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IVL Svenska Miljöinstitutet 

• IVL är ett fristående, icke vinst-
drivande forskningsinstitut som drivs 
i bolagsform och som ägs till hälften 
av staten och till hälften av 
näringslivet via en stiftelse. 

• IVL bedriver både forsknings- och 
uppdragsverksamhet inom hela 
miljöområdet 

• Ca 200 anställda i Stockholm och 
Göteborg, ekonomer, samhällsvetare, 
biologer, atmosfärskemister, 
ingenjörer... 
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Krondroppsnätet 
 

Krondroppsnätet startades 
1985. Har idag ca 65 aktiva 
ytor.  
 
Finansiering:  
Luftvårdsförbund, Länsstyrelser, 
kommuner, Naturvårdsverket, 
m. fl. 
 
Mätningar av lufthalter, nedfall 
på öppet fält och i krondropp 
samt markvattenkemi. 

Krondroppsnätet   
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Nedfall av luftföroreningar till skogen 

Våtdeposition, nedfall med nederbörden, beror av 
luftföroreningar främst på hög höjd. 

Torrdeposition, gaser och partiklar på blad och barr 
sköljs till marken när det regnar. Beror direkt av 
lufthalterna vid platsen. 

Krondroppsmätningarna 
inkluderar i princip både våt- 
och torrdeposition.  

För vissa ämnen finns ett 
direkt upptag, alternativt ett 
läckage till och från 
trädkronorna. 



Aktiva krondroppsytor i Värmlands län. 
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Lokal   ÖF KD Mv Luft 

          SO2 NO2 NH3 O3 

Södra 

Averstad  

Gran   X X         

Blåbärs-

kullen  

Gran X X X X X X X 

Transtrand-

berget  

Gran   X X         

ÖF, öppet fält;  

KD, krondropp;  

Mv, markvatten 



Värmland – ett skogslän. 

Skogsmiljön  i Värmlandslands län 2012 
www.krondroppsnatet.ivl.se 

Skogen i Värmland är i vissa 

delar väldigt produktiv 

Värmland består till stora delar 

av produktiv skogsmark 



Regionala miljömål i Värmland gällande "Bara 
naturlig försurning" 
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Högst 5 % av antalet okalkade sjöar i Värmlands län 

... skall år 2010 vara drabbade av försurning orsakad 

av människan. 

 

 

Före år 2010 ska andelen skogsmark i Värmlands län 

som har hög eller mycket hög surhetsgrad minska i 

förhållande till 1990-talets nivå. 

                                                        ?  

 



Försurningen i Värmland – fortsatta problem?  

10-25% av länets okalkade sjöar är 

antropogent försurade. Sjöar i Värmland 

kalkas årligen för >20 Mkr. 

 

Nya analyser inom den s.k. Markinven-

teringen tyder på att försurningen av 

skogsmarken ännu ej reverserat. 
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Svavelnedfallet till skogen i Värmland 
har minskat kraftigt 

Svavelnedfallet till skogarna i Värmland har 

minskat ~80% sedan 1990 
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Markvattnets försurningsstatus har 
förbättrats avsevärt 

Indikatorerna pH och halten av oorganiskt aluminium 

i markvattnet har förbättrats kraftigt sedan 1990 och 

indikerar i nuläget en låg risk för försurning. 
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Skogsbruket kan verka försurande 

Tillgång och förluster av baskatjonerna kalcium, 

magnesium och kalium spelar stor roll för försurningen 
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Balans 

 

Plus: Vittring + nedfall 

av baskatjoner 

Minus: Avverkning + 

läckage + surt nedfall 

 

Negativt värde:  

> kritiskt uttag av 

baskatjoner 

(Akselsson m. fl., 2012) 

Surt  

nedfall 

Vittring 

Avverkning 

(stam+GROT) 

Läckage till  

avrinning 

Nedfall av  

baskatjoner H+ 



Nedfallet av baskatjoner är svårt att 
mäta 

Baskatjoner kan tas upp till eller läcka ut från trädkronorna och 

kan därför inte uppskattas direkt från krondroppsmätningar 
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Nedfallet av baskatjoner till 

skogen i Värmland är 

förhållandevis begränsat, 

jämfört med t ex västkusten 

Dep av BC 

ekv/ha/år 

Beräkningar med en ny 

metod baserat på 

surrogatytor under tak 



Kritiskt uttag av baskatjoner i Värmland ?  

Preliminära beräkningar tyder 

på att det kritiska uttaget för 

baskatjoner i nuläget inte 

överskrids vid avverkning med 

endast stamuttag, men vid 

uttag av GROT finns risk för 

överskridande. 

(Akselsson m. fl., 2012) 
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Slutsatser 
 
• 10-25% av Värmlands okalkade sjöar är fortfarande 
antropogent försurade 
 
• Svavelnedfallet till skogen i Värmland har minskat >80% 
sedan 1990. 
 
• Markvattnet visar i nuläget en godtagbar standard utifrån 
försurningshänseende 
 
• Skogsbruket kan potentiellt bidra till försurningen, men vid 
nuvarande avverkning med stamvedsuttag förefaller inverkan 
vara liten. Framtida ökat uttag av biomassa utgör ett 
potentiellt problem. 

Försurningen – fortsatta problem? 

Krondroppsnätet   
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Regionala miljömål i Värmland gällande "Ingen 
övergödning" 
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Det finns inga regionala (eller nationella) miljömål 

inriktade på övergödning av skogsmarken 

 

Förslag till nationell precisering: 

Nedfallet av luftburna kväveföreningar från svenska 

och internationella källor, samt påverkan från 

skogsbruk genom gödsling, medför inte att den 

kritiska belastningen för övergödning av 

landekosystemen överskrids i någon del av 

Sverige.                                             



Baseras på metodiken med 
strängprovtagare. 

Medelvärde 2003-2008 

Kvävenedfallet till skog  

Ny metod för att beräkna det samlade 

nedfall av kväve till skogen 



Blir det för mycket kväve i skogen i 
Värmland? 

Kvävenedfallet till skogen i Värmland minskar inte. 
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Tillkommer torrdeposition på ca 10%. Det samlade nedfallet av kväve 

till skogsmarken i Värmland ligger runt 6-7 kg N/ha/år.  

Detta är över den kritiska gräns på 5 kg N/ha/år som tillämpas i 

Sverige till skydd för vegetationsförändringar 



Inga tecken på kväveläckage till 
markvattnet 

Mätningar av nitrat och ammonium i markvattnet 

uppvisar inte halter över detektionsgränsen annat än 

i sällsynta fall. 
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Upplagring 

kg N/ha/år 

Baseras på balansberäkningar : 

 

Plus: Kvävenedfall + nitrifikation 

 

Minus: Bortförsel vid avverkning + 

läckage till avrinning 

Lagras kväve upp i skogsmarken ?  

Beräkningar tyder på ett visst mått 

av kväveupplagring i skogsmarken i 

Värmland vid ett skogsbruk med 

enbart stamuttag. 

 

Ett ökat uttag av biomassa minskar 

kväveupplagringen. 



Slutsatser 
 
• Kvävenedfallet till Värmlands skogar minskar ännu inte. 
 
• Kvävenedfallet till Värmlands skogar uppskattas till 6-7 kg 
N/ha/år, vilket ligger över den kritiska gräns som tillämpas i 
Sverige till skydd för vegetationsförändringar. 
 
• Det finns ännu inga tecken på kväveläckage till markvattnet 
 
• Det finns tecken på att kväve lagras upp i skogsmarken. Ett 
ökat uttag av biomassa från skogen kommer att motverka 
detta. 

Blir det för mycket kväve i 
skogen  i Värmland? 

Krondroppsnätet   

Skogsmiljön  i Värmlandslands län 2012 
www.krondroppsnatet.ivl.se 



Vem förorenar Värmland? 

Nedfallet till skogen i Värmland beror till 

största delen på långdistans-

transporterade luftföroreningar från länder 

i norra Europa och från fartygstrafiken. 

För oxiderat svavel och framför allt  

reducerat kväve bidrar dock lokala källor 
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Bidraget från 

långdistanstransporterade 

luftföroreningar till 

nedfallet över Sverige. 

 

Mörkare färg, mer 

långdistans-transport. 

Gäller året 2009.  

Källa: EMEP  

SOx 

Nred NOx 



Sammanfattning 

 

• Den tidigare, höga belastningen från surt nedfall har 
minskat dramatiskt och markvattnet visar i nuläget en 
godtagbar försurningsstatus. Många sjöar i Värmland 
är dock fortsatt försurade. 

• Kvävenedfallet minskar inte och ligger över en kritisk 
gräns för påverkan på växtligheten.  

• Det finns tecken på kväveupplagring men ännu inga 
tecken på kväveläckage till markvattnet.  

• Nedfallet till skogen och de kemiska egenskaperna 
hos markvattnet behöver fortsatt övervakas  
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Vad kan göras ? 
 

• Lokala utsläpp måste minska (kväve) alternativt 
fortsatt hållas låga (svavel) 

• Länet måste trycka på så att Sverige ökar sitt 
engagemang vad gäller internationella förhandlingar 
om utsläppsbegränsningar, främst inom EU. 

• Skogsbruket i Värmland har en nyckelroll. 
Avverkningar måste bedrivas så att den kritiska 
uttaget av baskatjoner inte överskrids. 

Samtidigt bidrar uttaget av biomassa till att minska 
risken för kväveupplagring i skogsmarken. 

Noggrann övervakning och uppföljning krävs av 
balanserna vad gäller olika ämnen. 
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Tack för uppmärksamheten !  


