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Förord
Med finansiering från främst Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland
har IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, under perioden 2014 - 2020
bedrivit vattenkemiska mätningar av mark-, grund- och bäckvatten samt bäckvattenflöden och
grundvattennivåer i ett drygt sju hektar stort avrinningsområde i Västra Götalands län, Alingsås
kommun. Avrinningsområdet kallas Storskogen. Det övergripande syftet har varit att kvantifiera
hur en slutavverkning av en granskog påverkar vattenkemi i mark- och grundvatten och framför
allt i avrinnande bäckvatten. Tillsammans med mätningar av vattenföringen beräknades
uttransporten av olika ämnen från området före och efter en slutavverkning.
Mätningarna har pågått från april 2014 till och med september 2020. Slutavverkningen gjordes i
juni 2018, vilket gör att mätningarna omfattar tre hela hydrologiska år före avverkningen och två
efter.
I denna tekniska rapport beskrivs utförligt mätområdet och mätningarnas omfattning samt
mätmetodik. Vidare ges en beskrivning av de viktigaste resultaten från hela mätperioden, med
inriktning på hur halter och transporter av olika ämnen ut från området har förändrats efter
avverkningen. Fokus ligger på olika kväveformer, kvicksilver, löst organiskt kol samt olika
försurningsparametrar. Målsättningen är att denna rapport skall utgöra grund för andra forskare
att utnyttja resultaten för framtida studier.
I en parallell temarapport1 sätts de viktigaste resultaten från mätningarna i Storskogen i relation till
andra, i litteraturen beskrivna, jämförbara studier. Vidare diskuteras hur resultaten från
Storskogen kan bidra med kunskap om hur miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Ingen
övergödning skall nås. En jämförelse görs med de typhalter för kväve i vattendrag som används
inom HELCOM vid beräkningar av näringstillförsel till Östersjön. Vidare diskuteras hur resultaten
kan bidra med kunskap om skogsavverkningars betydelse för uttransporter av främst kvicksilver
och löst organiskt kol och hur dessa relaterar till de rekommendationer för avverkning som görs av
Skogsstyrelsen.
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Sammanfattning
Med finansiering från främst Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland
har IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, bedrivit vattenkemiska
mätningar av mark-, grund- och bäckvatten samt bäckvattenflöden och grundvattennivåer i ett
drygt sju hektar stort avrinningsområde i Västra Götalands län, Alingsås kommun.
Avrinningsområdet kallas Storskogen.
Målsättningen med mätningarna ändrades under periodens gång, från att vid starten av
mätningarna varit inriktad på att undersöka sambanden mellan mark- och ytvatten, till att
efterhand övergå till att inriktas mot inverkan av en slutavverkning på uttransporter från
avrinningsområdet. Utformningen av mätserien blev därför inte optimal, med fyra års mätningar
före avverkningen och två år med mätningar efter avverkning. Det är uppenbart att
uttransporterna från området efter avverkningen inte hade kulminerat när mätningarna avslutades
i september 2020.
Det övergripande syftet med mätningarna har varit att kvantifiera hur en slutavverkning av en
granskog påverkar vattenkemi i mark- och grundvatten och framför allt i avrinnande bäckvatten.
Tillsammans med mätningar av vattenföringen beräknas uttransporter av olika ämnen från
området, före och efter en slutavverkning. Mätningarna har pågått från april 2014 till och med
september 2020. Slutavverkningen gjordes i juni 2018. I denna tekniska rapport beskrivs
mätområdet och mätningarnas omfattning samt mätmetodik. Vidare ges en beskrivning av de
viktigaste resultaten från hela mätperioden, med inriktning på hur halter och uttransporter av
olika ämnen från området har förändrats efter avverkningen. Fokus ligger på olika kväveformer,
kvicksilver, löst organiskt kol samt olika försurningsparametrar.
De viktigaste resultaten kan sammanfattas enligt följande:
•

•

•

•

•
•
•
•

Mellanårsvariationen i nederbördsmängder var under den sexåriga mätperioden jämförbar
för uppmätt nederbörd i Alingsås och uppmätt nederbörd i Storskogen, med låga mängder
2017, 2018 och 2019, samt de högsta mängderna under 2020, med cirka 25 % högre värden
detta sista år jämfört med medelvärdet för mätperioden.
Avrinningen från området ökade som ett resultat av avverkningen med cirka 30 % andra
året efter avverkningen, beräknat med hänsyn taget till den högre nederbördsmängden
detta år.
Halterna av nitratkväve (NO3-N) ökade kraftigt efter avverkning i olika delar av
avrinningsområdet, först i markvattnet, därefter i grundvattnet och till sist i bäckvattnet i
avrinningen.
Uttransporterna av kväve ökade andra året efter avverkning med cirka 10 kg N/ha/år,
jämfört med åren före avverkning och det finns inga tecken till att uttransporterna har
kulminerat.
Även uttransporterna av fosfor ökade efter avverkningen.
Halterna av metylkvicksilver var mycket höga i avrinningen vid Storskogen under de två
åren efter avverkningen, med största sannolikhet orsakat av avverkningen.
De årliga, arealbaserade uttransporterna av metylkvicksilver från det avverkade området
var tre gånger högre jämfört med det närliggande vattendraget Sågebäcken.
Även de årliga, arealbaserade uttransporterna av totalkvicksilver var något högre i det
avverkade området än i Sågebäcken.
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•

•
•

•

•

Avverkningen i Storskogen medförde ett ökat pH och en ökad syraneutraliserande
förmåga (ANC) i avrinningen och en nästan fördubblad förlust av baskatjoner från
avrinningsområdet.
I markvattnet ökade försurningen efter avverkning, med minskande ANC och ökade
halter av oorganiskt aluminium.
Det fanns en svag, ej signifikant, indikation på att halterna av lösta organiska ämnen vid
förhållanden med hög vattenföring ökade efter avverkning, men för järn sågs inte
motsvarande förändring.
Den årliga arealförlusten av löst organiskt kol (DOC) fördubblades andra året efter
avverkning, jämfört med föregående år, som ett resultat av något förhöjda halter i
kombination med en högre avrinning detta år.
Motsvarande ökad uttransport fanns inte för järn.

Övergripande kan konstateras att en avverkning av 74 procent av arealen i ett typiskt granbestånd
i västra Sverige, med tunna jordar på svårvittrad berggrund, med hög nederbörd och ett högt
kvävenedfall, resulterade i en kraftigt ökad uttransport av kväve från området under två år efter
avverkning. I synnerhet ökade uttransporterna av nitratkväve. Avverkningen medförde med
största sannolikhet också kraftigt ökade halter av metylkvicksilver i avrinningen från det
avverkade området, men även av totalkvicksilver. Halterna av metylkvicksilver var bland de
högsta som uppmätts i skogsmark i Sverige. Avverkningen medförde en minskad försurning i
avrinningen. Halterna av DOC såväl som av järn, ämnen som har betydelse för den så kallade
”brunifieringen” av ytvatten, förändrades inte i någon större utsträckning. Uttransporten av DOC
fördubblades visserligen andra året efter avrinning, men det berodde till största delen på en ökad
avrinning som i sin tur till en del berodde på en ökad nederbördsmängd. Uttransporten av järn
förändrades inte efter avverkningen.
Det finns inget som tyder på att förändringen i vattenkemin i avrinningen kulminerat två år efter
avverkningen.
Betydelsen av dessa resultat diskuteras vidare i en parallell temarapport 2.

Hellsten, S., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G., Akselsson, C. 2021. Hur påverkas mark-, grund- och ytvatten vid en
skogsavverkning? - Fallstudie Storskogen i Västra Götaland. IVL Rapport C 570.
2
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Summary
Waters samples were taken for chemical analysis on a monthly or bi-weekly basis from soil-,
ground- and stream water, as well as in a wetland, in a 7,1 ha catchment with 100-year-old Norway
spruce forest in west Sweden, between the cities of Alingsås and Borås, named “Storskogen”.
Water samples were analyzed for sulphur and nitrogen compounds as well as for seasalt, base
cations, dissolved organic carbon, total phosphorous, iron and two different forms of mercury.
Furthermore, the amounts of run-off were monitored with a V-notched weir with pressure gauges.
Parallel water chemistry monitoring in a nearby stream, named “Sågebäcken”, was used as a
reference to the measurements at Storskogen. The stream Sågebäcken contained the run-off from a
much larger catchment, 460 ha, but the land use in this larger catchment was similar to that of
Storskogen.
Sampling was made during six years, 2014-2020, and in June 2018, approximately 75% of the forest
in the Storskogen catchment was clear-cut harvested. The logging was made according to normal
practices, but with a large degree of environmental protection measures. The soil damage made by
the machines was kept at a minimum since no machines did drive through the wetland and the
weather conditions were very dry before and during the harvest procedure. Tops and branches
were not removed.
The main aim of the study was to quantify the export of different compounds with the run-off out
of the catchment, before and after the clear-cut of the forest. Furthermore, the results from
sampling of soil- and groundwater in the mineral soil, as well as in the wetland, could contribute to
the understanding of the different processes involved in the leaching of compounds from the forest
soil to the stream water.
In this technical report, the catchment area and the type of measurements made were described in
detail, together with detailed information on the results. Comparison of the obtained results with
other results from the literature, as well as the implications of the results, are described in a parallel
report (Hellsten et al., 2021).
The most important results were:
The second year after the clear-cut harvest, the amounts of run-off increased 55% compared to the
mean value for the entire measurement period. Approximately half of this increase was explained
by higher precipitation amounts this year, while the other half was explained by the clear-cut itself.
The concentrations of nitrate (NO3-N) increased considerably after the harvest at all the different
sampling sites, from very low values before harvest, to high concentrations especially in the soil
water, the ground water in the mineral soil and in the runoff stream water. The changes in the
wetland were smaller.
Also the concentrations of ammonium (NH4-N) increased substantially in the soil water, but not so
much in the ground- and stream water. There was some increase in the concentrations of organic
nitrogen, but this was less pronounced
The flux of total nitrogen with the run-off out of the catchment increased substantially, from
approximately 2 kg N/ha/yr before harvest, to 12 kg N/ha/yr the second year after the harvest.
There was no indication that the nitrogen export after the harvest had culminated the second year
after harvest, when the measurements were terminated. The measurement period with
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phosphorous was much shorter, 2018-2020, but there were clear indications that also the export of
total phosphorous increased after harvest.
There were no measurements of total- (Hg-tot) and methyl (Me-Hg) mercury before the harvest.
However, very high concentrations of Me-Hg were measured in the run-off from Storskogen
during the two years after harvest. Comparisons with parallel measurements in Sågebäcken, where
the concentrations were all the time low, led to the conclusion that the harvest resulted in very high
concentrations of Me-Hg in the run-off from the harvested area. The flux of Me-Hg on a catchment
area basis was three times higher in the run-off at Storskogen compared to Sågebäcken. Also, the
flux of Hg-tot was higher in Storskogen, but not so pronounced.
Compared to before the harvest, the pH and the acid neutralizing capacity (ANC) increased in the
run-off from Storskogen after the harvest. The export of base cations with the run-off from
Storskogen almost doubled after harvest. In the soil water, on the other hand, the ANC decreased
after the harvest and the concentration of toxic, inorganic aluminum increased, indicating
acidification of the soil, probably as a result of increased nitrification.
There was a slight increase in the concentrations of dissolved organic carbon (DOC), but due to the
higher amounts of run-off, the flux of DOC with the run-off out of the harvested area almost
doubled the second year after harvest. A similar increase was not found for iron.
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1

Bakgrund

Uttransporter av olika ämnen från skogsmark har en stor betydelse för övergödning och försurning
av vattendrag och sjöar i Sverige, samt för hur mycket näringsämnen som tillförs Östersjön och
Västerhavet. Viktiga aspekter på vattenkvalitet är till exempel halter av kväve, halter av giftigt
kvicksilver samt halter av humusämnen, så kallad ”brunifiering” av sjöar och vattendrag.
Skogsbäckars vattenkvalitet påverkas till stor del av atmosfäriskt nedfall av försurande och
övergödande ämnen samt av omgivande marker och hur de brukas. Skogsbruket påverkar
kvaliteten på avrinningsvattnet (Ring m.fl., 2008; Zetterberg & Löfgren, 2010; Magnusson, 2015).
Förhållandena under och efter avverkning kan påverka kemin i avrinnande vatten avsevärt.
Skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten och återhämtningen från försurningen har fått en
större betydelse i takt med att nedfallet av försurande och övergödande ämnen har minskat. Detta
gäller speciellt om inte bara stammen utan även grot (grenar och toppar) skördas (Iwald m.fl.,
2013; Moldan m.fl. 2017).
Studier av påverkan från skogsavverkningar på vattenkemi i ytvatten begränsas ofta av att
analyserna omfattar stora avrinningsområden där endast en mindre del av avrinningsområdet i
närtid varit utsatt för slutavverkning (Akselsson m.fl., 2018). När det gäller de mätningar som
beskrivs i denna rapport är det därför en stor fördel att en mycket stor del av avrinningsområdet
avverkades vid samma tillfälle. Det ökar möjligheterna till att kvantifiera de förändringar av
ytvattenkemin som orsakas av avverkningen.
Det sju hektar stora avrinningsområdet ”Storskogen”, bevuxet med en hundraårig granskog,
beläget mellan Alingsås och Borås, representerade typiska granbestånd i västra Sverige, med tunna
jordar på svårvittrad berggrund, med mycket nederbörd och ett högt kvävenedfall. I denna
rapport beskrivs resultaten av mätningar av vattenkemi i avrinningen och i andra delar av
avrinningsområdet i kombination med mätningar av vattenföringen ut från området under ett
flertal år före och efter att 75 procent av arealen avverkades. Utifrån dessa mätningar dras
slutsatser om hur en avverkning kan påverka uttransporter av olika näringsämnen och kvicksilver
i denna typ av skog.

2

Syften

Målsättningen med mätningarna ändrades under periodens gång, från att vid starten av
mätningarna i april 2014 varit inriktad på att undersöka sambanden mellan mark- och ytvatten, till
att efterhand övergå till att inriktas mot inverkan av en slutavverkning på uttransporter från
avrinningsområdet.
Projektets huvudsyfte var att kvantifiera hur en slutavverkning av en granskog i västra Sverige
påverkar uttransporterna av olika ämnen från ett avrinningsområde, med en särskild inriktning
på kväve, kvicksilver, aciditet samt lösta organiska ämnen.
Detta skulle uppnås genom att:
• Generera referensdata för vattenföring, grundvattennivåer samt halter av olika ämnen i
olika delar av avrinningsområdet under de fyra år som föregick en slutavverkning
• Generera motsvarande mätdata under två år efter avverkning
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•
•
•

Kvantifiera årliga halter och export av berörda ämnen ut från avrinningsområdet, uttryckt
som kg av ämnet per hektar och år
Utvärdera skillnader i halter och uttransporter före och efter avverkning
Generera detaljerade mätdata för vattenföring, grundvattennivåer samt halter av olika
ämnen i olika delar av avrinningsområdet, för att ge underlag för framtida forskning

3

Mätområdet

3.1

Beskrivning av området

Avrinningsområdet ”Storskogen” ingår i Säveåns 1480 km2 stora avrinningsområdet (Figur 1) och
ligger i ett skogrikt område längst upp i avrinningsområdet. Större delen av ytvattenförekomsterna inom Säveåns åtgärdsområde har sämre än god status (Länsstyrelsen i Västra
Götaland, 2014). Hela avrinningsområdet var märkbart försurningspåverkat redan på 1970- och
1980-talet. Idag är dock vattnet i sjöarna och vattendragen i nedre delen av avrinningsområdet i
regel neutralt och motståndskraften mot försurning är god. Buffertförmågan har ökat på grund
utav gjorda kalkningar i området. Försurade områden kvarstår framför allt i skogsrika områden
längst upp i avrinningsområdet.

Figur 1. En karta som
visar positionen för
Sågebäckens
avrinningsområde,
markerat med ett svart
kryss, beläget mellan
Alingsås och Borås,
inom Säveåns
avrinningsområde

Inom Säveåns avrinningsområde, ingår Storskogen i Lafsåns delavrinningsområde. Lafsån är sjön
Örens största tillflöde och är än idag okalkat. Bottenfaunasamhället är mycket starkt försurningspåverkat (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2014). Avrinningsområdet Storskogen ligger i sin tur
inom ett 460 ha stort avrinningsområde, som avvattnas av ett vattendrag som kallas ”Sågebäcken”
(Figur 2, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2012; Akselsson m.fl., 2018). I Sågebäcken har
Länsstyrelsen i Västra Götaland bedrivit mätningar av vattenkemi sedan 1997. Resultat fram till
och med 2016 finns rapporterat (Akselsson m.fl., 2018). Avrinningsområdet Sågebäcken består av
82 procent skog, 13 procent myr, 4 procent vatten och 1 procent övrig mark och det bedrivs ett
aktivt skogsbruk i större delen av området. Kvävenedfallet till skogen i detta område kan beräknas
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till i storleksordningen 10 kg N/ha/år (Karlsson m.fl., 2018), medan uttransporterna, vad som kan
beräknas lämna området med avrinningen, beräknas till endast cirka 2-3 kg N/ha/år (Akselsson
m.fl., 2018). Det sker därför sannolikt en betydande upplagring av kväve i skogsmarken i området.
Avrinnande vatten i Sågebäcken är starkt försurat med ett pH på 4.5 – 5.5 (Akselsson m.fl., 2018).
A

B

Figur 2. Kartor som visar positionen för
avrinningsområdet Storskogen (A) samt Sågebäckens
avrinningsområde i detalj (B). Sågebäckens
avrinningsområdes avgränsning visas med en tjock vit
linje. Platsen för vattenkemiska mätningar i Sågebäcken,
som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland sedan 1997,
visas med en blå-svart cirkel i kartans nedre vänstra hörn.
Krondroppsytan Storskogen visas med en röd rektangel
och ligger inom det drygt 7 ha stora avrinningsområdet
Storskogen. Ett rött kryss visar platsen för mätningar av
nederbördsmängder och kemi på öppet fält inom
Krondroppsnätet. C, ett fotografi av Sågebäcken vid en
punkt strax uppströms mätplatsen för Länsstyrelsens
vattenprovtagningar. Koordinater för Länsstyrelsens
mätplats: Lat N 57° 50' 54.86"; Lon E 12° 39' 19.23". RT90 2.5
gon V 6418142, 1312994. Fotograf: Per Erik Karlsson.

C

Under 2013 etablerades i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland en ny provyta inom
miljöövervakningsprogrammet Krondroppsnätet (www.krondroppsnatet.ivl.se). Denna provyta
som benämndes ”Storskogen”, placerades inom ett 7,1 ha stort avrinningsområde, beläget inom
avrinningsområdet Sågebäcken. Även detta avrinningsområde benämndes ”Storskogen” (Figur 2
och 3).
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Figur 3. En karta som visar avrinningsområdet Storskogen (7,1 ha). Vattendrag och våtmark illustreras
med blått. Avgränsningen av avrinningsområdet visas med grov svart linje. Avgränsningen för området
som avverkades i juni 2018 visas med tunn svart linje Det avverkade området beräknades till 74 procent
av hela avrinningsområdet Storskogen. I kartan visas alla mätpunkterna inom avrinningsområdet
tillsammans med respektive beteckningar. En röd rektangel visar den första krondroppsytan som
etablerades 2013 och som avverkades i juni 2018. En gul rektangel visar den nya krondroppsytan som
etablerades hösten 2017 i det område som ej kom att avverkas. En svart pil visar den nedre
provtagningsdammen vid utflödet från avrinningsområdet (”nedre damm”). En grå pil visar ytterligare
en provtagningsdamm (”övre damm”). Svart kryss visar positionen för två grundvattenrör i mineraljord
i ett utströmningsområde. Två grå kryss visar platserna för två markvattenrör i våtmarken. Det skiljer ca
1 m i höjdled mellan de två rören i våtmarken, där W2 ligger högre än W1. Koordinater för nedre
provtagningsdammen: Lat N 57° 51' 42.02"; Lon E 12° 40' 23.39". RT90 2.5 gon V: 6419551, 1314119.

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs berggrunden i området av gnejs. Vidare visar SGU:s
jordartskarta att det går ett stråk med sandig morän från den nedre dammen åt sydost upp till den
skogsväg som finns markerad i Figur 3.
Mätområdet Storskogen har beskrivits i ett examensarbete vid Lunds universitet (Jensen, 2017). En
kartläggning av avrinningsområdet Storskogen genomfördes med modellen TFM (Triangular
Form-based Multiple flow algorithm), baserad på Lantmäteriets höjddatabas med 2 m upplösning
samt på en manuell kartläggning av våtmarken inom området (Jensen, 2017). Avrinningsområdets
utlopp ligger 200 m.ö.h och medelhöjden för avrinningsområdet är 215 m.ö.h. Hela avrinningsområdet Storskogen utgör 7,1 ha. Av detta utgör delavrinningsområdet som för vatten till den övre
dammen cirka 1,9 ha. Cirka 12 procent av arealen inom hela avrinningsområdet Storskogen utgörs
av Sphagnum-dominerad våtmark (Figur 4 A,B). Modellen förutsade att 93 procent av vattnet som
når dammarna, både den övre och nedre, har passerat genom våtmark (Jensen, 2017).
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3.2

Typer av provtagningar samt utformning
och provtagningsfrekvens

3.2.1 Dammar för provtagning och mätning av
vattenföring för bäckvatten
En första damm för provtagning av bäckvatten (”nedre damm”, se Figur 3) konstruerades 2014-0410. Dammen placerades vid det grävda diket vid avrinningsområdets utlopp. Dammen
konstruerades av otryckt spont och reglar, sammansatta med galvade skruvar, Figur 4 D, E.
Överfallet konstruerades med en vinkel av 120 grader, i rostfri plåt, fastsatt med rostfria skruvar. I
dammen installerades en nivågivare med datalogger som registrerar vattenståndet var 10:e minut.
Trycksensorerna var från Thermokon-Danelko Elektronik AB, av fabrikat Sensor Technik Sirnach
AG, Schweiz, DL/N 70. Från maj 2019 installerades nya trycksensorer i både nedre och övre
dammen av fabrikat DL.OCS/N/RS485, STS Sensor Technik Sirnach AG, Schweiz. Eftersom det
ansamlades skräp i vinkelspetsen installerades i oktober 2015 ett ”galler” av rostfritt stål i dammen
just ovan överfallet, både i den övre och nedre dammen.
I april 2015 etablerades ytterligare en damm för provtagning av bäckvatten i den övre delen av
avrinningsområdet Storskogen (”övre damm”, Figur 3). Övre dammen konstruerades på samma
sätt som den nedre dammen. Området var dock flackt, så denna damm fick konstrueras bredare.
Överfallets vinkel var 90o. På grund av områdets flacka karaktär är det osäkert om hela flödet från
det ovanliggande delavrinningsområdet täcktes in av övre dammen. Marken runt omkring den
övre dammen visade ofta tecken på vattenmättnad, vilket tyder på att en del av vattnet från det
övre området gick andra vägar än genom den övre dammen. Ett fotografi från konstruktionen av
den övre dammen visas i Figur 5. Även i den övre mätdammen installerades automatiska
mätningar av vattenståndet. Det var dock problem med dessa mätningar, dels på grund av ett
konstruktionsfel som medförde att denna givare snabbt gjorde slut på batteriet, dels för att den
övre dammen torkade ut relativt ofta. Resultat från dessa automatiska mätningar redovisas därför
inte vidare i rapporten.
Prover för vattenkemiska analyser togs i vattnet som föll ut genom överfallet, det vill säga närmast
på nedströmssidan av överfallet.
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A

B

C

D

E
Figur 4. Fotografier av den Sphagnum-dominerade
våtmarken (A och B) samt av den ursprungliga
skogsbäcken före anläggande av den nedre
dammen (C), av den färdiga nedre dammen 201404-10 (D) samt nedre mätdammen 2019-04-25, som
visar gallret som monterats för att förhindra
ansamling av ”skräp” i vinkelspetsen på
överfallet. Fotograf: Maja Jensen A och B, Per Erik
Karlsson C, D och E.
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Figur 5. Fotografier från anläggningsarbetet av
övre dammen vid avrinningsområdet
Sågebäcken. 2015-04-09. Fotograf: Per Erik
Karlsson.

3.2.2 Provtagning i mättad zon med grundvattenrör
3.2.2.1

Mineraljord

Två grundvattenrör installerades 2014-06-03 i mineraljorden i utströmningsområdet nedanför den
branta sluttningen mellan den första krondroppsytan och skogsbäckens nedre del, se Figur 3. En
avvägning visade att övre kanten av grundvattenrören låg 1,9 m över övre kanten av överfallet vid
den nedre dammen. Skillnaden i höjdled mellan övre kanten av grundvattenrören och markytan
vid den ursprungliga krondroppsytan (P95A2) som avverkades i juni 2018 var cirka 8,4 meter.
Målsättningen var att rören skulle placeras i mineraljorden så nära den bäcknära zonen som
möjligt. De två rören placerades på ca 5 m avstånd från varandra parallellt med både bäck och
sluttning. Marken var mycket stenig, så en portabel borrmaskin användes för att installera rören.
Det fanns inga tecken på organogent inslag i marken där rören installerades. Rören var 100 cm
långa, med en 7 cm lång spets och med en diameter av 4 cm. Rören var försedda med lock (Figur
6). Rören var perforerade i hela sin längd. Provtagningen gjordes först med s.k. ”Bailers”, 60 cm
långa och 2,5 cm diameter, Figur 6. Därefter togs grundvattenprover med hjälp av undertryck med
en slang som sänktes ner till ca 90 cm från rörets övre kant och ca 10 cm över botten i röret. De två
rören var inledningsvis avsedda att utgöra parallella dubbelprov och provtogs och analyserades
separat. Efter ett års mätning visade resultaten att vattenkemin var relativt lika i proven från
respektive rör. Därför slogs fortsättningsvis proven från de två rören samman till ett sammelprov.
Vid varje provtagningstillfälle mättes vattennivån i rören manuellt med hjälp av tumstock och
ficklampa. Från dessa mätningar beräknades grundvattendjupen i relation till marknivån separat
för båda grundvattenrören.
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A

B

Figur 6. Fotografier av grundvattenrör samt upptagning av prov med ”Bailers”. 2014-08-04. Fotograf:
Gunilla Pihl Karlsson.

Vid provtagning av grundvatten anses generellt att grundvattenröret bör tömmas ett antal gånger
före provtagning samtidigt som suspension av humuspartiklar bör undvikas. Det antogs dock att
provpunktens placering i utströmningsområdet nedanför en brant sluttning medförde ett rörligt
grundvatten. Därför tömdes inte rören före provtagning utan provet togs direkt, försiktigt för att
inte röra upp någon suspension. När grundvattenproverna från de två rören under första året 2014
analyserades separat måste dock upptagningen i varje rör göras ca 3 ggr för att uppnå en
nödvändig provvolym på 300-400 ml. Första gången var vattenprovet vanligen klart, medan det
andra och tredje gången vanligen var grumligt av humus. När proverna under påföljande år slogs
ihop räckte det med ett upptag i varje rör. Detta gemensamma prov var normalt klart.
För att testa om antalet tömningar spelade roll gjordes vid två provtagningstillfällen under april
och maj 2016 upprepade provtagningar av grundvatten i de två rören i mineraljorden. Dels togs
provet direkt, dels togs provet efter att grundvattenröret tömts två gånger efter mellanliggande
infiltration till rören. Det tog ca en timma för rören att fyllas efter att de tömts helt. Resultaten
visade att det var mycket liten skillnad i vattenkemin mellan de två provtagningsmetoderna, vilket
stödjer att det var korrekt att ta grundvattenproverna direkt utan föregående tömning av
grundvattenrören.

3.2.2.2

Våtmark

I juli 2016 installerades två stycken, 2 m långa grundvattenrör i våtmarken som ligger centralt
belägen i avrinningsområdet (Figur 3). Avståndet mellan de två provtagningspunkterna var endast
cirka 20 m, men punkten W2 ligger cirka 1 m högre i höjdled jämfört med W1. Först provtogs
grundvatten i våtmarken med Bailers. Därefter provtogs även vattnet i dessa rör med hjälp av
undertryck med slang. I en första omgång sänktes slangen till ca 90 cm under rörets övre kant. För
att fylla en provflaska räckte oftast inte detta, utan ytterligare en provtagning fick göras där
slangen sänktes ner till ca 140 cm under rörets övre kant. Proverna från grundvattenrören i
våtmark består således av det mesta av det vatten som befann sig i rören vid
provtagningstillfällena.
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3.2.3 Provtagning för markkemi
Provtagning av markkemi från grävda gropar har gjorts vid fyra olika platser inom
avrinningsområdet Storskogen, Figur 7. Markprover togs dels från Krondroppsytan under 2013,
dels från tre gropar i olika delar av avrinningsområdet under 2017. Provtagningarna i groparna
gjordes från humuslagret och från fyra lager i mineraljorden, ner till C-horisonten (ca 50 cm). På
Krondroppsytan togs dessutom prover från två av kanterna på 30x30 meters-ytan. Prover längs
kanterna togs från tre lager: humus, samt 0-5 cm och 5-10 cm i mineraljorden. För varje lager togs
15 prover per kant, och proverna slogs ihop till tre sammelprov per kant, ett för varje lager, enligt
Skogsstyrelsens metodik för de skogliga observationsytorna (Akselsson m.fl., 2015).

Figur 7. Karta
över var
provtagning
av markkemi
genomfördes i
Storskogen.

3.2.4 Provtagning av markvatten
Provtagning av markvatten följde de rutiner som används inom Krondroppsnätet (Pihl Karlsson
m.fl., 2011). Provtagningen av markvatten vid den första krondroppsytan (P95A2), som avverkades
2018, startade 2013. I denna rapport används dock endast data från och med april 2014. Under
2014, 2015 och halva 2016 provtogs markvatten enligt Krondroppsnätets rutiner, endast tre gånger
årligen, före, under och efter växtsäsongen. Med början i juni 2016 provtogs markvatten månadsvis
året runt, samtidigt med övriga provtagningar. Under hösten 2017 startades provtagning av
markvatten vid den andra krondroppsytan (P95B2, Figur 3), belägen i det yngre beståndet som inte
avverkades. Provtagningen vid den nya ytan gjordes endast tre gånger årligen enligt
Krondroppsnätets rutiner. Det finns således några tillfällen med samtida provtagningar vid den
första och den andra krondroppsytan, innan avverkningen.
Provtagningen av markvatten gjordes med hjälp av undertryckslysimetrar som under cirka tre
dygn suger vatten i mineraljorden på 50 centimeters markdjup. Vid både den första och den andra
krondroppsytan användes ett sammelprov från fem lysimetrar som var placerade längs med
krondroppsytans sidor (Figur 8). Markfuktigheten varierade inom krondroppsytorna, så att vissa
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lysimetrar stod på fuktigare mark. Lysimetrarna vid den första krondroppsytan klarade sig från
skador vid avverkningen och provtagningen med alla fem lysimetrarna har därför kunnat fortsätta
efter avverkningen.

Figur 8. Fotografi av den första
krondroppsytan, som avverkades juni
2018, taget från nordost mot sydväst. I fotot
syn två av provtagarna för krondropp, som
står i krondroppsytans nordvästra
avgränsning. Där finns även två av
lysimetrarna placerade, medan ytterligare
två lysimetrar står vid krondroppsytans
avgränsning mot sydväst, i förlängningen
av stolpen med röd markering som syns på
fotot. Den femte lysimetern vad belägen
vid krondroppsytans avgränsning mot
sydost, längre in i skogen.

3.2.5 Provtagning av deposition
Deposition som både nederbörd till öppet fält och som krondropp har provtagits månadsvis, vad
gäller krondropp sedan 2013 och öppet fält sedan 2016. Resultaten från dessa mätningar diskuteras
inte vidare i denna rapport, men resultaten finns inkluderade i den databas som sammanställts för
mätningarna i Storskogen. Provtagning av deposition följer fullt ut de rutiner som används inom
Krondroppsnätet (Pihl Karlsson m.fl., 2011).

3.2.6 Provtagning i Sågebäcken
Länsstyrelsens löpande provtagning i Sågebäcken kompletterades under åren 2019 och 2020 med
provtagning för analyser av total- och metylkvicksilver. Denna provtagning gjorde på samma plats
som länsstyrelsens provtagning (Figur 2).

3.3

Beskrivning av skogen

Markägare för hela avrinningsområdet Storskogen samt stora delar av det större
avrinningsområdet Sågebäcken är Kullings Häradsallmänning. Häradsallmänningens
skogsbestånd sköts med ett långsiktigt skogsbruk. Vi har haft ett mycket gott samarbete med
skogsförvaltaren Johan Gradén och fått omfattande och löpande information om skogen och
kommande skogsbruksåtgärder. Avrinningsområdet Storskogen var bevuxet med i huvudsak
gran, ett ca 100 år gammalt bestånd som avverkades i juni 2018. I sydväst finns ett mindre och
yngre granbestånd, som inte avverkades 2018.
Innan avverkningen inventerades skogen med en så kallad stämplingsrapport.
Avverkningsområdet överlappade inte helt med avrinningsområdet Storskogen, men det
avverkade området kan anses representativt för avrinningsområdet, med undantag av det yngre
granbeståndet i sydväst som inte avverkades. Skogliga data för det avverkade området i
Storskogen, ges i Tabell 1. Skogsbestånden var relativt likartade både för våt- och fastmark.
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Tabell 1. Skoglig information från stämplingsrapport om det avverkade trädbeståndet vid Storskogen,
fastighet Brevikshult S:1, bestånd Jön_17_90. Den avverkade arealen var 7,4 ha.

Parameter

Gran

Tall

Beståndsålder (år)
Trädslagsfördelning (%)
Ståndortsindex, SI
Grundyta (m2/ ha)
Virkesförråd (m3sk), på 7,4 ha avverkad yta
Medelvärde för stamvolym per träd (m3sk)
Medelvärde för trädhöjd (m)

Ca 100
93
G26
28,4
2 395
0,75
22,9

Ca 100
7
2,2
174
0,88
24,9

Uppskattat ståndortsindex för det avverkade området var relativt lågt, G26. Inom
forskningsprogrammet SCAC, finansierat av Naturvårdsverket, togs prover av trädringar på ca 20
granar just utanför det första krondroppsytan Storskogen. Grundytetillväxten per träd för
perioden 1990-2013 för Storskogen beräknades till 9,5 cm2/år, vilket är ca 75 procent av ett
medelvärde för motsvarande värden för femton provtagna granbestånd i Götaland (Karlsson m.fl.,
opublicerade värden).

3.4

Beskrivning av avverkningen

Avverkningen av granskogen vid Storskogen gjordes med ett stort mått av hänsyn. Instruktioner
för hänsyn vid avverkning angavs enligt följande: Löv lämnades som hänsyn. Högstubbar och
enstaka evighetsträd skulle lämnas och aktas vid avverkningen. Det fanns flera mindre
surdrag/anlagda diken. Dessa fick inte skadas vid avverkningen. Avverkningen påbörjades 12 juni
2018 och sista skotningen skedde 4 juli. Cirka 74 procent av arealen inom avrinningsområdet
Storskogen avverkades. Fotografier visas i Figur 9 av samma del av området, före (A) och efter
slutförd avverkning (B). På morgonen 2018-06-12 inleddes avverkningen i området längst i sydväst
(Figur 9, C, D). Denna dag inleddes provtagningen av kvicksilver, med undantag av ett tidigare
provtagningstillfälle under januari 2018.
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A. Före avverkning

B. Efter slutförd avverkning

C. På morgonen 2018-06-12

D. På morgonen 2018-06-12

Figur 9. Fotografier av den första krondroppsytan tagna med samma kameravinkel mot den avverkade
krondroppsytan, från sydöst mot nordväst, före (A) och efter avverkning (B). I fotografierna C och D
visas för den sydvästra delen av avrinningsområdet hur långt provtagningen kommit på morgonen
2018-06-12, då en provtagning för kvicksilver gjordes i den nedre dammen, med kameravinkel riktad
mot öster. Fotograf: Per Erik Karlsson

Det hade varit en lång period i maj-juni 2018 utan nederbörd, men dagarna innan avverkningen
kom lite regn. Det var torrt i markerna och den övre dammen var uttorkad. Man valde att avverka
träden som stod i våtmark manuellt och att därmed inte köra med varken skördare eller skotare i
våtmarken, förutom i vissa kanter. Avverkningen var grotanpassad (d.v.s. upplagd i högar), men i
slutändan togs grot inte bort. Sammantaget skedde avverkningen med god hänsyn. Någon
kantzon av träd längs vattendragen har dock ej lämnats. Att inte någon kantzon lämnats berodde
på skogsförvaltarens bedömning att det saknades lämpliga träd i våtmarken längs diket för detta.
De befintliga träden längs diket var höga och grova granar sannolikt med grunda rotsystem, vilket
gjorde att de bedömdes som känsliga för vindpåverkan.
Under januari 2019 rensades delar av dikena genom våtmarken uppströms nedre provtagningsdammen och en sedimenteringsdamm anlades. Dessutom lades vägtrummor under skogsvägen på
två ställen. Även skogsvägen bättrades på genom att den fylldes på och rätades ut (Figur 10 och
11). Arbetet påbörjades 2019-01-21 och avslutades 2019-01-22. I anslutning till arbetet med
dikesrensning gjordes extra provtagningar för kvicksilver, tot-Hg och Me-Hg.
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Figur 10. En schematisk illustration av aktiviteter kring dikesrensning 2019-01-21. Observera att
beskrivningen av dikenas sträckningar inte är exakt.

Rensat dike, huvuddiket, foto från
sedimentdammen mot söder

Rensat dike, sekundärt dike, foto från sedimentdammen mot
sydväst

Sedimentationsdamm, foto mot norr.

Figur 11. Fotografier som visar resultaten av
dikesrensningar och anläggandet av
sedimentationsdamm. 2019-04-25. Fotograf
Per Erik Karlsson.

Återplantering med gran genomfördes under våren 2019. 2019-04-25 var större delen av
avverkningsområdet återplanterat, undantaget området söder om skogsvägen. Beställningen var
att det skulle planteras 2 500 plantor per ha på planeringsbar areal, vilket enligt skogsförvaltaren
Johan Gradén brukar sluta med cirka 2 000 plantor per hyggesareal. Plantmaterialet utgörs av en
vitrysk proveniens och materialet kommer från fröplantor.
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4

Mätmetodik

4.1

Vattenföring

Som nämnts ovan var området kring den övre mätdammen flackt och det är sannolikt att hela
flödet från det ovanliggande delavrinningsområdet inte täcktes in av övre dammen. Det var
problem med de automatiska tryckmätarna i den övre dammen beroende på att den övre dammen
torkade ut relativt ofta. På grund av ovanstående kunde total vattenföring genom den övre
mätdammen inte beräknas. Vid varje vattenprovtagning mättes dock vattenståndet manuellt, så att
momentan vattenföringen vid provtagning kunde beräknas även för övre dammen.
Vattenståndet i nedre mätdammen mättes med hjälp av trycksensorer, vilket beskrivs ovan.
Mätvärden registreras var 10:e minut. Vid varje provtagningstillfälle mättes vattenståndet i
mätdammarna manuellt på var sida om överfallets vinkel. Därutöver mättes vattenståndet
manuellt vid alla andra besök vid mätplatsen. De automatiska mätningarna av vattenståndet
kalibrerades mot de manuella mätningarna. Normalt behövde kalibreringen mellan automatiska
och manuella mätningar av vattenståndet justeras endast två gånger årligen. Ett representativt
exempel av en jämförelse mellan manuellt avlästa vattenstånd och automatiskt avlästa vattenstånd
vid samma tillfälle efter kalibrering visas i Figur 12.

Figur 12. En jämförelse av
vattenståndet (Vst) vid en viss
tidpunkt, uppmätt manuellt
jämfört med automatiskt
avlästa värden (givare) i den
nedre dammen vid
provtagningstillfällena och
andra tillfällen då manuella
avläsningar gjordes. Data visas
för alla manuella mätningar
2016.

Vattenföringen genom överfallet i mätdammen beräknas enligt gängse funktioner (Shen, 1981).
Nedre dammen har ett överfall med 120 graders vinkel, övre dammen 90 grader.
𝑄=𝐶

8
𝜃
√2𝑔 𝑡𝑎𝑛 ℎ5/2
15
2

Q = vattenföring (m3/s)
C = dimensionslös koefficient (bestäms genom kalibrering)
g = gravitationsacceleration, 9,81 m/s2
θ = överfallets vinkel, radianer
h = vattenståndet (m)
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Vattenföringen beräknades för alla tiominutersperioder året runt och summerades därefter
dygnsvis samt för varje relevant mätperiod. Genom att dividera med avrinningsområdets storlek,
7,1 ha beräknades specifik avrinning, mm/dygn.
Mätningarna av vattenstånd och beräknad vattenföring i avrinningsområdet Storskogen
utvärderades utifrån data för dygnsvis nederbörd från SMHI:s mätningar i Alingsås samt
information om lufttemperaturer från SMHI:s dygnsvisa värden vid Rångedala, öster om Borås.
Den beräknade specifika vattenföringen (mm/dygn) vid den nedre mätdammen vid Storskogen
kunde jämföras med motsvarande dygnsvärden för SMHI:s mätningar av vattenföringen i
Hälleredsån, ett 420 km2 stort avrinningsområde mellan Alingsås och Borås, närmare Borås jämfört
med Storskogen (Lat 57,788, Long 12,739).
Saknade mätvärden för kortare perioder för Storskogen ersattes med linjär interpolation. Saknade
längre perioder med dygnsvisa värden för Storskogen ersattes utifrån relationen till samtida
mätningar vid Hälleredsån, där vattenföringen i Hälleredsån senarelades ett dygn, eftersom det är
ett mycket större avrinningsområde med långsammare förändringar i avrinning som ett resultat av
förändrad nederbörd.
A

B

Figur 13. En jämförelse av beräknade värden för dygnsvis specifik avrinning vid Storskogen (mm/dygn)
och motsvarande värden för SMHI:s mätningar i Hälleredsån. Data för Storskogen inkluderar dygn där
uppenbart felaktiga värden under kortare tid har ersatts med linjär interpolation, men inkluderar inte
ersatta värden baserade på Hälleredsån. Data visas för två år, A, 2017 före avverkningen i Storskogen
och B, 2019 efter avverkningen.

I Figur 13 visas en jämförelse av dygnsvis specifik avrinning vid Storskogen och motsvarande
värden för SMHI:s mätningar i Hälleredsån, för två år, 2017 före avverkningen och 2019 efter
avverkningen. Data för Storskogen inkluderar dygn där uppenbart felaktiga värden under kortare
tid har ersatts med linjär interpolation, men inkluderar inte ersatta värden baserade på
Hälleredsån. Data för Hälleredsån är framflyttade ett dygn. Det finns en god överensstämmelse
mellan Storskogen och Hälleredsån vad gäller dygnsvis specifik avrinning. Det förekommer vissa
höga värden för Storskogen som inte har sin motsvarighet i Hälleredsån, vilket visar på den
stundtals snabba avrinningen från det mindre avrinningsområdet Storskogen med relativt tunna
jordar. Före avverkningen var den specifika avrinningen lägre från Storskogen, jämfört med
Hälleredsån, vilket är förväntat eftersom en stor del av Storskogen var täckt med ett relativt tätt
granbestånd med en hög interception och transpiration. Efter avverkningen var skillnaderna
mellan Storskogen och Hälleredsån mindre. Längre perioder med saknade data för vattenföring i
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Storskogen ersattes således med värden från Hälleredsån utifrån årliga jämförelser motsvarande
de som visas i Figur 13. Det var ett relativt fåtal dygn som fylldes ut.
För att möjliggöra jämförelser med uttransporter för avrinningsområdet Sågebäcken, beräknades
den månadsvisa vattenföringen för Sågebäcken baserat på specifik avrinning för Hälleredsån.

4.2

Grundvattennivåer

Vattennivåer i grundvattenrören mättes endast manuellt vid provtagningstillfällena. Med hjälp av
tumstock och ficklampa mättes avstånden från vattenytan till rörets övre kant. Tumstocken sänktes
ner tills ytspänningen i vattenytan bröts. Grundvattennivån beräknades utifrån hur högt röret
stack upp ovan marknivån.

4.3

Vattenkemiska analyser

Provtagning för vattenkemiska analyser i Storskogen och Sågebäcken har beskrivits ovan. De
vattenkemiska analyserna gjordes av det ackrediterade analyslabbet på IVL, enligt de rutiner som
används inom Krondroppsnätet för analys av markvatten. Provtagningsflaskorna sköljs och läggs i
blöt med MQ (jonbytt vatten) minst i ett dygn innan de diskas i diskmaskin (utan diskmedel).
Därefter torkas flaskorna i torkskåp. Proverna anlände till IVL senast dagen efter provtagning.
Markvattenproverna togs genom att ett undertryck applicerades i lysimetrarna under tre dygn och
provflaskorna med markvatten hade därför legat på marken på plats i Storskogen i tre dygn före
proverna hämtades. De ämnen som analyserades i samtliga prov var följande: pH, alkalinitet,
konduktivitet, nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N), kalcium (Ca), magnesium (Mg),
natrium (Na), kalium (K), mangan (Mn), järn (Fe), aluminium, totalt (Al-tot), organiskt aluminium
(org Al), sulfatsvavel (SO4-S), klorid (Cl), löst organiskt kol (DOC), Kjeldahl-kväve (Kj-N), samt
totalfosfor (P-tot). Prover från markvatten filtrerades med filter med porstorleken 0.8 µm filter,
övriga prover med filter med porstorleken 0.45 µm. Efter att proverna filtrerats konserveras prover
för analys av Kj-N med H2SO4, TOC/DOC med HCl, katjoner och metaller med HNO3. Org Al
konserveras med HNO3 efter att provet jonbytts. Prover för analys av anjoner, och NH3
konserveras inte.

4.4

Markkemiska analyser

Provtagningsmetodiken för analys av markkemi i Storskogen har beskrivits ovan, kapitel 3.2.3.
Proverna analyserades på Agrilab, med avseende på kol, kväve och utbytbara halter.

4.5

Mätperioder och statistiska analyser

Den månadsvisa provtagningen gjordes av logistiska skäl vid månadsskiftet. Under 2019 gjordes
provtagning i två-veckorsperioder med en provtagning även mitt i månaden. Mätperioderna
definierades så att provtagningsdatum centrerades i mätperioden. Tidsperioden mellan två
mätningar delades på mitten, så att den första delen av perioden hänfördes till det första
provtagningstillfället medan den andra delen av perioden hänfördes till det andra
provtagningstillfället. Detta innebär att den period som benämns till exempel ”april 2020” sträcker
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sig från 2020-04-16 till och med 2020-05-16, med provtagningsdatum 2020-05-03. Motsvarande
gäller då för tvåveckorsperioder under 2019. Perioderna för att beräkna vattenföringen för
Storskogen respektive Hälleredsån var alltid identiska, dock i vissa fall med en dags förskjutning
vad gäller Hälleredsån, se kapitel 4.2 ovan. I vissa fall applicerades specifik avrinning uppmätt vid
Hälleredsån även för specifik avrinning för Sågebäcken, främst vad gäller beräkningar av
uttransporter av kvicksilver.
Provtagningen i den nedre mätdammen samt i grundvattenrör i mineraljorden startade i april
2014, i den övre mätdammen i maj 2015, i grundvattenrör våtmarken i juli 2016. Markvatten i den
avverkade ytan mättes tre gånger årligen under 2014, 2015 till och med juni 2016, och därefter
månadsvis året runt.
Det fanns inget referensområde till det avverkade området Storskogen, med parallella mätningar.
Istället görs den huvudsakliga jämförelsen över tid, före och efter avverkningen. Som beskrivits
ovan har dock vattenkemiska mätningar bedrivits parallellt i Sågebäcken som avvattnar det 460 ha
stora avrinningsområdet, där Storskogen ingår. Avrinningsområdet Sågebäcken utgörs, i likhet
med Storskogen, i huvudsak av brukad skogsmark och våtmarker. Provtagningen i Sågebäcken
har gjorts på tvåveckors basis, men provtagningsdatum överensstämmer inte fullt ut med
Storskogen. Därför har ett urval av provtagningarna i Sågebäcken använts utifrån de datum som
närmast överensstämmer med provtagningsdatum vid Storskogen. Dessa skiljer sig inte åt mer än
på sin höjd en vecka.
Tidpunkterna för provtagningen vid Storskogen har varit jämnt fördelade över året, i huvudsak
månadsvis förutom 2019 då provtagning gjordes varannan vecka. Provtagning gjordes alltid på
måndagen efter den helg som låg närmast månadsskiftet. Detta innebär att provtagningstillfället
valts oberoende av väderförhållanden. Vi kan därför betrakta provtagningen som slumpvis
fördelad i relation till andra påverkansfaktorer, förutom skogsavverkningen. För att statistiskt
bedöma om uppmätta halter av olika ämnen vid Storskogen skiljer sig före och efter avverkningen
har vi därför använt ett t-test.
För vissa ämnen beror uppmätta halter av den vattenföring som råder vid provtagningstillfället,
för andra ämnen inte. För att förtydliga resultaten plottade vi därför uppmätta halter mot
vattenföringen vid provtagningstillfället, omräknat till mm/dag. Slutligen användes visuella
jämförelser med parallellt uppmätta halter i Sågebäcken för att dra slutsatser om för vilka ämnen
som halterna förändrats vid Storskogen efter avverkning.
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5

Resultat

5.1

Meteorologi

Eftersom vi i denna analys vill jämföra halter och uttransporter av olika ämnen i avrinningen
mellan åren före och efter avverkning behöver vi även analysera eventuella skillnader i andra
påverkansfaktorer, som meteorologi, mellan dessa år.

5.1.1 Lufttemperaturer
I Figur 14 visas månadsvisa medelvärden samt max- och min-värden baserat på timvisa
lufttemperaturer uppmätta vid SMHI:s mätstation Rångedala, mellan Borås och Ulricehamn.

Figur 14. Månadsvisa medel-, max-, och min-värden för lufttemperatur uppmätta vid SMHI:s mätstation
Rångedala, mellan Borås och Ulricehamn under perioden 2014 – 2020.

Det var inga stora skillnader mellan åren vad gäller månadsvisa lufttemperaturer, varken för
medel-, max- eller min-värden. Somrarna 2016 och 2017 hade något lägre maximala temperaturer i
jämförelse med övriga år. De lägsta temperaturerna uppmättes under vintrarna 2015/16, 2016/17
och 2017/18.

5.1.2 Nederbördsmängder
Årliga värden (hydrologiskt år) för uppmätt nederbörd för SMHI:s mätningar i Alingsås samt för
depositionsmätningar på öppet fält i Storskogen inom Krondroppsnätet visas i Figur 15. Även
krondroppsmängder redovisas för att ge ett mått på interceptionen. Interceptionen var som
medelvärde över de sex åren cirka 27 procent, räknat utifrån både den gamla och nya
krondroppsytan. Mellanårsvariationen i nederbördsmängder var liknande för nederbörden i
Alingsås och Storskogen samt för krondroppsmängder i Storskogen, med låga mängder 2017, 2018
och 2019, samt de högsta mängderna under 2020, med cirka 25 procent högre värden detta år,
jämfört med medelvärdet för mätperioden. Det kan noteras att även om sommaren 2018 var torr,
var årsnederbörden vid Storskogen, räknat som hydrologiskt år, inte särskilt låg detta år.
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Uppmätta nederbördsmängder var mycket lika för Alingsås och Storskogen under 2015 - 2017,
medan uppmätt nederbörd därefter var högre vid Storskogen. Det finns ingen uppenbar förklaring
till dessa skillnader. Utrustningen för nederbördsprovtagning vid Storskogen uppvisade inga
brister.
A

B

Figur 15. Årsvisa värden (hydrologiskt år) för uppmätt nederbörd för SMHI:s mätningar i Alingsås samt
för depositionsmätningar på öppet fält i Storskogen inom Krondroppsnätet. Även krondroppsmängder
redovisas för att ge ett mått på interceptionen. A, absoluta värden; B, % av periodmedelvärde (2015-2020)
för respektive mätplats. För mätvärden för krondropp används den gamla krondroppsytan fram till och
med maj 2018, därefter den nya krondroppsytan.

Nederbördsmängderna spelar stor roll för avrinningen och därmed också för beräknade
uttransporter. Höga uttransporter av bland annat kväve beräknades för andra året efter
avverkning, det hydrologiska året 2020, se nedan. Det är därför intressant att närmare analysera
vilka månader under detta år som den uppmätta nederbörden vid Storskogen var förhöjd, jämfört
med medelvärdet för tre år före avverkningen, Figur 16. Det var främst för månaderna oktober
2019, februari 2020 och juli 2020 som månadsnederbörden var högre än medelvärdena för de tre
åren före avverkning.

Figur 16. Månadsvis nederbörd vid Storskogen som medelvärde för alla månader för tre hydrologiska år
före avverkning, 2015-2017 respektive för det hydrologiska året 2020 efter avverkning.

•

Nederbördsmängder vid Storskogen var under andra året efter avverkningen, det
hydrologiska året 2020, cirka 25 procent högre än periodmedelvärdet för 2015-2020
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Hydrologi
Vattenföring
Årliga och månadsvisa värden för uppmätt vattenföring redovisas för Storskogen, nedre dammen.
Jämförelser görs med vattenföringen i Hälleredsån samt uppmätt nederbörd i Storskogen (Figur 17
och 18). Vattenföringen var generellt låg vid Storskogen genom nedre mätdammen under
sommaren, april till och med augusti, både före och efter avverkning (Figur 17).

A

B

Figur 17. Vattenföring i avrinningsområdena Storskogen och Hälleredsån samt nederbörd uppmätt i
Alingsås, som medel under respektive mätperioder, uttryckt som mm/dygn. A, före avverkning; B, efter
avverkning som skedde juni 2018, markerat med svart, vertikal, streckad linje.

Vattenföringen ut från Storskogen var före avverkning tydligt lägre jämfört med motsvarande
värden för Hälleredsån (Figur 18A), vilket förklaras av att hela avrinningsområdet Storskogen var
täckt av ett tätt trädbestånd. Efter avverkningen minskade skillnaderna i specifik avrinning mellan
Storskogen och Hälleredsån, och 2020 var skillnaden liten. Före avverkningen var den specifika
avrinningen vid Storskogen runt hälften av den uppmätta nederbörden (Figur 18A,C), 2020 hade
andelen ökat till 64 procent
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Det är känt att en slutavverkning ofta medför en ökad avrinning från det avverkade området som
en följd av att transpirationen från vegetationen minskar kraftigt. Avrinningen påverkas även av
nederbördsmängderna, både samma år men även ifrån föregående år. Som beskrivits ovan, var
den årliga nederbördsmängden vid Storskogen under det andra året efter avverkning cirka 25
procent högre än medelvärdet för hela sexårsperioden, medan nederbördsmängderna under 2017,
2018 och 2019 var under medelvärdet för perioden. Detta försvårade tolkningen av i vilken
utsträckning avrinningen ökade från Storskogen efter avverkningen.
Vattenföringen ut från Storskogen var andra året efter avverkning cirka 55 procent högre jämfört
med ett medelvärde för sexårsperioden (Figur 18A,B). Vattenföringen vid Hälleredsån var detta år
cirka 26 procent högre jämfört med medelvärdet för perioden, vilket är i samma storleksordning
som den ökade nederbörden detta år. Sammantaget pekar dessa resultat på att avrinningen från
Storskogen andra året efter avverkningen var högre än vad som kan förklaras av den högre
nederbörden detta år. Detta stöds av att avrinningen i Storskogen år 2020 utgjorde en större
procentuell del av nederbörden vid Storskogen samma år (Figur 18C). Utifrån analysen ovan, kan
avrinningen antas ha ökat som ett resultat av avverkningen med i storleksordning 30 procent år
två efter avverkningen. Att avrinningen inte ökade första året efter avverkning kan ha berott på en
ackumulerad vattenbrist i marken sedan torkan sommaren 2018.
A

B

C

Figur 18. Vattenföring i avrinningsområdena
Storskogen och Hälleredsån samt nederbörd
uppmätt i Storskogen, summerat för hydrologiska
år. A, absoluta värden; B, procentuella värden
jämfört med ett medelvärde för sexårsperioden; C,
Avrinningen i Storskogen i procent av
nederbörden i Storskogen samma år.
Avverkningen i Storskogen gjordes i juni 2018.

En högre avrinning andra året efter avverkning kan till viss del ha medverkat till de höga
uttransporterna av bland annat kväve detta år. Arealförlusten av natrium, som kan anses som ett
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biologiskt inaktivt ämne, var cirka 33 % högre andra året efter avverkning, jämfört med ett
medelvärde för hela mätperioden.
•

Avrinningen ökade som ett resultat av avverkningen med cirka 30 procent andra året
efter avverkningen, beräknat med hänsyn tagen till den högre nederbördsmängden
detta år.

•

Att avrinningen inte ökade första året efter avverkning kan ha berott på en ackumulerad
vattenbrist i marken sedan torkan sommaren 2018.

Grundvattennivåer
Uppmätta grundvattennivåer vid provtagningstillfällena visas i Figur 19 för grundvatten i
mineraljorden, placerade längst ner i en brant sluttning nedanför den avverkade krondroppsytan.
Motsvarande värden visas även för två grundvattenrör placerade i den centralt belägna
våtmarken, på olika avstånd mellan fastmarken och ett grävt dike. Före avverkningen varierade
grundvattennivåerna i mineraljorden i Storskogen, med avsevärt lägre nivåer på sommaren. Efter
avverkningen upphörde denna variation till stor del. Före avverkningen var grundvattennivåerna
relativt lika vid de två rören placerade i våtmarken på olika avstånd mellan fastmark och dike.
Efter avverkningen och skyddsdikningen i januari 2019 sänktes grundvattennivån avsevärt i det
rör som var närmast diket (”våtmark nedre”), vilket visade att skyddsdikningen hade effekt.

Figur 19. Grundvattennivåer i relation till markplan vid provtagningsplatser för mineraljorden och i
våtmarken i avrinningsområdet Storskogen. Värden för mineraljorden är medelvärde för två
intilliggande grundvattenrör, medan för våtmarken visas separata värden för två grundvattenrör
placerade på olika delar av våtmarken. Avverkning skedde i juni 2018, vilket markeras med en vertikal
streckad linje. Diken genom våtmarken rensades i januari 2019.

•

En tydlig variation i grundvattennivåerna i mineraljorden, med avsevärt lägre nivåer på
sommaren, upphörde efter avverkning.

•

Skyddsdikningen i januari 2019 resulterade i en tydligt sänkt grundvattennivå i
våtmarkens lägre del, vilket visade att skyddsdikningen hade effekt.
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Halter och uttransporter
Halter av olika ämnen i vattenprover från olika delar av Storskogens avrinningsområde samt
uttransporter från avrinningsområdet redovisas i det följande årsvis (hydrologiskt år) samt
periodvis, vilket i de flesta fall utgörs av månadsvisa perioder, samt för tvåveckorsperioder under
2019. Uttransporter från avrinningsområden som relateras till areal kallas också arealförluster.
Uttransporter beräknas för avrinningen genom den nedre mätdammen och baseras på uppmätta
halter och vattenföring. Eftersom nederbördsmängder, och därigenom vattenföringen, har varierat
mellan åren redovisas periodvisa halter även avsatt mot vattenföringen vid provtagningstillfället.
För tydlighets skull redovisas resultaten uppdelat i olika ämnesgrupper; 1, olika kväveformer; 2,
försurningsrelaterade parametrar; 3, svavel och havssalt; 4, baskatjoner samt 5, lösta organiska
ämnen/ järn/ fosfor. Vidare redovisas halter av ämnen i olika delar av avrinningsområdet i två
olika figurer. I den första visas halter i markvatten, grundvatten i mineraljorden samt bäckvatten
vid nedre dammen. I den andra halter i bäckvattnet vid den övre mätdammen samt halter i de två
olika grundvattenrören i våtmarken. Vad gäller periodvisa resultat redovisas de för tydlighets
skull endast för perioden 2016 - 2020, det vill säga två år före samt två år efter avverkning.
Resultaten för 2014 och 2015 var i de flesta fall mycket lika resultaten för 2016 och 2017.
Indelningen i mätperioder samt användandet av statistiska analyser har beskrivits ovan.

Kväve
Halter
I Figur 20 visas periodvisa halter för nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N) samt
organiskt kväve (org-N), uppmätta i olika delar av avrinningsområdet. Organiskt kväve
beräknades som skillnaden mellan halter av Kjeldahl-kväve och ammoniumkväve.
Före avverkningen översteg halterna av NO3-N inte 0.1 mg/l i någon del av avrinningsområdet,
med något högre halter på vintern. Halterna av NO3-N ökade kraftigt efter avverkning och visade
dessutom en tydlig fasförskjutning i tiden mellan markvatten och bäckvatten, med höga halter i
markvattnet på sommaren och höga halter i bäckvattnet vid nedre dammen på vintern (Figur 20A).
Även halterna av NO3-N i grundvattnet i mineraljorden ökade kraftigt efter avverkningen, med ett
liknande tidsförlopp som för markvattnet. I den högre belägna mätpunkten i våtmarken var
halterna av NO3-N högst på vintern (Figur 20B). I den lägre mätpunkten i våtmarken var halterna
av NO3-N i stort sett aldrig förhöjda.
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Figur 20. Halter av olika former av kväve i olika delar av avrinningsområdet Storskogen. Provtagningen
skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Provtagning i
våtmarken startade juli 2016. Avverkning skedde i juni 2018, vilket indikeras med en vertikal streckad
linje.

För att förtydliga sekvensen varmed halterna av NO3-N ökade i samband med avverkningen visas
i Figur 21 halter av NO3-N i markvatten, grundvatten mineraljorden och bäckvatten nedre
dammen för perioderna just före och efter avverkningen. Halterna av NO3-N i markvattnet ökade
tydligt vid provtagningen i månadsskiftet juni-juli 2018, ca två veckor efter att avverkningen
startade. Avverkningen var då ännu inte slutförd. Cirka två månader senare, i månadsskiftet
augusti-september var halterna av NO3-N tydligt förhöjda även i grundvattnet i mineraljorden. I
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månadsskiftet november-december var halterna även tydligt förhöjda i bäckvattnet vid nedre
provtagningsdammen.

Figur 21. Halter av NO3-N i markvatten,
grundvatten mineraljorden och bäckvatten
nedre dammen för perioderna just före och efter
avverkningen. Tidpunkten för avverkningen
indikeras med en vertikal streckad linje

Halterna NH4-N ökade tydligt i markvattnet efter avverkning i månadsskiftet oktober-november
2018 (Figur 20C). Halterna av NH4-N i markvattnet ökade sedan ytterligare under 2019 och 2020,
men inte på samma sätt i grundvattnet i mineraljorden eller i bäckvattnet vid nedre dammen. I
våtmarken var halterna av NH4-N höga redan före avverkningen, i synnerhet i den lägre belägna
mätpunkten närmast diket (Figur 20 D). Före avverkningen fanns en tydlig årstidsvariation med
högre halter på sommaren och lägre på vintern, men den försvann efter avverkningen. Höga halter
av NH4-N och låga halter av NO3-N kan vara ett tecken på avsaknad av nitrifiering, i sin tur
beroende på låga syrehalter, se kapitlet om mätningar av syrehalter senare i denna rapport.
Halterna av organiskt kväve ökade efter avverkningen i alla mätpunkter förutom i grundvattnet
mineraljorden (Figur 20 E,F).
För att förtydliga resultaten vad gäller halter av olika kväveformer före och efter avverkning är det
intressant att analysera hur halterna varierar med vattenföringen vid provtagningstillfället (Figur
22). Det skall dock noteras att vattenföringen var som högst på vintern, så att resultaten i Figur 22
även delvis visar en jämförelse mellan sommar och vinter.
Före avverkningen var halterna av NO3-N som beskrivits ovan mycket låga och varierade inte i
någon större utsträckning med vattenföringen. Även om variationen var stor är det tydligt att
halterna av NO3-N efter avverkning ökade kraftigt med ökad vattenföring. När vattenföringen
understeg cirka 0,5 mm/dag var halterna av NO3-N genomgående mycket låga, både före och efter
avverkning. En förklaring kan vara att en låg vattenföring representerar ett basflöde som har sitt
ursprung från djupare liggande grundvatten (Grip och Rodhe, 1985). Halterna av NH4-N visade en
liknande variation med vattenföringen vid provtagningen, men halterna efter avverkning var
avsevärt lägre jämfört med NO3-N. Halterna av org-N var genomgående högst vid låg
vattenföring, både före och efter avverkning. Vid hög vattenföring var halterna av org-N högre
efter avverkningen, jämfört med före.
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Figur 22. Variationen i periodvisa halter av olika
kväveformer i bäckvattnet i nedre dammen, före
och efter avverkning, avsatt mot vattenföringen
vid provtagningstillfället. Här inkluderas alla
mätperioder, från april 2014 till och med
september 2020. A, NO3-N; B, NH4-N; C, org-N.
Lägg märke till olika skalor på y-axeln. För
trendlinjer användes den bäst anpassade
funktionen i Excel, i de flesta fall ett polynom. Ett
t-test visade att skillnader i halter före och efter
avverkningen var statistiskt säkerställda för alla
kväveformerna med p<0,01.

Halter av olika ämnen i det större vattendraget Sågebäcken kan fungera som referensmätningar till
mätningarna i avrinningen från Storskogen. I Figur 23 visas periodvisa halter av NO3-N, NH4-N
och org-N för avrinningen genom nedre provtagningsdammen i Storskogen tillsammans med
halter för motsvarande perioder i Sågebäcken. Provtagningarna gjordes inte samtidigt, men
skillnaderna i provtagningsdag översteg inte en vecka.
Före avverkningen var halterna av NO3-N närmast identiska i Storskogen och Sågebäcken och
varierade mellan mycket låga halter upp till halter kring 0.1 mg/l, med högsta halter på vintern.
Åren efter avverkningen fortsatta halterna att vara låga i Sågebäcken med samma variation som
tidigare, medan halterna av NO3-N i Storskogen ökade kraftigt vintertid. Under vissa delar av
sommaren var dock halterna av NO3-N lika låga vid Storskogen och Sågebäcken.
Före avverkningen var halterna av NH4-N något högre vid Storskogen än i Sågebäcken, i synnerhet
sommartid. Det var dock generellt låga halter både vid Storskogen och Sågebäcken. Efter
avverkningen ökade halterna av NH4-N något vid Sågebäcken vintertid, medan de stora delar av
sommaren var låga både vid Storskogen och Sågebäcken. Före avverkningen var halterna av org-N
i samma storleksordning vid Storskogen och Sågebäcken. Direkt vid avverkningen steg halterna av
org-N kraftigt vid Storskogen. Dessa mättillfällen sammanföll dock med låg vattenföring i
Storskogen i samband med torkan sommaren 2018. Dock hade även Sågebäcken mycket låg
vattenföring vid dessa tillfällen.
Sammanfattningsvis bekräftar jämförelsen mellan Storskogen och Sågebäcken den kraftiga
höjningen av halterna av NO3-N vid Storskogen efter avverkningen, medan påverkan på halterna
av NH4-N och org-N inte var lika framträdande.
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Figur 23. Periodvis uppmätta halter av NO3-N (A),
NH4-N (B) och organiskt N (org-N, C) vid
avrinningen genom den nedre provtagningsdammen vid Storskogen och vid Sågebäcken. En
vertikal streckad linje indikerar tidpunkten för
avverkningen i Storskogen.

Uttransporter
I Figur 24 visas periodvisa beräknade uttransporter av NO3-N, NH4-N samt org-N ut från
avrinningsområdet Storskogen uppmätt vid den nedre provtagningsdammen. Före avverkningen
var de periodvisa uttransporterna av NO3-N och NH4-N låga, medan de var högre för org-N. Efter
avverkningen ökade uttransporterna av NO3-N och NH4-N på ett tydligt sätt först under våren
2019, sannolikt beroende på en låg nederbörd och vattenföring under sommaren 2018. Vad gäller
periodvisa uttransporter av org-N var förändringen efter avverkning inte lika framträdande.
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Figur 24. Uttransporter (fluxer) av olika former av kväve ut från avrinningsområdet Storskogen mätt vid
den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes
två provtagningar per månad. Avverkning som skedde i juni 2018 indikeras med en vertikal streckad
linje.

I Figur 25 visas årsvisa beräknade uttransporter av NO3-N, NH4-N samt org-N ut från
avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen.

Figur 25. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av olika former av kväve ut från avrinningsområdet
Storskogen uppmätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom
under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning skedde i juni 2018.

På basis av hydrologiskt år ökade uttransporterna av totalkväve från avrinningsområdet
Storskogen från cirka 2 kg N/ha/år före avverkning till cirka 4 kg N/ha/år första året efter
avverkning och till nästan 12 kg N/ha/år andra året efter avverkning. Som beskrivits ovan
avverkades cirka 74 procent av avrinningsområdet. Under antagandet att arealen med kvarstående
skog bidrog med samma kväveläckage som åren före avverkningen kan man beräkna att läckaget
av totalkväve från den avverkade arealen var 4,8 kg N/ha/yr under första året, och 15,1 kg N/ha/yr
under andra året efter avverkning. Den 25 procent högre nederbörden andra året efter avverkning
kan till en viss del ha bidragit till det höga värdet detta år.
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•

Före avverkningen översteg halterna av NO3-N inte 0,1 mg/l i någon del av
avrinningsområdet Storskogen.

•

Efter avverkningen var halterna av NO3-N tydligt förhöjda i markvattnet två veckor
efter avverkningen påbörjades, i grundvattnet i mineraljorden drygt två månader efter
avverkningens start och i bäckvattnet i avrinningen cirka fem månader efter starten.

•

I våtmarken ökade halterna av NO3-N tydligt i månadsskiftet september-oktober vid det
högre belägna grundvattenröret närmare fastmarken, medan det vid det lägre belägna
röret närmast diket aldrig uppmättes några förhöjda halter av NO3-N

•

Halterna av NH4-N ökade tydligt i markvattnet drygt fyra månader efter avverkningen
påbörjats och ökade sedan kraftigt under 2019 och 2020, medan halterna inte påverkades
i samma utsträckning i grundvattnet i mineraljorden eller i bäckvattnet.

•

I våtmarken var halterna av NH4-N höga redan före avverkningen, med en
årstidsvariation som delvis försvann efter avverkningen.

•

Halterna av organiskt kväve ökade efter avverkningen i alla mätpunkter förutom i
grundvattnet i mineraljorden.

•

På basis av hydrologiskt år ökade uttransporterna av totalkväve ut från
avrinningsområdet från ca 2 kg N/ha/år före avverkning till cirka 4 kg N/ha/år första året
efter avverkning och till nästan 12 kg N/ha/år andra året efter avverkning.

•

Första året efter avverkning ökade uttransporterna av NO3-N ca 9 gånger och andra året
med 47 gånger, jämfört med nivån på uttransporterna före avverkning. Motsvarande
värden för NH4-N var 3 respektive 4 gånger. Uttransporter av org-N ökade svagt första
året men med en faktor tre andra året efter avverkning.

•

Under antagandet att arealen med kvarstående skog bidrog med samma kväveläckage
som åren före avverkningen, beräknades läckaget av totalt kväve från den avverkade
arealen till 4,8 kg N/ha/yr under första året, och 15,1 kg N/ha/yr under andra året efter
avverkning.

•

Den 25 % högre nederbörden andra året efter avverkning kan till en viss del medverkat
till den höga arealförlusten av kväve detta år.

Försurningsparametrar
Halter
I Figur 26 visas periodvisa värden för pH, syraneutraliserande förmåga (”acid neutralizing
capacity”, ANC), samt halter av oorganiskt aluminium (oorg-Al), uppmätta i olika delar av
avrinningsområdet. ANC beräknas utifrån halter av NO3-N, SO4-S, Cl, Ca, Mg, K, och Na.
Före avverkning var pH i bäckvattnet vid nedre provtagningsdammen lågt, runt 4,5. Efter
avverkning steg pH i bäckvattnet och började dessutom uppvisa en stark årstidsvariation, med
höga värden på sommaren, men fortsatt relativt låga värden på vintern. pH i markvattnet och i
grundvattnet i mineraljorden uppvisade en stor variation men centrerade före avverkningen runt
ca pH 5,0. pH i markvattnet och i grundvattnet mineraljorden förändrades inte på något tydligt
sätt efter avverkning. pH ökade inte heller på något tydligt sätt efter avverkning i bäckvattnet vid
den övre mätdammen. pH varierade kraftigt i våtmarken, med höga värden sommartid i synnerhet
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vid den lägre mätpunkten närmast diket. pH-värdet sjönk inte som tidigare vintrar den första
vintern efter avverkningen och det var även mindre tydligt andra vintern efter avverkning.
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F

Figur 26. Värden för olika försurningsparametrar i olika delar av avrinningsområdet Storskogen.
Provtagningen skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad.
Provtagning i våtmarken startade juli 2016. Avverkning som skedde i juni 2018 indikeras med en
vertikal streckad linje.

ANC i markvattnet, grundvattnet i mineraljorden samt i bäckvatten vid nedre dammen varierade
före avverkningen kring noll, men markvattnet tenderade till att ha något högre värden vintertid,
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medan bäckvattnet hade högre värden sommartid. Efter avverkning ökade ANC i bäckvattnet
nedre dammen både sommar och vintertid, medan ANC i markvattnet minskade efter
avverkningen, i synnerhet sommartid, som en följd av de höga halterna av NO3-N. ANC i
markvattnet och i bäckvattnet vid den nedre dammen utvecklades således efter avverkning åt olika
håll. ANC i båda mätpunkterna i våtmarken samt i bäckvattnet övre dammen ökade kraftigt efter
avverkning framför allt sommartid.
Halterna av oorg-Al var före avverkning högre i mark- och grundvatten i mineraljorden än i
bäckvatten nedre dammen. För grundvattnet i mineraljorden fanns en tydlig årstidsvariation med
högre halter på vintern. Efter avverkning ökade halterna av oorg-Al kraftigt i markvattnet och
tillfälligt i grundvattnet i mineraljorden, medan det minskade ytterligare i bäckvattnet vid nedre
dammen. Oorg-Al ökade efter avverkning i bäckvattnet övre dammen, medan det hela tiden var
lågt i de två mätpunkterna i våtmarken.
I Figur 27 visas hur de periodvisa halterna av H+, ANC och oorg-Al varierade med vattenföringen
vid provtagningstillfället, före och efter avverkning. Halterna av H+ ökade med ökad vattenföring,
både före och efter avverkning. Efter avverkning var halterna av H+ tydligt lägre vid en viss given
nivå på vattenföringen. ANC ökade efter avverkning medan halterna av oorg-Al inte förändrades.
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Figur 27. Periodvisa halter av H+ (A), ANC (B) och
oorg-Al (C) i bäckvattnet i nedre dammen, plottat
mot vattenföringen vid provtagningstillfället
genom den nedre dammen, uppdelat i perioder
före och efter avverkning. Här inkluderas alla
mätperioder, från april 2014 till och med
september 2020. För trendlinjer användes den bäst
anpassade funktionen i Excel, i de flesta fall ett
polynom. Ett t-test visade att skillnader i halter
före och efter avverkningen var statistiskt
säkerställda för H+ och ANC med p<0,01, men inte
för halter av oorg-Al.

Förändringar i pH och ANC vid Storskogen före och efter avverkning jämförs med referensmätningar i Sågebäcken i Figur 28. Oorg-Al mättes inte i Sågebäcken. Före avverkningen var pH
avsevärt lägre i avrinningen vid Storskogen än i Sågebäcken. Däremot var ANC relativt lika, med
högre värden på sommaren än på vintern. Efter avverkningen ökade pH vid Storskogen upp till
samma nivå som i Sågebäcken. ANC ökade vid Storskogen efter avverkningen. Vid Sågebäcken
skedde en kraftig sänkning av ANC under 2018, vilket sannolikt hade att göra med torkan
sommaren 2018. Detta berodde främst på kraftigt ökade halter av SO4-S i Sågebäcken (Figur 33).
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Under 2019 återgick ANC i Sågebäcken till samma nivåer som före 2018 medan värdena
fortfarande var förhöjda vid Storskogen.
A
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Figur 28. Periodvis uppmätta pH (A) och ANC (B) vid avrinningen genom den nedre
provtagningsdammen vid Storskogen och vid Sågebäcken. En vertikal streckad linje indikerar
tidpunkten för avverkningen i Storskogen.

Uttransporter
I Figur 29 visas periodvisa, beräknade uttransporter av H+, ANC samt oorg-Al ut från
avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Lägg märke till att den
högra y-axeln används för uttransporter av oorg-Al. Uttransporterna av H+ minskade efter
avverkning, i synnerhet sommartid. Före avverkning hade uttransporterna av ANC positiva
värden på sommaren och negativa värden på vintern. Efter avverkning ökade ANC till mer
positiva värden året runt.

Figur 29. Uttransporter av H+, ANC samt oorganiskt aluminium (oorg-Al) ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under
2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning som skedde i juni 2018 indikeras med en
vertikal streckad linje. Enhet för flux av H+ och ANC är mekv/ha/dag, samt för oorg-Al kg/ ha/dag.
Observera att för oorg-Al används den högra y-axeln.

I Figur 30 visas årsvisa, beräknade uttransporter av H+, ANC samt oorg-Al ut från
avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Som beskrivits ovan
minskade den årsvisa uttransporten av H+ ut från avrinningsområdet efter avverkningen. Första
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året minskade uttransporten av H+ med 50 procent, jämfört med medelvärdet för de tre åren före
avverkningen, medan motsvarande värde för andra året efter avverkning var endast 10 procent.
Uttransporten av ANC ökade kraftigt efter avverkning, med en faktor tre första året och en faktor
sju andra året efter avverkning. Eftersom 26 procent av arealen för avrinningsområdet inte
avverkades, var ökningen av exporten av ANC från den avverkade arealen ännu något större.
Årsvis uttransport av oorg-Al uppvisade ett varierande mönster, med en minskning första året och
en viss ökning andra året efter avverkning.

Figur 30. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av H+, ANC samt oorg-Al ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under
2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning skedde i juni 2018.

•

Avverkningen i Storskogen resulterade i en minskad försurning i avrinnande vatten, i
form av ett ökat pH och en ökad syraneutraliserande förmåga.

•

Första året efter avverkning minskade den årliga uttransporten av H+ med 50 procent,
jämfört med åren innan.

•

I kontrast ökade försurningen i markvattnet efter avverkning med minskande
syraneutraliserande förmåga och ökande halter av oorganiskt aluminium.

Svavel och havssalt
Halter
I Figur 31 visas periodvisa halter av SO4-S, Na och Cl, uppmätta i olika delar avrinningsområdet.
Halterna av Na och Cl minskar efter avverkning i markvatten, i grundvatten i mineraljorden och i
bäckvatten nedre dammen, medan svavel endast minskar tydligt i markvattnet. Svavel minskar
även i bäckvattnet övre dammen.
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Figur 31. Halter av SO4-S, Na och Cl i olika delar av avrinningsområdet Storskogen. Provtagningen
skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Provtagning i
våtmarken startade juli 2016. Avverkning som skedde i juni 2018 indikeras med en vertikal streckad
linje.

Periodvisa halter av Na och Cl uppvisade i ingen betydande variation med vattenföring vid
provtagningen (Figur 32). Halterna av SO4-S minskade dock vid låg vattenföring. Halterna av SO4S ökade efter avverkning medan halterna av Na och Cl inte förändrades efter avverkning.
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Figur 32. Periodvisa halter av SO4-S, Na och Cl, i
bäckvattnet i nedre dammen plottat mot vattenföringen vid provtagningstillfället genom den
nedre dammen, uppdelat i perioder före och efter
avverkning. Här inkluderas alla mätperioder, från
april 2014 till och med september 2020. För trendlinjer användes den bäst anpassade funktionen i
Excel, i de flesta fall ett polynom. En t-test visade
att halterna av SO4-S var statistiskt skilda åt före
och efter avverkning, med högre halter efter
avverkning, medan det för Na och Cl inte var
någon skillnad.

En jämförelse av halter mellan avrinningen i Storskogen och i Sågebäcken görs i Figur 33. Före
avverkningen var halterna av SO4-S ungefär dubbelt så höga i Sågebäcken som i avrinningen från
Storskogen. Efter avverkningen förändrades inte halterna av SO 4-S nämnvärt i Storskogen. I
Sågebäcken ökade dock halterna av SO4-S kraftigt vid tiden efter avverkning i Storskogen,
sannolikt beroende på torkan 2018, då Sågebäcken torkade ut under cirka två månader. Även
under sommaren 2019 torkade Sågebäcken ut, och även då gjorde halterna av SO4-S ytterligare ett
hopp uppåt. Före avverkningen var halterna av både Na och Cl högre i Storskogen än i
Sågebäcken. Efter avverkningen minskade halterna av Na och Cl i Storskogen ner till samma
nivåer som för Sågebäcken.
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Figur 33. Periodvis uppmätta halter av SO4-S (A),
Na (B) och Cl (C) vid avrinningen genom den
nedre provtagningsdammen vid Storskogen och
vid Sågebäcken. En vertikal streckad linje
indikerar tidpunkten för avverkningen i
Storskogen

Uttransporter
I Figur 34 visas periodvisa beräknade uttransporter av SO4-S, Na och Cl ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Det finns en antydan till att de periodvisa
uttransporterna av alla tre ämnena efter avverkning ökade något vintertid och minskade
sommartid. Detta tydliggörs i de årsvisa uttransporterna i Figur 35 nedan.

Figur 34. Uttransporter (fluxer) av SO4-S, Na och Cl ut från avrinningsområdet Storskogen mätt vid den
nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två
provtagningar per månad. Avverkning som skedde i juni 2018 indikeras med en vertikal streckad linje.
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I Figur 35 visas årsvisa beräknade uttransporter av SO4-S, Na och Cl ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen.

Figur 35. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av SO4-S, Na och Cl ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under
2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning skedde i juni 2018. Lägg märke till att
flux för SO4-S använder den högra y-axeln.

Den årsvisa uttransporten av SO4-S ökade något andra året efter avverkning, med det kan ha
påverkats av den något högre vattenföringen detta år. Årsvisa uttransporter av Na och Cl verkade
inte ha påverkats av avverkningen, och ökade inte lika mycket som SO4-S andra året efter
avverkning.
•

Halterna av svavel i avrinningen från Storskogen ökade något efter avverkningen,
medan halterna av natrium och klorid inte förändrades.

•

I markvatten och grundvatten i mineraljorden minskade halterna av alla tre ämnena
svavel, natrium och klorid efter avverkning.

•

Den årsvisa uttransporten av SO4-S ut från Storskogen ökade något andra året efter
avverkning.

Baskatjoner
Halter
I Figur 36 visas periodvisa halter av kalcium (Ca), magnesium (Mg), och kalium (K), uppmätta i
olika delar av avrinningsområdet. Halterna av K ökade kraftigt efter avverkning vid alla
mätpunkter inom avrinningsområdet, med en något mindre ökning i våtmarkens nedre del nära
diket. Halten av K ökade mycket kraftigt efter avverkning i bäckvattnet, både nedre och övre
delen. I mark- och grundvatten i mineraljorden ökade halterna av K inte lika snabbt. Även halten
av Ca ökade något efter avverkningen i bäckvattnet, både nedre och övre delen, samt i våtmarkens
lägre del, medan halterna i mark- och grundvatten i mineraljorden samt våtmarkens övre del inte
påverkades nämnvärt. Halterna av Mg minskade efter avverkning framförallt andra året i markoch grundvatten i mineraljorden men påverkades inte i bäckvatten nedre dammen.
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Figur 36. Halter av Ca, Mg, och K i olika delar av avrinningsområdet Storskogen. Provtagningen skedde
månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Provtagning i våtmarken
startade juli 2016. Avverkning skedde i juni 2018.

I Figur 37 visas periodvisa halter av Ca, Mg och K, avsatt mot storleken på vattenföringen vid
provtagningen, uppdelat i perioder före och efter avverkning. Halterna vid en viss given
vattenföring var tydligt högre efter avverkning. Vad gäller K var skillnaden mycket stor. Halterna
av Ca och i viss mån Mg minskade vid ökad vattenföring medan halterna av K efter avverkning
ökade med ökad vattenföring.
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Figur 37. Periodvisa halter av Ca (A), Mg (B) och K
(C) i bäckvattnet i nedre dammen, plottat mot
vattenföringen vid provtagningstillfället genom
den nedre dammen, uppdelat i perioder före och
efter avverkning. Här inkluderas alla mätperioder,
från april 2014 till och med september 2020. För
trendlinjer användes den bäst anpassade
funktionen i Excel, i de flesta fall ett polynom. Ett
t-test visade att halterna av alla tre ämnena var
statistiskt skilda åt, före och efter avverkningen.

C

En jämförelse mellan uppmätta halter i avrinningen vid Storskogen och i Sågebäcken görs i Figur
38. Före avverkningen var halterna av Ca avsevärt lägre vid Storskogen än i Sågebäcken, men efter
avverkningen ökade halterna vid Storskogen och närmade sig halterna i Sågebäcken. Halterna av
Mg var relativt lika mellan Storskogen och Sågebäcken och påverkades inte i någon större
utsträckning av avverkningen. Före avverkningen var halterna av K låga och relativt lika mellan
Storskogen och Sågebäcken. Som beskrivits ovan ökade halterna av K kraftigt i avrinningen efter
avverkningen i Storskogen. Två år efter avverkningen var de fortfarande avsevärt högre vid
Storskogen än i Sågebäcken.
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Figur 38. Periodvis uppmätta halter av Ca (A), Mg
(B) och K (C) vid avrinningen genom den nedre
provtagningsdammen vid Storskogen och vid
Sågebäcken. En vertikal streckad linje indikerar
tidpunkten för avverkningen i Storskogen.

Uttransporter
I Figur 39 visas periodvisa beräknade uttransporter av Ca, Mg, K och summerade baskatjoner (BC,
inklusive Na) ut från avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen.

Figur 39. Uttransporter (fluxer) av Ca, Mg, K och summerade baskatjoner (BC, inkl. Na) ut från
avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde
månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning som skedde i
juni 2018 indikeras med en vertikal streckad linje. Observera att uttransporten av BC använder den
högra y-axeln.

Före avverkningen var de periodvisa uttransporterna relativt låga, med något högre värden
vintertid, förutom K som var låg året runt. Som en följd av de ökade halterna ökade

49

Rapport C 569 - Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en
slutavverkning

uttransporterna av K kraftigt efter avverkningen, framför allt vintertid. Även uttransporterna av
Ca och Mg ökade vintertid. Uttransporterna av de summerade baskatjonerna (BC, inklusive Na),
uttryckt som ekvivalenter, ökade inte proportionellt lika mycket efter avverkning, eftersom K
endast har en plusladdning, medan Ca och Mg bidrar med två plusladdningar.
I Figur 40 visas periodvisa beräknade uttransporter av Ca, Mg, K och BC (inklusive Na) ut från
avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Årsvisa uttransporter av
K ökade kraftigt efter avverkningen. Även uttransporter av Ca och Mg ökade något efter
avverkning, framförallt andra året efter avverkning. Uttransporterna av BC ökade andra året efter
avverkning med en faktor 1,8, jämfört med medelvärdet för tre år före avverkning. Eftersom 26
procent av arealen i Storskogen inte avverkades, var ökningen av läckaget från den avverkade
arealen ännu något större.

Figur 40. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av Ca, Mg, K och summerade baskatjoner (BC, inkl. Na)
ut från avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde
månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning skedde i juni
2018. Observera att uttransporter av BC använder högra y-axeln.

•

Halterna av baskatjonerna Ca, Mg och K ökade i avrinningen efter avverkningen.

•

Störst var ökningen av halterna av K.

•

Uttransporterna av baskatjoner, inräknat Na och beräknat som ekvivalenter, ökade med
en faktor 1,8 andra året efter avverkning, jämfört med åren före avverkningen.

•

Uttransporterna av K var 15 gånger högre andra året efter avverkning än åren för
avverkningen.

Lösta organiska ämnen, järn och fosfor
Halter
I Figur 41 visas periodvisa halter av löst organiskt kol (DOC/TOC), järn (Fe) och totalhalt av fosfor
(P-total), uppmätta i olika delar av avrinningsområdet. För markvatten filtreras proverna med
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filter med porstorleken 0.8 µm, övriga prover med 0.45 µm, därav skillnader i benämningarna
DOC/TOC.
A

B
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D
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F

Figur 41. Halter av DOC/TOC, Fe, P-total i olika delar av avrinningsområdet Storskogen. Provtagningen
skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Provtagning i
våtmarken startade i juli 2016. Avverkning skedde i juni 2018, vilket indikeras med en vertikal streckad
linje. OBS! i figur A, DOC grundvatten i mineraljorden använder den högra y-axeln. För markvatten
filtreras proverna med filter med porstorleken 0,8 µm, övriga prover med filter med porstorleken 0,45
µm.

Som väntat var halterna av DOC särskilt låga i grundvattnet i mineraljorden (OBS, högra y-axeln
används för DOC i grundvattnet) och de förändrades inte efter avverkning. Halterna av DOC/TOC
i mark-, och bäckvatten nedre dammen ökade något efter avverkning, i synnerhet i markvattnet
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andra året efter avverkning. I bäckvattnet vid övre dammen samt i de båda mätpunkterna i
våtmarken ökade halterna av DOC tydligt. När det gäller P-total skedde en viss ökning i halterna i
bäckvattnet vid nedre dammen efter avverkning. När det gäller mark- och grundvatten låg
halterna hela tiden nära detektionsgräns. Vad gäller halterna av P-total i bäckvattnet övre dammen
samt i de två mätpunkterna i våtmarken varierar halterna av P-total kraftigt och det går inte att
urskilja någon förändring efter avverkning. Vad gäller järn ökade halterna efter avverkning i
markvattnet samt i bäckvattnet vid övre dammen och i våtmarkens lägre del.
I Figur 42 visas periodvisa halter av DOC och P-total, avsatt mot vattenföring genom den nedre
dammen vid provtagningen, uppdelat i perioder före och efter avverkning. Före avverkning
minskar halterna av DOC tydligt med ökad vattenföring, men denna variation minskar efter
avverkning. Halterna av P-total minskar med ökad vattenföring både före och efter avverkning.
Vid vattenföringar kring 1-3 mm/dag var halterna av P-total tydligt högre efter avverkning, jämfört
med före. Detektionsgränserna för analysen av P-total ändrades något under mätperioden. Ett test
där detektionsgränsen sattes till det högre värdet för hela mätperioden visade dock att detta inte
påverkat resultaten.
A

B

Figur 42. Periodvisa halter av DOC, P-total, och Fe
(C) i bäckvattnet i nedre dammen, avsatt mot
vattenföringen vid provtagningstillfället genom
den nedre dammen, uppdelat i perioder före och
efter avverkning. Här inkluderas alla mätperioder,
från april 2014 till och med september 2020. För
trendlinjer användes den bäst anpassade
funktionen i Excel, i de flesta fall ett polynom. Ett
t-test visade att skillnader i halterna av P-total före
och efter avverkningen var statistiskt säkerställda
med p<0,05, medan det var nära signifikans för
DOC, p=0.055. Halterna av Fe var inte skilda åt.

C

I Figur 43 jämförs periodvis uppmätta halter i avrinningen från Storskogen med motsvarande
uppmätta halter i Sågebäcken. Halterna vid Storskogen av alla tre ämnesgrupperna varierade före
avverkning under året med högre halter på sommaren, medan denna variation var mindre
utpräglad i Sågebäcken. I samband med avverkningen ökade halterna av DOC och Fe vid
Storskogen kraftigt, men det kan även ha berott på den torra sommaren 2018. Sågebäcken torkade
ut under denna period.
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Figur 43. Periodvis uppmätta halter av DOC (A), Ptotal (B) och Fe (C) vid avrinningen genom den
nedre provtagningsdammen vid Storskogen och
vid Sågebäcken. En vertikal streckad linje
indikerar tidpunkten för avverkningen i
Storskogen.

Uttransporter
I Figur 44 visas periodvisa uttransporter av DOC, Fe, och P-total ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Periodvisa uttransporter av DOC och Ptotal uppvisar höga värden under senhösten och vintern 2019, beroende på hög vattenföring,
medan detta inte är lika utpräglat vad beträffar Fe.

Figur 44. Uttransporter av DOC, Fe, P-total ut från avrinningsområdet Storskogen mätt vid den nedre
provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under 2019, då det gjordes två
provtagningar per månad. Avverkning i juni 2018 indikeras med en vertikal streckad linje.
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I Figur 45 visas periodvisa beräknade uttransporter av DOC, Fe, P-total ut från avrinningsområdet
Storskogen. Årsvisa uttransporter av DOC och P-total ökade andra året efter avverkning, medan
uttransporter av Fe inte förändras.

Figur 45. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av DOC, Fe, och P-total ut från avrinningsområdet
Storskogen mätt vid den nedre provtagningsdammen. Provtagningen skedde månadsvis, förutom under
2019, då det gjordes två provtagningar per månad. Avverkning skedde i juni 2018. Lägg märke till att
flux för Fe är multiplicerad med en faktor 10. Observera att för uttransporter för P-total används högre yaxeln.

•

Det fanns en svag, ej signifikant, indikation på att halterna av DOC vid hög
vattenföring ökade efter avverkning, men inte för järn.

•

Den årliga uttransporten av DOC fördubblades andra året efter avverkning, till viss del
beroende på en ökad avrinning.

•

Motsvarande ökad uttransport fanns inte för järn.

•

Även uttransporterna av fosfor ökade efter avverkningen.

Kvicksilver
Det finns inte någon längre tidsserie av mätningar av kvicksilver vid Storskogen före
avverkningen. För att bedöma effekten av avverkningen används därför jämförelser mellan
Storskogen vid nedre dammen och vid Sågebäcken, både vad gäller halter och uttransporter.
Vattenproverna filtrerades ej före analys av kvicksilver.
Tvåveckorsmätningar av kvicksilver (totalkvicksilver, Hg-tot och metylkvicksilver, Me-Hg)
genomfördes från och med avverkningen i den nedre dammen i Storskogen och i Sågebäcken. Den
första provtagningen gjordes på morgonen den 12 juni 2018, den dag avverkningen startade. Det är
något oklart hur mycket avverkningen hade startat innan denna provtagning skedde. Vid
provtagningstillfället hade avverkningen precis startat i den sydvästra delen av
avverkningsområdet vilket var cirka 300 meter från provtagningsstället i nedre dammen. Det var
dock en väldigt låg vattenföring genom den nedre provtagningsdammen vid Storskogen denna
dag.
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Utöver dessa provtagningar genomfördes även provtagningar av kvicksilverhalter i januari 2018
vid fem mätpunkter, nedre och övre dammen, grundvatten i mineraljord och i våtmark vid
Storskogen samt i Sågebäcken. Halterna på vintern var genomgående låga. Dessa fem mätpunkter
provtogs ytterligare en gång den 12 juli 2019. Resultaten från dessa mätningar diskuteras inte
vidare i denna rapport då de togs under olika årstider med olika betingelser. Resultaten finns dock
i databasen.
I Figur 46 visas periodvisa halter och uttransporter av Hg-tot och Me-Hg för Storskogen och
Sågebäcken från och med januari 2018 till och med september 2020. Halterna både Hg-tot och MeHg var sommartid avsevärt högre vid Storskogen nedre dammen än i Sågebäcken (Figur 46 A,B).
Halterna var relativt konstanta vid Sågebäcken. Även vintern 2018/2019 var halterna något högre i
Storskogen. Under hydrologiska året 2020 var halterna av både Hg-tot och Me-Hg vid Storskogen
lägre, jämfört med första året efter avverkning. Halterna av Me-Hg vid Storskogen är bland de
högsta som någonsin uppmätts i små svenska, skogliga vattendrag.
A
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Figur 46. Halter av totalkvicksilver (Hg-tot, A) och metylkvicksilver (Me-Hg, B) i avrinningen genom
nedre provtagningsdammen i avrinningsområdet Storskogen, samt i Sågebäcken. Vertikal streckad linje
visar tidpunkten för avverkningen.

Vid provtagning av kvicksilver i Sågebäcken skedde ingen samtida mätning av vattenföringen. I
Figur 47 visas därför periodvisa halter av Hg-tot och Me-Hg i Storskogen respektive Sågebäcken,
plottat mot periodvis vattenföring, under perioder efter avverkning juni 2018 – juni 2020. Halterna
av såväl Hg-tot som Me-Hg vid Sågebäcken uppvisar relativt konstanta värden, i stort sett
oberoende av vattenföring förutom att Me-Hg ökar något vid låg vattenföring. Vid Storskogen
däremot, finns ett starkt beroende av vattenföringen, med högsta halter vid låg vattenföring. Låg
vattenföring inträffar främst sommartid. Att bildningen av Me-Hg huvudsakligen sker sommartid
är känt sedan tidigare (Karlsson m.fl., 2007).
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Figur 47. Periodvisa halter av totalkvicksilver (Hg-tot, A) och metylkvicksilver (Me-Hg, B) i Storskogen
respektive Sågebäcken, plottat mot periodvis vattenföring, under perioden efter avverkning juni 2018 –
juni 2020.

I Figur 48 visas periodvisa uttransporter av Hg-tot (Figur 48A) och Me-Hg, (Figur 48B). Jämförelser
av uttransporter är beroende av antagandet att den specifika vattenföringen vid Sågebäcken är
densamma som vid Hälleredsån, vilket medför en osäkerhet. Uttransporterna av Hg-tot varierar
kraftigt och med de osäkerheter som finns vad gäller vattenföringen i Sågebäcken är det svårt att
uttala sig om skillnader mellan Storskogen och Sågebäcken. När det gäller uttransporter av Me-Hg
är skillnaderna större och uttransporterna av Me-Hg sommartid är avsevärt högre vid Storskogen
än i Sågebäcken.
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Figur 48. Periodvisa uttransporter av totalkvicksilver (Hg-tot, A) och metylkvicksilver (Me-Hg, B) i
avrinningen genomnedre provtagningsdammen i avrinningsområdet Storskogen, samt i Sågebäcken.
Vertikal streckad linje visar tidpunkten för avverkningen i Storskogen.

Halterna av kvicksilver har antagits vara starkt knutna till de lösta organiska ämnena i avrinningen
(Åkerblom, 2006). Därför visas i Figur 49 periodvisa uttransporter av DOC tillsammans med Hgtot respektive Me-Hg för Storskogen efter avverkning i samma diagram. Det finns en stark
samvariation mellan periodvisa uttransporter (och därmed halter) av DOC och Hg-tot. Vad gäller
Me-Hg finns inledningsvis under sommaren och hösten 2018 en samvariation, men inte därefter.
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Figur 49. Periodvisa uttransporter av totalkvicksilver (Hg-tot, A) respektive metylkvicksilver (Me-Hg, B)
avsatt i samma diagram som DOC, i nedre provtagningsdammen i avrinningsområdet Storskogen efter
avverkningen, som indikeras med vertikal streckad linje.

I Figur 50 visas årsvisa uttransporter av Hg-tot och Me-Hg för de hydrologiska åren 2019 och 2020.
Motsvarande värden gick inte att beräkna för 2018, eftersom mätningarna inte innefattade hela
detta hydrologiska år. På årsbasis är det en högre uttransport i Storskogen, jämfört med
Sågebäcken, av både Hg-tot och Me-Hg för båda åren, men skillnaderna är större för Me-Hg. Som
ett medelvärde över de båda åren var den årliga transporten av Me-Hg tre gånger högre vid
Storskogen, än i Sågebäcken. Motsvarande jämförelse för Hg-tot visade på 50 procent högre
transport vid Storskogen än i Sågebäcken.
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Figur 50. Årsvisa uttransporter (hydrologiskt år) av
totalkvicksilver (Hg-tot, A) och metylkvicksilver
(Me-Hg, B) ut från avrinningsområdet Storskogen
mätt vid den nedre provtagningsdammen samt
beräknat för Sågebäcken. Uttransporterna för
Sågebäcken är baserade på specifik avrinning från
Hälleredsån. Provtagningen skedde månadsvis,
förutom under 2019, då det gjordes två
provtagningar per månad. Avverkning vid
Storskogen skedde i juni 2018.

•

Jämförelser av uppmätta halter av totalkvicksilver och metylkvicksilver vid Storskogen
under två år efter avverkning med samtida mätningar vid det större vattendraget
Sågebäcken tyder på att halterna av dessa båda kvicksilverformer var kraftigt förhöjda
vid Storskogen efter avverkningen.

•

Uppmätta halter av metylkvicksilver i avrinningen från Storskogen efter avverkning är
bland de högsta som någonsin uppmätts i skogsbäckar i Sverige.

•

Den årliga uttransporten av metylkvicksilver var efter avverkning tre gånger högre vid
Storskogen än i Sågebäcken och 50 procent högre vad gäller totalkvicksilver.

•

Det fanns en stark samvariation mellan periodvisa uttransporter av löst organiskt kol
och totalkvicksilver efter avverkningen i Storskogen, men för metylkvicksilver var
sambandet mindre tydligt.
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Övrigt
Markkemi
Markprover togs dels från Krondroppsytan (2013), dels från tre gropar (2017). Provtagningsmetodiken beskrivs i Kapitel 3.2.3. ovan.
Provtagningarna i groparna gjordes från humuslagret och från fyra lager i mineraljorden, ner till Chorisonten (ca 50 cm). Markens pH-värde (pHH2O), i de översta 5 cm i B-horisonten, var 4.25 enligt
mätningarna längs kanterna i Krondroppsytan. Detta motsvarar hög försurningsgrad enligt
bedömningsgrunderna för markförsurning.
Ett sätt att beskriva ståndortens bördighet är genom kvävestatusen i markens organiska skikt, som
ofta beskrivs som kvoten mellan kol och kväve. C/N-kvoten i humuslagret varierade mellan 25.5
och 30.4 vid de olika mätningarna (Tabell 2) vilket gör att kvävestatusen klassas som låg till
intermediär vid de olika provtagningsplatserna i Storskogen.
Tabell 2. C/N-kvot i humuslagret

Plats

C/N

Storskogen 2013 (kanter)
Storskogen 2013 (grop)
Storskogen 1:2017 (grop)
Storskogen 2:2017 (grop)
Storskogen 3:2017 (grop)

30.4
28,1
25,5
29,6
28,6

Kvävestatusen har även klassificerats enligt Gundersen m.fl. (2006), som anger tre klasser: hög,
intermediär och låg status, Tabell 3.
Tabell 3. Klassificering av tillstånd vad gäller kvävepåverkan. Klassificeringen görs i tre klasser, där ett
värde 1 innebär lägst påverkan/”bäst” tillstånd och ett värde 3 innebär högst påverkan/”sämst” tillstånd.

Klass 1

Klass 2

Klass 3

hög status (C/N<25),

intermediär status (C/N=25-30)

låg status (C/N>30).

•

Mätningar, 2013 och 2017, av markkemi visade på hög försurningsstatus samt en låg till
intermediär kvävestatus vid de fyra mätplatserna i Storskogen.

Syrehalter i våtmarken
Resultat från tre olika mättillfällen med syrehalter i grundvatten i mineraljord och våtmark
redovisas i Figur 51. Syrehalterna i våtmarken i Storskogen var mycket låga några decimeter under
grundvattenytan. Vid provtagningarna 2019-05-29 och 2019-12-30, då det i båda fallen var relativt
hög vattenföring i nedre dammen, var syrehalterna tydligt högre vid samma djup vid den högre
belägna mätpunkten (W2) närmare fastmarken, jämfört med den lägre belägna mätpunkten (W1)
närmare diket.
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A

B

C

Figur 51. Mätningar av halter av löst syrgas vid de
två mätplatserna i våtmarken på olika djup räknat
från den rådande grundvattenytan. W2 ligger
belägen lite högre, närmare fastmarken, och W1
ligger lite lägre och närmare det grävda diket.
Vattenföringen genom den nedre dammen var vid
mättillfällena: 2019-05-29, 0,32 l/s, 2019-07-12 0,15
l/s och 2019-12-30 1,4 l/s.

•

Mätningar visade att syrehalterna var låga vid båda mätplatserna i våtmarken under ett
grundvattendjup på cirka 30-50 cm och lägst var halterna i den lägre belägna
mätpunkten.

Övergripande sammanfattning och
slutsatser
Mätningar av vattenkemi och vattenföring genomfördes under sex år, 2014-2020 i avrinningsområdet Storskogen, ett typiskt granbestånd i västra Sverige, med tunna jordar på svårvittrad
berggrund, med hög nederbörd och ett högt kvävenedfall. Eftersom målsättningen med
mätningarna ändrades efterhand, blev utformningen av mätserien inte optimal, med fyra års
mätningar före avverkningen, som gjordes i juni 2018, och två år med mätningar efter avverkning.
Det är uppenbart att uttransporterna ut från området efter avverkningen inte hade kulminerat när
mätningarna avslutades i september 2020.
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Resultaten från mätningarna användes för att kvantifiera uttransporter av olika ämnen före och
efter en slutavverkning, där cirka 74 procent av avrinningsområdet avverkades. Det fanns inte
något specifikt referensområde till det avverkade området. Jämförelser gjordes därför i huvudsak
över tid, mellan åren före och efter avverkning. Jämförelser gjordes även med samtida
vattenkemiska mätningar i Sågebäcken, ett större vattendrag som avvattnar ett 460 ha stort
avrinningsområde, där avrinningsområdet Storskogen ingår. Markanvändningen inom
Sågebäckens avrinningsområde som helhet är jämförbar med den för Storskogen. Vid Sågebäcken
mättes inte vattenföring, istället användes för Sågebäcken information om specifik vattenföring
från SMHI:s mätningar vid Hälleredsån, ett 420 km2 stort avrinningsområde mellan Alingsås och
Borås, strax öster om Sågebäcken.
Avverkningen i Storskogen gjordes med stor hänsyn under den torra sommaren 2018. Körskador
hölls till ett minimum, ingen körning gjordes i våtmark och grot togs inte ut. Några kantzoner
lämnades dock inte vid vattendraget genom området. Vintern efter avverkning rensades diken och
en sedimentationsdamm anlades.

Nederbörd och vattenföring
En slutavverkning medför ofta en ökad avrinning från det avverkade området som en följd av att
transpirationen från vegetationen minskar kraftigt. Avrinningen påverkas givetvis även av
nederbördsmängderna, både samma år men även ifrån föregående år. Under det andra året efter
avverkning, 2020, var den årliga nederbördsmängden vid Storskogen ca 25 procent högre än
medelvärdet för hela sexårsperioden (Figur 15), medan nederbördsmängderna under 2017, 2018
och 2019 var under medelvärdet för perioden. Vattenföringen ut från Storskogen var andra året
efter avverkning cirka 55 procent högre än medelvärdet för sexårsperioden (Figur 18).
Vattenföringen vid Hälleredsån var detta år ca 26 procent högre än medelvärdet för perioden,
vilket är i samma storleksordning som den ökade nederbörden detta år.
En högre avrinning kan till viss del ha bidragit till de höga uttransporterna av bland annat kväve
andra året efter avverkning. Arealförlusten av natrium, som kan anses som ett biologiskt inaktivt
ämne, var ca 33 procent högre andra året efter avverkning, jämfört med medelvärdet för hela
mätperioden, vilket är i samma storleksordning som den högre nederbörden detta år.
Sammantaget pekar dessa resultat på att avrinningen från Storskogen andra året efter
avverkningen var högre än vad som kan förklaras av den högre nederbörden detta år. Avrinningen
kan antas ha ökat i storleksordningen 30 procent på grund av avverkningen.
•

Avrinningen vid Storskogen uppskattas att som ett resultat av avverkningen ha ökat i
storleksordning 30 procent andra året efter avverkning, jämfört med åren före.

Kväve och fosfor
Före avverkningen var halterna av nitratkväve (NO3-N) mycket låga i alla delar av
avrinningsområdet. Efter avverkningen ökade halterna av NO 3-N kraftigt (Figur 20 A,B), först i
markvattnet följt av grundvattnet i mineraljorden och slutligen efter ca fem månader i bäckvattnet i
avrinningen ut från området. Före avverkningen var halterna av NO3-N mycket lika i avrinningen
från Storskogen och i Sågebäcken (Figur 23A). Efter avverkningen förblev halterna av NO3-N låga i
Sågebäcken, medan de ökade kraftigt i Storskogen.
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De årliga uttransporterna ut från avrinningsområdet, de så kallade arealförlusterna, av kväve
inklusive alla kväveformer ökade från ca 2 kg N/ha/år före avverkning till ca 4 kg N/ha/år första
året efter avverkning och till nästan 12 kg N/ha/år andra året efter avverkning (Figur 25). Andra
året efter avverkning var uttransporten av NO3-N ut från området 47 gånger högre än före
avverkningen. Motsvarande värden för ammoniumkväve (NH4-N) var fyra gånger och för
organiskt N tre gånger. Under antagandet att arealen med kvarstående skog bidrog med samma
kväveläckage som åren före avverkningen kan man beräkna att arealförlusten av totalt kväve från
den avverkade arealen var ca 4,8 kg N/ha/yr under första året, och 15,1 kg N/ha/år under andra
året efter avverkning. Å andra sidan var nederbördsmängderna andra året efter avverkning cirka
25 procent högre än medelvärdet för mätperioden, vilket till en viss del kan ha bidragit till de höga
uttransporterna detta år. Dessa båda aspekter kan således som ett grovt antagande ha tagit ut
varandra. Sammantaget uppskattas därför uttransporterna andra året efter avverkning ha ökat
med i storleksordning 10 kg N/ha/år, jämfört med före avverkning.
Halterna av totalfosfor kunde tyvärr endast analyseras från och med januari 2017, vilket innebär att
vi endast kan beräkna årliga uttransporter för åren 2018, 2019 och 2020. Uttransporterna av P-total
andra året efter avverkning var nästan tre gånger högre än för det hydrologiska året 2018 (Figur
45), där provtagningarna till största delen gjordes före avverkning.
•

Halterna av nitratkväve (NO3-N) ökade kraftigt efter avverkning i olika delar av
avrinningsområdet, först i markvatten, därefter i grundvatten och till sist i bäckvattnet.

•

Uttransporterna av totalkväve ökade andra året efter avverkning med cirka 10 kg
N/ha/år, jämfört med före avverkning och det finns inga tecken till att uttransporterna
kulminerat.

•

Det är sannolikt att även uttransporterna av fosfor ökade efter avverkningen.

Kvicksilver
Halterna av både total- och metylkvicksilver var sommartid efter avverkningen avsevärt högre vid
avrinningen i Storskogen än vid Sågebäcken (Figur 46 och 47). Vintertid var skillnaderna mindre.
Uttransporterna av metylkvicksilver var avsevärt högre i avrinningen vid Storskogen, än de
beräknade uttransporterna i Sågebäcken, framförallt sommartid (Figur 48).
De årsvisa uttransporterna av metylkvicksilver under de två åren efter avverkningen i Storskogen
var drygt tre gånger högre vid Storskogen än vid Sågebäcken, och 1,5 gånger högre vad gäller
totalkvicksilver.
Avrinningsområdena Storskogen och Gårdsjön F1 uppvisar stora likheter (Jensen, 2017). Halterna
av totalkvicksilver vid Gårdsjön F1 under en 12-årsperiod 1987-1998, då det inte förekom några
störningar i området, överskred sällan 10 ng/L och låg i de flesta fall runt eller under 5 ng/L.
Halterna av metylkvicksilver överskred aldrig 0.7 ng/L och låg i de flesta fall runt eller under 0.10.2 ng/L. Efter uppträdandet av körskador i området under våren 1999 ökade halterna av
metylkvicksilver, upp till 3 ng/l (Munthe & Hultberg, 2004). Den årliga transporten av
metylkvicksilver ökade med en faktor sex för åren efter körskadorna, jämfört med åren före.
Halterna av totalkvicksilver påverkades i mindre utsträckning.
Utifrån en jämförelse med dessa mätningar vid Gårdsjön F1 drar vi slutsatsen att typiska halter av
total- och metylkvicksilver i små vattendrag i ostörd granskog i Västsverige vanligtvis är låga.
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Tillsammans med jämförelserna av kvicksilverhalter i avrinningen i Storskogen och i Sågebäcken
drar vi slutsatsen att de mycket höga halterna av framför allt metylkvicksilver som uppmättes i
avrinningen från Storskogen orsakades av avverkningen.
•

Halterna av metylkvicksilver ökade kraftigt i avrinningen vid Storskogen under två år,
med största sannolikhet som ett resultat av avverkningen.

•

De årliga, arealbaserade uttransporterna av metylkvicksilver var tre gånger högre än i
närliggande Sågebäcken.

•

Även de årliga, arealbaserade uttransporterna av totalkvicksilver var efter avverkning
något högre i Storskogen än i Sågebäcken.

Försurningspåverkan
Avverkning hade en positiv inverkan på försurningsparametrar i avrinningen från Storskogen
genom att både pH och den syraneutraliserande förmågan (ANC) ökade (Figur 26 A,C). I markoch grundvatten uppmättes efter avverkning en motsatt förändring med ökad försurning, uttryckt
som minskad ANC och ökade halter av toxiskt oorganiskt aluminium. Den årsvisa uttransporten
av H+ ut från avrinningsområdet minskade första året efter avverkningen med 50 procent jämfört
med medelvärdet för de tre åren som föregick avverkningen (Figur 30). Uttransporten av ANC
ökade kraftigt andra året efter avverkning.
Uttransporterna av baskatjoner ökade med 80 procent andra året efter avverkning, jämfört med
före avverkning (Figur 40). Särskilt halterna av kalium ökade kraftigt efter avverkning vid alla
mätpunkter inom avrinningsområdet (Figur 35 E,F). Även halten av kalcium ökade något i
avrinningen.
•

Avverkningen i Storskogen medförde ett ökat pH och en ökad syraneutraliserande
förmåga i avrinningen och en nästan fördubblad förlust av baskatjoner från
avrinningsområdet.

•

I markvattnet ökade försurningen efter avverkning med minskande ANC och ökade
halter av oorg-Al .

Brunifiering
Halterna av löst organiskt kol (DOC) i avrinningen förändrades inte på något statistiskt säkerställt
sätt efter, jämfört med före avverkningen i Storskogen (Figur 41A, och 42A). Det fanns dock en
indikation på högre halter av DOC vid hög vattenföring efter avverkning, jämfört med före (Figur
42A). Inte heller jämförelsen med Sågebäcken visade på någon tydlig förändring (Figur 43A).
Däremot ökade halterna av DOC tydligt i våtmarken samt i bäckvattnet vid den övre mätdammen
efter avverkningen (Figur 41B). Halterna av järn i avrinningen förändrades inte efter avverkningen
(Figur 41E, 42C och 43C). Däremot ökade halterna av järn efter avverkningen i markvattnet (Figur
41E) samt i den lägre mätpunkten i våtmarken (Figur 41F).

63

Rapport C 569 - Uttransport av olika ämnen i avrinningen från en granskog i västra Sverige före och efter en
slutavverkning

Som ett resultat av den ökade avrinningen från Storskogen efter avverkningen, ökade den årliga
uttransporten av DOC under det andra året efter avverkningen (Figur 45), med en faktor 2,4,
jämfört medelvärdet för de tre åren före avverkning. Motsvarande ökning fanns inte för järn (Figur
45).
•

Det fanns en svag, ej signifikant, indikation på att halterna av löst organiskt kol vid hög
vattenföring ökade efter avverkning, men inte för järn.

•

Den årliga uttransporten av DOC fördubblades andra året efter avverkning, till viss del
beroende på en ökad avrinning.

•

Motsvarande ökad uttransport fanns inte för järn.

•

Avverkningen hade sannolikt ingen betydande påverkan på färgtal/ brunhet i
avrinningen.
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