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Sammanfattning

Försöksområdet Nissadalen nära Halmstad ligger i ett av Sveriges mest försurningsdrabbade områden.
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demonstrera en metod som både motverkar försurningen och påskyndar återhämtningen i mark och
vatten. Metoden bygger på en engångsbehandling av både fastmark och våtmark, det vill säga
behandling av hela avrinningsområdet. Grunddosen har varit 4 ton kalk och 2 ton aska per hektar.
Vissa våtmarker har behandlats med högre kalkdoser. Detta skiljer denna metod från den som
rekommenderas av Skogsstyrelsen. Resultaten från mätningarna visar att metoden än så länge är ett
kostnadseffektivt sätt att motverka ett oönskat surt tillstånd jämfört med den traditionella
ytvattenkalkningen. Framför allt är det behandlingen av våtmarksområden som har stått för de positiva
effekterna. Effekter i form av högre koncentrationer av kalcium, ANC och högre pH förekommer dock
i alla områden oavsett behandling. Det förbättrade tillståndet har inneburit att en av bäckarna (Ni2)
numera hyser ett stort öringbestånd som reproducerar sig framgångsrikt jämfört med referensbäcken
(Ni2) som fortfarande är fisktom. Fortsatta mätningar är emellertid nödvändiga eftersom effekten från
våtmarksbehandlingen håller på att klinga av samtidigt som bidraget från fastmarksbehandlingen än så
länge är litet. Initialt förkom förhöjda nitratkvävehalter som ett resultat av ask- och kalkbehandlingen
men ökningen var endast måttlig jämfört med den utlakning som sker i samband med
föryngringsavverkning. En ökad utlakning av kväve har även uppmätts efter stormen Gudrun 2005
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områdena var i samma storleksordning som modellberäkningar har påvisat.
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Sammanfattning
Försöksområdet Nissadalen nära Halmstad ligger i ett av Sveriges mest försurningsdrabbade
områden. Vid projektets start 1999 var tillståndet i vattendragen kritiskt. Vattnet var mycket surt
(pH < 5,6) och koncentrationen av oorganiskt aluminium var i många fall extremt hög (> 150 μg
per liter). Enligt lokala observationer var öringen i vattendragen försvunnen sedan 40 år tillbaka och
bottenfaunamätningar tydde på en kraftig försurningspåverkan. Området ansågs vara i akut behov
av restaurerande åtgärder.
Mot denna bakgrund startade EU-Life projektet ”En integrerad strategi för kalkning av
avrinningsområden” i Nissadalen. Syftet med projektet har varit att utveckla och demonstrera en
metod som både motverkar försurningen och påskyndar återhämtningen i mark och vatten.
Metoden bygger på en engångsbehandling av både fastmark och våtmark, det vill säga behandling
av hela avrinningsområdet. Grunddosen har varit 4 ton kalk och 2 ton aska per hektar. Vissa
våtmarker har behandlats med högre kalkdoser. Detta skiljer denna metod från den som
rekommenderas av Skogsstyrelsen (fastmarkbehandling med 3 ton kalk per hektar). Projektet
startade vintern 1997 och avslutades i mars 2001. Sedan 2001 ingår projektet som en del i
Skogsstyrelsens och IVL Svenska Miljöinstitutets samfinansierade projekt ”Åtgärder mot
markförsurning”. Projektet har även stöttats av Länsstyrelsen i Hallands län, Nordkalk AB och
SMA Karbonater.
Resultaten från mätningarna visar att metoden än så länge är ett kostnadseffektivt sätt att motverka
ett oönskat surhetstillstånd jämfört med den traditionella ytvattenkalkningen (där kalkning sker
varje eller vartannat år till en årlig kostnad av 220 miljoner kronor). Framför allt är det
behandlingen av våtmarksområdena som har stått för de positiva effekterna. Effekter i form av
högre koncentrationer av kalcium, ANC och högre pH förekommer dock i alla områden oavsett
behandling. Det förbättrade tillståndet har inneburit att en av bäckarna (Ni2) numera hyser ett stort
öringbestånd som reproducerar sig framgångsrikt jämfört med referensbäcken (Ni2) som
fortfarande är fisktom. Tolkningen försvåras något av ett vattenströmningshinder som undanröjdes
i samband med att projektet startade. Fortsatta mätningar är emellertid nödvändiga eftersom
effekten från våtmarksbehandlingen håller på att klinga av (i enlighet med den teoretiska modellen)
samtidigt som bidraget från fastmarksbehandlingen än så länge är litet.
Initial förkom förhöjda nitratkvävehalter som ett resultat av ask- och kalkbehandlingen men
ökningen var endast måttlig jämfört med den utlakning som förekommer i samband med
föryngringsavverkning. En ökad utlakning av kväve har även uppmätts efter stormen Gudrun 2005
som drabbade försöksområdet i varierande grad. Utlakningen från Ni10, ett av de värst
stormdrabbade områdena var i samma storleksordning som modellberäkningar har visat på.
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Summary
Reduced emissions of acidifying pollutants have changed the acidification process, and as a result,
forest soils and surface waters are slowly recovering in Sweden. However, model calculations show
that some areas may never recover completely unless further measures, such as liming, are
undertaken.
Liming of surface waters (lakes, rivers and wetlands) has been successfully practiced in Sweden
since the seventies, but repeated treatments are necessary. A full recovery of acidified lakes and
streams without frequent liming is however not possible until soil acidification is reversed in the
most strongly affected areas.
In this study, the recovery of acidified streams was examined using ‘the total catchment approach’ i.
e. treatment of both recharge and discharge areas. The aim was to compare the quantitative effect
of different treatments on run off chemistry and the recovery of brown trout. Catchments in southwest Sweden were treated with a combination of 2 tons of wood ash and 4, 6 or 12 tons of crushed
limestone per hectare in 1998/1999. Treatment of both recharge and discharge areas resulted in fast
and significant changes in stream water quality e.g. increased concentrations of calcium, higher pH
and ANC and a decreased concentration of inorganic aluminium. Treatment of recharge areas only,
resulted in smaller but still significant effects on calcium, pH and ANC in stream water.
Furthermore, there was an initial leaching of nitrate but it was only minor compared with the
elevated leaching that occurs after a clear-cut. As a result of the treatments, brown trout is now
successfully reproducing.
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1 Bakgrund
Nedfallet av kväve och svavel har under det senaste århundradet lett till en kraftig försurning av
mark och vatten. Värst drabbat har de sydvästra delarna av Sverige varit. Förutom direkta skador på
växt- och djurlivet har försurningen även lett till ett minskat förråd av näringsämnen i marken och
en ökad rörlighet av giftiga metaller såsom aluminium.
Utsläppen av försurande ämnen har minskat tack vare gemensamma europeiska
utsläppsbegränsningar och undersökningar i mark och vatten visar på en återhämtning (Evans m.
fl., 2001; Wilander & Lundin, 2000). Återhämtningen är emellertid långsam och modellberäkningar
visar att det kan ta årtionden, eller till och med århundraden, för en del områden att fullständigt
återhämta sig utan ytterligare utsläppsreduceringar (Sverdrup m. fl., 2005).
Den främsta orsaken till de förändringar som har uppstått i mark och vatten är atmosfärisk
deposition men även det moderna skogsbruket bidrar till försurning. Genom trädens näringsupptag
försuras marken på ett naturligt sätt. I normala fall skulle den uppbyggda surheten neutraliseras när
träden dör och förmultnar, men i och med att träddelar (stamved och avverkningsrester)
transporteras bort från skogen i allt större utsträckning byggs surheten i marken successivt upp. För
att motverka skogsbrukets försurning rekommenderar Skogsstyrelsen att askan från förbränning av
avverkningsrester ska återföras (Skogsstyrelsen, 2001).
Kalkning av ytvatten (sjöar, vattendrag och våtmarker) återställer effektivt vattenmiljön och är en
förutsättning för bevarandet av den biologiska mångfalden. För att upprätthålla den kemiska
statusen på en acceptabel nivå behöver kalkningen upprepas varje eller vartannat år (till en årlig
kostnad av 220 miljoner kronor). Kalkning av ytvatten kan betraktas som en form av ”konstgjord
andhämtning” tills dess att försurningsproblemet är löst. En fullständig återhämtning i sjöar och
vattendrag är dock inte möjlig så länge som skogsmarken bidrar med försurat avrinningsvatten.
Mot denna bakgrund startade EU-Life projektet ”En integrerad strategi för kalkning av
avrinningsområden” i Nissadalen. Syftet med projektet har varit att utveckla och demonstrera en
metod som både motverkar försurningen och påskyndar återhämtningen i mark och vatten.
Metoden bygger på en behandling av både fastmark och våtmark, det vill säga behandling av hela
avrinningsområden. Projektet startade vintern 1997 och avslutades i mars 2001. Projektet
bekostades till 50 % av pengar från Eu-Life fonden. Övriga finansiärer har varit Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket.
Sedan 2001 ingår projektet som en del i Skogsstyrelsens och IVL Svenska Miljöinstitutets
samfinansierade projekt ”Åtgärder mot markförsurning”. Under 2004 minskade Skogsstyrelsens
medel till effektuppföljning i skogsmark kraftigt. För att upprätthålla mätverksamheten på samma
nivå som tidigare beslutade Nordkalk AB, SMA Karbonater och Länsstyrelsen i Halland att gå in
och stötta projektet under 2004/05. Under 2007 skedde ytterligare neddragningar i
mätverksamheten eftersom uppföljningen övergick i en långsiktig och extensiv provtagningsfas.
Provtagningen i Nissadalen sker därför numera fyra gånger per år med undantag av de bäckar där
elfiske bedrivs (Ni2, behandlad och Ni4, referens). I dessa mäts vattenkemin fortfarande månadsvis
under 2007 med stöd från Länsstyrelsen i Halland. Framtida mätningar i Nissadalen beror i stor
utsträckning på huruvida det statliga stödet till Skogsstyrelsens försöksverksamhet mot
markförsurning kommer att fortsätta eller inte. Under hösten 2007 kommer en omfattande
utvärdering över skogsmarkskalkningens effekt på avrinningsvatten att äga rum varefter beslut om
en eventuell fortsättning kommer att fattas.
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Ansvarig för uppföljningen av vattenkemi och flöde har ända sedan projektets start varit IVL
Svenska Miljöinstitutet. Utöver vattenkemi och flöde har även vegetationseffekter i våtmarker,
elfiske och bottenfauna undersökts. Utförligare beskrivningar av projektet och tidigare resultat av
de kortsiktiga effekterna finns i Westling & Zetterberg (2007) och Larsson m.fl. (2003). Effekterna
på bottenfaunan beskrivs i Holmström (2006) och Wickström m. fl. (2003), där även
vegetationseffekter i våtmarkerna finns med. Resultaten från elfisket finns redovisade på
Fiskeriverkets hemsida (www.fiskeriverket.se).
Denna rapport utgör en redovisning över de långsiktiga förändringarna som har inträffat i
Nissadalen. Av särskilt intresse är hur den naturliga återhämtningen i vattendragen ser ut jämfört
med de bäckar som ligger inom behandlade avrinningsområden. Rapporten gör inte anspråk på att
vara en fullständig resultatredovisning utan fokus har legat på de parametrar som har betydelse för
beskrivningen försurningstillståndet och det biologiska livet. Eftersom försöksområdet drabbades i
olika utsträckning av stormen Gudrun 2005 har ett särskilt avsnitt tillägnats detta.

2 En ny metod prövas
Traditionella metoder för att behandla försurade ytvatten innebär att sjöar, vattendrag eller
våtmarker kalkas i olika doser och med olika frekvens beroende på vattnets omsättningstid.
Vanligtvis sker behandling varje eller vartannat år. Behandling av försurad skogsmark bedrivs än så
länge på försöksbasis av Skogsstyrelsen.
I detta projekt har en ny metod testats som innebär att all mark inom ett avrinningsområde
behandlas med en kombination av kalk och aska. Tanken är att minska det sura avrinningsvattnet
från skogsmarken till vattendraget. För att snabbt nå en kemisk och biologisk god status har både
fastmarker och våtmarker behandlats vilket skiljer denna metod från skogsmarkskalkningen (där
enbart fastmarken behandlas). Målet med behandlingen är att öka basmättnadsgraden i
avrinningsområdet, minska utlakningen av giftigt oorganiskt aluminium och återställa livsmiljön för
öring (Salmo trutta) i vattendraget utan några negativa bieffekter (exempelvis ökad kväveutlakning).
Hypotesen är att behandling av hela avrinningsområden ska uppnå; 1) en omedelbar men kortsiktig
återställning i vattendraget genom våtmarksbehandling och 2) en långsiktig och gradvis minskning
av det sura och aluminiumrika avrinningsvattnet från skogsmarken via fastmarksbehandling (Figur
1). Den tjocka svarta linjen visar hur den naturliga återhämtningen i ett teoretiskt vattendrag sakta
har påbörjats efter 2000 men i detta exempel kommer vattenkemin i bäcken aldrig att nå upp till en
nivå där exempelvis öring kan överleva och reproducera sig. Genom våtmarksbehandling (grå linje)
uppnås omedelbart en biologiskt acceptabel nivå men effekten är kortvarig. Fastmarksbehandling
(streckad linje) bidrar i gengäld till en långsam men kvarstående effekt. Den sammanlagda effekten
av fastmarks- och våtmarksbehandlingen gör att ytvattnets kvalitet hela tiden ligger över den
kritiska gränsen (heldragen linje).
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Figur 1. Teoretisk behandling och återhämtning i vattendrag enligt den nya metoden där både fastmark och
våtmark har behandlats, det vill säga hela avrinningsområdet till en försurad bäck.

3 Material och Metoder
3.1 Områdesbeskrivning och behandlingar
Försöksområdet Nissadalen är beläget i Hallands län, cirka 3 mil nordost från Halmstad nära
Fröslida by (Figur 2). Området befinner sig 80-175 meter över havet och domineras av granskog
(Picea abies) med mindre inslag av bok (Fagus sylvatica), björk (Betula pubescens och Betula pendula) samt
al (Alnus glutinosa). Jordmånen utgörs av podsol som har utvecklats på moränmark. På en liten areal
återfinns torvmark där det växer tall (Pinus sylvestris). Svavelnedfallet har tidigare varit högt men
minskat väsentligt jämfört med kvävenedfallet som fortsätter att vara högt (Figur 3).
I projektet ingår sammanlagt 12 avrinnings- eller delavrinningsområden (Figur 2). Två områden är
betydligt större än övriga (Ni2 cirka 200 ha och Ni4 cirka 300 ha). Storleken på övriga områden
varierar mellan 5 och 46 ha. Åtta områden är behandlade med en kombination av vedaska (2 ton
per hektar) och krossad kalksten i olika doser (4, 6 eller 12 ton per hektar). Grunddosen är 2 ton
vedaska och 4 ton krossad kalksten per hektar. Resterande områden (fyra stycken) är obehandlade
och utgör referensområden. Behandlingen skedde i oktober/november 1998 med hjälp av
helikopter men slutfördes inte förrän i april/maj 1999 med hjälp av traktor på grund av tekniska
spridningsproblem under vintern. Utifrån de olika behandlingarna kan avrinningsområdena delas in
i fyra kategorier:

1.
2.
3.
4.

Referensområden, obehandlade (Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12)
Fastmarksbehandling, grunddos (Ni6 och Ni8)
Fastmarks- och våtmarksbehandling, grunddos (Ni2, Ni11, Ni13 och Ni14)
Fastmarks- och våtmarksbehandling, grunddos + extra dos på 6 (Ni9) eller
12 (Ni7) ton krossad kalksten på våtmarksandelen.
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Figur 2. Försöksområdet är beläget i Hallands län nära Fröslida by, 3 mil NO från Halmstad. Totalt ingår sex
stycken avrinningsområden ( 2, 4, 5, 6, 13 och 14) och sex stycken delavrinningsområden (7, 8, 9, 10,
11 och 12) belägna inom område 2. Färgmarkeringarna anger olika behandlingskategorier: gröna
områden = fastmarksbehandling (grunddos), ljusblåa områden = fastmarks- och
våtmarksbehandling (grunddos), mörkblåa områden = fastmarks- och våtmarksbehandling
(grunddos + extra dos) och slutligen röda områden = referenser (obehandlade).
Tabell 1.
Område

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Den totala storleken på avrinningsområdena med en uppdelning på våtmark- och
fastmarksandelen. Tabellen visar även totaldosen aska + kalk som har spridits.
Area, totalt
Total dos
Storlek

Varav våtmark
Total dos
Storlek

Varav fastmark
Storlek

(ha)

(ton/ha)

(ha)

(ton/ha)

(ha)

312
200
20
4.6
46
7
9
10
18
5
20
14

3.8
7.7
6.5
5.8
5.1
4.9
5.3
6.1

13.7
0
4.7
0
1.1
0.4
2.7
1.3

10.6
0
16
0
11.7
6
5.3
6.1

298.3
4.6
41.3
7
7.9
17.6
17.3
12.7
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Figur 3. Det totala nedfallet av sulfatsvavel (SO4-S) exklusive det marina bidraget i granskog (vänstra bilden)
samt nedfallet av kväve (NO3-N och NH4-N) på öppet fält (högra bilden). Lägg märke till att axlarna
skiljer sig åt. Depositionsdata av sulfatsvavel baseras på krondroppsnätverket (Liljergren m. fl., 2006)
och stationer med mer än 5 års sammanhängande mätserie. Observera att antalet stationer har
varierat under årens lopp eftersom några stationer har tillkommit medan andra har lagts ner.
Nedfallet av kväve baseras på det nederbördskemiska nätverket (Sjöberg m. fl., 2006).

3.2 Vattenkemiska analyser och flödesmätningar
Provtagningen startade vintern 1997 med hjälp av personal från Skogsstyrelsen och ägde rum varje
månad under projektets nio första år. 2007 övergick mätningarna till en långsiktig övervakning med
lägre provtagningsfrekvens (fyra gånger per år: april, maj, september och oktober) i tio av de tolv
bäckarna. I de två större avrinningsområdena (Ni2 och Ni4) sker provtagningen fortfarande
månadsvis under 2007.
Avrinningsvattnet analyseras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB med avseende på pH (KCl),
alkalinitet, konduktivitet, färg, sulfatsvavel (SO4-S), nitratkväve (NO3-N), klorid (Cl-),
ammoniumkväve (NH4-N), Kjeldahl-kväve, kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), natrium (Na+),
kalium (K+) och mangan (Mn2+). Vattenproverna förbereds även för analys av organiskt aluminium
genom jonbyte enligt Driscoll (1984). Analys av järn (Fen+), totalfosfor (P-tot), organiskt aluminium
(Al-org) och totalaluminium (Al-tot) görs av Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för
Miljöanalys i Uppsala. Från och med januari 2006 analyseras även DOC. En beskrivning av
analysmetoderna återfinns i Bilaga 1. Observera att under projektets första månader analyserades
endast ett begränsat antal parametrar (oktober 1997-januari 1998). Dessa var pH (KCl),
konduktivitet och färg.
Den syraneutraliserande förmågan (ANC) har beräknats genom att summera halten av katjoner
(Ca2+, Mg2+, K+, Na+) och subtrahera summan av halten anjoner (SO4-S, NO3-N, Cl-), uttryckt som
ekvivalenter per liter. Oorganiskt aluminium har beräknats som differensen mellan totalaluminium
och oorganiskt aluminium.
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I åtta områden finns mätdammar (Tomsonöverfall) anlagda för flödesmätningar. Vid två av dessa
sitter det dessutom pegelskrivare som kontinuerligt registrerar flödet. Vid resterande mätdammar
avläses vattennivån manuellt i samband med den vattenkemiska provtagningen. Efter stormen
Gudruns framfart 2005 begränsades framkomligheten i områdena varför flödesavläsningarna
uteblev. Under vintern 2006 uppstod även problem med pegelskrivarna som inte är vintersäkrade.
På grund av en ovanligt kall vinter frös loden därför fast. Dessa avbrott innebär att
ämnesutlakningen på årsbasis ännu inte har kunnat beräknas utan är fortfarande under bearbetning.

3.3 Statistisk bearbetning
Många vattendrag i södra Sverige visar tydliga tecken på en naturlig återhämtning från försurning.
Det innebär att det finns en trend i de vattenkemiska tidsserierna som visar antingen på en uppgång
i pH-värdet eller en nedgång i halten oorganiskt aluminium. För vattendrag som uppvisar en tydlig
säsongsvariation passar den icke-parametriska metoden Seasonal-Kendall (Loftis, 1991). Det är en
robust metod som inte kräver att data ska vara normalfördelat. Vidare spelar det ingen roll om data
saknas eller om koncentrationen av ett ämne råkar ligger under detektionsgränsen vid något tillfälle.
Mätdata med samma värde har inte heller någon betydelse. Detta beror på att metoden utgår från
den relativa magnituden på data och inte det faktiska värdet. Metoden är en vidareutveckling av
Mann-Kendall som används för att undersöka tidstrender i ett begränsat datamaterial (exempelvis
årsdata). Om provtagningen har skett oftare (exempelvis månadsvis) är Seasonal-Kendall att
föredra.
I korthet bygger metoden på att lutningen på den vattenkemiska tidsserien beräknas utifrån ”Theil’s
slope” varefter signifikansen på lutningen beräknas med Seasonal Kendall. Jens Fölster och Jan
Seibert, båda på SLU, har vidareutvecklat ett program (ursprungligen skrivet av Anders Grimvall,
SLU) för beräkning av lutning och signifikans enligt nämnda metod. Programmet har använts inom
detta projekt. Metoden har enbart tillämpats på referensområdena (Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12)
eftersom trendbrott (såsom den kraftiga pH-ökning som sker efter kalkning) inte ger pålitliga
resultat.

3.4 Storminventering
Natten mellan den 8 och 9 januari 2005 drabbades stora delar av södra Sverige, bland annat
försöksområdet i Nissadalen, av stormen Gudrun. Som mest uppmättes vindbyar på upp till 42
meter per sekund. I syfte att bestämma hur mycket skada försöksområdet tagit av stormen
genomfördes en inventering sommaren 2005 på uppdrag av Skogsstyrelsen. Arbetet utfördes med
hjälp av flygbildskartor och stormflygbilder. All dokumentation skedde i fält. Stormskadorna
beskrevs utifrån en fyrgradig skala (nedblåst >75 %, svårt sönderblåst 50-75 %, sönderblåst 25-50
% samt mindre skador, strövindfällen respektive oskadat <25 %). Resultaten redovisades i form av
GIS-kartor. För en utförligare beskrivning över metodik, se Erlandsson & Anderson (2005).
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3.5 Elfiske
På uppdrag av Länsstyrelsen Hallands län har fiskbeståndet i Krokabäcken (referensområdet Ni4)
och Skärsjöbäcken (behandlingsområdet Ni2) studerats. Som inventeringsmetod används elfiske i
rinnande vattendrag. Genom att sticka ner en elektrisk stav bedövas fiskarna och flyter upp till ytan
varefter de kan fångas in. Fiskbeståndet bedöms både kvalitativt och kvantitativt, det vill säga både
artförekomst och täthet registreras. Efter registrering släpps fiskarna tillbaka till bäcken utan att ha
tagit skada. Elisket har skett på hösten sedan projektet startade 1998 men inte med samma
frekvens. I Skärsjöbäcken (Ni2) har elfiske utförts varje år utom 2001 medan Krokabäcken (Ni4)
endast har undersökt mellan 1998-2000, 2004 samt 2007. De resultat som presenteras i denna
rapport är hämtade från Fiskeriverkets hemsida (www.fiskeriverket.se) och Länsstyrelsen Hallands
läns (Lars Stibe).

4 Resultat och diskussion
Nedan beskrivs effekterna på vattenkemi och öringbestånd efter ask- och kalkbehandling av hela
avrinningsområden. Av utrymmesskäl redovisas vanligtvis medelvärden för de olika kategorierna (se
avsnitt 3.1). Fokus i utvärderingen ligger på de kemiska parametrarna som beskriver
försurningstillståndet i vattendraget och som har betydelse för det biologiska livet. Ett särskilt
avsnitt redogör även för effekterna efter stormen Gudrun 2005. I Bilaga 2 återfinns vattenkemiska
tidsserier för de enskilda bäckarna vilket ger en bättre bild över variationen mellan bäckarna, något
som inte framgår i en medelvärdesredovisning.

4.1 Avrinningskemi
4.1.1 Långsam återhämtning från försurning i
referensbäckarna
Försöksområdet Nissadalen är beläget i ett av Sveriges värst försurningsdrabbade områden.
Mätningarna i Nissadalen startade dock inte förrän vintern 1997, en tidpunkt då nedfallet av
försurande ämnen minskat kraftigt i området (Figur 3). Sammansättningen på bäckvattnet pekade
emellertid på en tydlig försurningspåverkan, trots minskat nedfall, med pH-värden kring 4,5 och
mycket till extremt höga halter av oorganiskt aluminium (Figur 4).
Med tiden har den naturliga återhämtningen, i form av ökat ANC och minskad sulfatkoncentration,
påbörjats i Nissadalen (Figur 5). Återhämtningen går dock långsamt och resultaten från de
vattenkemiska mätningarna visar på ett miljötillstånd som fortfarande klassificeras som mycket surt.
Detta beror på att marken fortfarande innehåller sura ämnen som har ackumulerats genom tidigare
nedfall. Via utlakning når dessa ämnen omgivande vattendrag. En återhämtning på naturlig väg i
referensbäckarna är inte möjlig så länge som marken fortsätter att bidra till försurning. Den
långsamma återhämtningen återspeglar sig även i pH-värdet och koncentrationen av oorganiskt
aluminium som fortfarande är extremt lågt respektive mycket hög. Lägg märke till den tydliga
säsongsvariation med låga sulfathalter under sommaren och höga värden under vintern vilket
avspeglar sig på motsatt sätt i den syraneutraliserande förmågan (ANC). Detta mönster är typiskt
för bäckarna i Nissadalen.
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Det finns vissa indikationer på att en av referensbäckarna (Ni4) återhämtar sig i betydligt snabbare
takt än övriga tre referensbäckar (Ni5, Ni10 och Ni12) (Figur 6). Till viss del kan det förklaras av att
Ni4 inte har varit lika kraftigt försurningspåverkad utan ligger cirka en halv pH-enhet högre jämfört
med övriga referensbäckar. I mars 2006 ökade pH-värdet tillfälligt från cirka 5 till 6,35 och under
våren 2007 inträffade ytterligare en kraftig pH-höjning (Figur 6). För första gången sedan
mätningarna påbörjades uppmättes även alkalinitet i vattendraget. Detta tyder på en
trappstegsliknande återhämtning snarare än gradvis, i alla fall i Ni4. Den naturliga återhämtning som
har skett i Nissadalens referensbäckar är statistiskt signifikant för ett stort antal parametrar (Tabell 2).
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Figur 4. pH-värdet och koncentrationen av oorganiskt aluminium i bäckvattnet från referensområdena
(Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12) uttryckt som medelvärden.
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Figur 5. Den syraneutraliserande förmågan (ANC) och sulfatkoncentrationen i bäckvattnet från
referensområdena (Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12) uttryckt som medelvärden.
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Figur 6. pH-värdet i referensbäckarna (Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12).
Tabell 2.

Bäck
Ni4

Ni5

Ni10

Ni12

Tidsserieanalyser med hjälp av det statistiska testet Seasonal-Kendall. Riktningen (ökning
eller minskning) anges av Theil’s slope. Statistiskt signifikanta förändringar anges i fet stil
vid p ≤ 0,05.
Variabel

Antal observationer

p-värde

Theil’s slope

ANC

108

0.036

3.45

SO4-S

108

0.478

-0.007

pH

115

0.016

0.025

Al-oorg

101

0.478

-0.007

ANC

103

0.798

0.22

SO4-S

103

0.006

-0.074

pH

107

0.014

0.019

Al-oorg

96

0.004

-0.007

ANC

102

0.980

0.000

SO4-S

102

0.002

-0.095

pH

107

0.014

0.015

Al-oorg

95

0.192

-0.002

ANC

103

0.213

-3.09

SO4-S

103

0.008

-0.116

pH

107

0.206

0.010

Al-oorg

95

0.265

0.003
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4.1.2 Ask- och kalkbehandlingen påskyndar återhämtningen
Den tydligaste behandlingseffekten inträffade i avrinningsområden som både fast- och
våtmarksbehandlats jämfört med områden där endast den fasta marken behandlades. Omedelbart
efter spridning ökade koncentrationen av kalcium kraftigt i de fast- och våtmarksbehandlade
områdena men effekten är kortvarig och börjar successivt minska efter 2-3 år (Figur 7). Jämfört
med referensområdena är halterna fortfarande förhöjda. Även i områden som enbart
fastmarksbehandlades ökade kalciumhalterna men inte lika mycket. Att de uppmätta
koncentrationerna härrör från behandlingen framgår av Figur 8. Genom att jämföra om
förhållandet (kvoten) mellan kalcium och magnesium förändras (ökar) går det att avgöra om
behandlingen har haft effekt eller inte. Observera att vattendragen även uppvisar en tydlig
säsongsvariation med högre kalciumhalter under sommaren då ett lägre flöde medför en
koncentrering av jonerna i vattnet. Under vintern, då flödet ökar, ökar även koncentrationen av
kalcium.
Innan behandling var pH-värdet i de olika bäckarna nära 4,2, en nivå som räknas som extremt låg
enligt Naturvårdsverkets förslag till nya bedömningsgrunder. Omedelbart efter behandling (okt -98
till och med maj -99) ökade pH-värdet i alla bäckar jämfört med referenserna (Figur 9). Ökningen
var kraftigast i fast- och våtmarksbehandlade områden men även fastmarksbehandlade områden
reagerade med en pH-höjning. Åtta år efter behandling är pH-värdena fortfarande högre jämfört
med referensområdena, oavsett behandling.
Som ett resultat av förhöjda kalciumkoncentrationer (och magnesium och kalium, ej med på bild)
ökade den syraneutraliserande förmågan (ANC) i vattendragen (Figur 10). Ökningen var tydligast i
fast- och våtmarksbehandlade områden, men börjar klinga av vid samma tidpunkt som
koncentrationen av kalcium minskar (Figur 7). I fastmarksbehandlade områden ökade ANC
omedelbart efter behandling och fortsätter att öka. Än så långe liknar detta mönster den föreslagna
utvecklingen i Figur 1. Även i referensbäckarna ökar ANC på grund av naturlig återhämtning.
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Figur 7. Koncentrationen av kalcium (uttryckt som ett medelvärde) i avrinningsvattnet. Behandlingen skedde
mellan oktober 1998 och maj 1999.
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Figur 8. Kvoten mellan kalcium och magnesium. Om kalciumhalten ökar i förhållande till magnesium kan det vara ett tecken på att behandlingen har haft effekt.
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Figur 9. pH-värdet (medelvärde) i avrinningsvattnet. Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999.
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Figur 10. Den syraneutraliserande förmågan (ANC), uttryckt som ett medelvärde, i avrinningsvattnet.
Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999.

Ökningen i pH efter behandling har inneburit att koncentrationen av giftigt oorganiskt aluminium
har minskat till nivåer som ligger kring 50 μg per liter i de fast- och våtmarksbehandlade områdena
(Figur 11). I de fastmarksbehandlade områdena samt i referensbäckarna ligger halterna kring 100 μg
per liter.
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En farhåga som har framförts i samband med kalkning och/eller askåterföring är om den pHhöjning som sker i marken stimulerar nedbrytningsprocesserna och därmed frigörelsen av nitrat. I
detta försök inträffade en initial ökning av nitratkvävekoncentrationen i bäckvattnet från
fastmarksbehandlade områden (Figur 12). Jämfört med den kväveutlakning som sker i samband
med slutavverkning var ökningen måttlig (jämför exempelvis med de koncentrationer som
uppmättes i Ni12 efter att stora delar av avrinningsområdet föryngringsavverkades i oktober 1999,
Figur 16). Även nitratkväve uppvisar en säsongsvariation men till skillnad från kalcium beror denna
på skillnader i växternas näringsupptag under vintern (låg = höga nitrathalter) respektive sommaren
(hög = låga nitrathalter). Kväveutlakningen i referensbäckarna har under försöksperioden varit
ganska stabil under senare år med undantag av Ni12 (föryngringsavverkades i oktober 1999) och
Ni13 (stormen Gudrun).
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Figur 11. Koncentrationen av oorganiskt aluminium (uttryckt som ett medelvärde) i avrinningsvattnet.
Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999.
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Figur 12 Nitratkvävekoncentrationen (medelvärde) i avrinningsvattnet. Behandlingen skedde mellan oktober
1998 och maj 1999.
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4.1.3 Kväveutlakningen ökade efter Stormen Gudrun 2005
Under sommaren 2005 inventerades försöksområdet med avseende på stormskadornas omfattning
och utbredning. Resultaten visade att avrinningsområdena i varierande grad var påverkad av
stormen Gudrun (Figur 13). Till de värst drabbade områdena hörde Ni10 (Figur 14) och Ni13.
Under ett fältbesök på hösten samma år noterades även kraftiga körskador i Ni14 som löpte tvärs
över bäcken (Figur 15). Ni14 drabbades endast i ringa grad av stormen men påverkades alltså
indirekt i samband med upparbetningen av Ni10.

Figur 13. Resultaten från Skogsstyrelsens inventering visade att avrinningsområdena i Nissadalen drabbades i
varierande grad av stormen Gudrun 2005.

Det finns en oro att de skador som uppstod i samband med stormen Gudrun kan leda till en ökad
utlakning av kväve som i sin tur kan orsaka övergödning i nedströms liggande vattenmiljöer. Detta
gäller framför allt områden som innehåller stora arealer sönderblåst skog. Av särskilt intresse är
också att undersöka om kväveutlakningen är större från områden där aska och kalk har spridits. Ett
pH-höjande medel skulle kunna innebära att nitrifikationsprocessen, som stimuleras av rotvältor
och omblandning av humus- och mineraljord, förstärks ytterligare genom en förbättrad markmiljö.
Detta skulle kunna vara ett problem, framför allt i kvävebelastade områden.
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Figur 14. Ni10 drabbades hårt av stormen Gudrun i form av rotvältor på stora delar av avrinningsområdet.
Provpunkten ligger nedanför det sönderblåsta området. Foto: Therese Zetterberg.

Figur 15. Upparbetningen efter Gudrun orsakade kraftiga körskador i Ni14, ett område som inte var särskilt
drabbat av stormen men som ändå påverkades indirekt när markägaren skulle nå ett intilliggande
bestånd. Foto: Olle Westling.
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Stormskadorna i Nissadalen, tillsammans med de kraftiga körskador som uppstod i vissa områden,
har lett till ökade nitrathalter i avrinningsvattnet. I de obehandlade referensbäckarna (Ni4, Ni5,
Ni10 och Ni12) syntes tydliga effekter på koncentrationen av nitratkväve i Ni10, ett av de värst
drabbade områdena, med halter på upp till 1,7 mg per liter (Figur 16). Även koncentrationen av
ammoniumkväve ökade, om än mer måttligt (
Figur 17). Observera att förhöjda koncentrationer inte förekom under 2005 utan uppträdde först
året därpå (på motsvarande sätt som efter en föryngringsavverkning). Ökningen är dock inte i
samma storleksordning som efter en föryngringsavverkning (jämför med Ni12 där stora delar av
skogen föryngringsavverkades i oktober 1999). I övriga referensbäckar syntes ingen påverkan på
vattenkemin efter stormen. Det cykliska mönstret i Figur 16Figur 17 beror på säsongsvariationer med höga halter under vinterhalvåret när växternas
näringsupptag är litet och låga halter under sommaren när växternas näringsupptag är stort.
Förhöjda kvävehalter i Ni10 under vintern 2007 kan därför inte uteslutas.
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Figur 16. Koncentrationen av nitratkväve i referensbäckarna. Den kraftiga ökningen i Ni12 beror på att stora
delar av området föryngringsavverkades i oktober 1999.

19

Effekter på vattenkemi och öringbestånd (Salmo trutta) efter ask- och kalkbehandling

IVL rapport 1753

Referenser
1
Ni4

Ni5

Ni10

Ni12

NH 4 -N mg l

-1

0.8
0.6
0.4
0.2

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 17. Koncentrationen av ammoniumkväve i referensbäckarna.

Stormen Gudrun har även påverkat koncentrationen av baskatjoner, framför allt kalium (Figur 18).
Kalium är en lättrörlig positiv jon i marken som följer med den negativa nitratjonen ut i
vattendragen. En ökning av nitrat medför således en ökad förlust av kalium.
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Figur 18. Koncentrationen av kalium i referensbäckarna.

I områden som har behandlats med en kombination av kalk och aska finns det en risk för att
utlakningen av kväve blir ännu kraftigare jämfört med referensområdena. Orsaken är dels att
Nissadalen är beläget i ett kvävebelastat område och dels att pH-ökningen i marken kan stimulera
nedbrytningsprocesserna (och därmed ämnesutlakningen). Kväveutlakningen från Ni13, som tillhör
ett av de värst stormdrabbade områdena, ökade efter stormen Gudrun men utlakningen från Ni13
var inte högre jämfört med det obehandlade referensområdet Ni10 (Figur 16 och Figur 19). I
samband med den ökade nitratutlakningen noterades även högre kaliumkoncentrationer (Figur 19).
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Att ämnesutlakningen från behandlade områden skulle vara högre jämfört med obehandlade
områden går således inte att påvisa i Nissadalen.
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Figur 19. Koncentrationen av nitratkväve och kalium i bäckvattnet från Ni13. Avrinningsområdet
behandlades med en ask- och kalkdos på 2 + 4 ton per hektar både på fast- och våtmarkerna.

4.1.4 Jämförelse mellan faktisk och modellerad kväveutlakning
I en miljökonsekvensbeskrivning av stormen Gudruns effekt på vattenkvalitén framkom det bland
annat att effekten på kväveutlakningen kan vara betydande i Götaland (Hellsten m. fl., 2006). I de
mest stormdrabbade områdena kan utlakningen av oorganiskt kväve vara över 4 kg per hektar och
år (Figur 20). Resultaten bygger modellberäkningar gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet där
utlakningen från växande skog baseras på en utlakningskoefficient på 0,04875 mg per liter (från
Löfgren & Westling, 2002). Utlakningen från hyggen beräknades utifrån kvävedepositionen
(eftersom tidigare studier har visat på ett samband mellan deposition och utlakning, se Akselsson &
Westling, 2005) enligt följande formel:
[Oorg N]hygge = 0,39 x Ndep – 3,04

Ekv. 1

där [Oorg N]hygge = kvävekoncentration (oorganiskt) i markvattnet (mg per liter) och Ndep =
kvävedepositionen i barrskog (kg per ha).

Data över stormdrabbade arealer erhölls från Skogsstyrelsen.
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Figur 20. Modellerad utlakningen av oorganiskt kväve (nitrat) före respektive efter stormen Gudrun, 2005.
Från Hellsten m. fl., (2006).

Mätningarna från de stormdrabbade områdena i Nissadalen är viktig för att bedöma om de
teoretiska riskberäkningarna stämmer överens med faktiskt uppmätta halter, särskilt som
retentionen inte har beaktats i modellen. Transportberäkningar av kväveutlakningen från
referensområdet Ni10 (ett av de värst drabbade områdena) visade på en god överensstämmelse
mellan faktiskt uppmätta och modellerade data (Figur 21).
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Figur 21. Kväveutlakningen från Ni10 (kg per hektar och månad) efter stormen Gudrun 2005. Vitmarkerade
staplar avser ofullständiga månader där flödesdata delvis saknas.

En summering av kväveförlusterna i Ni10 under de fem första månaderna under 2007 visar på en
total kväveutlakning i storleksordningen 4 kg per hektar (Figur 21). Denna siffra kan jämföras med
den modellerade utlakningen i samma område på 2-4 kg per hektar och år (Figur 20). Eftersom
utlakningsförloppet visar stora likheter med den utlakning som normalt sker efter en
föryngringsavverkning (förhöjda koncentrationer under fem år med de högsta halter 2-3 år efter
avverkning) kommer utlakningen från Ni10 sannolikt att öka ytterligare. Dessutom baseras den
modellerade utlakningen från områden som blåstes ner helt och hållet vilket inte är fallet med Ni10.
Om hela beståndet hade fallit ner i Ni10 hade utlakningen sannolikt varit ännu högre. En jämförelse
mellan modellerad och faktisk utlakning tyder därmed på en underskattning snarare än en
överskattning av kväveutlakningen från stormdrabbade områden. Den slutgiltiga kvävebelastningen
beror dock i slutändan på i vilken utsträckning som området skadas, typ av skada (rotvältor eller
enbart avbrutna toppar), närhet till vattendraget samt växtlighet som kan dämpa effekten genom sitt
näringsupptag. Resultaten från Nissadalen bör därför användas med försiktighet.

4.2 Öringen – tillbaka för första gången på 40 år
Redan samma år som behandlingen ägde rum i område 2 registrerades öringar (Salmo trutta) äldre än
ett år som lekte i Skärsjöbäcken (Figur 22). Detta var första gången på över 40 år som öring hade
noterats i bäcken enligt boende i området. Året därefter påträffades även öringungar (0+) medan
antalet individer äldre än ett år (>0+) var densamma. Under 2001 skedde inget elfiske men
resultaten från 2002 visade på ett tydligt etablerat öringbestånd som reproducerar sig framgångsrikt.
Denna trend håller fortfarande i sig, nio år efter behandling. Till viss del försvåras utvärderingen av
att en vattenströmningsförtätning, som delvis blockerade passagen, undanröjdes i en nedströms
liggande vägtrumma. Detta skedde samtidigt som ask- och kalkbehandlingen. Det finns dock
anledning att tro att förtätningen inte helt och hållet hindrade fisken från att vandra upp om
vattenkemin legat på en biologisk acceptabel nivå. Denna teori stöds av att det fortfarande saknar
öringar i referensbäcken (Krokabäcken, område 4) trots den naturliga återhämtningen som har skett
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(Figur 6). Höjningen i pH har alltså än så länge inte varit tillräckligt varaktig för att ett öringbestånd
ska kunna etablera sig i referensbäcken vilket talar för att de positiva resultat som har uppnåtts i Ni2
beror på ask- och kalkbehandlingen.
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Figur 22. Individtätheten per 100 m2 registrerad med elfiske i Skärsjöbäcken (2). Med 0+ avses yngel född
samma år medan 0+ avser individer äldre än 1 år. Observera att elfisket uteblev 2001.

5 Slutsatser
Det nya sättet att behandla hela avrinningsområden (både fastmark och våtmark), vilket skiljer sig
från Skogsstyrelsens rekommendationer där enbart fastmarken behandlas, har visat sig effektiv i att
förbättra surhetstillståndet (låga pH-värden och höga halter oorganiskt aluminium) på kort sikt
(Westling & Zetterberg, 2003 och Larsson m. fl., 2003). Framför allt är det behandlingen av
våtmarksområden med doser på upp till 16 ton aska+kalk per hektar som har stått för de positiva
effekterna (Figur 9 och Figur 11). Det beror på att ytvattnet har en kortare uppehållstid i
utströmningsområden jämfört med inströmningsområden. Positiva effekter i form av högre
koncentrationer av kalcium, ANC och högre pH förekommer dock i alla områden oavsett
behandling medan lägre koncentrationer av oorganiskt aluminium enbart förekommer i de områden
där även våtmarksandelen har behandlats (Figur 11). Sannolikt spelar även storleken på
avrinningsområdet roll för de snabba effekter som har noterats i avrinningsvattnet. I denna studie
är majoriteten av områden mindre än 20 hektar vilket innebär att avståndet från den behandlade
ytan till vattendraget är litet i kombination med snabbare omsättningstider mellan in- och
utströmningsområden.
Resultaten från denna undersökning visar att behandlingen även på längre sikt (drygt nio år) ger en
vattenkvalité som är bättre jämfört med de obehandlade referensbäckarna, trots att den naturliga
återhämtningen har påbörjats. Genom behandling har återhämtningen påskyndats och effekterna
har uppnåtts tidigare jämfört med den naturliga återhämtningen. Bidraget från
våtmarksbehandlingen håller dock på att klinga av fortare än önskvärt men vattenkemin i Ni2 är
fortfarande så bra att bäcken kan hysa ett öringbestånd som reproducerar sig framgångsrikt (Figur
22). Att öring förekommer i vattendraget är således en god indikation på att behandlingen har
fungerat efter att vattenströmningshindret togs bort. För att beståndet ska kunna överleva är det
dock viktigt att bidraget från fastmarksbehandlingen ökar, vilket resultaten från de
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fastmarksbehandlade områdena Ni6 och Ni8 tyder på (Figur 9). Bidraget är dock fortfarande litet
genom en långsam transport av kalciumjoner genom marken och ut till ytvattnet.
Initialt förekom förhöjda kvävehalter som ett resultat av ask- och kalkbehandlingen men effekten
var kortvarig och liten jämfört med de halter som förekommer i samband med
föryngringsavverkningar (Figur 12 och Figur 16). Förhöjda kvävehalter i avrinningsvattnet
uppträdde även efter stormen Gudrun och kväveutlakningen från referensområdet Ni10 (ett av de
värst stormdrabbade områdena) visade på en god överensstämmelse med de data som modellerats
(Hellsten m. fl., 2006). I samband med förhöjda nitratkvävehalter förekom även en ökad förlust av
baskatjoner, framför allt växtnäringsämnet kalium.
Jämfört med ytvattenkalkningen (som måste upprepas varje eller vartannat år) har de positiva
vattenkemiska effekterna i detta försök uppnåtts efter en enda lågdos behandling för drygt nio år
sedan. Eftersom ask- och kalkbehandling av mark bygger upp skogens buffertförmåga finns det en
möjlighet att motverka läckaget av surt och aluminiumrikt vatten utan upprepade behandlingar,
förutsatt att nedfallet av försurande ämnen fortsätter att minska. Det är emellertid viktigt att
mätningarna i Nissadalen fortsätter så att förändringar även på längre sikt kan studeras, särskilt som
det tar lång tid innan bidraget från fastmarksbehandlingen kommer och effekten av fast- och
våtmarksbehandlingen redan har kulminerat. Än så länge har metoden således visat sig vara ett
kostnadseffektivt sätt att motverka ett oönskat surhetstillstånd och återställa livsmiljön för öring
(Salmo trutta) utan negativa sidoeffekter.

6 Tack
Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till Nordkalk AB, SMA Karbonater och Länsstyrelsen
Hallands län som finansierade stora delar av försöksverksamheten under 2004/05 och vars
medverkan i projektet har bidragit till de slutsatser som presenteras i denna rapport. Länsstyrelsen
Hallands län har även medverkat till att upprätthålla mätfrekvensen på månatlig basis i Ni2 och Ni4
under 2007. Slutligen skulle jag vilja tacka Dan Karlsson och Mats Carlén, båda Skogsstyrelsen
Region Väst, Halmstadskontoret, för hjälp med provtagning, flödesregistrering och alla andra små
och stora problem som uppkommer längs vägen.
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Bilaga 1 Analysmetoder bäckvatten
Parameter

Analysmetod

pH

SS 02 81 22

Alkalinitet

SS 02 81 39

Konduktivitet

SS EN 27 888

NO3-N

SS EN-ISO 10 304-1

NH4-N

SS-EN ISO 14911

Kjeldahl-kväve

Foss-Tectator AN 5221 2002-10-24 baserad på SS-EN
25 663

TOC

SS-EN 1484, utg 1

2+

SS-EN ISO 14911

Mg2+

SS-EN ISO 14911

Ca

Na

+

+

K

SS-EN ISO 14911
SS-EN ISO 14911

2+

Mn

SS-EN ISO 14911

Fen+

SS-EN ISO 11885, utg 1

Al-tot

SS-EN ISO 11885, utg 1

Al-org
P-tot

Jonbyte enligt Driscoll (1984). Aluminiumfraktionering
enligt SLU:s egen metod 2006-06-01 samt analys med
ICP-AES, jonbyte.
Från och med 2007-01-01: SS-EN ISO 6878:2005, mod
för Bran Luebbe, Metod No: G-175-96 för AAIII. Tidigare
SS 02 81 27-2, mod för AAIII.

Färg

Baserad på SS-EN ISO 7887

SO4-S

SS-EN ISO 10 304-1

-

Cl

SS-EN ISO 10 304-1
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Bilaga 2 Tidsserier bäckvatten
Referenser
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SO 4 -S mg l

-1

-1

5

3
2

Ni5

Ni10

Ni12

200
100
0

1

-100

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Referenser

Referenser
400

6.5
Ni4

Ni5

Ni10

Ni12

350

6
Al-oorg μg l
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Fastmark & Våtmark (grunddos)

Fastmark & Våtmark (grunddos)
800

Ni2

Ni11

Ni13

Ni14
ANC μekv l

-1

SO 4 -S mg l

15
10

700

Ni2

Ni11

600

Ni13

Ni14

500

-1

20

5

400
300
200
100
0
-100

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fastmark & Våtmark (grunddos)

Fastmark & Våtmark (grunddos)
600

7
6.5

500
-1

6
Al-oorg μg l

pH

5.5
5

4.5
4
3.5

Ni2

Ni11

Ni13

Ni14

Ni2

Ni11

Ni13

Ni14

400
300
200
100

3
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Effekter på vattenkemi och öringbestånd (Salmo trutta) efter ask- och kalkbehandling

IVL rapport 1753

Fastmark & Våtmark (grund + extra dos)

Fastmark & Våtmark (grund + extra dos)
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