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Vad jag kommer att prata om….

➢ Krondroppsnätets mätningar – vad, när, hur, var?

➢ Kväve och övergödning i Jönköpings och Kronobergs län
➢ Nedfall och effekter i markvattnet

➢ Försurning – fortfarande ett problem?
➢ Nedfall och effekter i markvattnet
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Vad och när?

● Programstart: 1985

● Antal ytor: 59 för närvarande

● Provtagning: Månadsvis (markvatten 3 ggr/år)

● Finansiering: Främst regional finansiering från 
Luftvårdsförbund, Länsstyrelser, kommuner, företag, 
men även nationell finansiering från Naturvårdsverket.

●Nationell samordning, gemensam metodik
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Hur?
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Var? – Jönköpings län

Mätplats Dominerande 

trädslag 

Öppet 

fält 

Sträng-

provtagare 

Kron-

dropp 

Mark-

vatten 

Luft-

halter 

Värnvik (F 12) gran   X X  

Mellby (F 18) gran   X X  

Bordsjö (F 22) gran   X X  

Fagerhult (F 23) gran X X X X X 

Visingsö (F 20)*  X     

 

Mellby, F18 Fagerhult, F23
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Var? – Kronobergs län

Mätplats Dominerande 

trädslag 

Öppet 

fält 

Kron-

dropp 

Mark- 

vatten 

Fälleshult (G 18) Gran  X X 

Attsjö (G 21) Tall  X X 

Tagel (G 22) Gran X X X 

Angelstad (G 23) Gran  X X 

 

Fälleshult, G18B

Tagel, G22
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Övergödning av skogsmarken

Kvävenedfall
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Lufthalter av kväve (Jönköpings län)

NO2

Kalenderår (2001-2019): - 44 %
Sommar/vinter: -39 % / -48 %

NH3 – ingen signifikant förändring

Utsläppen av NOx (2001–2017) 
• EU-28: -42 %
• Sverige: -40 %

Utsläppen av NH3 (2001–2017) 
• EU-28: -8 %
• Sverige: -10 %

Källa: EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP)
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Nedfall av oorganiskt kväve

Kritisk belastning
● Barrskog 5 kg N/ha/år

● Lövskog 10 kg N/ha/år 

Total deposition till barrskog, 
= våt + torr deposition
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Kvävenedfallet minskar vid Tagel, 
men inte vid Fagerhult och Visingsö

Våtdeposition, förändring över 
mätperiod:

Tagel: - 48 %

Utsläppen av NOx (1997–2017) 
• EU-28: -48 %
• Sverige: -47 %

Utsläppen av NH3 (1997–2017) 
• EU-28: -11 %
• Sverige: -15 %

Källa: EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP)

K
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Kvävenedfallet, vart tar kvävet vägen ?

Medianvärde, 
2017-2019

Nitrat i markvattnet, i växande skogar
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Kvävenedfallet, vart tar kvävet vägen ?

Tydliga effekter i markvattnet av stormarna Gudrun (2005) och Per (2007)

KJ
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Källa:
Västerhavets vattendistrikt 
Förvaltningsplan 2016-2021

Del 2, 
Vattenförvalting 2009-2015 
- Resultat och samverkan

Försurning – fortfarande ett problem?

Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS (2015-08-15), där 
detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.

Källa:
Södra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningsplan 2016-2021

Del 2, 
Vattenförvalting 2009-2015 
- Resultat och samverkan
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Svavelnedfall 

Svavelnedfallet som krondropp har 
minskat kraftigt vid samtliga ytor

Bordsjö: -87 % 
Fagerhult: -87 %
Värnvik: -91 %
Mellby: -94 %

Attsjö: -78 %
Tagel: - 93 %
Angelstad: -89 %

Rapporterade utsläpp (2000-2017):
EU-28: - 77 %
Sverige: -59 %

Källa: EMEP Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP) K

J
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K

”Surt regn” i Jönköpings och Kronobergs län

pH i nederbörden har ökat

KJ
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Återhämtning från försurning – Jönköpings län

Markvattnet i länet har dålig försurningsstatus (ANC<0). Ingen av ytorna i länet visar 
på någon signifikant återhämtning från försurning (ökat pH eller ANC). 
pH och ANC minskar t.o.m. vid Fagerhult! 
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Återhämtning från försurning – Kronobergs län

Surt markvatten, med pH runt eller under 5 och utan buffringskapacitet. Bedömningen av tidsutvecklingen för 
försurningstillståndet kompliceras av att tre mätplatser har flyttats och det finns en lucka i mätningarna vid 
Fälleshult på 12 år. 
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Fortsatt försurning ?
● Försurning; en samverkan 

av flera komplexa 
processer …

● Påverkas av ett framtida 
ändrat klimat …

● Målkonflikter med en 
framtida ökad biomassa-
produktion …

Svavelnedfall

Skogsbruk

Kvävenedfall

Vittring Utlakning

∆pH

Askåterföring

18
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Försurning och övergödning i Jönköpings 
och Kronobergs län 

➢ Kvävenedfallet i Kronobergs län minskar (ingen signifikant förändring vid 
mätplatserna i Jönköpings län) men

- Kvävenedfallet överskrider kritisk belastning i båda länen

- Förhöjda kvävehalter förekommer i markvattnet efter 
stormskador/avverkning i båda länen

➢ Kraftig minskning av svavelnedfallet i länen grundat på minskade utsläpp 
från Sverige och övriga Europa men

- Inga tydliga tecken på återhämtning från försurning av markvattnet

- Återhämtningen står i konflikt med en framtida ökad skogsproduktion
KRONDROPPSNÄTET
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Tack för att ni lyssnade!

KRONDROPPSNÄTET

Foto: Louise Karlsson

Sofie Hellsten, Gunilla Pihl Karlsson, 

Per Erik Karlsson och 

Cecilia Akselsson


