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1 Krondroppsnätet – en sammanfattande beskrivning
Krondroppsnätet startade 1985 i Blekinge, som ett svar på den oro som rådde kring frågan om
skogsdöd i Europa, och med syfte att övervaka miljötillståndet i brukad skog. Verksamheten
samordnades med Skogsstyrelsens s.k. observationsytor. Krondroppsnätet omfattade som
mest flera hundra provytor, men i dagsläget finns ca 65 provytor fördelade över hela landet.
Krondroppsnätet innefattar mätningar av nedfall till skog (krondropp), nedfall på närliggande
yta på öppet fält, torrdeposition med strängprovtagare, markvattenkemi och lufthalter.
Krondropp och markvattenkemi mäts på de flesta av ytorna, medan övriga mätningar sker på
ett urval av ytorna. Resultaten från insamlade data analyseras i relation till effekter främst på
tillstånd i mark, ytvatten, vegetation samt den brukade skogens långsiktiga näringstillstånd
och hälsa. En del av resultaten används i arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen, framför
allt underlag ”Bara Naturlig Försurning”, ”Ingen Övergödning” och Frisk Luft”. Vidare
relateras resultaten på regional nivå till modellresultat från det nationella miljömålsarbetet,
bland annat med avseende på kritisk belastning, antropogent försurade sjöar och kväveupplagring i skogmarken, för att ytterligare fördjupa underlaget för miljömålsuppföljningen.
Krondroppsnätet har en länsvis förankring och drivs främst med regional finansiering från
luftvårdsförbund, länsstyrelser och kommuner, men även enskilda företag. Naturvårdsverket
bidrar även med viss finansiering, främst vad gäller mätningar av nederbörd och
torrdeposition över öppet fält. Krondroppsnätet publicerar årliga rapporter, länsvis, regionalt
eller nationellt samordnade. Rapporterna, mätdata och kartor finns tillgängliga på
Krondroppsnätets webbplats, www.krondroppsnatet.ivl.se. Mätdata lämnas också till nationell
datavärd (för närvarande IVL). Resultat från Krondroppsnätet används i stor utsträckning
inom den länsvisa och den regionala miljöövervakningen, samt som underlag i åtgärdsplaner
för kalkning.
En styrka med Krondroppsnätets är att mätningar gjorts i många år och med god täckning
över hela Sverige, vilket gör att detaljerade studier av variation i tid och rum kan göras.
Krondroppsnätet har en stark koppling till den regionala och nationella miljöövervakningen,
men är även starkt förankrad i forskningen. Genom att mätningarna inom Krondroppsnätet är
nationellt samordnade och bedrivs med samma metoder överallt, kan mätningarna användas
för att beskriva tidsutvecklingen vad gäller olika miljöindikatorer såväl regionalt som
nationellt.
Krondroppsnätets verksamhet spänner över stora tidsrymder, och har bland de längsta mätserierna i hela Europa, vilket möjliggör studier av långsiktiga trender. Krondroppsnätets
omfattande mätningar med en stor geografisk spridning i landet ger en bra överblick av
nuläget och olika problemställningar i olika delar av landet. Data från Krondroppsnätet bidrar
till modellutveckling, med målet att kunna prediktera den framtida utvecklingen, inte minst i
perspektivet av pågående klimatförändringar som kan medföra stora förändringar vad gäller
försurnings- och övergödningsproblematiken.

2 Bakgrund
Sveriges skogar täcker 56 % av Sveriges landareal, och mycket av avrinningen till sjöar och
vattendrag härstammar från skogsmark. Nedfallet av försurande och övergödande ämnen från
luften till skogsekosystemen i Sverige måste bedömas utifrån vad mark och vatten långsiktigt
tål, samt utifrån orsakerna bakom nedfallet och de åtgärder som krävs för att motverka detta
nedfall. Därför är det viktigt att följa upp effekter av luftföroreningar i skogslandskapet.
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Sedan 1990 har lufthalterna och nedfallet av svavel till den svenska skogen minskat kraftigt, i
takt med minskningen av de samlade svavelutsläppen från Europa. Kväveemissionerna har
däremot inte minskat i samma utsträckning, och på de flesta mätplatser har nedfallet av kväve
inte minskat signifikant, varken i den svenska skogen eller i övriga Europa. Det pågår en
återhämtning från försurning i markvattnet, men det går långsamt och effekterna på pH och
den syraneutraliserande förmågan är i många fall ännu små eller obefintliga. Växtligheten i
Sverige är påverkad av rådande kvävenedfall och halterna av nitratkväve i markvattnet har
ibland varit förhöjda, framför allt i sydvästra Sverige. Problematiken med nedfall av försurande och övergödande ämnen är därför långt ifrån löst.
Krondroppsnätet driver en samordnad, länsvis miljöövervakning i brukad skog i hela Sverige,
med målsättningen att resultaten skall vara direkt användbara inom den regionala miljöövervakningen. Övervakningen är inriktad mot lufthalter, nedfall av försurande och övergödande ämnen samt deras inverkan på markvattnets kvalitet. Resultaten från insamlade data
analyseras i relation till påverkan främst på tillstånd i mark, ytvatten, vegetation samt den
brukade skogens långsiktiga näringstillgång och hälsa. Samordning görs med skogliga
observationer från bl.a. Skogsstyrelsens observationsytor. Mätmetoder utvecklas och
förbättras kontinuerligt. Mätresultaten från Krondroppsnätet kan användas för att beskriva
historiska förändringar och nuläge. Resultaten relateras även till modellresultat från det
nationella miljömålsarbetet, bland annat med avseende på kritisk belastning, antropogent
försurade sjöar och kväveupplagring i skogmarken, för att ytterligare fördjupa underlaget för
miljömålsuppföljningen. Krondroppsnätet genererar regionala och nationella underlag till
indikatorer för långsiktiga bedömningar inom den regionala miljömålsuppföljningen, främst
med inriktning på miljömålet Bara Naturlig Försurning och indikatorerna nedfall av svavel
och kväve. Resultaten från Krondroppsnätet skall vara direkt användbara inom den regionala
miljöövervakningen.
Krondroppsnätet avser att löpande producera långsiktiga regionala bedömningar av tillstånden
hos skogsekosystemen i Sverige, främst med avseende på försurning, näringstillstånd samt
övergödning. Dessa bedömningar kan användas för att motivera fortsatta höga krav på
utsläppsminskningar från lokala och regionala verksamheter, såsom trafik och industri, men
även för påtryckningar mot regering och riksdag att öka aktiviteterna vad gäller internationella förhandlingar om begränsningar av långdistanstransporterade luftföroreningar.
Resultaten kan även användas för att driva på utvecklingen när det gäller att få ner utsläppen
från fartygstrafiken, såväl i hamnar som ute på öppet vatten.
Krondroppsnätet är idag ett s.k. gemensamt delprogram. Genom de gemensamma delprogrammen önskar Naturvårdsverket öka samverkan och samordning mellan nationell och
regional miljöövervakning samt öka samverkan mellan olika aktörer. Inom programområde
Luft finns hittills endast två gemensamma delprogram, varav
Krondroppsnätet är det ena. Detta har medfört att i de prioriteringar
som Naturvårdsverket gett ut inför framtagandet av de regionala
miljöövervakningsplanerna för 2015-2020 är Krondroppsnätet högt
prioriterat.
Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se) startade i
Blekinge 1985. Genom åren har olika programperioder med olika
fokus avlöst varandra. Inför Program 2007 (2007-2010) gjordes en
omfattande revision av programmet med hjälp av representanter från
länsstyrelser och luftvårdsförbund, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket
samt IVL. Sedan 2007 har Krondroppsnätet främst finansierats av
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olika luftvårdsförbund och länsstyrelser, men även till viss del av Naturvårdsverket. Även
olika företag och enskilda kommuner är med och finansierar.
Inför den nu föreslagna programperioden 2015-2020 ger vi med detta förslag återigen alla
medverkande luftvårdsförbund, länsstyrelser och Naturvårdsverket möjlighet att ge synpunkter och kommentarer. Dessa synpunkter kommer att utgöra underlag för den slutliga
utformningen av Program 2015.
Krondroppsnätets styrgrupps förslag inför Program 2015 syftar till att optimera programmet
utifrån aktuella frågeställningar och de rådande ekonomiska ramarna. I sin helhet anses antalet
mätplatser inom programmet vara i underkant, så en besparing på bekostnad av antalet
stationer är inte önskvärd, utan hellre då i form av något färre analysparametrar.
En ambition inför Program 2015 är att ytterligare samordna resultaten mellan olika mätplatser
oavsett länstillhörighet. Detta för att bäst beskriva olika områden i länen. Det finns även
möjligheter att andra mätningar som bedrivs inom länet/regionen kan samredovisas med
resultat från Krondroppsnätet, i de fall det är relevant.

3 Händelseutveckling under programperioden 2011-2014:


Det har skett en omfattande metodutveckling under perioden. Nya, mer effektiva provtagare för nederbörd till öppet fält har tagits fram och tagits i bruk. Den nya utrustningen
för insamling av nederbörd på öppet fält är nu gemensam med det nationella mätnätet
”Luft- och Nederbördskemiska Nätet”. Detta ger möjligheter till att vissa resultat som
ingår i LNKN framöver kan användas av Krondroppsnätet på de platser där det är
relevant.



Provtagare för torrdeposition, s.k. strängprovtagare, har vidareutvecklats.
Naturvårdsverket har ökat sin finansiering inom Krondroppsnätet, genom att vid 10
platser komplettera mätningarna över öppet fält med mätningar av torrdepositionen med
hjälp av strängprovtagare. Detta medför att totaldeposition av exempelvis kväveföreningar
och baskatjoner kan uppskattas. Utrustning för markvattenprovtagning har harmoniserats
så att den nu är identisk för alla mätplatser inom hela Krondroppsnätet.



Genom ett samarbete med ett FORMAS-projekt ” Kväveretention i skogsmark – ökad
förståelse av kvävedynamik i marken för förbättrade ekosystemmodeller” som drivs av C.
Akselsson, Lunds universitet, har omfattande provtagning gjorts på 64 av
Krondroppsnätets ytor. Markkemi har uppmätts i humuslagret och två mineraljordsskikt,
genom insamling av jordprover längs två av provytans kanter. På mer än 40 av ytorna har
jordprover tagits från fem lager i en djupgrävd grop (ner till 50 cm i mineraljorden). Dessa
har analyserats med avseende på markkemi (både utbytbara halter och totala halter) och
kornstorlekssammansättning. Trädens diamater och höjd har mätts, och ytan har karaktäriserats med avseende på markvegetation, synliga skador, topografi, krontäckning vid
trattarna, mm. 46 av ytorna är även skogliga observationsytor, vilket innebär att markkemi
har mätts vid ett tidigare tillfälle i mitten av 90-talet, och att en rad andra parametrar, till
exempel träddiameter och höjd samt barrkemi, har mätts vid ett flertal tillfällen. Provtagning och analys har följt Skogsstyrelsens manualer som använts inom programmet för
Skogliga observationsytor. Resultaten från dessa provtagningar kommer att ge mycket
värdefull information för att tolka effekterna av nedfallet på tillståndet hos skogsmarken.



Under 2013 bjöds representanter från Krondroppsnätet in till två Krondroppsdagar i
Göteborg, då resultat och förslag på utvecklingsmöjligheter diskuterades.
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Resultat genererade inom Krondroppsnätet har genom extern finansiering publicerats i
fyra vetenskapliga publikationer sedan 2010 (se kapitel 7.3). Den mer övergripande
artikeln som baseras på de senaste 20 årens resultat inom Krondroppsnätet uppmärksammades av EU-kommissionens nyhetstjänst och blev utvald att vara med i en nyhetssajt
utformad för att hjälpa beslutsfattare att hålla sig uppdaterade om den senaste miljöforskningen. Utöver dessa 4 vetenskapliga publikationer har vi kännedom om ytterligare
minst 5 publikationer sedan 2010 där data använts och där forskning genomförts på
Krondroppsnätets lokaler.



Under programperioden har en rad projekt pågått med anknytning till Krondroppsnätet
men med finansiering från annat håll, främst från Naturvårdsverket. Några exempel på
studier är analys av trender i markvattenkemi i förhållande till depositionstrender och
markkemi, analys av effekter av stormen Gudrun på nitratutlakning och förbättring av
metoder för att uppskatta totaldepositionen av kväve och baskatjoner till skogsmark. Data
från Krondroppsnätet användes i ett projekt för att beräkna kväveutlakningen från skogsmark vid olika skogsbruksåtgärder och bruttobelastningen av kväve från skogsmark till
Östersjön och Västerhavet. Två projekt har genomförts för att kartlägga tidsutvecklingen
av kvävedepositionen i Sverige, där data från Krondroppsnätet utgjort ett mycket viktigt
underlag. Dessutom har en rapport skrivits om vilka möjligheter som finns att använda
Krondroppsnätets data för uppföljning av miljökvalitetsmål i större utsträckning än vad
som görs nu. Resultaten från alla dessa projekt kommer att gagna Krondroppsnätet.



När det gäller både den regionala och nationella miljömålsuppföljningen har data från
Krondroppsnätet använts som indikatorer för nedfall av svavel samt nedfall av kväve. I
den fördjupade utvärderingen presenteras förslag till fokusområden för den framtida
miljöpolitiken. Ungefär vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av Sveriges 16
miljökvalitetsmål. I den senaste fördjupade utvärderingen, 2012, användes markvattenkemi från Krondroppsnätet för miljökvalitetsmålet Bara Naturlig Försurning, och det
kommer att göras även i den fördjupade utvärderingen 2015.
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4 Utgångspunkter för ett nytt program
Sammanfattning:
Mätningar och modellering indikerar att problematiken med försurning av mark och ytvatten,
framför allt i södra och mellersta Sverige samt kustnära områden i Norra Sverige, kommer att
finnas kvar under lång tid framöver. Mycket pekar även på att kväveupplagringen kommer att
fortsätta i en stor del av skogsmarken i södra och mellersta Sverige, och det finns redan idag
skogar i sydvästra Sverige med frekvent förhöjda halter av nitratkväve i markvatten. Halten
marknära ozon är hög i de nordliga länen om våren. Klimatförändring och ett förändrat
skogsbruk kan innebära stora effekter på återhämtning från försurning, risk för kväveutlakning och ozonhalter.

4.1

Förändringar i samhälle och klimat – förändrade emissioner

Samhället idag står inför betydande framtida utmaningar och förändringar, i såväl Sverige, på
Europanivå, samt på global nivå. För att korrekt bedöma inverkan av olika förändringar på
luftföroreningsproblematiken krävs en god kännedom om situationen innan förändringarna
uppstår. De långa tidsserier som existerar inom Krondroppsnätet vad gäller lufthalter,
atmosfäriskt nedfall samt markvattenkemi för olika delar av landet utgör ett bra underlag för
sådana bedömningar.
Klimatet förändras. Enligt prognoser från SMHI kommer årsmedeltemperaturerna i Sverige till 2050, beroende på scenario,
att öka i storleksordningen 1,5 - 2 grader i sydliga län och 2 - 3
grader i nordliga län. Årsnederbörden kommer att öka 5-10 % i
söder och 10-15 % i norr och fördelningen av nederbörden
mellan årstider kommer att förändras. Storleken på nederbörden har en stor betydelse för det atmosfäriska nedfallet. Den
långväga transporten av luftföroreningar styrs av luftmassornas transportvägar vilket i sin tur
beror av det storskaliga vädret. En förändring av vädermönstret orsakat av en klimatförändring kommer att ha en stor påverkan på luftföroreningssituationen över Sverige.
Det finns politiska beslut tagna för att minska luftföroreningsproblematiken över Sverige och
Europa. Samhället kommer dock att behöva ställas om ytterligare, från användning av
fossilbaserade till biobaserade råvaror. Det kommer att uppstå synergier och konflikter mellan
olika samhällsmål vad gäller åtgärder mot utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar. Flera
forskare aktiva inom Krondroppsnätet verkar inom forskningsprogrammet CLEO
(http://www.cleoresearch.se), finansierat av Naturvårdsverket, där just frågan om synergier
och konflikter när det gäller klimat- och luftvårdsåtgärder analyseras.
En framtida övergång till biobaserade råvaror kommer sannolikt
att kräva en ökad produktion av biomassa i de svenska skogarna.
Det finns ett starkt samband mellan luftföroreningsproblematiken
och vilket skogsbruk som kan bedrivas. Det finns en önskan om
att öka skogens produktion genom att kvävegödsla i större
utsträckning än vad som görs idag. Skogsstyrelsen allmänna råd
medger i dagsläget inte gödsling i sydvästra Sverige, till stor del
beroende på det höga atmosfäriska kvävenedfallet och de risker
det medför för en upplagring av kväve i skogsmarken och därmed kväveläckage till ytvattnet.
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Även i norr finns begränsningar, där lågproduktiva skogar ej får gödslas på grund av risker för
kväveläckage. Uttaget av biomassa från skogen har en stor betydelse för återhämtningen från
försurningen, eftersom buffrande ämnen förs bort från skogsekosystemen. Hur snabbt återhämtningen går beror därmed både på nedfallsutvecklingen och hur intensivt skogsbruk som
bedrivs. Det pågår inom svenskt skogsbruk diskussioner om en framtida strategi som
benämns ”Adaptivt skogsbruk”. Med detta avses att nya skogsbruksmetoder kan initieras
redan innan alla konsekvenser är fullt utredda. En effektiv miljöövervakning skall ge
information om eventuella problem, så att skogsbruket löpande kan justera skogsbruksmetoderna utifrån ny information. Krondroppsnätets mätningar av atmosfäriskt nedfall och
markvattenkemi i brukad skog passar väl in i detta koncept.
Fartygstrafikens utsläpp i Nordsjön och Östersjön är en av de
största källorna till nedfall av svavel och kväve över södra och
mellersta Sverige. IMO (International Maritime Organization)
har beslutat att svavelhalterna i fartygsbränslen successivt ska
minskas i fartygsbränslen vid trafik på Nordsjön, Skagerack,
Kattegatt och Östersjön. Innan 2006/2007 var svavelhalterna i
bränslet cirka 2.7 %. År 2006/2007 sänktes den tillåtna svavelhalten till 1.0 %. År 2015 planeras en ny sänkning från 1.0 till
0.1 % svavel i bränslet. Samtidigt kan emissionerna i närheten
av norra Sverige öka, om det blir fartygstrafik genom Nordostpassagen om havsisen där
smälter. Mätplatser inom Krondroppsnätet kan ge information om hur sjöfartens utsläppsförändringar resulterar i förändrat nedfall längs södra Sveriges kuster samt i norra Sverige.
Luftföroreningssituationen i länen, utanför tätorterna, beror av en kombination av lokala och
långdistanstransporterade luftföroreningar. Krondroppsnätets lufthalts- och nedfallsmätningar
kan ställas i relation till utsläpp på olika skalor. Länens lokala utsläpp kan uppskattas utifrån
beräkningar gjorda inom SMED (Svenska MiljöEmissionsData), där forskare inom
Krondroppsnätet är verksamma. Från EMEP (European Monitoring and Evaluation
Programme) är det möjligt att ta fram information om de storskaliga källorna till nedfallet
inom ett visst område. Det finns därför en potential att bedöma källorna vad gäller det nedfall
som sker i ett visst län och ställa det i relation till länets egna utsläpp.

[SOx]1,[NOx]1,[NH3]1
Emission

[SOx]2,[NOx]2,[NH3]2
Deposition

Ett län
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4.2 Förekomsten av luftföroreningar över Sverige; förändringar över tiden
Långväga transporterade luftföroreningar bidrar med en stor andel av det totala nedfallet av
svavel och oxiderat kväve (NOX) till de svenska skogarna. Förutom fartygstrafiken på
Nordsjön och Östersjön är det landbaserade utsläpp från främst Polen och Storbritannien men
även från övriga Europa som bidrar till svavel- och NOX-nedfall över Sverige. Nedfallet av
reducerat kväve (NH3) beror till en större del av lokala utsläpp inom Sveriges gränser.
Utsläppen av svavel inom EU-27 (alla EU-länder) har minskat med 80-90 % sedan 1990
(Figur 1) varav den största minskningen ägde rum på 1990-talet. Minskningen av kväveutsläppen är mer begränsad, i synnerhet för reducerat kväve.

Utsläpp från EU-27

NH3
NOx

15000
10000
5000
0
1990

2000

1000 ton/år

1000 ton/år

20000

2010

30000
Utsläpp från EU-27
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990
2000

SOx

2010

Figur 1. Rapporterade utsläpp från EU-27 vad gäller oxiderat- (NOx) och reducerat (NH3) kväve samt
oxiderat svavel (SOx). Källa: EMEP (www.emep.int), april 2013. NOx rapporteras som NO2.

I takt med minskade utsläpp från Europa har nedfallet av svavel till Sveriges skogar minskat
kraftigt. Exempel på detta för tre platser i olika delar av Sverige visas i Figur 2.
25
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Värmland
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Figur 2.
Tidsutvecklingen vad
gäller årligt nedfall av
sulfatsvavel, exklusive
bidraget från havssalt,
till tre olika mätplatser
inom Krondroppsnätet.
2015 Enhet: kg S/ha/år.

Det har varit betydligt svårare att påvisa någon förändring av kvävenedfallet till Sverige under
de senaste decennierna. Två nyligen genomförda analyser (Pihl Karlsson m.fl., 2012 &
Hansen m.fl., 2013) visar på att kvävenedfallet med nederbörden inte har minskat generellt
över Sverige under de senaste 20 åren, i den utsträckning som man kan förvänta sig utifrån de
rapporterade utsläppen från Europa. I dessa studier har resultat från nedfallsmätningar inom
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främst Krondroppsnätet och Luft- och Nederbördskemiska nätet använts. Det finns olika
förklaringar till att kvävenedfallet inte minskar som förväntat. Utsläppsinventeringar är
behäftade med stora osäkerheter. Vidare har det skett betydande förändringar av atmosfärens
kemiska egenskaper vilket kan medföra att norra Europa får ta emot en större andel av det
kväve som släpps ut i kontinentala och södra Europa. Figur 3 visar kvävenedfallet som
våtdeposition under åren 1955-2011 i tre olika regioner i Sverige.
Kvävenedfallet i sydvästra Sverige ligger i dagsläget runt 10-15 kg N/ha/år och avtar till ca 12 kg N/ha/år längst i norr. I sydligaste Skåne kan kvävenedfallet nå över 20 kg N/ha/år.

Figur 3. Oorganiskt kväve (NO3 + NH4) i våtdeposition (kg/ha/år) i tre regioner (se karta) för
åren 1955-2011. Linjerna visar årsvisa medelvärden, från de lokaler som finns det aktuella året.
Det färgade området kring linjerna visar medelfelet i data (Standard Error). Det är olika antal
stationer olika år. Man ser att variationen i data minskade efter det att Krondroppsnätet startade
1985 främst på grund av att antalet mätstationer ökade. Efter 2003 har antalet mätplatser återigen
minskat. Källa: IVL (2013).

Förutom nedfallet av svavel och kväve spelar även nedfallet av s.k. baskatjoner (Ca, Mg, K,
samt Na) roll för återhämtningen från försurningen och därmed även för hur mycket biomassa
som kan tas ut från den svenska skogen. Nedfallsmätningar för baskatjoner försvåras av att
det sker ett direktupptag och läckage av baskatjoner till och från trädkronorna. Genom fortsatt
metodutveckling baserat på provtagning med surrogatytor placerade under tak, s.k. strängprovtagare, har det samlade nedfallet av baskatjoner kunnat beräknas till skog i olika delar av
landet (Karlsson m.fl., 2013). Det atmosfäriska nedfallet av baskatjoner ligger i flera fall i
samma storleksordning som tillförseln av baskatjoner från vittring.
Utifrån beslutade åtgärder om utsläppsbegränsningar samt förutsägelser för den framtida
utvecklingen görs prognoser för hur man tror att det atmosfäriska nedfallet kommer att se ut
framöver. Prognoserna visar att det framtida svavelnedfallet över Sverige troligen kommer att
fortsätta minska fram till år 2050. Kvävenedfallet kommer däremot inte att minska i samma
utsträckning (Figur 4) och fortfarande år 2050 kvarstår det ett betydande kvävenedfall i södra
Sverige, betydligt högre än det målvärde som Sverige antagit för kvävenedfall till barrskog, 5
kg N/ha/år. Den pågående ekonomiska utvecklingen med låga kolpriser i världen kan tyvärr
leda till att gamla kolkraftverk startas upp, vilket kan leda till högre emissioner av svavel och
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NOx. Svavelhalten och framförallt NOx-halterna är betydligt högre vid förbränning av kol
jämfört med naturgas.
kg N per hektar
och år

Figur 4. Beräknat atmosfäriskt nedfall av kväve i
Sverige för två tioårsperioder, idag och runt år
2050. Förutsägelserna för 2050 grundar sig på ett
scenario med redan beslutade utsläppsbegränsningar samt ett framtida klimat. Nedfallet
gäller inte specifikt för skog, utan för den
blandning av olika typer av markanvändning som
finns i olika delar.
Källa: CLEO-programmet, modellerat av SMHI
(MATCH), Engardt m.fl. (finansierat av NV).

Den samlade bilden vad gäller prognoser för framtida atmosfäriskt nedfall över Sverige blir
att svavelnedfallet kommer att fortsätta minska betydligt, medan kvävenedfallet kommer att
kvarstå på en hög nivå.

4.3 Kvarstående luftföroreningsproblematik utanför tätorterna
Mätningar och analyser av pH och syraneutraliserande förmåga (ANC) i markvattnet vid ytor
inom Krondroppsnätet visar att den svenska skogmarken på flertalet platser börjat återhämta
sig från försurningen men att mycket återstår och att återhämtningen varierar i mycket stor
utsträckning lokalt. Analyser från Fölster & Valinia, 2012, visar att det sedan 1990 pågår en
återhämtning vad gäller sjöförsurningen, men att den går långsamt och att 10 % av sjöarna i
Sverige fortfarande är antropogent försurande (Figur 5). I vissa län i södra och mellersta
Sverige var andelen antropogent försurade sjöar avsevärt större. Kalkning av sjöar är en av
landets största miljövårdssatsningar och omfattar i dagsläget drygt 120000 ton kalk årligen.
Det finns enligt Havs- och Vattenmyndigheten inget som tyder på någon betydande förändring av kalkbehovet bortom år 2020. Anledningen till den långsamma återhämtningen är
att så stor mängd buffrande ämnen har lakats ut från skogsmarken och att nettotillförseln via
deposition och vittring är jämförelsevis små. Med ett ökat intensivt skogsbruk kan återhämtningen gå ännu långsammare eller stanna av helt, eftersom bortförsel av biomassa
medför att buffrande näringsämnen lämnar skogsekosystemen. Om aska från biobränsle
återförs till skogsekosystemen kan detta till viss del kompenseras.
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Figur 5. Antropogent försurade sjöar i Sverige.
Kartorna visar sjöar (> 1 ha) i olika påverkansklasser för år 2010, utifrån deras modellerade pHminskning sedan förindustriell tid. En pHsänkning på 0.4 pH-enheter eller mer (gul, orange
och röd markering) har av Naturvårdsverket
definierats som försurad sjö.
Källa: MAGIC-biblioteket, Filip Moldan, IVL,
www.ivl.se/magicbibliotek.

Baserat på uppgifter om kvävenedfall, mängden biomassa som tas ut från skogen vid avverkning samt omfattningen på kväveläckage till avrinningen går det att beräkna i vad mån
kväve långsiktigt lagras upp i skogsmarken. Dessa beräkningar tyder på att det sker en omfattande upplagring av kväve i skogsmarken i södra och mellersta Sverige om biomassa tas ut
vid avverkning endast i form av stamved (Figur 6). Om biomassa tas ut även som grenar och
toppar, s.k. GROT, minskar dock kväveupplagringen i omfattning (Akselsson & Westling,
2005). Som ett resultat av kväveupplagringen läcker nitratkväve ut i markvattnet i en del
skogar i södra Sverige, vilket mätningar på vissa platser inom Krondroppsnätet frekvent visar.
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Figur 6. Balansberäkningar för kväveupplagring i svensk skogsmark, baserat
på beräknat kvävenedfall, bortförsel av
kväve med biomassan vid skörd samt
läckage av kväve med avrinningen. Det
scenario som visas här gäller för en
blandning av gran och tallskog, där
avverkning sker endast med uttag av
stamved.

Källa: Akselsson m. fl., 2010.

4.4

Ozon i norra Sverige – ett ökande problem?

Halterna av ozon nära marken övervakas inom Krondroppsnätet främst i de mellersta och
nordliga länen i Sverige. I de södra länen övervakas detta främst inom det gemensamma
delprogrammet ”Ozonmätnätet i södra Sverige”. Ozonförekomsten som månadsmedelvärde är
anmärkningsvärt hög i norra Sverige om våren (Figur 7). Vid Nikkaluokta och Palovare i
Norrbottens län uppgår månadsmedelhalterna i mars och april till närmare 50 ppb. WHO:s
rekommendationer vad gäller ozonets inverkan på människors hälsa säger att en ozonmedelhalt under en period av 8 timmar inte bör överskrida 50 ppb. Det föreligger en stor risk
för att detta målvärde överskrids i nordligaste Sverige under våren. I nuläget har dessa höga
ozonhalter sannolikt inte någon negativ inverkan på växtligheten, då växtligheten är i vila
under denna period. I takt med att växtsäsongen, på grund av klimatförändringarna, startar allt
tidigare om våren kan detta dock komma att ändras (Figur 7).
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Figur 7. Månadsmedelhalter under
perioden 2004-2008 för marknära
ozon vid några olika platser i landet.
Nikkaluokta, Palovare samt Myrberg
ligger i Norrbottens län och
mätningarna bedrivs med passiva
provtagare inom Krondroppsnätet.
Övriga ozonmätningar sker inom den
nationella ozonövervakningen
finansierat av Naturvårdsverket.
Esrange ligger i Norrbottens län,
Vindeln i Västerbottens län och Råö i
Hallands län.

11 12

Month (avarage 2004-2008)

Källa: Klingberg m.fl., 2009.
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5 Krondroppsnätets roll i miljöövervakningen
Miljöövervakning kan ha flera olika funktioner (Figur 8). En del miljöövervakning är strikt
fokuserad på en funktion, till exempel uppföljning av ett specifikt miljömål, medan andra har
flera olika funktioner Krondroppsnätet bidrar till alla aspekter i figuren nedan.

Figur 8. Bild från Naturvårdsverket som illustration av miljöövervakningens olika funktioner.

När det gäller uppföljning av miljömål ingår data från Krondroppsnätet i både den regionala
och den nationella miljömålsuppföljningen av miljömålet Bara naturlig försurning, genom
indikatorerna nedfall av svavel och nedfall av kväve. Markvattenkemiska mätningar har även
ingått i de två senaste fördjupade utvärderingarna av Bara naturlig försurning (2008 och
2012).
När det gäller forskningsstöd samarbetar Krondroppsnätet idag med olika FORMAS-projekt
till exempel ” Kväveretention i skogsmark – ökad förståelse av kvävedynamik i marken för
förbättrade ekosystemmodeller” som drivs av C. Akselsson, Lunds universitet, och den starka
forskningsmiljön ForWater som leds av SLU i Umeå. I dessa används det omfattande dataunderlaget inom Krondroppsnätet för att utvärdera och förbättra ekosystemmodeller.
Krondroppsnätets data ingår även i forskningsprogrammet CLEO, ”Klimatförändringen och
miljömålen” (http://www.cleoresearch.se/), som leds av IVL och finansieras av
Naturvårdsverket. Även inom det nya forskningsprogrammet SCAC ”Frisk luft och Klimat”
kommer data genererade på Krondroppslokalerna att användas. Ytterligare samarbeten finns
och data används av många olika forskare.
När det gäller internationell rapportering rapporteras data från Krondroppsnätet årligen till
ICP Forest och därigenom vidare till ”Luftkonventionen” (LRTAP). Data används även inom
ICP Vegetation. ICP Forest och ICP Vegetation är samarbetsorgan inom Luftkonventionen.
Data används även flitigt i olika typer av miljötillståndsrapporter, som kan utgöra underlag
till miljökonsekvensbeskrivningar och andra utredningar.
De långa tidsserierna i brukad skogsmark inom Krondroppsnätet ger stora möjligheter att på
ett tidigt stadium fånga upp effekter på miljön i skogen orsakade av såväl lokal påverkan som
långväga föroreningar, vilket gör att det passar bra till att användas för tidig varning. Detta
passar väl in i strategin inom svenskt skogsbruk som benämns ”Adaptivt skogsbruk”. En
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effektiv miljöövervakning skall ge information om eventuella problem, så att skogsbruket
löpande kan justera skogsbruksmetoderna utifrån ny information.
Exempel på händelser där effekter hittills utretts/möjliga att utreda inom Krondroppsnätet är:





Stormfällning, avverkning och angrepp av skadeinsekter, som ofta leder till förhöjda
nitrathalter i markvattnet, beroende på tidigare tillfört kväve från atmosfäriskt nedfall.
Nedfall från storskaliga skogsbränder, till exempel de i Ryssland, och vulkanutbrott
som kan påverka nedfallet.
Skogsgödsling eller annan intensifiering av skogsbruket, där riskerna för läckage till
ytvattnet också beror på tillfört kväve från atmosfäriskt nedfall.
Förändrade sjöfartsemissioner. Emissionerna kan minska i söder på grund av
minskade svavelhalter i bränslet samt eventuellt öka i norr på grund av ökad sjöfartstrafik i nordostpassagen, vilket i sin tur kan leda till förändrat nedfall vid kustnära och
nordliga mätplatser inom Krondroppsnätet.

När det gäller att utveckla miljömål, bedömningsgrunder samt miljökvalitetsnormer
utgör Krondroppsnätets mätningar en del av det underlag som Naturvårdsverket använder.

6 Mätningar och modellering för regional och nationell fördjupning
inom miljökvalitetsmålen ”Bara naturlig försurning”, ”Ingen
övergödning” och ”Frisk luft”
Krondroppsnätets mätningar används i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen, både
på nationell och på regional nivå. Under de tre senaste programperioderna har kopplingar
även gjorts till befintliga modelleringsresultat. Modelleringar i nationell skala, som gjorts i det
nationella arbetet med uppföljning av miljökvalitetsmålen, har anpassats till regional nivå och
relaterats till mätningarna, för att ytterligare fördjupa underlaget för regional miljömålsuppföljning. Nedan beskrivs hur mätningarna används i miljömålsarbetet idag, hur de skulle
kunna användas ännu mer i framtiden samt hur modellresultat används för att ge ett mer
robust underlag för miljömålsuppföljning på regional nivå.
6.1 Bara naturlig försurning
För miljömålet Bara naturlig försurning finns fyra preciseringar:
1. Påverkan genom atmosfäriskt nedfall: Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den kritiska
belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige.
2. Påverkan genom skogsbruk: Markanvändningens bidrag till försurning av mark och
vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet.
3. Försurade sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag uppnår, oberoende av kalkning,
minst god status med avseende på försurning enligt förordning om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (2004:660)
4. Försurad mark: Försurning av marken påskyndar inte korrosion av tekniska material
och arkeologiska föremål i mark och skadar inte den biologiska mångfalden i landoch vattenekosystem.
Det finns två indikatorer, kopplade till precisering 1, som bygger på data från
Krondroppsnätet: nedfall av svavel (Figur 9) och nedfall av kväve. Vad gäller den nationella
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uppföljningen av indikatorn nedfall av svavel används Krondroppsnätets och Luft- och
Nederbördskemiska Nätets data från öppet fält, medan krondroppsdata används för den
regionala uppföljningen. När det gäller indikatorn nedfall av kväve används data från öppet
fält för både regional och nationell miljömålsuppföljning. Målet på sikt är att i stället använda
beräknad totaldeposition till skog, baserat på mätningar på krondropp, öppet fält samt
mätningar med strängprovtagare. Nedfall av kväve är indikator för flera miljömål, utöver
miljömålet Bara naturlig försurning: Grundvatten av god kvalitet, Storslagen fjällmiljö,
Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar.
Markvattendata används i dagsläget inte i den årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålet, men kopplar starkt till precisering 1. Markvattendata används i det regionala
miljömålsarbetet både när det gäller att beskriva situationen i länet och när det gäller att
upprätta åtgärdsplaner för kalkningsverksamheten. Markvattendata från Krondroppsnätet, i
form av oorganiskt aluminium, användes i den senaste fördjupade utvärderingen 2012. I den
fördjupade utvärderingen 2015 kommer ANC i markvatten att redovisas. Det finns även ett
färdigutvecklat förslag för ANC i markvatten som indikator inom miljökvalitetsmålet Bara
Naturlig Försurning.
Nationella modellresultat för överskridande av kritisk belastning för skogsmark modellerat
med PROFILE-modellen, samt för antropogent försurade sjöar modellerat med MAGICmodellen, har inom ramen för Krondroppsnätet presenterats på länsnivå, för att förstärka
kopplingen mellan nedfall och effekter i mark och vatten. Beräkningen av kritisk belastning
syftar till att bedöma om nedfallet har minskat till tillräckligt låga nivåer, eller om det måste
minska ännu mer, och i så fall hur mycket. Beräkningen av andel antropogent försurade sjöar
på länsnivå visar hur stort problemet med ytvattenförsurning är i olika län. Utöver detta har
även skogsbrukets försurningspåverkan beräknats, som underlag för en bedömning av
skogsbrukets påverkan i relation till nedfallets påverkan. Tillsammans har mätningar och
modellering gett en mer heltäckande bild på försurningssituationen i länen.
a

b

c

Figur 9. Två exempel på regional (a) samt nationell (b) miljömålsuppföljning från
www.miljomal.nu Kartan (a) är på websidan klickbar och leder vidare till berört län, med mer
utförlig information. Färgerna i karta a står för depositionen av svavel. Kartan (c) visar hur
länen räknar med att nå det regionala miljömålet Bara naturlig försurning till år 2020. Rött =
når ej miljömålet, gult = nära att nå miljömålet, grönt = når miljömålet.
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6.2 Ingen övergödning
När det gäller miljömålet Ingen övergödning finns även där fyra preciseringar:
1. Påverkan på havet. Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar
och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala
belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.
2. Påverkan på landmiljön. Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att
ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande
ämnen i någon del av Sverige.
3. Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
4. Tillstånd i havet. Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt
havsmiljöförordningen (2010:134).
I dagsläget används inga data från Krondroppsnätet inom miljömålet Ingen övergödning.
Krondroppsnätets mätningarna kan dock kopplat till preciseringarna 1 (Nedfall av kväve samt
kvävehalter i markvatten) och 2 (Nedfall av kväve). Krondroppsnätets styrgrupp har tagit
fram ett förslag om att utöka indikatorerna för Ingen övergödning med:



Nedfall av kväve, eftersom kvävenedfallet har en nyckelroll när det gäller
övergödning.
Nitrathalt i markvatten, eftersom nitrathalter i markvatten under rotzonen är det
säkraste tecknet på att skogen är kvävemättad och börjar läcka kväve.

Nationella kvävebalansberäkningar, där tillfärsel av kväve till skogsekosystemet (nedfall och
fixering) jämförs med bortförsel (utlakning och bortförsel via skörd), har inom ramen för
Krondroppsnätet presenterats på regional nivå. Detta har använts, tillsammans med
kvävehalter i markvatten från Krondroppsnätet, för att beskriva risken för förhöjd
kväveutlakning.
6.3 Frisk luft
När det gäller miljömålet Frisk luft finns 10 preciseringar varav två är aktuella för
Krondroppsnätet:
1. Marknära ozon. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och
kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att
halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett
timmedelvärde
2. Kvävedioxid. Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och
kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att
halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
timmedelvärde (98-percentil).
Lufthalter av svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon ingår som indikatorer för uppföljning av miljömålet Frisk luft. Det nationella arbetet vad gäller luftkvalitet är i hög grad
hälsorelaterat och inriktat på luftkvalitet i tätorter. Vad gäller de lufthalter av SO2, NO2 samt
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NH3 som uppmäts inom Krondroppsnätet i landsbygdsmiljön är dessa i de flesta fall låga och
den nuvarande omfattningen av mätningar inom Krondroppsnätet fyller sin funktion att ge
information som underlag för analyser av svavel och kvävenedfall. I vissa regioner, såsom i
Stockholmsområdet och i de sydligaste länen, kan lufthalterna dock fortfarande vara
förhållandevis höga. Förekomsten av marknära ozon i landsbygdsmiljön i södra Sverige
övervakas främst genom ”Ozonmätnätet i södra Sverige”. För de län i mellersta och norra
Sverige som inte ingår i ovan beskrivna nätverk, fungerar mätningarna inom Krondroppsnätet
fortfarande som ett övervakningssystem för marknära ozon, tillsammans med den nationella
övervakningen.
6.4 Övriga miljömål
Förutom ovan nämnda miljömål berör aktiviteterna inom Krondroppsnätet även miljömålen:
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar samt Storslagen
fjällmiljö. Det finns även tydliga kopplingar till övervakning av klimatfrågor (Begränsad
klimatpåverkan) och biologisk mångfald i skogsmark och andra naturliga ekosystem (Ett rikt
växt- och djurliv). Detta regionala program är primärt inte inriktat mot dessa frågor, men kan
bidra med underlag, både med avseende på modellberäkningar och mätningar. Det är önskvärt, och sannolikt kostnadseffektivt, att vissa delar av en nationell övervakning inriktad mot
klimatfrågor och mångfald samordnas med undersökningarna i skogsytor i detta program. Till
exempel kan mätningarna på vissa platser kompletteras med grundvatten- och ytvattenmätningar, för att bidra till miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god
kvalitet. Samma metodik som inom Krondroppsnätet skulle även kunna användas för att mäta
nedfall i de svenska fjällen, som underlag för miljömålet Storslagen fjällmiljö.

7 Ytterligare appliceringar för resultat från Krondroppsnätet
7.1

Utvärdering av förändrat skogsbruk

Hur skogsbruket bedrivs spelar stor roll för försurning, kväveupplagring och risk för kväveutlakning från skogsmark. Omvänt spelar nedfallet en stor roll för vilket skogsbruk som kan
bedrivas. Eftersom Krondroppsnätet är verksamt i brukad skog kan det bidra till ökad kunskap
om hur olika skogsbruksmetoder påverkar markvattenkemin. Policyn inom Krondroppsnätet
är att tillåta att Krondroppsytorna behandlas på samma sätt som omgivande skog, det vill säga
att ytan till exempel gallras eller gödslas på samma sätt som omgivande skog. På så sätt kan
effekter av skogsbruksåtgärderna följas upp, och till skillnad från många experiment så
kommer det ofta att finnas en lång tidsserie före åtgärden att jämföra med. Ett exempel där
detta redan gjorts är Sör-Digertjärnen i Jämtland, där beslut om gödsling meddelades i god
tid, så att mätningarna kunde utökas till att även inkludera ytvattenmätningar i en närliggande
tjärn och bäck. Ett annat mål är att fortsätta mätningarna i markvatten ett antal år efter
avverkning, framför allt för att följa nitratutlakningen som brukar vara förhöjd under 5-10 år,
olika mycket beroende på kvävestatusen i marken. Eftersom GROT-uttag görs på en stor
andel av ytorna kommer detta även att bidra till kunskapen om utlakning efter avverkning
med och utan GROT-uttag. För att kunna optimera utvärderingen av ett förändrat skogsbruk
är det önskvärt att skogliga parametrar, såsom träddiametrar och höjd, liksom markkemiska
parametrar, mäts i ytorna vid ett eller flera tillfällen. Detta har tidigare gjorts inom ramen för
Skogsstyrelsens skogliga observationsnätverk, för de 40 krondroppsytor som sammanfaller
med de skogliga obsytorna, och förhoppningen är att skogliga mätningar ska kunna göras i
viss omfattning även i framtiden, se vidare 8.1.4.
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7.2 Från mark till ytvatten
Sverige har införlivat ramdirektivet för vatten i den nationella lagstiftningen. Flertalet av
bedömningsgrunderna indikerar huvudsakligen effekter av eutrofiering eller försurning.
Inriktningen ligger i huvudsak på antropogent orsakade nedfall från luften samt utsläpp till
vatten. Påverkan från skogens tillväxt räknas som naturlig påverkan.
Effekter av försurande ämnen är mest utpräglade i markvatten och i mindre vattendrag.
Mellan markvatten och de mindre vattendragen finns en bäcknära zon som har en betydande
inverkan på vattenkemin. Dessutom förändras vattenkemin under vattnets väg till större
vattendrag och sjöar, bl.a. genom processer i vattendraget och genom att vatten från många
små vattendrag med olika kemiska förhållanden blandas.
Fördelen med att övervaka markvattenkemi i skogsmarken ligger i att få en tidig varning om
förändringar av skogsmarken innan de har blivit så genomgripande att de syns ända ut i de
vattendrag som ingår i miljöövervakningen. Nackdelen ligger i svårigheten att bedöma
konsekvenserna i ytvattnet utifrån förändringarna i markvattnet.
Krondroppsnätet har som långsiktig målsättning att förbättra kunskaperna vad gäller samband
mellan mark- och bäckvatten. Detta kan ske genom att etablera nya krondroppsytor, när gamla
ytor måste ersättas, i väl definierade avrinningsområden och att få till stånd en provtagning
och analys av bäckvattnet som kommer ur dessa områden. En första etablering av en ny Krondroppsyta inom ett lämpligt avrinningsområde finns nu i Västra Götalands län, i ett område
som kallas Sågebäcken, där provtagning av avrinningen ut från området skett sedan slutet av
1990-talet.
Under den nya programperioden kommer vi att fortsätta arbeta för att knyta depositions- och
markvattenmätningar till ytvattenmätningar för att få en möjlighet att kvantifiera retentionen,
vilket kan användas som underlag för att öka kunskapen om retentionsprocesser i skogsmark.
Ytterligare ett syfte är att vi genom att undersöka möjligheten att koppla resultaten till
avrinningsområdesnivå kan underlätta arbetet för vattenmyndigheterna genom att bistå med
användbart dataunderlag.
7.3 Vetenskaplig publicering
Krondroppsnätets samlade mätdata, sedan starten 1985, representerar i internationellt
perspektiv och i kraft av sin omfattning, en unik informationskälla vad gäller lufthalter, nedfall och markvattenkemi under en tidsperiod då luftföroreningsbelastningen minskat. Under
Program 2011 har vi därför, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket och FORMAS, arbetat
med att publicera resultaten från Krondroppsnätet i internationella vetenskapliga tidsskrifter.
Den vetenskapliga publiceringen är viktig utifrån att verifiera den vetenskapliga kvalitén i
vårt arbete, men även för att låta miljöforskningen i andra, främst nordeuropeiska, länder dra
nytta av den samlade erfarenhet som skapats inom Krondroppsnätet under årens lopp. Vi
avser att under programperioden 2015-2020 fortsätta med vetenskaplig publicering
finansierad med medel utanför ordinarie Krondroppsnätsbudget. Nedan finns en lista över de
fyra publikationer som hittills är klara under Program 2007 resp. 2011:





Assessing the risk of N leaching across a steep N deposition gradient in Swedish
forests using different monitoring and modelling approaches (Akselsson. m.fl., 2010).
Reduced European emissions of S and N – effects on air pollution concentrations,
deposition and soil water chemistry in Swedish forests (Pihl Karlsson. m.fl., 2011).
Acidification trends in south Swedish forest soils 1986-2008 – slow recovery and high
sensitivity to sea-salt episodes (Akselsson. m.fl., 2013).
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Biomass burning in Eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of
ammonium in northern Fennoscandia (Karlsson. m.fl., 2013).

Utöver dessa, som publicerats i Krondroppsnätets regi, har även minst fem andra artiklar publicerats
där Krondroppsnätets data är central. Några exempel är:
 Decreased DOC concentrations in soil water in forested areas in southern Sweden
during 1987–2008 (Löfgren & Zetterberg, 2011)
 Growth of ectomycorrhizal fungal mycelium along a Norway spruce forest nitrogen
deposition gradient and its effect on nitrogen leakage (Bahr m.fl., 2013).
 Soil microbial community indices as predictors of soil solution chemistry and N leaching in
Picea abies (L.) Karst. forests in S. Sweden (Högberg m.fl., 2013)
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8 Förslag till Program 2015 (2015-2020)
Förslaget till Program 2015 utgör en fortsättning på Program 2011 med några förändringar,
främst motiverade utifrån ambitioner att hålla nere kostnaderna. Det nya programmet omfattar
sammanfattningsvis främst följande förändringar:


Under Program 2015 föreslås att analyser av alkalinitet (buffertkapacitet) i nederbörden
över öppet fält, krondropp samt markvatten utgår. Vidare föreslås att analyser av TOC i
krondropp och öppet fält utgår. I dagsläget är det de analyser som vi anser är minst
viktiga. För många forskare har våra mätningar av TOC i öppet fält och krondropp varit
mycket intressanta då det nästan inte mäts alls i Sverige, men inom Krondroppsnätet
känner vi att vi kan avstå från att mäta dessa under en programperiod, då analyskostnaden
för dem är relativt hög. Analyserna av TOC i markvatten föreslås däremot vara kvar.
Brunifiering av sjöar och vattendrag, genom ökande halter av organiska ämnen, är ett
problem som uppmärksammats mycket på senare tid, och orsakssambanden är inte helt
klarlagda. Tidsserier av TOC i markvatten kan vara en viktig pusselbit när orsakssambanden studeras.



Under programperioden 2011-2014 beräknades kommunvis deposition för svavel och
kväve från SMHI:s ”MATCH-Sverige”-modellsystem. Depositionsredovisning på lokal
nivå hämtad från MATCH är förenligt med stora osäkerheter. Dessutom finns det en
eftersläpning i modelldata som gör att det vissa år inte har varit möjligt att jämföra det
senaste årets mätningar med de modellerade värdena för verifiering. På grund av
kostnadsskäl, samt att vi bedömer att en modellberäknad kommundeposition är förenlig
med stora osäkerheter, har vi valt att plocka bort den kommunvisa depositionen i detta
förslag. Om osäkerheterna i modelleringen minskar framöver kan detta komma att ingå
igen i nästa programperiod efter 2020. Vår ambition är att fortsätta samarbetet med SMHI
för att försöka utreda detta vidare.



I några län föreslås en flytt av lokaler men för de flesta länen föreslås inga större
förändringar, varken vad gäller antal stationer eller val av plats. I bilaga 1-18 finns en
detaljerad beskrivning av förslaget samt en kostnadsuppskattning för varje län.

Programförslaget (kapitel 8.1) omfattar följande moment:
1. Mätningar inom programmet:
- Atmosfäriskt nedfall (deposition)
- Halter i luft
- Markvatten
- Skogliga parametrar
- Parameterlista
- Mätstationer och provtagning
2. Modellberäkningar och prognos
3. Lagring, bearbetning och utvärdering av data
4. Årlig redovisning
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8.1

Mätningar inom programmet

En illustration av förekommande mätningar inom
Krondroppsnätet. Mätningar med s.k.
strängprovtagare visas ej.

8.1.1

Atmosfäriskt nedfall (deposition)

Mätningarna av atmosfäriskt nedfall utgör grunden för Krondroppsnätet. Syftet med de
månadsvisa nedfallsmätningarna är att, förutom att studera variationer mellan månader och
inom år, även beräkna det årliga nedfallet av svavel, kväve och baskatjoner i de skogsytor där
mätningar utförs. Mätningarna bidrar även till att validera modellberäkningar av nedfall inom
den nationella miljöövervakningen.
Nedfallet sker huvudsakligen genom två olika processer, våt- och torrdeposition. Våtdeposition definieras som nedfall till mark och växtlighet via nederbörden. Olika ämnen löses
i vattendroppar av olika storlek, dels i regnmolnen, dels under tiden regndropparna faller mot
marken. Torrdeposition utgör nedfall som sker oberoende av nederbörden. Gaser och partiklar
avsätts på alla ytor i ekosystemen och tas antingen upp direkt till blad och barr eller sköljs till
marken när nederbörden kommer.
A

B

C

D

Figur 10. En illustration av de olika mätutrustningar som används för nedfallsmätningar och
metodiktutveckling. A, ny mätutrustning för provtagning av nederbörd på öppet fält; B,
arrangemang med placering under tak för uppskattning av torrdeposition till nederbördsprovtagare av den gamla typen; C, provtagare för krondropp; D, Strängprovtagare placerad
under tak för uppskattning av torrdeposition till skog.
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Våtdepositionen beräknas utifrån provtagning och analys av nederbörd på ett öppet fält.
Provtagning av nederbörd för kemisk analys är inte trivialt vid vindutsatta platser. Efter en
omfattande försöksverksamhet har en ny provtagare för nederbörd på öppet fält tagits fram
(Figur 10A, Pihl Karlsson m.fl. 2011b) och den används numera året runt vid alla mätningar
på öppet fält inom Krondroppsnätet, såväl som inom Luft- och Nederbördskemiska nätet
sedan 2013. Mätningarna av nedfall på öppet fält påverkas även av en liten andel torrdeposition direkt till provtagningsutrustningen och själva mättypen brukar därför benämnas
”bulkdeposition”. Genom att placera insamlare under ett tak (Figur 10B) och jämföra med en
närliggande insamling utan tak går det att uppskatta andelen torrdeposition till insamlingsutrustningen. Denna procedur har gjorts för den gamla typen av provtagare på öppet fält
(vilken syns i Figur 10B) men återstår att göra för den nya typen av provtagaren över öppet
fält.
Krondropp definieras som nederbörd som når marken efter att ha passerat genom trädkronorna (Figur 10 C). Om det inte sker någon interaktion mellan det ämne som mäts och
trädkronorna, utgör krondropp ett mått på summan av torr- och våtdeposition för ämnet
ifråga. Krondropp mäts inne i skogen och samlas upp i tio trattförsedda dunkar per skogsyta.
Ett finmaskigt nät förhindrar att barr och annat faller ner i dunkarna. Dessa tio delprov slås
samman till ett generalprov. Under vinterperioden ersätts dunkar och trattar av hinkar för
snöinsamling. Vissa ämnen interagerar med trädkronorna. I vissa fall läcker ämnen ut, i andra
fall sker ett direkt upptag av ämnen till trädkronorna, vilket gör att en viss fraktion aldrig når
krondroppsinsamlarna vid marken. De ämnen som inte har någon betydande interaktion med
trädkronorna är främst natrium, klorid samt svavel.
Nedfallsinsamlarna på öppet fält och i skogsytorna töms och analyseras en gång i månaden.
Exponeringstid, antal trattar, trattradie, volym och eventuella anmärkningar noteras. Depositionen i insamlarna beräknas genom att multiplicera uppmätt volym med koncentration av
olika ämnen.
Torrdepositionen av olika ämnen kan uppskattas genom användandet av surrogatytor, s.k.
strängprovtagare, av teflon (Figur 10D), placerade under tak. Natrium används som en
biologiskt inert markör för depositionen till skogen. Metoden kan endast användas för att
uppskatta torrdepositionen av partikelbundna ämnen, inte ämnen i gasfas. Tillsammans med
mätningar av våtdepositionen, dvs bulkdeposition korrigerad för torrdepositionen till
insamlingsutrustningen, kan man uppskatta totaldepositionen av olika ämnen i barrskog
(Karlsson m. fl., 2011, 2013). Det finns ännu inga surrogatytor framtagna för att simulera
torrdepositionen på platta blad.
Med finansiering från Naturvårdsverket och efter ett uppehåll på några år, är mätningar med
strängprovtagare sedan 2013 igång vid 10 platser runt om i landet, i de flesta fall på samma
platser som där torrdepositionen mättes under 2000-talet. Dessutom mäts i nuläget med
strängprovtagare vid ytterligare fyra platser inom nätverket Integrerad Miljöövervakning
(IM). Det är dock osäkert om mätningarna inom IM kommer att fortgå.
Efter nedskärningar, främst vid starten av Krondroppsprogrammet 2007, mäts inte nederbörden på öppet fält vid lika många platser som krondropp. Sedan 2013 mäts nederbörden på
öppet fält med samma utrustning som inom Krondroppsnätet inom mätnätet, Luft- och
Nederbördskemiska nätet (LNKN). Detta ger möjligheter till att vissa resultat som ingår i
LNKN framöver kan användas av Krondroppsnätet på de platser där det är relevant.
I och med den nya metodiken att uppskatta totaldepositionen av olika ämnen till skog, skapas
ett nytt syfte med att analysera ett stort antal ämnen i krondropp. Genom att jämföra totalnedfallet för ett ämne med nedfallet i form av krondropp fås en uppskattning av i vad mån ämnet
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i fråga tas upp eller avges från trädkronorna. Detta är värdefull t ex för kväve eftersom det kan
ge en indikation om träden är kvävemättade eller ej.
8.1.2

Halter i luft

Syftet med lufthaltsmätningarna är främst att ge underlag för effektbedömningar, trendanalyser samt beskrivning av eventuella skillnader mot luftföroreningssituationen i stort.
Lufthalterna mäts med hjälp av diffusionsprovtagare, så kallade "passiva provtagare". Detta
innebär att gasen genom diffusion fångas upp på ett filter, impregnerat med en kemikalie som
kvantitativt absorberar den gas som skall mätas. Resultat redovisas som medelhalt per månad.
Mätningarna inom grundprogrammet omfattar svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och
ozon under tolv månader per år.
8.1.3

Markvatten

Markvatten är nederbörd som rör sig nedåt i markprofilen, i den omättade zonen, mot grundvattenytan. Markvattnets kvalitet påverkas av krondroppets sammansättning, biologisk
aktivitet i marken samt markens kemiska egenskaper. Markvattenmätningarna startades för att
studera effekterna av atmosfäriskt nedfall, främst på försurningsrelaterade parametrar och
halter av oorganiskt kväve. Långa tidsserier gör det nu även möjligt att studera effekter av
olika former av störningar, till exempel storm- och insektsskador, havssaltsepisoder och
skogsbruksåtgärder. Genom att data på nedfall och skogsegenskaper finns på samma ställe
som de markvattenkemiska mätningarna bedrivs, finns bra förutsättningar för att koppla ihop
påverkan och effekt.
Markvatten provtas med hjälp av undertryckslysimetrar som suger vatten via ett fint,
keramiskt filter (P 80). Keramikkroppen är placerad på 50 cm djup, under den egentliga
rotzonen. I varje skogsyta finns normalt fem lysimetrar som vid provtagning suger markvatten
under två dygn. Vattnet slås sedan samman till ett generalprov från ytan. Analyserade
parametrar framgår av tabell 1. Markvattenprovtagning utförs tre gånger per år och de olika
provtagningstillfällena skall representera förhållandena före, under, respektive efter
vegetationsperioden.
Mätningar av markvattenkemi under rotzonen har en nyckelroll i förståelsen av skogsbruksoch nedfallseffekter på avrinnande vatten, eftersom markvattnet är den första anhalten för
vattnet efter att det passerat rotzonen. Signaler både från skogsbruk och från nedfall syns
tydligt i markvattenkemin. Försurningsstatusen i markvattnet visar tydligt hur återhämtningen
från försurningen sker i relation till det minskade svavelnedfallet. Det ger en tydlig indikation
om potentialen för återhämtning av sjöar. Halten oorganiskt kväve i markvattnet är det enda
sättet att direkt mäta om skogens kväveretentionskapacitet överskrids. Med dagens kunskap
går det inte att ersätta mätningarna med modellberäkningar. Däremot är mätningarna till stor
hjälp vid den fortsatta utvecklingen av dynamiska skogsekosystemmodeller.
8.1.4

Skogliga parametrar

Drygt 40 av de aktiva Krondroppsytor är även skogliga observationsytor, vilket innebär att
mätningar av markkemi i ytliga lager samt i djupgrävd grop, trädens diameter och höjd,
barrkemi, markvegetation, skadegrad, mm, har utförts i Skogsstyrelsens regi. Tillgången till
dessa mätningar bidrar mycket till möjligheterna att tolka tidsserierna med avseende på
återhämtningsförlopp, kväveutlakning, mm. I ett FORMAS-finansierat projekt
”Kväveretention i skogsmark – ökad förståelse av kvävedynamik i marken för förbättrade
ekosystemmodeller”, gavs möjligheten att upprepa delar av de mätningar som gjorts, vilket
har inneburit att de ytor som nu är aktiva är mycket väl karaktäriserade. En förhoppning inom
Krondroppsnätet är att även framgent kunna göra provtagningar av trädskikt och mark på
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nystartade ytor, samt även upprepa en del av mätningarna på pågående ytor med ett antal års
intervall. Detta är inte något som idag finansieras av Krondroppsnätets medlemmar.
8.1.5

Parameterlista

I tabell 1 nedan visas olika relevanta parametrar som föreslås analyseras för de olika provtagningstyperna. Motivering för att analysera dessa parametrar finns i Bilaga 2.
Tabell 1
Analys

Parameterlista för depositions- och markvattenprover.
Deposition, typ av yta
Öppet fält
Krondropp
Markvatten

pH, surhetsgrad
x
x
konduktivitet, ledningsförmåga
x
x
SO4-S, sulfatsvavel
x
x
Cl, klorid
x
x
NO3-N, nitratkväve
x
x
NH4-N, ammoniumkväve
x
x
1)
Kj-N, Kjeldahl-kväve
x
x 1)
TOC, totalt organiskt kol
Ca, kalcium
x
x 1)
Mg, magnesium
x
x 1)
Na, natrium
x
x 1)
K, kalium
x
x 1)
Fe, järn
Mn, mangan
x
x 1)
TAl, totalt aluminium
ToAl, totalt organiskt aluminium
ooAl, oorganiskt aluminium
Tot. P
x 2)
x 2)
NO2, kvävedioxid
SO2, svaveldioxid
O3, ozon
NH3, ammoniak
1)
Dessa mätningar ingår vid de flesta ytor, men ej alla
2)
Mäts endast vid en del av de 10 nationella ytorna

8.1.6

x
x
x
x
x
x 1)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Lufthalter
Lufthalter3)

Lufthalter3)

x
x
x
x

Mätstationer och provtagning

Inför Program 2015 har vi genomfört noggranna studier om vilka lokaler som är viktiga att
provta vid. Vi föreslår därför endast smärre förändringar i förslaget till Program 2015 jämfört
med Program 2011. I kartan nedan presenteras lokalerna som föreslås ingå i Program 2015.
Bredvid kartan finns en liten karta där alla mätlokaler som på något vis är knutna till
Krondroppsnätet, främst med egen finansiering, är med.
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Förslag på mätstationer inom ”Program 2015”

I Tabell 2 anges på länsnivå antalet stationer som ingår i förslaget samt vilken typ av provtagning som vi föreslår bör genomföras vid stationerna. I tabellen redovisas inte regionalt
finansierade specialmätningar, till exempel på hög höjd i fjällen, ej heller innefattas mätningar
bekostade av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket bekostar i dagsläget i huvudsak mätningar
över öppet fält vid 19 platser i Sverige. 10 av dessa utgör ytor som har ett något utökat mätprogram där även mätningar av torrdepositionen genomförs med hjälp av strängprovtagare.
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Tabell 2. Förslag till provytor samt provtagningstyp som i Program 2015. Observera att de mätningar
som finansieras av Naturvårdsverket inte är med i tabellen.
Län
Norrbottens län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Dalarnas län
Värmlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Örebros län
Södermanlands län
Östergötlands län
Kalmar län
Jönköpings län
Kronobergs län
Västra Götalands län
Hallands län
Blekinge län
Skåne län

Antal lokaler
4
3
2
2
3
3
2
6
2
2
2
3
4
4
5
7
5
6

Typ av provtagning (antal lokal)*
ÖF (2), KD (2), MV (3), TD (-), LH (3)
ÖF (-), KD (3), MV (3), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (2), MV (2), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (2), MV (2), TD (-), LH (-)
ÖF (1), KD (3), MV (2), TD (-), LH (-)
ÖF (1), KD (3), MV (3), TD (-), LH (2)
ÖF (-), KD (2), MV (2), TD (-), LH (2)
ÖF (3), KD (4), MV (6), TD (-), LH (-)
ÖF (1), KD (2), MV (2), TD (-), LH (-)
ÖF (-), KD (2), MV (2), TD (-), LH (-)
ÖF (-), KD (2), MV (2), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (3), MV (3), TD (-), LH (2)
ÖF (-), KD (4), MV (4), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (4), MV (4), TD (-), LH (-)
ÖF (-), KD (5), MV (5), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (5), MV (7), TD (-), LH (1)
ÖF (-), KD (4), MV (5), TD (-), LH (-)
ÖF (1), KD (6), MV (6), TD (-), LH (1)

ÖF= Öppet fält, KD=Krondropp, MV=Markvatten, TD= Torrdeposition, LH= Lufthalter

*OBS mätningar som finansieras av Naturvårdsverket är ej med.

8.2

Yttäckande kartläggning av deposition tas till stora delar bort

SMHI utför yttäckande beräkningar av våt- och torrdeposition av svavel och kväve till olika
markslag med upplösningen 20 x 20 km2 inom den nationella miljöövervakningen, med den
så kallade Sverigemodellen (MATCH). Under programperioden 2011-2014 beräknades inom
Krondroppsnätet kommunvis deposition för svavel och kväve utifrån MATCH-Sverigemodellen. De värden som togs fram på detta vis skiljde sig ofta mycket från Krondroppsnätets
mätningar, vilket kan ha flera orsaker. De modellberäknade depositionsvärdena representerar
en stor yta (20x20 km). Depositionsredovisning på lokal nivå hämtad från MATCH är därför
förenligt med stora osäkerheter. Dessutom finns det en eftersläpning i modelldata som gör att
det vissa år inte har varit möjligt att jämföra det senaste årets mätningar med de modellerade
värdena för verifiering. Modellerade depositionsdata finns endast tillgängliga på årsbasis och
kan därför inte representera hydrologiskt år. Vidare är den modellberäknade våtdepositionen
inte direkt jämförbar med depositionen på öppet fält.
På grund av önskemål om kostnadseffektivisering, samt att vi bedömer att en modellberäknad
kommundeposition är förenlig med stora osäkerheter, föreslår vi att den kommunvisa
depositionen utgår i det nya programmet. Om osäkerheterna i modelleringen minskar framöver, om data kan presenteras mer högupplöst, samt om vi tillsammans med SMHI (med
finansiering utanför Krondroppsnätet) kan utreda orsaken till skillnaderna i uppskattningar,
kan detta komma att ingå igen i nästa programperiod efter 2020, om det då finns finansiellt
utrymme för detta.
8.3 Modellberäkningar och prognos
Under de tre senaste programperioderna har vi inom Krondroppsnätet strävat efter att
integrera mätresultaten med modellberäkningar, med syftet att fördjupa underlaget främst för
den regionala miljömålsuppföljningen av Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.
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Resultat från det nationella miljömålsarbetet från två olika ekosystemmodeller, PROFILE för
kritisk belastning för skogsmark, och MAGIC för antropogent försurade sjöar, har inom
ramen för Krondroppsnätet presenterats i regional skala. Resultat från MAGIC kommer att
fortsätta användas för att beskriva försurningsutvecklingen i sjöar och detta kommer att
relateras till vad markvattenmätningarna inom Krondroppsnätet visar. Däremot kommer
resultat från PROFILE inte att användas. Skälet är att arbete har påbörjats med att övergå från
statisk till dynamisk modellering på nationell nivå även av skogsmark. Den statiska
modelleringen inte är lika användbar när nedfallet minskat så pass mycket, eftersom den inte
har med historiskt nedfall och återhämtning. Om dynamisk modellering för skogsmark tas
med i det nationella miljömålsarbetet är målet att koppla till det även regionalt inom ramen
för Krondroppsnätet.
Närings- och aciditetsbalansberäkningar från det nationella miljömålsarbetet har använts för
att kvantifiera kväveupplagring, samt för att visa på skogsbrukets försurningspåverkan på
regional nivå. Detta kommer att ingå även i kommande program.

8.4 Lagring, bearbetning och utvärdering av data
Data från mätningarna inom Krondroppsnätet, inklusive vissa uppgifter från Skogstyrelsens
mätningar och från SMHI, samlas i en relationsdatabas med applikationer för kvalitetskontroll, statistik, datauttag och kartframställning. Databasen kan vid behov byggas ut till att
omfatta även andra relevanta data för uppföljning av miljötillstånd och miljökvalitetsmål.
Data lagras hos IVL som bl.a. är nationell datavärd för Luft.
För att möjliggöra en mer ingående analys av sambanden mellan nedfall, markvattenkemi och
ett förändrat klimat kommer vi att komplettera Krondroppsnätets databas med månadsvis
meteorologisk information. Detta kommer vi även att göra retroaktivt. Ekonomiska medel för
detta arbete har erhållits från finansiärer utanför Krondroppsnätet.

8.5 Redovisning
Mätresultat och analyser inom det föreslagna programmet, Program 2015, redovisas årligen
från IVL. I alla rapporter kommer utrymme att finnas tillgängligt för intressant information
inom området från Naturvårdsverket respektive Skogsstyrelsen.
Rapporteringen i detta program omfattar:
 Rapportering av mätningarna 2015: Resultat och analys av mätningar samt yttäckande
kartläggningar redovisas på Krondroppsnätets hemsida, samt med länsvisa/områdesvisa
rapporter till varje län under våren 2016. En temainriktad rapport levereras som pdf-fil,
innan 31 december 2016.
 Rapportering av mätningarna 2016: Resultat och analys av mätningar samt yttäckande
kartläggningar redovisas på Krondroppsnätets hemsida under våren 2017. 3 stycken
områdesvisa rapporter produceras under våren 2017. Krondroppsdagar anordnas under
våren 2017.
 Rapportering av mätningarna 2017: Resultat och analys av mätningar och yttäckande
kartläggning redovisas på Krondroppsnätets hemsida, samt med länsvisa/områdesvisa
rapporter till varje län under våren 2018.
 Rapportering av mätningarna 2018: Resultat och analys av mätningar och yttäckande
kartläggning redovisas på Krondroppsnätets hemsida, samt med länsvisa/områdesvisa
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rapporter under våren 2019. En temainriktad rapport levereras som pdf-fil, innan 31
december 2019. Förslag till nytt program tas fram under hösten 2019.
 Rapportering av mätningarna 2019: Resultat och analys av mätningar och yttäckande
kartläggning redovisas på Krondroppsnätets hemsida, samt som länsvisa/områdesvisa
rapporter till varje län under våren 2020. Krondroppsdagar anordnas under våren 2020.
 Rapportering av mätningarna 2020: Resultat och analys av mätningar och yttäckande
kartläggning redovisas på Krondroppsnätets hemsida, tillsammans med en nationell
gemensam rapport under våren 2021.
För att stärka kontakterna mellan avnämarna avser vi under programperioden 2015-2020
anordna två Krondroppsdagar under programperioden, liknande den som genomfördes under
våren 2013.
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BILAGA 1
KRONOBERGS LÄN
Förslag till Program 2015-2020 inom Krondroppsnätet
(Swedish Throughfall Monitoring Network, SWETHRO)
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10 Bilaga 1. Kronobergs län
10.1 Tillståndet i skogsmiljön
I Kronobergs län bedöms att
inget av de tre
miljökvalitetsmålen ”Frisk
Luft”, ”Bara Naturlig
Försurning” eller ”Ingen
övergödning” kommer att vara
uppfyllt till 2020.
Försurningspåverkan på sjöar
och vattendrag är stor i länet. I
dagsläget sprids kalk till länets
sjöar och vattendrag till en
kostnad överstigande 10 Mkr
årligen. Över 50 % av sjöarna
bedöms vara antropogent försurande, vilket är långt över genomsnittet för landet.
Skogsbrukets bidrag till försurning i en granskog i länet har beräknats till minst 50 %, även
om bara stamved tas ut vid avverkning.
Det finns betydande problem med övergödning av länets sjöar. Det förekommer höga
nitrathalter i grundvattenförekomster. Kvävenedfallet till skogen varierar över länet från söder
till norr, men ligger runt 8-10 kg N/ha/år, vilket överskrider den kritiska belastningen för
barrskog, 5 kg N/ha/år.

10.2 Nuvarande mätningar
I länet finns inom Krondroppsnätet i nuläget tre mätplatser med mätningar av nedfall och
markvattenkemi. Allt mäts dock inte vid alla platser. Under Program 2011 lades länets
ostligaste yta Knapanäs ner, på grund av stormskador. Knapanäs var den yta i länet som hade
den längsta tidsserien (startade 1987). De återstående tre ytorna i länet startade 1996. Även
provytan vid Angelstad är nyligen flyttad en kort bit på grund av påverkan från stormar.
Det finns mätplatser inom Krondroppsnätet i angränsande Hallands, Blekinge och Jönköpings
län, vars resultat i viss mån kan användas även för Kronobergs län.
I länet finns inom andra miljöövervakningsprogram några provytor där data möjligen kan
användas för att bedöma tillståndet i skogsmiljön i Kronoberg när så är lämpligt. Detta
kommer att utredas närmare under programperioden.

10.3 Fortsatta mätningar
Långa mätserier har ett stort värde för att långsiktigt bedöma förändringar i lufthalter och
nedfall och dess konsekvenser för i första hand markvattnet, men i förlängningen även för
ytvatten. Med utgångspunkt från den översikt som getts ovan vad gäller atmosfäriskt nedfall
samt försurningssituationen hos ytvatten inom länet, föreslås att en ny yta upprättas i länet nu
sedan ytan Knapanäs lagts ned. Den nya ytan kommer att utgöra en viktig del av länets
framtida regionala miljöövervakning. Ingen ny yta har etablerats i länet på 17 år, och det är
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viktigt att ersätta tidigare nedlagda ytor för att få en lämplig representativitet och kontinuitet i
mätningarna. Vi föreslås således etableringen av en ny yta väster om sjön Åsnen. Denna
lokalisering motiveras av att den södra delen av länet är dåligt representerad, samtidigt som
detta är en region där många sjöar har ett lågt pH och alkalinitet.
Det är en brist att det inom Krondroppsnätet inte finns mätningar av lufthalter i Kronobergs
län, och inte heller någon mätplats som är försedd med utrustning för att kunna beräkna
torrdepositionen av ämnen utöver havssalt och svavel (strängprovtagare). Som redan nämnts
finns strängprovtagare vid IM-ytan i Aneboda och dessa resultat skulle även kunna utnyttjas
inom Krondroppsnätet.

10.3.1 Översikt

Generellt föreslås att de nuvarande mätningarna av nedfall samt markvattenkemi inom
Kronobergs län utökas med ytterligare en lokal i södra delen av länet. En idé är att förlägga
den i en bokskog, eftersom det vore önskvärt bokbestånd generellt sätt är underrepresenterade
inom Krondroppsnätet och det finns relativt stora arealer bokskog i länets södra och
sydvästliga delar. Cirka 9 % av länets skogar är lövskogar. Det är en fördel om denna yta kan
startas i ett väl avgränsat avrinningsområde med möjlighet att göra kompletterande mätningar
i ytvatten. För närvarande finns endast en yta i Krondroppsnätet där det finns möjlighet att
undersöka sambanden mellan mark- och ytvatten (i Västra Götalands län). Där kommer Havsoch Vattenmyndigheten sannolikt att finansiera ytvattenmätningarna för att öka kunskapen
om storleksordningen på retentionen.
Motivering till alla analysparametrar finns i Bilaga 2.
Ett optimalt förslag inför Program 2015:
Mätningarnas Typ av
Län
Provkod
Trädslag Namn
startår
provtagning
Kronobergs län G 21
Tall
Attsjö
1996
KD, MV
Kronobergs län G 22
Gran
Tagel
1996
ÖF, KD, MV
Kronobergs län G 23
Gran
Angelstad
1996
KD, MV
Kronobergs län G ??
???
Ny yta i sydväst
KD, MV
ÖF= Öppet fält, TD= Torrdeposition, KD=Krondropp, MV=Markvatten, LH= Lufthalter

10.3.2 Lufthalter

På grund av ekonomiska begränsningar föreslås inte heller framgent några mätningar av
lufthalter i länet inom Krondroppsnätet.

10.3.3 Depositionsmätningar

Kompletta nedfallsmätningar vid Tagel motiveras av att denna lokal utgör en av de nationella
provytorna inom Krondroppsnätet, som Naturvårdsverket delfinansierar. Trädslaget vid Tagel
är gran, vilket är ett dominerande trädslag över stora delar av länet.
Nedfallsmätningarna vid Attsjö motiveras av att de täcker in länets östra delar.
Nedfallsmätningarna vid Angelstad motiveras av att de täcker in länets västra delar.
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En ny yta i sydväst motiveras i stycket ovan.
Föreslagna depositionsmätningar
Tot. P, total fosfor

Mn, mangan

K, kalium

1)

Na, natrium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tagel
Attsjö

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
-

Angelstad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Ny yta i
sydväst2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Torrdeposition
Krondropp

Mg, magnesium

Tagel1)

Ca, kalcium

Öppet fält

Kj-N, Kjeldahl-kväve

NH4-N, ammoniumkväve

NO3-N, nitratkväve

Cl, klorid

SO4-S sulfatsvavel

konduktivitet

pH, surhetsgrad

Lokal

Markerade i grönt betalas av Naturvårdsverket, 2)Markerade i rött är föreslagna nya mätningar

10.3.4 Markvattenmätningar

Föreslagna markvattenmätningar
SO4-S sulfatsvavel

Cl, klorid

NO3-N, nitratkväve

NH4-N, ammoniumkväve

Kj-N, Kjeldahl-kväve

TOC, totalt organiskt kol

Ca, kalcium

Mg, magnesium

Na, natrium

K, kalium

Fe, järn

Mn, mangan

TAl, totalt aluminium

oAl, organiskt aluminium

ooAl, oorganiskt aluminium

konduktivitet

pH, surhetsgrad

Stationsnamn
Tagel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angelstad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ny yta väster
om sjön
Åsnen1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1)

Markerade i rött är föreslagna nya mätningar

Markvattenkemiska mätningar är ett bra sätt att följa upp återhämtningstrender, eftersom
mätningar görs på exakt samma plats, till skillnad från markprovtagningar (jordprov), där
osäkerheter i trenderna blir betydligt större. Bestånds- och markegenskaper har stor betydelse
för försurning och kvävestatus, och det är därför viktigt att länet representeras av flera ytor

35

med olika förhållanden. Trots att svavelnedfallet har minskat signifikant i länet har det sura
nedfallet tömt marken på buffringskapacitet, och det tar lång tid innan marken återhämtar sig.
Markvattnets pH är fortfarande lågt i skogarna i Kronobergs län, och det finns inga tydliga
positiva trender. Det är även viktigt att följa upp kvävestatusen i marken. Förhöjda
kvävehalter i markvattnet är det första tydliga tecknet på att skogen inte kan ta upp allt kväve.
Fortsatta höga nivåer av kvävenedfall i kombination med ett förändrat klimat och ett förändrat
skogsbruk, kan påverka risken för kväveutlakning, och detta är viktigt att följa upp.
Markvattenmätningarna vid Angelstad i länets västra del visar på förhöjda nitrathalter efter
stormpåverkan 2005. Detta är en indikator på att kväve lagrats upp i skogsmarken och kan gå
ut i markvattnet vid störningar av beståndet.
Markvattenanalyserna motiveras i stort av samma argument som nedfallsmätningarna ovan.

10.4 Kostnader för Program 2015
Uppskattade kostnader för föreslaget program samt för Kronobergs län i 2015 års priser
framgår av tabell 1. Kostnaderna är specificerade exklusive regionalt finansierade (REG)
specialmätningar, till exempel på hög höjd i fjällen. Mätningar finansierade av
Naturvårdsverket ingår inte heller i kostnadsberäkningen. Efter år 2015 kommer priserna att
justeras enligt konsultprisindex K84. Kostnaderna för ert län för 2015 är 21 % högre jämfört
med 2014 som är sista året inom Program 2011. Orsaken till detta är att vi föreslår att ny
mätplats i väster om sjön Åsnen etableras där mätningar av krondropp samt markvatten mäts.
Om ingen utökning föreslagits hade priserna 2015 varit 6 % lägre jämfört med 2014 års
kostnad. Analyspriserna har ökat med 8 % men för att ändå hålla nere priset ingår i förslaget
något färre analysparametrar jämfört med 2014, och alla kostnader har försökt att optimeras
ytterligare.
Tabell 1.
Kostnader för föreslaget program, 2015 års priser.
Krondroppsnätet
Delmoment
hela programmet:
Program 2015, SEK
1 501 200
Analyskostnad
Kvalitetskontroll av analysresultat
137 200
Inrapportering till datavärd
42 500
Projektledning, samordning, resultatrapportering,
1 432 350
dataanalys och beräkning, modellering,
bedömning av miljötillståndet och utvärdering
Utrustning, service, kontakt provtagare etc.
213 000
Utbildning av provtagare
102 250
3 428 500
Total kostnad
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Kronobergs län,
kostnad år 2015, SEK
80 500
7 600
2 300
79 000

13 000
5 600
188 000

Bilaga 2. Motiveringar av olika parametrar som analyseras vid
mätningar av lufthalter, nedfall och markvattenkemi inom
Krondroppsnätet
10.5 Generellt
Analyser av olika ämnen på laboratorier sker i block, där halter av flera olika ämnen fås i samma
analysomgång, dvs till samma kostnad. Att eliminera analysen av ett visst ämne behöver därför inte
innebära någon kostnadsbesparing. Analyser av ämnen hänger ihop enligt följande:
1. Ph, konduktivitet
2. Anjoner: Cl, SO4, NO3
3. Katjoner: Na, K, Ca, Mg, Mn
4. NH4
5. TOC
6. Kjeldahl-kväve
7. Totalfosfor
8. Aluminium och järn
Analyser av lufthalter sker separat från analyser av halter i vattenprover.

10.6 Motivering - analyser av lufthalter
Parameter
NO2

Mativering
NO2 i luften utgör utgångsämnet för torrdeposition av oxiderat kväve till
skogsekosystemen, direkt och via omvandling till HNO3Trenderna för NO2 i luften närmast marken reflekterar trender för halterna av NO 2 i hela
luftlagret som i sin tur driver halterna av NO3- i nederbörden
Viktig för att få med hela kedjan lufthalter - nedfall -markvattenkemi för oxiderat kväve
Är en indikator inom miljömålet Frisk Luft
Halterna av NO2 i bakgrundsluft kan användas vid bedömning av lokala källor till NO 2 i
tätortsluft

SO2

SO2 i luften utgör utgångsämnet för torrdeposition av oxiderat svavel till
skogsekosystemen, direkt och via omvandling till SO42Trenderna för SO2 i luften närmast marken reflekterar trender för halterna av SO2 i hela
luftlagret som i sin tur driver halterna av SO42- i nederbörden
Viktig för att få med hela kedjan lufthalter - nedfall -markvattenkemi för oxiderat svavel
Är en indikator inom miljömålet Frisk Luft
Halterna av SO2 i bakgrundsluft kan användas vid bedömning av lokala källor till SO 2 i
tätortsluft

NH3

NH3 i luften utgör utgångsämnet för torrdeposition av reducerat kväve till
skogsekosystemen, direkt och via omvandling till NH 4Viktig för att få med hela kedjan lufthalter - nedfall -markvattenkemi för reducerat kväve

Ozon

Ozon inverkar skadligt både på växtligheten och människors hälsa
Månadsmedelhalter för ozon ger en indikation på utvecklingen av ozonproblematiken över
tiden, men kan inte användas direkt för att testa måluppfyllelse vad gäller de indikatorer
som finns inom miljömålen eller miljökvalitetsnormerna
I kombination med timvisa mätningar av lufttemperaturer kan månadsvisa värden för
AOT40 beräknas från månadsmedelhalter av ozon, en metod som tillämpas inom
”Ozonmätnätet i Södra Sverige”.
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10.7 Motivering - Analyser av halter i nedfalls prover
Nedan presenteras de parametrar som mäts i nederbörd och krondropp. Varje tabell motsvarar ett eget
analyspaket. Det innebär till exempel att om pH efterfrågas som erhålls konduktivitet på köpet.
Analyserna i nedfall motiveras separat för nederbörd och krondropp
10.7.1 Halter i nederbördsprover

10.7.1.1 pH och konduktivitet i nederbörd
Parameter
pH, surhetsgrad

Mativering
Att beräkna den syrabelastning som tillförs ekosystemen via H+ i nederbörden
Syftet är att få ett mått på den del av syrabelastningen till skogsekosystemen som
förmedlas via nederbörden

konduktivitet

Att beräkna den samlade jonmängden som tillförs skogsekosystemen via
nederbörden

10.7.1.2 Sulfatsvavel, klorid och nitratkväve i nederbörd
Parameter
SO4-S sulfatsvavel

Mativering
Att beräkna nedfallet av svavel via nederbörden
Syftet är att uppskatta det svavelnedfall som förmedlas via nederbörden i relation
till det totala nedfallet som även inkluderar torrdeposition
Svavelnedfall med nederbörden används i vissa fall som indikator inom
miljömålet ”Frisk Luft”, även om det idealt är svavelnedfall som krondropp som
skall användas, eftersom sistnämnda inkluderar även torrdeposition.

Cl, klorid

Att beräkna nedfallet av klorid via nederbörden, i sin tur främst använt som en
indikator för nedfallet av havssalt med nederbörden
Syftet är att uppskatta det nedfall av havssalt som förmedlas via nederbörden i
relation till det totala nedfallet som även inkluderar torrdeposition
Att kvantifiera nedfallet av havssalt är viktigt för att kunna subtrahera det
svavelnedfall som förmedlas via havssalt från den antropogena delen

NO3-N, nitratkväve

Att beräkna nedfallet av oxiderat kväve via nederbörden
Tillsammans med mätningar av torrdeposition med strängprovtagare beräknas
totaldeposition av oxiderat kväve till skog.
Nedfall av kväve är indikator för Bara naturlig försurning och fyra andra
miljömål.
Uppskattningar av totalt nedfall av kväve till skogsekosystemen behövs för
kvävebalansberäkningar, som kan användas för att bedöma risken för
kväveutlakning från skogsekosystemen
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10.7.1.3 Ammoniumkväve i nederbörd
Parameter
NH4-N,
ammoniumkväve

Mativering
Att beräkna nedfallet av ammoniumkväve via nederbörden
Tillsammans med mätningar av torrdeposition med strängprovtagare beräknas
totaldeposition av reducerat kväve till skog.
Nedfall av kväve är indikator för Bara naturlig försurning och fyra andra
miljömål.
Uppskattningar av totalt nedfall av kväve till skogsekosystemen behövs för
kvävebalansberäkningar, som kan användas för att bedöma risken för
kväveutlakning från skogsekosystemen

10.7.1.4 Kjeldahl-kväve i nederbörd
Parameter
Kj-N, Kjeldahlkväve

Mativering
Att beräkna nedfallet av reducerat kväve med nederbörden. Genom att subtrahera
med ammoniumkväve fås nedfallet av organiskt kväve med nederbörden.
Nedfall av kväve är indikator för Bara naturlig försurning och fyra andra
miljömål.
Uppskattningar av totalt nedfall av kväve till skogsekosystemen behövs för
kvävebalansberäkningar, som kan användas för att bedöma risken för
kväveutlakning från skogsekosystemen

10.7.1.5 Kalcium, magnesium, natrium, kalium, mangan i nederbörd
Parameter
Ca, kalcium

Mativering
Att beräkna nedfallet av kalcium via nederbörden
Tillsammans med mätningar av torrdeposition med strängprovtagare beräknas
totaldeposition av kalcium till skog.
Mängden baskatjoner i förhållande till mängden sura joner bestämmer
surhetsgraden. De behövs för att beräkna ANC (syraneutraliserande förmåga) hos
nedfallet samt för att göra balansberäkningar för baskatjoner (som görs till
exempel för att bedöma hur uthålligt skogsbruket är). Baskatjonerna, förutom
natrium, är även viktiga växtnäringsämnen.

Mg, magnesium

Att beräkna nedfallet av magnesium via nederbörden Tillsammans med mätningar
av torrdeposition med strängprovtagare beräknas totaldeposition av kalcium till
skog.
Tillsammans med mätningar av torrdeposition med strängprovtagare beräknas
totaldeposition av magnesium till skog.
Mängden baskatjoner i förhållande till mängden sura joner bestämmer
surhetsgraden. De behövs för att beräkna ANC (syraneutraliserande förmåga) hos
nedfallet samt för att göra balansberäkningar för baskatjoner (som görs till
exempel för att bedöma hur uthålligt skogsbruket är). Baskatjonerna, förutom
natrium, är även viktiga växtnäringsämnen

Na, natrium

Att beräkna nedfallet av natrium via nederbörden, i sin tur främst använt som en
indikator för nedfallet av havssalt med nederbörden

K, kalium

Att beräkna nedfallet av kalium via nederbörden
Tillsammans med mätningar av torrdeposition med strängprovtagare beräknas
totaldeposition av kalium till skog.
Mängden baskatjoner i förhållande till mängden sura joner bestämmer
surhetsgraden. De behövs för att beräkna ANC (syraneutraliserande förmåga)
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samt för att göra balansberäkningar för baskatjoner (som görs till exempel för att
bedöma hur uthålligt skogsbruket är). Baskatjonerna, förutom natrium, är även
viktiga växtnäringsämnen
Mn, mangan

Att beräkna nedfallet av mangan via nederbörden
Det förekommer periodvis mangan i nederbörden över öppet fält och i
markvattnet, som sannolikt är långdistanstransporterad. Tydligast förekommer
detta i norra Sverige.
Källorna till nedfallet är ännu okända men mangan används bl a inom
stålindustrin

10.7.1.6 Totalfosfor i nederbörd
Parameter
Tot. P, total fosfor

Motivering
Att beräkna nedfallet av totalfosfor via nederbörden
Fosfor är ett viktigt näringsämne, dels för skogens tillväxt, dels för eutrofieringen
av ytvatten och hav
I vissa områden, framför allt områden med högt nedfall av kväve och samtidigt
hög bortförsel av biomassa, finns det en risk för brist på fosfor, vilket till exempel
kan öka risken för kväveutlakning. Mätning av fosfordepositon gör det möjligt att
räkna på fosforbalansen, som kan vara en förklaringsfaktor för till exempel
kväveutlakning.

10.7.2 Halter i krondropp

10.7.2.1 pH och konduktivitet i krondropp
Parameter
pH, surhetsgrad

Motivering
Att beräkna den syrabelastning som tillförs skogsmarken via H+ i krondroppet,
som i sin tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt
upptag och läckage av substanser till och från trädkronorna
Syftet är att få ett mått på den del av syrabelastningen till skogsmarken som
förmedlas via krondroppet

konduktivitet

Att beräkna den samlade jonmängden som tillförs skogsmarken via i krondroppet,
som i sin tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt
upptag och läckage av substanser till och från trädkronorna

10.7.2.2 Sulfatsvavel, klorid och nitratkväve i krondropp
Parameter
SO4-S sulfatsvavel

Motivering
Att beräkna det samlade nedfallet av svavel via nederbörden och torrdeposition
Svavelnedfallet är en viktig orsak till försurningen tillsammans med skogsbruk
och kväveläckage
Nedfall av svavel till skog är indikator för Bara naturlig försurning.

Cl, klorid

Att beräkna det samlade nedfallet av klorid via nederbörden och torrdeposition,
främst använt som ett mått på den samlade depositionen av havssalt
Syftet är att uppskatta det total nedfallet av havssalt, som inkluderar både våt- och
torrdeposition
Att kvantifiera nedfallet av havssalt är viktigt för att kunna subtrahera det
svavelnedfall som förmedlas via havssalt från den antropogena delen
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Uppskattningar av nedfall av havssalt är viktig för att kunna beskriva
havssaltsepisoder, som har en kraftig påverkan på markvattenkemin.
NO3-N, nitratkväve

Att beräkna det samlade nedfallet av oxiderat kväve via krondropp till marken, i
sin tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag
och läckage till och från trädkronorna.
Mätningar av nitrat i krondropp kan, tillsammans med de uppskattningar av
totalnedfallet av nitrat som beskrivits ovan, användas för uppskattningar av hur
mycket nitrat som tas upp i direkt trädkronorna. Detta kan i sin tur användas som
indikator på graden av kvävemättnad hos träden

10.7.2.3 Ammoniumkväve i krondropp
Parameter
NH4-N,
ammoniumkväve

Motivering
Att beräkna det samlade nedfallet av ammoniumkväve via krondropp till marken,
i sin tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag
och läckage till och från trädkronorna.
Mätningar av ammonium i krondropp kan, tillsammans med de uppskattningar av
totalnedfallet av ammonium som beskrivits ovan, användas för uppskattningar av
hur mycket ammonium som tas upp i direkt trädkronorna. Detta kan i sin tur
användas som indikator på graden av kvävemättnad hos träden

10.7.2.4 Kjeldahl-kväve i krondropp
Parameter
Kj-N, Kjeldahlkväve

Motivering
Att beräkna det samlade nedfallet av reducerat kväve via krondropp till marken, i
sin tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag
och läckage till och från trädkronorna. Genom att subtrahera med
ammoniumkväve får nedfallet av organiskt kväve till marken som krondropp.
Uppskattning av organiskt kväve i krondropp kan ge information om i vad mån
nedfallet av oorganiskt kväve har omvandlats till organiskt kväve i trädkronorna

10.7.2.5 Kalcium, magnesium, natrium, kalium, mangan i krondropp
Parameter
Ca, kalcium

Motivering
Att beräkna det samlade nedfallet av kalcium via krondropp till marken, i sin tur
är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag och
läckage till och från trädkronorna.
Kalcium är en viktig s.k. baskatjon som dels är ett näringsämne, dels har en
buffrande funktion i markvattnet
Mätningar av kalcium i krondropp kan, tillsammans med de uppskattningar av
totalnedfallet av kalcium som beskrivits ovan, användas för uppskattningar av om
kalcium läcker ut eller tas upp i direkt trädkronorna. Detta kan i sin tur användas
som indikator på skogsekosystemens interncirkulation av näringsämnen.

Mg, magnesium

Att beräkna det samlade nedfallet av magnesium via krondropp till marken, i sin
tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag och
läckage till och från trädkronorna
Magnesium är en viktig s.k. baskatjon som dels är ett näringsämne, dels har en
buffrande funktion i markvattnet
Mätningar av magnesium i krondropp kan, tillsammans med de uppskattningar av
totalnedfallet av magnesium som beskrivits ovan, användas för uppskattningar av
om magnesium läcker ut eller tas upp i direkt trädkronorna. Detta kan i sin tur
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användas som indikator på skogsekosystemens interncirkulation av näringsämnen.
Na, natrium

Att beräkna det samlade nedfallet av natrium via nederbörden och torrdeposition,
främst använt som ett mått på den samlade depositionen av havssalt

K, kalium

Att beräkna det samlade nedfallet av kalium via krondropp till marken, i sin tur är
ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag och
läckage till och från trädkronorna
Kalium är en viktig s.k. baskatjon som dels är ett näringsämne, dels har en
buffrande funktion i markvattnet.
Mätningar av kalium i krondropp kan, tillsammans med de uppskattningar av
totalnedfallet av kalium som beskrivits ovan, användas för uppskattningar av om
kalium läcker ut eller tas upp i direkt trädkronorna. Detta kan i sin tur användas
som indikator på skogsekosystemens interncirkulation av näringsämnen.

Mn, mangan

Att beräkna det samlade nedfallet av mangan via krondropp till marken, är sin tur
ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag och
läckage till och från trädkronorna
Det förekommer periodvis mangan i nederbörden över öppet fält och i
markvattnet, som sannolikt är långdistanstransporterad. Tydligast förekommer
detta i norra Sverige.
Källorna till nedfallet är ännu okända men mangan används bl a inom
stålindustrin

10.7.2.6 Totalfosfor i krondropp
Parameter
Tot. P, total fosfor

Motivering
Att beräkna det samlade nedfallet av totalfosfor via krondropp till marken, i sin
tur är ett resultat av nedfallet med nederbörd och torrdeposition, samt upptag och
läckage till och från trädkronorna
Fosfor är ett viktigt näringsämne, dels för skogens tillväxt, dels för eutrofieringen
av ytvatten och hav
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10.8 Motivering - Analyser i markvatten
Nedan presenteras de parametrar som mäts i markvatten. Varje tabell motsvarar ett eget analyspaket.
10.8.1.1 pH och konduktivitet.
Parameter

Motivering

pH

pH är en av de vanligaste parametrarna för att beskriva surhetstillstånd i mark och
vatten. Och är därför viktigt för miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

konduktivitet

Konduktivitet är marklösningens jonstyrka, det vill säga ett mått på hur mycket joner
som finns i lösningen. Konduktivitet kan användas vid datakontroll, det vill säga då
resultaten gås igenom för att hitta eventuella orimliga värden. Konduktivitet ingår i
samma analyspaket som pH, och kostar därför inget extra.

10.8.1.2 Sulfatsvavel, klorid och nitratkväve
Parameter

Motivering

SO4-S sulfatsvavel

SO4-S i markvatten är den parameter som kopplar närmast till nedfall av svavel, och
används för att följa effekten av minskat svavelnedfall. Återhämtningen från
försurning bromsas av flera olika processer, varav en är svaveladsorption, en process
som är olika viktig i olika jordar. Genom att jämföra SO4-S i markvatten med
svavelnedfall ger indikationer om svaveladsorptionens betydelse. SO4-S i markvatten
behövs även för beräkning av ANC (syraneutraliserande förmåga), en av de viktigaste
förurningsparametrarna som beskriver motståndskraft mot fortsatt försurning. ANC
kommer att användas i den fördjupade utvärderingen av Bara naturlig försurning
2015.

Cl, klorid

Cl i markvatten är viktig för att kunna beskriva effekter av havssaltsepisoder, som kan
ha stor effekt på olika försurningsparametrar. Cl behövs därför för att kunna förklara
tidstrenden för till exempel pH. Cl ingår även i beräkning av ANC (se beskrivning
under SO4-S).

NO3-N, nitratkväve

NO3-N i markvatten är ett tecken på att skogens förmåga att ta upp kväve överskrids
och att NO3-N kan läcka till ytvatten. Det är viktigt både för miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning (risk för kväveutlakning till ytvatten) och Bara naturlig försurning
(nitrifiering är en försurande process). NO3-N ingår även i beräkning av ANC (se
beskrivning under SO4-S), och behövs för att göra kvävebalansberäkningar, med syftet
att bedöma risken för kväveutlakning.

10.8.1.3 Ammoniumkväve.
Parameter
NH4-N,
ammoniumkväve

Motivering
När marken inte kan ta upp mer kväve är förhöjda halter av NH4-N ofta ett första
tecken, som sedan följs av NO3-N, när nitrifieringen har kommit igång. Det är därmed
viktigt för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning (risk för kväveutlakning till
ytvatten). NH4-N i markvatten kan också vara ett tecken på omrörning (till exempel
eftger storm). NH4-N ingår även i beräkning av ANC (se beskrivning under SO4-S),
och behövs för att göra kvävebalansberäkningar, med syftet att bedöma risken för
kväveutlakning.

10.8.1.4 Kjeldahl-kväve.
Parameter
Kj-N, Kjeldahlkväve

Motivering
Kj-N behövs för att kunna beräkna halten av organiskt kväve, och behövs därmed för
att kunna göra en komplett kvävebalans, med syftet att bedöma risken för
kväveutlakning.
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10.8.1.5 Kalcium, magnesium, natrium, kalium, mangan.
Parameter

Motivering

Ca, kalcium

Ca, liksom Mg, K och Na, är så kallade baskatjoner. Mängden baskatjoner i
förhållande till mängden sura joner bestämmer surhetsgraden. De behövs för att göra
balansberäkningar för baskatjoner (som görs till exempel för att bedöma hur uthålligt
skogsbruket är). Baskatjonerna, förutom natrium, är även viktiga
växtnäringsämnen.Baskatjonerna ingår även i beräkning av ANC (se beskrivning
under SO4-S).

Mg, magnesium

Se Ca

Na, natrium

Se Ca och Cl

K, kalium

Se Ca

Mn, mangan

Förhöjda halter av Mn har noterats i samband med stormfällning och omrörning i
marken. Detta har hittills inte studerats i detalj.

10.8.1.6 Organiskt kol.
Parameter
TOC, organiskt kol

Motivering
Brunifiering av ytvatten är ett ökande problem, och forskning pågår om
orsakssambanden. Förändrat nedfall av försurande ämnen kan påverka. Mätningar av
halter av TOC i markvatten kan bidra.

10.8.1.7 Järn, aluminium (organiskt och oorganiskt)
Parameter

Motivering

ooAl, oorganiskt
aluminium

ooAl är toxiskt för levande organismer, och ökar då det blir surare. Det används det
ofta som en försurningsindikator och är därmed viktigt för miljömålet Bara naturlig
försurning. Data på ooAl i markvatten användes bland annat i den fördjupade
utvärderingen 2012.

oAl, organiskt
aluminium

Förhöjda halter av oAl är ofta ett tecken på någon form av störning i marken. Det är
därmed användbart som hjälp för att tolka andra förändringar i markvattenkemi.

Fe, järn

Förhöjda halter av Fe är ofta ett tecken på någon form av störning i marken. Det är
därmed användbart som hjälp för att tolka andra förändringar i markvattenkemi.

44

