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Vad jag kommer att prata om….

� Krondroppsnätets mätningar; syften och 

omfattning?

� Försurning i Värmlands län

� Övergödning i Värmlands län

� Svavel från vulkanutbrott 

� Svavel från fartyg

� Inför framtiden ….

Krondroppsnätet



Vad är Krondroppsnätet?

Programstart: 1985

Antal ytor: 63 för närvarande

Huvudsaklig målsättning:

• Att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthalts-
mätningar beräkna belastningen av luftföroreningar och 
dess effekter på skog, mark och vatten.

• Att med mätningar & modellering ge underlag 
i det regionala och nationella miljömålsarbetet

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

Nationell samordning, gemensam metodik



Krondroppsnätets mätningar – var, när hur?



Mätningar i länet 2015/2016

Krondroppsytan 

Blåbärskullen

Krondroppsytan 

Blåbärskullen

Lokal Trädslag Öppet 
fält

Sträng-
prov

Kron-
dropp

Mark-
vatten

Lufthalter
SO2 NO2 NH3 O3

Transtrandsberget (S 23) Gran X X

Blåbärskullen (S 22) Gran X X X X X X X X

Södra Averstad (S 05) Gran X X X X X X X

Vid Transtrandsberget finns (sedan 2016) även mätningar 
på öppet fält inom Luft och Nederbördskemiska nätet.



Försurning – bestående problem ? 

Många samverkande faktorer bidrar till att fördröja återhämtning 

Svavelnedfall

SkogsbrukKvävenedfall

Vittring Utlakning

∆

Askåterföring



Försurning – Värmlands län
Lufthalter av svavel

Södra Averstad
Blåbärskullen



Södra Averstad Blåbärskullen

Transtrandsberget

Försurning – Värmlands län

Svavelnedfall

Svavelnedfall  som krondropp

Nedgången är statistiskt 

säkerställd vid alla platser

Minskning sedan 1990; ca 90 %



Södra Averstad Blåbärskullen

Transtrandsberget

Försurning – Värmlands län
ANC, Syraneutraliserande förmåga, i markvatten

ANC bör vara > 0

ANC ökade vid Södra Averstad

och Transtrandsberget, men 

minskade vid Blåbärskullen.



Gödsling i skogen

Kvävenedfall

Övergödning – Värmlands län



Södra Averstad Blåbärskullen

Transtrandsberget

Övergödning – Värmlands län
Kvävenedfall, våtdeposition

Kvävenedfallet med nederbörden i 

Värmland har inte minskat signifikant. 

Mellanårsvariationen är stor!

Vid samtliga ytor minskar nedfallet 

som krondropp.



Övergödning – Sverige
Kvävenedfall , våt- + torrdeposition

Kritisk belastning

– Barrskog 5 kg N/ha/år

– Lövskog 10 kg N/ha/år 



Övergödning – Sverige
Kvävenedfall , våt- + torrdeposition

Kvävenedfall på öppet fält



Övergödning – Värmlands län

Lufthalter av oxiderat kväve

Södra Averstad Blåbärskullen



Övergödning – Värmlands län

Nitrat i markvatten

Södra Averstad Blåbärskullen

Transtrandsberget

Nitrat förekommer stundtals 

oregelbundet i markvattnet vid 

Södra Averstad och vid 

Blåbärskullen



Vulkanutbrott på Island 2014-2015

Förhöjt svavel i luft och nedfall

Timvisa lufthalter av SO2 i 

norra Finland nådde upp 

mot 100 µg/m3.

Holuhraun, den 2 :a sept 2014

I Värmlands län störst påverkan under oktober 2014:

Lufthalter – 287-360 % ökning

Svavelnedfall , öppet fält - 238-332 % ökning

Svavelnedfall , krondropp – 269-1506 % ökning



Vulkanutbrott på Island 2014-2015

Förhöjt svavel i luft och nedfall

Svavelnedfall som krondropp i månaden oktober



Minskat svavel i fartygsbränsle 1 jan 2015

Lufthalter av SO2 har minskat  

under flertalet månader, 

– ~ 40% vid kustnära platser 

– ~ 20 % i inlandet

2015-2016 vs 2013-2014



� Kraftig minskning av svavelnedfall i länet och i övriga Sverige

- Långsam återhämtning från försurning av markvatten i länet 

� Inga trender för kvävenedfall sedan 1992 i länet. 

- Kvävenedfallet överskrider kritisk belastning

- Förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet i länet förekommer 

relativt sällan i växande skog, vilket tyder på att skogarna i 

Värmland ännu inte närmat sig kvävemättnad (vilket är 

vanligt i Skåne och Halland)
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Några kommentarer ….



Inför framtiden ….

� Det kan bli bättre …

- Fortsatt minskade utsläpp, bl a från fartygstrafiken (SECA & NECA)

� Det kan bli sämre …

- Tyskland avvecklar sin kärnkraft och använder istället…?

- Ökat biomassauttag från skogen, ökar känsligheten för tillförsel av 

aciditet…

� Ökat uttag av biomassa från skogen - avvägningar mellan 

klimatnytta och bromsad återhämtning från försurning?

Krondroppsnätet
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Tack för att ni lyssnade!

gunilla@ivl.se cecilia.akselsson@nateko.lu.se sofie.hellsten@ivl.se pererik.karlsson@ivl.se


