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Vad jag kommer att prata om….
➢ Resultat

- Krondroppsnätets mätningar – vad, hur och var

- Försurning och övergödning i Kronobergs län
- Lufthalter 

- Nedfall och effekter i markvattnet

- Finns en coronaeffekt?

➢ Framåtblickar - bestående och nya luftrelaterade 
miljöhot
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Mätningar
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Mätningar i länet
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 

 

AngelstadAttsjö

Fälleshult

Tagel
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Kvävenedfall och övergödning

Oxiderat och reducerat kväve

Högt kvävenedfallLågt kvävenedfall
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Nedfall av oorganiskt kväve
Totalt nedfall till barrskog
= våt + torr deposition

En gradient av kvävenedfall över Kronobergs län, högst i sydväst

● 6-10 kg N/ha/år till barrskog

Kritisk belastning

● Barrskog 5 kg N/ha/år; lövskog 10 kg N/ha/år 

Under perioden 2001-2020 (kalenderår) har det beräknade totala 
kvävenedfallet vid Tagel minskat statistiskt säkerställt med 38 %.
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Vart tar kvävet vägen ?

I växande skogar är halterna av 
nitrat i markvattnet normalt 
låga.

Efter avverkning, stormar eller 
andra störningar kan halterna 
öka kraftigt.
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Svavelnedfall och försurning av 
mark och vatten

Svavelnedfall

Skogsbruk

Kvävenedfall

Rött: försurade sjöar.

SLU, Vatten och miljö: Rapport 2014:20 
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Svavelnedfall i Kronobergs län

Fortsatt minskning av 
svavelnedfallet i Kronobergs län, 
sedan 2001: 74 - 93 %

Utsläppen av SOx från EU-28 2001–2018 har 
minskat 86 %. Sverige -66 %.
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Försurning av markvattnet
Långsam och varierande återhämtningen från 
försurning i markvattnet.
Orsakerna är oklara, men episoder av havssalt 
(klorid) kan spela roll, liksom låg nederbörd de 
senaste åren.

ANC i markvattnet bör ha ett positivt värde, så att 
vattnet från skogsmarken kan bidra till sjöarnas 
återhämtning från försurning.
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Ser man en effekt av Corona i mätresultaten?
Halter av svavel i krondropp var lägre 2020, vs 
medelvärde 2017-2019, vid alla platser förutom 
Tagel. Även för kväve var halten 2020 lägre vs 
2017-2019.  
Klorid var på liknande nivå eller högre 2020 vs 
2017-2019.
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Sammanfattning, försurning och 
övergödning i Kronobergs län

➢ Kvävenedfallet i länet minskar långsamt men

- Kvävenedfallet överskrider kritisk belastning i hela länet

- Förhöjda kvävehalter i markvattnet i länet förekommer efter störningar

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

- Varierande återhämtning från försurning av markvatten

- Återhämtningen står i konflikt med en framtida ökad skogsproduktion
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Framåtblickar; konflikt mellan uttag av skogsbiomassa och 
återhämtning från försurning 
● Begreppet ”kritiskt biomassa uttag” 

● Vattnet ut från skogsmarken bör bidra till att motverka 
försurning, dvs ANC >0

● Beräkningar baserat på krondroppsytor

● Risker med uttag av skogsbränsle
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Akselsson & Belyazid, 2018. Forest Ecology and 
Management 409, 67-73.
Akselsson, C., m. fl. 2021. Sustainability, 13, 2395. 
https://doi.org/10.3390/su13042395. 

Svavelnedfall

Skogsbruk

Kvävenedfall

Vittring Utlakning
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Askåterföring

Nedfall 
baskatjoner
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Från Bishop m. fl. 2020. Nordliga tempererade skogar, totalkvicksilver.

● Deposition står för tillförseln av kvicksilver till 
ekosystemen

● Trädkronorna tar upp gasformigt, elementärt Hg 0 i 
växande blad/barr och når marken via förnafall

● Vattenlösligt Hg2+ deponeras till trädkronornas ytor och 
spolas till marken som krondropp

● I skogliga ekosystem sker den högsta tillförseln till 
marken via krondropp och förnafall

Framåtblickar; nedfall och utlakning av kvicksilver 
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Tack för att ni lyssnade!

Foto: Louise Karlsson
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