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Vad jag kommer att prata om….

- Krondroppsnätets mätningar – vad, hur och var

- Försurning och övergödning i Kronobergs län

- Nedfall och effekter i markvattnet

- Skogsbruket bidrar till kväveläckage och fördröjer 
återhämtning från försurning
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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 

 

Attsjö

Fälleshult

Tagel

Angelstad
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Kvävenedfall och övergödning

Oxiderat och reducerat kväve
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Nedfall av oorganiskt kväve
En gradient av 
kvävenedfall över 
Kronobergs län, högst i 
sydväst

6-8 kg N/ha/år till 
barrskog.

Vid Tagel 7,2 kg/ha 
2021

Kritisk belastning:

Barrskog 5 kg N/ha/år; 
Lövskog 10 kg N/ha/år

• Under perioden 2001-2021 (kalenderår) har 
det beräknade totala kvävenedfallet i 
Kronoberg minskat statistiskt säkerställt med 
38 % (vid Tagel sedan 2004/05 minskat 36%)

• Emissioner N (NOx-N + NH3–N) från EU-27+UK 
2001–2019; -31 %, Sverige -25 %. 

(Databearbetning finansieras av HaV)

Totalt nedfall till barrskog 
2020/21, = våt + torr 
deposition

Totalt nedfall till barrskog i Kronoberg 
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Vart tar kvävet vägen ?

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

Efter avverkning, stormar 
eller andra störningar kan 
halterna öka kraftigt.

Medianvärde 
2019-2021

Tagel A stormskadad 2005, flyttad 2008 till Tagel B.
Fälleshult A, stormskadades 2005 och avverkades hösten 
2006.
Fälleshult B, startades 2018.
Angelstad A stormskadades 2005, flyttades 2013 
(Angelstad B) och igen 2021 (Angelstad C).
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Nitrifikation:
Organiskt-N  →  NH4 →  NO3

• Preliminärt; fuktiga och mer 
nordliga marker, mindre nitrat 
relativt ammonium.

• Markens egenskaper spelar 
också stor roll

• Bidrag till diffusa utsläpp av 
kväve till ytvatten

• Riskbedömningar av 
kväveläckage från hygge, t ex för 
anpassning av kantzoner.

Kväve i markvattnet 
efter störningar.

Södra Sverige, 
torra marker

Mellersta Sverige, 
fuktiga marker

[NO3-N] [NO3-N] [NH4-N][NH4-N]
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Svavelnedfall och försurning av 
mark och vatten

Svavelnedfall

Skogsbruk

Kvävenedfall
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Svavelnedfall och försurning av mark och vatten

Rött: försurade sjöar.

SLU, Vatten och miljö: 

Rapport 2014:20 

Naturvårdsverket 

Rapport 6919, 2020

• Närmare hälften av sjöarna i Kronobergs län är fortsatt 
försurade. Under 2019 kalkades till ett värde av cirka 10 mkr.

• Prognos: fortsatt försurning av sjöar och vattendrag i sydvästra 
Sverige under lång tid framöver.
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Svavelnedfall i 
Kronobergs län
• Minskning av svavelnedfallet i 

Kronobergs län sedan 2000/01 
med 76 - 94 %

• Minskning av de rapporterade 
utsläppen av svavel från EU-
27+UK; – 88 %; Sverige -67 %.

• Januari 2015 sänktes högsta 
tillåtna svavelhalt i fartygs-
bränsle.

• De senaste fem åren har 
minskningen avstannat.

Vulkanutbrott 
på Island
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Fortfarande ”surt regn” i Kronobergs län?

pH i nederbörden har de 
senaste tre åren varit runt 5,3.

Sedan 2004/05 har pH i 
nederbörden ökat med 12 % 
vid Tagel

pH i ”naturligt” regn cirka 5,3 
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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.

Angelstad, sandig morän
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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

● Uttag av biomassa är inte långsiktigt 
uthålligt om aciditetstillskottet (genom 
nedfall av svavel/kväve och bortförsel av 
baskatjoner) är större än det buffrande 
tillskottet (vittring och baskatjondeposition)

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

∆pH

Askåterföring

Nedfall 
baskatjoner

Δ ANC

Nedfall 
baskatjonerSvavel-

nedfall 

Kväve-
nedfall 

Vittring 
Utlakning
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Nedfallsmätningar inom Krondroppsnätet används i en 
internationella jämförelse med modellerat nedfall

Resultat från krondroppsmätningar 
inom Krondroppsnätet, bl a i 
Kronoberg, har använts i en 
internationell jämförelse med 
modellerade värden för nedfall.

För nedfall av svavel som krondropp 
var överensstämmelsen relativt god. 

SO4-S, 
exklusive havssalt

Uppmätt

Modellerat
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Sammanfattning

➢ Kvävenedfallet i länet minskar långsamt men

- Kvävenedfallet överskrider kritisk belastning för barrskog i hela 
länet

- Förhöjda kvävehalter i markvattnet i länet efter stormfällen, 
bidrar till ett diffust läckage till grund- och ytvatten

➢ Kraftig minskning av svavelnedfallet i länet som följer minskade 
utsläpp från Sverige och övriga Europa men

- Varierande och ännu otillräcklig återhämtning från försurning av 
markvatten

- Återhämtningen står i konflikt med en framtida ökad 
skogsproduktion
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Reklam: Metaller och 
kväve i mossa
(IVL Rapport C 614)
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Tack för att ni lyssnade!

Foto: Louise Karlsson
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