhöjda nitratkvävehalter?
Är skogarna i dessa områden mer känsliga för mindre
störningar, så att även till exempel gallringar kan innebära
förhöjda kvävehalter i markvattnet? De markvattenkemiska
mätningarna i Krondroppsnätet kan ge svar på dessa frågor.
Klimatförändringen sätter fart på kvävet
Klimatförändringen påverkar hastigheten hos många
processer i skogen, inte bara tillväxt utan även nedbrytning
och vittring. Ökad temperatur och koldioxidhalt ökar
tillväxten, såvida det inte samtidigt blir torrare. Ökad
tillväxt innebär ökat kväveupptag, och därmed minskad
risk för kväveutlakning. Dock ökar även nedbrytningen i
ett varmare klimat, vilket ökar risken för kväveutlakning.
Nettoeffekten på kväveutlakningen beror på hur stor
tillväxtökningen är jämfört med ökningen i nedbrytning.
Dynamiska modeller används för att studera detta, men
det är även mycket viktigt att följa utvecklingen med hjälp
av miljöövervakning.
Klimatförändringen kan även indirekt påverka risken
för kväveutlakning. Det är oklart hur stormfrekvensen
kommer att förändras, men det är troligt att risken för
stormskador kommer att öka i ett varmare och fuktigare

klimat, där marken blir mindre stabil. Det finns även studier
som visar på en ökning av risken för insektsskador. Ökade
skogsskador innebär försämrat kväveupptag och leder till
förhöjda kvävehalter i markvattnet, och potentiellt även i
ytvattnet.
Markvattenkemi – viktigt underlag för gödslingsrekommendationer
Klimatförändringen har även aktualiserat frågan om
kvävegödsling som metod för att öka skogstillväxt,
kolinbindning och potential för skogsbränsleuttag. Gödsling
riskerar dock att avsevärt förhöja kväveutlakningen.
Konventionell kvävegödsling görs för att öka tillväxten,
men de rekommendationer som Skogsstyrelsen tagit
fram begränsar omfattningen, för att minimera risken för
förhöjd utlakning av nitratkväve. Rekommendationerna
baseras bland annat på den nedfallsgradient för kväve
som finns i Sverige, och i sydvästra Sverige, som tagit emot
mest kvävenedfall, avråds helt från gödsling. Mätningarna
inom Krondroppsnätet utgjorde ett viktigt underlag vid den
senaste genomgången av dessa rekommendationer.
I enstaka fall kan mätplatser inom Krondroppsnätet
användas för uppföljning av skogsbruksåtgärder, eftersom
mätplatserna ligger i skog som brukas enligt de val som
skogsägaren gör. En mätplats inom Krondroppsnätet, SörDigertjärn i Jämtlands län, kvävegödslades i juni 2012.
Med hjälp av ett tilläggsprojekt från bland annat från Havsoch vattenmyndigheten kunde både markvattenkemi och
ytvattenkemi följas upp. Markvattenmätningarna visade på
mycket höga halter av nitratkväve efter gödsling, upp till
200 mg/l. Däremot kunde inga effekter i ytvatten påvisas,
vilket indikerar att överskottskvävet fastnade på väg ut mot
bäcken, i detta normalt kvävefattiga område.
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Extrema händelser i skogen
- allt viktigare i miljömålsuppföljningen
Markvattnet visar en långsam respons på minskat svavelnedfall. Extrema händelser, som episoder med
högt nedfall eller drastiska förändringar i skogsbeståndet till följd av olika typer av störningar, kan dock
ge mycket snabba och kraftiga effekter i markvattnet. Särskilt stora effekter kan uppmätas i de delar
av landet där marken är kraftigt sur och har mycket ackumulerat kväve. Inom Krondroppsnätet finns
exempel både på surstötar efter havssaltsepisoder och på kraftigt förhöjd utlakning av nitratkväve
till följd av avverkning, stormskador och barkborreangrepp. Den snabba responsen i markvattnet
gör Krondroppsnätets markvattenkemiska mätningar till ett effektivt sätt att ”ta tempen” på
skogsekosystemet. Mätningarna indikerar hur skogen mår, samt hur avrinningen till ytvattnet ser ut när
det lämnar trädens rotzon. Långa tidsserier behövs för att kunna särskilja tillfälliga förändringar från
långsiktiga trender.
Havssaltsepisoder ger surstötar
Havssalt är neutralt, men episoder med hög tillförsel av
havssalt som inträffar framförallt i kustnära zoner då vissa
stormar för med sig salt från havet kan innebära att natrium
byter plats med andra positiva joner på markpartiklar, till
exempel vätejoner i sura marker. Om vätejoner byts ut sänks
pH-värdet i markvattnet, och potentiellt även i ytvattnet.
Det finns dokumenterade episoder med högt nedfall av
havssalt från Sverige och Norge i början av 90-talet med
bland annat fiskdöd som följd. Dessa episoder är tydliga även
inom Krondroppsnätets markvattenkemiska mätningar, med
kraftigt förhöjda klorid- och natriumhalter under denna period.
I många fall syns även effekter på försurningsindikatorer som
pH, syraneutraliserande förmåga (ANC) och/eller halten av
oorganiskt aluminium.

God hälsa i skogen - nyckeln till bra markvattenstatus
När en störning av trädens upptag av näringsämnen
inträffar i ett skogsbestånd syns det oftast omgående i
markvattenkemin, till exempel i form av ökad nitratkvävehalt
till följd av minskat kväveupptag. Kväveeffekten blir störst i
områden där stora mängder kväve ackumulerats i marken.
Det har länge varit känt att avverkning leder till en kraftig
förhöjning av nitratkvävehalten i markvattnet, med risk
för utlakning till ytvatten som följd. I granskogarna i
Kallgårdsmåla i Blekinge samt i Västra Torup i Skåne ökade
halten nitratkväve i markvattnet från nära 0 i den växande
skogen till 20-25 mg/l ett par år efter avverkning.
Även efter stormen Gudrun uppvisade många
mätplatser med stormfällen kraftigt förhöjda halter
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På platser där mätningarna startade i början av 90-talet,
mitt under en period med förhöjt nedfall av havssalt, kan
tidsserierna för försurningsindikatorerna felaktigt tolkas
som en kraftig återhämtning från försurning från början av

90-talet. I själva verket handlade det dock om ”återhämtning
från en havssaltsepisod”, eventuellt i kombination med viss
återhämtning från försurning. Detta visar på vikten av långa
och kontinuerliga tidsserier för att kunna göra korrekta
tolkningar av förändringar i markvattenkemin över tid.
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Kloridhalt (Cl) och pH i markvattnet i Hjärtsjömåla i Blekinge. De förhöjda kloridhalterna i början av 90-talet avspeglas i en tillfällig sänkning av pH.
pH-kurvan visar, utöver havssaltsepisoden, även på en viss återhämtning från försurning.
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av nitratkväve. Ytterligare en typ av störning som kan
påverka markvattenkemin är insektsangrepp. I Klippan,
Västra Götalands län, drabbades ett skogsbestånd av
granbarkborrar som dödade alla granar, som dock i de
flesta fall stod kvar upprätta. Detta ledde till en kraftig
förhöjning av nitratkvävehalten i markvattnet under några
år. En slutsats är att god hälsa i skogen är nyckeln till
bra markvattenstatus, och därmed viktig för flera av våra
miljömål.
Ökat fokus på episoder och störningar i framtiden?
När svavelnedfallet är högt är transporten av syra från mark
till ytvatten effektiv, då de lättrörliga sulfatjonerna tar med
sig vätejoner från mark till vatten. Idag, då svavelnedfallet
minskat kraftigt, har även transporten av vätejoner från
mark till vatten minskat. Vid havssaltsepisoder sker dock en
hög genomströmning av kloridjoner genom systemet, som
kan åtföljas av vätejoner. Havssaltsepisoder är naturliga
företeelser som kan komma att utgöra den viktigaste

transportören av syra från mark till vatten framöver. Det
är osäkert om frekvensen av havssaltsepisoder kommer att
förändras i ett förändrat klimat. Detta behöver övervakas
för att fullt ut kunna utvärdera miljömålet Bara naturlig
försurning.
Frekvensen av stormskador och insektsskador kan komma
att öka om klimatet blir varmare och fuktigare. Det kan
innebära ökad nitrifiering, med ökad försurning och förhöjt
läckage av nitratkväve som följd, speciellt i områden där
mycket kväve ackumulerats i markerna. Detta kan ge
effekter på ytvatten, speciellt om stora områden drabbas
samtidigt. Markvattenmätningarna kan fånga upp både
havssaltsepisoder och effekter av störningar på ett sätt
som inte markkemiska mätningar kan. Ytvattenmätningar
är inte lika effektiva, då de integrerar vatten från hela
avrinningsområdet. De markvattenkemiska mätningarna
visar avrinningens kvalitet när den lämnar rotzonen, och
därmed den potentiella utlakningen till ytvattnet.

Nitratkväve, mg/l
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Stormskador i halländska Timrilt efter stormen Gudrun i januari 2005 (t.v.) samt halten nitratkväve i markvattnet i Timrilt (t.h.).
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Vattnets väg från mark till bäck
En ambition inom Krondroppsnätet är att på några utvalda platser knyta kemiska egenskaper i atmosfäriskt
nedfall och markvatten till kemin i intilliggande bäckvatten. Vid flytten av en krondroppsyta i Västra
Götalands län 2013 etablerades därför grund- och bäckvattenmätningar intill den nya krondroppsytan.
Effekter av atmosfäriskt nedfall och olika typer av
störningar i skogen som syns i markvattenkemin är mindre
tydliga i ytvattenkemin. Mellan markvatten och vattendrag
finns en bäcknära zon som har en betydande inverkan
på vattenkemin. Vattenkemin förändras dessutom under
vattnets väg till större vattendrag och sjöar, bland annat
genom att vatten från många små vattendrag med olika
kemiska förhållanden blandas, men även genom att olika
ämnen fastläggs på vägen.
En fördel med att övervaka markvattenkemi i skogsmark
ligger i att få en tidig varning om förändringar innan de har
blivit så genomgripande att de syns ända ut i vattendragen.
Det kan dock vara svårt att bedöma hur förändringarna i
markvattnet påverkar närliggande ytvatten.
Utökade mätningar: grund- och bäckvatten
Det har länge varit en ambition inom Krondroppsnätet
att knyta kemiska egenskaper i atmosfäriskt nedfall och
markvatten till kemin i intilliggande bäckvatten. I samband
med flytten av en krondroppsyta i Västra Götalands län 2013
etablerades ”Storskogen”, en ny provyta mellan Alingsås
och Borås, inom ett 440 hektar stort avrinningsområde
där kemin i avrinningen övervakats sedan 1997 av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Avrinningen från
detta område är fortfarande starkt försurad, med ett pH
under 5 och låg syraneutraliserande förmåga, detta trots
att svavelnedfallet minskat drastigt i området. Det årliga
nedfallet av oorganiskt kväve i området ligger runt 10 kg N/
ha men det årliga utflödet av kväve från området motsvarar
endast 2-3 kg N/ha. En ytterligare frågeställning är därför
var överskottet av kväve lagras.
Finansiellt bistånd från Havs- och vattenmyndigheten gav
möjlighet att, utöver mätningar av nedfall till öppet fält och
via krondropp samt markvattenkemi, även placera ut två
provtagningsrör för grundvatten i utströmningsområdet
mellan krondroppsytan och en liten skogsbäck. Dessutom
byggdes under 2014 och 2015 två provtagningsdammar:
en vid inflödet och en vid utflödet av det 4 hektar stora
delavrinningsområdet där krondroppsytan lokaliserats.
Målet med dessa utökade mätningar är att generera
samlokaliserade mätvärden för flöden och kemi hos det
atmosfäriska nedfallet, markvattnet, grundvattnet samt
bäckvattnet i ett område med ett historiskt högt nedfall

av svavel och kväve och där det bedrivits skogsbruk under
lång tid. Syftet är att öka förståelsen för de processer som
påverkar ytvattenförsurning och kväveläckage till ytvatten
i brukad skog.
Resultaten från mätningarna kan även användas för
att med dynamisk modellering förutspå och bidra till
förståelse för hur de kemiska egenskaperna i bäckvattnet
skapas utifrån det atmosfäriska nedfallet i kombination
med ett långsiktigt skogsbruk, samt för hur vattnets kemiska
egenskaper förändras när det passerar genom marken till
grundvattnet och ut i bäcken. När sedan skogen i området
avverkas framöver kan fortsatta mätningar i samband med
detta generera mycket viktiga resultat om hur skogsbruket
påverkar vattenkemin inom avrinningsområdet.

Nedre provtagningsdammen vid krondroppsytan Storskogen.

Sågebäcken, som utgör utflödet från det 440 ha stora
avrinningsområdet där krondroppsytan Storskogen är belägen.
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En resa in i framtiden med
ekosystemmodellen ForSAFE
Beslut om strategier för att kunna bedriva ett uthålligt skogsbruk nu och i framtiden, kräver
bedömningar av hur skogsekosystemet kommer att svara på förändringar i klimat, nedfall och olika
skogsbruksmetoder. Experiment och fältobservationer kan bidra med pusselbitar i detta arbete. En
annan viktig del är dynamiska datormodeller, som används för att kunna skala upp försök över tid och
rum. Skogsekosystemmodellen ForSAFE körs för närvarande på mätplatser inom Krondroppsnätet där
mätningarna kompletterats med värden för markkemi och trädtillväxt.
Genom att köra modellen på välundersökta platser,
där resultaten kan utvärderas mot tidsserier för
markvattenkemi och trädtillväxt, kan vi nå en ökad
förståelse för pågående processer. Utvärderingen mot
mätningar gör även att förutsägelserna för framtiden får
ökad tyngd. Hittills har modellering på mätplatser inom
Krondroppsnätet bland annat indikerat att kvävet har en
avgörande betydelse för återhämtningen från försurning i
sydligaste Sverige, och att ökad mineralisering vid stormar
kan försena återhämtningen i marken.
En dynamisk datormodell utgörs av våra samlade kunskaper
om hur skogsekosystemet fungerar, översatt till något
programmeringsspråk. En modell kan enbart ta hänsyn till
den kunskap vi har byggt in i den. Ofta görs modellering
omedvetet utan att blanda in en dator, enbart genom att
i tankarna väga ihop tillgänglig kunskap för att besvara en
frågeställning. Datormodellering är dock till stor hjälp för

komplexa system med många återkopplingar, där det är
svårt att hålla ordning på flera processer samtidigt.
ForSAFE – en dynamisk skogsekosystemmodell
ForSAFE är en skogsekosystemmodell som dynamiskt
modellerar processer som trädtillväxt, nedbrytning
och vittring, samt kemiska parametrar i fast mark och
markvatten. Modellen behöver historiska tidsserier och
framtidsprediktioner för klimat, nedfall och skogsbruk,
samt information om jordens mineralinnehåll och
kornstorleksfördelning. Den kalibrering som görs är ytterst
begränsad. Endast markens basmättnad och ibland även
innehåll av kol och kväve används för detta.
Dynamisk modellering på Krondroppsnätets ytor – en
modellövning med facit
Den begränsade kalibreringen i ForSAFE-modellen gör att
det är lärorikt att applicera modellen på välundersökta

Transpiration

Ljus
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(T, Nb)

Torr- och
våtdeposition

Trädtillväxt

Förnafall

Nedbrytning

Upptag
Vatten
Marklösning

ForSAFE-modellens uppbyggnad. (Illustration av Giuliana Zanchi, Lunds universitet)
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Näringsämnen
Vittring

platser och jämföra modellresultaten med gjorda
mätningar. Krondroppsnätets mätplatser är väl lämpade
för detta. Många av mätplatserna är även “skogliga
obsytor”, inom Skogsstyrelsens miljöövervakningsprogram
som pågick mellan 1984 och 2013, vilket innebär att
det finns information om markens mineralinnehåll
och kornstorleksfördelning som behövs som indata
till modellen, och skogliga data som kan användas för
validering. Markdata och skogliga data kompletterades
dessutom under 2010-2011, inom ramen för ett projekt
finansierat av forskningsrådet FORMAS. Även om
mätningarna innehåller ett visst mått av osäkerhet kan de
ses som en form av facit.
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Några lärdomar hittills...
Modellering på ytor inom Krondroppsnätet pågår vid
Lunds universitet, och varje modelleringsövning ger nya
lärdomar. Modelleringen i Västra Torup i norra Skåne
visade hur viktig kunskapen om historisk markanvändning
är för att få realistiska modellprediktioner på mängden kol i
marken. Förutsägelserna från modellen pekar vidare på att
kvävetillförsel spelar en nyckelroll för möjligheterna att nå
försurningsmålet framöver i sydvästra Sverige.
Modelleringen i Klintaskogen på Romeleåsen i Skåne
visade på att upprepade havssaltsepisoder och störningar,
till exempel i form av stormskador, kan ha avgörande
betydelse för både försurning och kväveutlakning, speciellt
på utsatta platser.
Från pågående och kommande modelleringar förväntar
vi oss få ökad kunskap om varför vissa skogar i södra
Sverige läcker kväve och andra inte. En annan viktig
fråga där modelleringarna kan bidra till svaret är hur
klimatförändringen kommer att påverka återhämtningen
från försurning och kväveutlakning.
6
5.5

1.2

1.0
0.8

pH

Oorganiskt N (mekv/l)

Stambiomassa (kg/m2)

Första steget, efter att modellen har körts på en mätplats inom
Krondroppsnätet, är att jämföra modellerad och uppmätt
biomassa för att se så att tillväxten funderar som den ska.
Nästa steg brukar vara att jämföra modellerade kloridhalter
med uppmätta värden. Eftersom klorid anses vara ett av de
ämnen som är minst inblandat i olika processer i marken
kan det ses som ett mått på hur bra hydrologin fungerar.
Förklaringar till eventuella avvikelser för biomassa och
klorid söks och eventuella korrigeringar görs, men inga
justeringar görs utan att det finns en teoretisk förklaring
till avvikelsen. Det ”skruvas inte på några rattar” för att
få resultaten att stämma, eftersom processkopplingen
då försvinner. Därefter fortsätter jämförelsen för andra
ämnen. Allra sist jämförs pH, som är beroende av många
andra parametrar.

När modellen är körd på historiska data är det
relativt enkelt att köra den för framtidsscenarier med
olika kombinationer av förväntat klimat, nedfall och
skogsbruksmetoder. Resultatet kan användas som grund
för diskussioner om hur klimatförändringar i kombination
med olika luftvårds- och skogsbruksstrategier kan påverka
miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.
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Jämförelse med modellerade och uppmätta värden för stambiomassa (t.v.), kvävehalt i markvatten (mitten) och pH i markvatten (t.h.) i Västra Torup,
Skåne där skogen avverkades i december 2010. Modellerade (svarta linjer) och uppmätta data (röda symboler) stämmer generellt bra överens, men
modellerad kvävehalt når inte lika högt som uppmätta halter efter avverkning, medan förhöjningen varar längre enligt modelleringen, en skillnad
som avspeglas även i pH-utvecklingen. Orsaken till skillnaderna kommer att utredas i kommande projekt. (Modellering gjord av Giuliana Zanchi,
Lunds universitet)
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Krondroppsnätet
- 2015 och framåt
Under 30 år har forskare inom Krondroppsnätet följt utvecklingen av nedfall av luftföroreningar och dess påverkan på
markvattenkemi. Nedfallet bidrar till problem med exempelvis försurning och övergödning av mark och ytvatten. Mycket
tyder på att försurningsproblemet kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Framtidsprojektioner för kvävenedfall
pekar även på att upplagringen av kväve i skogsmarken, som bidrar till vegetationsförändringar och övergödning av våra
ytvatten, kommer att fortsätta i de södra och mellersta delarna av Sverige. Klimatförändringen och ett förändrat skogsbruk
kan få stora effekter på återhämtning från försurning och risken för kväveutlakning till ytvatten. Vi står även inför en
utmaning med en mer biobaserad samhällsekonomi där efterfrågan på biomassa från skogen ökar. Krondroppsnätet är
redo att följa upp hur framtida utsläpp av luftföroreningar, det förändrade skogsbruket och klimatförändringen påverkar
nedfall och kvaliteten på avrinnande vatten i Sveriges skogar.
2015 har en ny programperiod startat som sträcker sig fram till 2020. Vi hoppas att Krondroppsnätet kan fortsätta
att utvecklas under minst 30 år till och drivas med en långsiktig finansiering från bland andra Luftvårdsförbund och
Länsstyrelser samt från berörda nationella myndigheter i samverkan.

Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten och Per Erik Karlsson
Göteborg, september 2015
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Krondroppsnätet 2015
Krondroppsnätet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Lunds universitet och finansieras av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket och enskilda företag.
Arbetet med denna skrift har skett i samarbete med och med extra finansiellt stöd från Luftvårdsförbunden i Blekinge,
Kronobergs och Kalmar län samt Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län.
Krondroppsnätets medlemmar 2015:
Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
Kalmar läns Luftvårdsförbund
Kronobergs läns Luftvårdsförbund
Skånes Luftvårdsförbund
Värmlands läns Luftvårdsförbund
Västmanlands läns Luftvårdsförbund
Östergötlands läns Luftvårdsförbund
Länsstyrelsen i Dalarna län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsverket
Swedavia AB; Stockholm Arlanda flygplats
Boliden Mineral; Rönnskärsverken

Tack till...
Hans Hultberg, Eva Hallgren-Larsson, Peringe Grennfelt samt Bengt Nihlgård för viktigt faktaunderlag kring kapitlet om
Krondroppsnätets uppbyggnad och start.
Vi vill även tacka våra medlemmar och finansiärer, Luftvårdsförbunden, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket med flera för ett
synnerligen gott samarbete genom åren. Ett särskilt tack riktar vi till Luftvårdsförbunden i Blekinge, Kronobergs och Kalmar
län samt Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län för deras extra stöd i samband med framtagandet av denna
temarapport.
Ett stort tack riktar vi även till all personal i fält, på laboratoriet och på IVL som ihärdigt jobbat med att samla in, lagra,
analysera och rapportera data från Krondroppsnätet under alla 30 år.
Slutligen vill vi rikta ett särskilt varmt tack till Olle Westling (IVL), som var med och startade upp Krondroppsnätet för 30 år
sedan, och som tyvärr inte finns med oss längre. Tack Olle för din entusiasm och målmedvetenhet som smittat av sig på oss
att driva Krondroppsnätet vidare i din anda.

Blekinge Kustvatten
och Luftvårdsförbund

