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Sammanfattning
IVL Svenska Miljöinstitutet har, tillsammans med SLU Sveriges Lantbruksuniversitet och
SkogForsk, bedrivit ett samarbetesprojekt med det övergripande syftet att utreda de långsiktiga
effekterna av biobränsleuttag och näringskompensation. Projektet startade 2000 inom ramen för
Energimyndighetens energiforskningsprogram och har genomförts i 3 etapper. Målet med projektet
har varit att identifiera försök av hög vetenskaplig kvalité inom ämnesområdet helträdsuttag och
askåterföring och bibehålla dem som kan användas som underlag för att studera de långsiktiga
effekterna av ett skogsbruk inriktat mot bränsleproduktion. I den första etappen identifierades 72
fältförsök varav 3 (Fröslida, Nyårsåsen och Tågabo) drivs i regi av IVL. Vidare har det varit viktigt
att vidmakthålla försöken genom olika skötselinsatser, att dokumentera störningar eller andra
förändringar samt att upprätthålla mätverksamheten på en extensiv nivå. Det har också varit viktigt
att exponera försöken och göra dem lättillgängliga för forskare, myndigheter, finansiärer och andra
avnämare i en gemensam försöksdatabas. Utvecklandet av försöksdatabasen skedde under etapp 1
och 2 och information om de olika försöken finns tillgänglig på www.silvaboreal.com.
Föreliggande rapport är en slutredovisning av genomförda aktiviteter under etapp 3 i delprojektet
”Nationell resursbank med långsiktiga försök inom ämnesområdet helträdsuttag och
askkompensation för uppföljning av miljöeffekter” under perioden 2006-2008. Viktiga moment
under etappen har varit att vidmakthålla befintliga försök (Fröslida, Tågabo och Nyårsåsen), att
genomföra provtagning och analyser på en extensiv nivå, att dokumentera resultaten i den
gemensamma försöksdatabasen samt slutrapportera resultaten. Övergripande slutsatser från
projektet kommer att redovisas inom ramen för samarbetesprojektet där SLU har en ledande roll.
Under projektperioden 2006-2008 har försöksområdena även inventerats i fält och deras nuvarande
status och framtida möjlighet som försöksobjekt har utvärderats. Granskningen visade att
områdena i varierande grad påverkats av stormen Gudrun, från enstaka knäckta stammar till
nedblåsta bestånd. Skadorna är dock inte av den omfattningen att försöken behöver avvecklas.
Försöksområdena är belägna i Hallands län och består av produktionsskog (gran med
tallinblandning och enstaka inslag av löv). I områdena bedrivs ett aktivt skogsbruk. Mellan 19971999 behandlades fastmarken (och i vissa fall våtmarker) med varierande doser aska och kalk.
Resultaten från de bäckvattenkemiska mätningarna (4 mätningar per år) visar att effekten på
avrinningsvattnet efter behandling med aska och kalk varierar. I Fröslida, där hela
avrinningsområden behandlats med varierade doser kalk och aska mellan 1998/99, uppträdde de
tydligaste behandlingseffekterna i områden som både fastmarks- och våtmarksbehandlats. I
Nyårsåsen har ask- och kalkbehandling i dosen 4 ton per hektar än så länge inte haft någon tydlig
påverkan på vattenkemin medan Tågabo, som behandlats enligt samma koncept, uppvisar en tydlig
men avklingande ökning av pH, Ca och ANC, i likhet med dem som uppträtt i Fröslida. Sannolikt
kan effekterna förklaras av en snabb uttransport av kalcium (och magnesium) från skogen till
vattendragen. Karaktäristisk för samtliga bäckar som ingår i projektet är att de uppvisar tydliga
tecken på återhämtning från försurning orsakad av det sura nedfallet. Initialt förkom förhöjda
nitratkvävehalter som ett resultat av ask- och kalkbehandlingen i Fröslida men ökningen var endast
måttlig jämfört med den utlakning som sker i samband med föryngringsavverkning. En ökad
utlakning av kväve och kalium har även uppmätts efter stormen Gudrun 2005. Den största
utlakningen noterades i de värst drabbade områdena i Fröslida. Utöver de resultat som redovisas i
denna rapport har uppgifterna i den gemensamma databasen www.silvaboreal.com uppdateras med
nya tidsseriefigurer samt aldrig tidigare redovisade data.
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Summary
During the last decade, the use of biofuels in Sweden has increased rapidly and is now a common
forest practise. Logging of forest residues leads however to a permanent loss of nutrients from the
ecosystem unless compensated for. The loss is greater during whole-tree harvesting compare with
stem-only due to a higher nutrient content in the finer parts of the tree (i.e. branches and needles).
In order to study the effects of both whole-tree harvesting and ash-recycling in forest ecosystem, a
number of experiments were established in Sweden during the 1970’s and 1980’s. However, the
results from these experiments only describe the short-term effects on soil, water and productivity
due to a lack of long-term support. As changes in the forest ecosystem takes time, the Swedish
Energy Agency decided in 2000 to support experiments operated by the IVL The Swedish
Environmental Institute, The Swedish University of Agricultural Studies and SkogForsk in a joint
collaboration project.
This report describes the results from 3 experiments (Fröslida, Tågabo and Nyårsåsen) situated in
the southern part of Sweden and run by the IVL. The experiments were established in order to
study the effects on run-off water after recharge, and in some areas discharge areas, were treated
with a combination of 2 tons of wood ash and 2 tons of crushed limestone per hectare. In Fröslida
some areas was treated with a higher dose. Treatment occurred at different times (1997-1999) in the
individual experimental areas.
The results vary between the experiments. In Fröslida, 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. In Tågabo similar short-term effects was
noted compare with reference areas. One possible explanation could be a rapid transport of calcium
(and manganese) from wetter areas within the drainage area to the stream. No effects could be
noted in Nyårsåsen. All streams show clear signs of recovery from acidification, whether they have
been treated or not.
In January 2005 the research areas were, in varying degrees, damaged by a storm named Gudrun. In
the most affected discharge areas an increase in nitrogen and potassium could be seen
approximately one year after the storm similar to the leakage that occur after a clear-cut.
The results in this report can also be found on www.silvaboreal.com.
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1 Inledning
År 2000 beviljades IVL statligt stöd inom ramen för Energimyndighetens energiforskningsprogram
till projektet ”Finansiering av basresurser till långsiktiga försök inom ämnesområdet
trädbränsleuttag och askkompensation”. IVL samarbetar även genom detta projekt med SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet och SkogForsk i separata projekt men med en gemensam projektplan
med motsvarande syfte, målsättning och upplägg.
Idén till ett gemensamt projekt kom till bland annat efter att Skogstyrelsen publicerat en
miljökonsekvensbeskrivning av skogsbränsleuttag, asktillförsel och övrig näringskompensation
(Skogsstyrelsen, 1998) i vilken det framkom att det saknas viktig kunskap om de långsiktiga
effekterna på skog, mark och vatten. Många av de försök som upprättats i Sverige för studier av
helträdsuttag och askåterföring saknade vid projektets start stöd för fortsatta mätningar. Eftersom
förändringar i skogen tar lång tid (decennier) och effekterna kan visa sig först efter många år är det
viktigt att upprätthålla mätningarna för att möjliggöra en framtida utvärdering.
Det övergripande syftet med samarbetesprojektet är att utreda de långsiktiga effekterna av
biobränsleuttag och näringskompensation. Målet är att identifiera försök av hög vetenskaplig kvalité
inom ämnesområdet helträdsuttag och askåterföring och bibehålla dem som kan användas som
underlag för att studera de långsiktiga effekterna av ett skogsbruk med inriktning mot
bränsleproduktion. Projektet har genomförts i tre etapper med olika projektledare. Första etappen
”Finansiering av basresurser till långsiktiga försök inom ämnesområdet trädbränsleuttag och
askkompensation” utfördes under perioden 2000-01-01 – 2001-01-01 (P13138-1) men förlängdes
till och med 2002-06-30 på grund av en sen igångsättning av projektet. Nämnda organisationer
sökte fortsatta medel till en etapp 2 vilket beviljades och påbörjades 2002-07-01 – 2004-06-30
(P13138-2). Etapp två kallades för ”Uppföljning av långsiktiga försök inom ämnesområdet
trädbränsleuttag och askkompensation”. Efter etapp två skedde ett uppehåll i mätningarna fram till
och med 2006 när den tredje, och nuvarande, etappen ”Nationell resursbank med långsiktiga försök
inom ämnesområdet helträdsuttag och askkompensation för uppföljning av miljöeffekter”
beviljades (P13138-3) för perioden 2006-01-01 – 2008-12-31.
Huvuddelen av det arbete som genomfördes inom Energimyndighetens Energiforskningsprogram
under etapp 1 och 2 koncentrerades till att samla in och säkerställa uppgifter om försöksområdena
(72 fältförsök varav 3 drivs i regi av IVL; Fröslida, Tågabo och Nyårsåsen) samt presentera dessa i
den gemensamma databasen www.silvaboreal.com. Medel söktes även för att fortsätta mätningarna
i Fröslida (12 områden), Tågabo (6 områden) och Nyårsåsen (2 områden) men utfördes endast
under en kortare period eftersom alternativ finansiering till provtagning och analys fanns inom
IVL:s samfinansierade forskning med Skogsstyrelsen som huvudfinansiär.
Föreliggande rapport är en slutredovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat under
projektperioden 2006-2008 i enlighet med projektets syfte och målsättning, se nedan. Övergripande
slutsatser rörande skogsbränsleuttagets påverkan på mark, vatten och produktion kommer att ske i
det gemensamma samarbetesprojektet där SLU har en sammanhållande roll. Under den tredje
etappen (2006 – 2008) har mätverksamheten i Tågabo (4 områden) och Nyårsåsen (2 områden)
finansierats inom ramen för nuvarande projektet medan mätningarna i Fröslida fortfarande har stöd
inom IVL:s samfinansierade forskning. Observera att dem försök som drivs av IVL och som ingår i
detta projekt har ursprungligen startat i ett annat. Vid en genomgång av försöken påträffades data
som enligt författarens kännedom aldrig tidigare redovisats i detta sammanhang. Eftersom en viktig
målsättning med projektet är att dokumentera och sammanställa värdefull information har stor
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möda lagts ner på att validera uppgifterna och inkludera dem i föreliggande rapport. I Bilaga 1 finns
därför en kort sammanställning över projekten, hur de startade och vad deras ursprungliga syfte var.

2 Bakgrund
På senare år har det svenska skogsbruket intensifierats och efterfrågan på biobränslen har ökat
stadigt. Virkesförbrukningen och nyttjandet av biobränslen förväntas även att fortsätta stiga i
framtiden. I Oljekommissionens rapport från juni 2006 (Regeringskansliet, 2006) anges till exempel
att skogens tillväxt bör öka långsiktigt med 15-20 % genom effektivare skogsskötsel, inklusive
gödsling och intensivskogsbruk på en del av arealen (1.1 miljoner ha, ca 5 % av totala skogsarealen).
Man beräknar även att användandet av brännved, GROT och stubbar som biobränsle, räknat som
TWh, skall fördubblas mellan åren 2005 och 2020. För att möta behovet av virke, massaved och
biobränslen är en effektivare skogsskötsel nödvändig.
Hur ett uthålligt skogsbruk ska bedrivas, på krympande arealer, utan att de jämställda produktionsoch miljömålen äventyras är en viktig framtidsfråga. Vid ett ökat nyttjande av avverkningsrester
förloras nämligen en större mängd näring ut ur systemet jämfört med ett traditionellt stamvedsuttag. Det beror på att en stor del av näringen återfinns i trädets finare delar (Jacobson & Mattson,
1998; Egnell m. fl., 1998). Den näring som försvinner skulle, via nedbrytning av det organiska
materialet, ha neutraliserat den syra som byggts upp i marken under en skogsgeneration. Istället
försvinner denna ”buffertverkan” ut ur systemet. Några av de risker som befaras uppstå i beståndet
via ett helträdsutnyttjande är 1) en sänkt motståndskraft mot försurning i marken, 2) ett minskat
näringsförråd i marken, 3) en sänkt tillväxt och 4) en minskad alkalinitet i det avrinnande vattnet.
En möjlighet att motverka de negativa effekterna är att återföra den aska som bildas vid
värmeverken efter förbränning av skogsbränsle. Vedaskan innehåller kalcium (Ca), kalium (K) och
magnesium (Mg) som träden tidigare tagit upp. Användningen av vedaska från skogsbränsle som
vitaliseringsmedel innebär en återcirkulering av näringsämnen. Återföringen av aska är inte riskfritt
och kan åstadkomma negativa effekter på skogsekosystemet om den utförs på felaktigt sätt.
Exempelvis kan brännskador uppkomma på känsliga mossor och lavar vid allt för höga doser. Alla
effekter är inte heller kända såsom effekten på skogsproduktion och växthusgaser.

3 Syfte och målsättning
Syftet med projektet är att upprätthålla mätverksamheten och kvalitén i försöksområdena
Nyårsåsen, Tågabo och Fröslida i södra Sverige för att möjliggöra en framtida utvärdering av de
långsiktiga effekterna av askkompensation på avrinningsvattnet.
Viktiga moment under försöksperioden är:





Vidmakthållande av försök
Mätprogram och analyser
Gemensam databas och dokumentation
Rapportering
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4 Material och metoder
4.1 Områdesbeskrivning och behandling
Försöksområdena är belägna på Nyårsåsen, cirka 9 km NNV Halmstad, vid Tågabo, cirka 12 km
ONO Oskarström och nära Fröslida by, cirka 30 km NO Halmstad, samtliga belägna i Hallands län
(Figur 1). Försöksområdena är etablerade i mogen granskog där ett aktivt skogsbruk bedrivs.

Figur 1. Försöksområdena ligger i Hallands län, nära Halmstad.

I Nyårsåsen ingår två avrinningsområden varav det ena (NYÅ44) behandlades med lika delar
vedaska och kalk i dosen 4 ton per hektar (torrsubstans) (Figur 2). Det andra området (NYÅ14)
utgör referensområde. Försöksområdets mittpunkt är enligt rikets nät x=629520, y=131750. I
Tågabo ingår 4 avrinningsområden. Två avrinningsområden (TAG24 & TAG54) behandlades med
lika delar vedaska och kalk i dosen 4 ton per hektar (torrsubstans) medan övriga två områden
(TAG14 & TAG74) utgör referensområden (Figur 2). Försöksområdets mittpunkt är enligt rikets
nät x=630470, y=133920. Storleken på de individuella avrinningsområdena framgår av Tabell 1.
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Figur 2. Försöksområdet Nyårsåsen (vänster) och Tågabo (höger). Den vattenkemiska provtagningen har
skett vid utloppet från avrinningsområdena markerat med pil i figurerna. Observera att
benämningen på avrinningsområdena skiljer sig något åt från texten. Avrinningsområde 1 och 4 i
Nyårsåsen ska vara NYÅ14 respektive NYÅ44 medan avrinningsområde 1 ref, 2 beh, 5 beh och 7
ref ska vara TAG14, TAG24, TAG54 respektive TAG74. Provtagningen i 6 beh (TAG64) och 9 ref
(TAG94) upphörde oktober 2003. Under perioden 2006-2008 har provtagning skett i cirka hälften
av områdena.

Behandling skedde den 24 januari 1997 i Tågabo och Nyårsåsen behandlades med samma dos den 1
maj 1998. Samtliga askor i försöken är karakteriserade med avseende på totalinnehåll av
näringsämnen och tungmetaller vilket framgår av Tabell 2. Dessutom har upplösningshastigheten
undersökts med upprepad lakning av flertalet askor. Spridningen utfördes med hjälp av en
helikopter både i Tågabo och i Nyårsåsen och skedde jämnt över hela ytan utan hänsyn undantag av
surdråg och andra fuktiga partier. Avrinningsområdena saknar dock våtmarker och längre sträckor
med öppna bäckar eller diken.
Tabell 1. Avrinningsområdenas provkoder, storlek och behandling.
Avrinningsområde

Areal (ha)

Behandling

NYÅ14

2,5

Referens

NYÅ44

1

2 ton kalk och 2 ton aska per hektar

TAG14

13

Referens

TAG24

19

2 ton kalk och 2 ton aska per hektar

TAG54

11

2 ton kalk och 2 ton aska per hektar

TAG74

14

Referens
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Tabell 2. Innehåll i blandningen av aska och kalk
som spridits i Nyårsåsen och Tågabo.
Ämne

Innehåll %

Ca

22,6

Mg

3,3

K

1,5

P

0,7

Al

2,5

Si

6,8

Fe

1,6

Mn

0,5

Na

2,1

Ti

0,1

Försöksområdet Fröslida, nära Fröslida by, 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.
I Fröslida ingår sammanlagt 12 avrinnings- eller delavrinningsområden (Figur 3). 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 (Tabell 3). 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. Kalken utgörs av kalkkross och härstammar från
Ignaberga kalkbrott i norra Skåne medan askan är krossaska från Nymölla pappersbruk. 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.

Fastmarksbehandling innebär att endast fastmarken i avrinningsområdet har behandlats med
grunddosen. Totalbehandling innebär att hela området, även våtmarker, har behandlats med
grunddosen. Extra dos innebär att området, förutom totalbehandling, även erhållit en extra giva på
våtmarker av enbart kalk med 6 ton/ha eller 12 ton/ha. Med våtmarker menas här i första hand
utströmningsområden (områden där vatten i marken kommer fram i dagen) och utgörs av kärr och
sumpskogar. Trädlösa högmossar har inte behandlats. För en utförligare beskrivning av försöket i
Fröslida (även kallat ”NISSAN”) se Zetterberg (2008).
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Figur 3. Försöksområdet Fröslida (även kallat ”NISSAN”) 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).
De röda punkterna anger stället för den vattenkemiska provtagningen.
Tabell 3. Den totala storleken på avrinningsområdena med en uppdelning på våtmark- och
fastmarksandelen. Tabellen visar även totaldosen aska + kalk som har spridits.
Område

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

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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4.2 Provtagning och analys
4.2.1 Provtagning och analys 2006-2008
Provtagningen i Nyårsåsen, Tågabo och Fröslida har skett fyra gånger per år (april, maj, september
och oktober) vid utloppspunkten från avrinningsområdena (Figur 2 och Figur 3) under perioden
2006 till 2008. Två av bäckarna i Fröslida (Ni2 och Ni4) har provtagits månadsvis med stöd från
Länsstyrelsen i Halland. All provtagningen har genomförts med hjälp av personal från
Skogsstyrelsen i Halmstad. För att kunna jämföra bäckarna med varandra har provtagningen
förlagts vid ett och samma tillfälle (vanligtvis 3:e veckan varje provtagningsmånad). Proverna har
skickats samma dag som provtagningen ägde rum till IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg för
analys av pH, alkalinitet (vid pH-värden >5,4), konduktivitet, sulfat som svavel (SO4-S), klorid (Cl),
nitrat som kväve (NO3-N), kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), mangan (Mn),
ammonium som kväve (NH4-N), Kjeldahl-kväve (N-Kjeldahl), färg. Analys av järn (Fe), totalfosfor
(P-tot), totalaluminium (Alt), organiskt aluminium (Alo) och totalt organiskt kol (TOC) sker hos
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö i Uppsala. För en redovisning av
analysmetoderna 2006-2008, se Bilaga 2. Samtliga analyser, utom Mn som analyseras med
jonkromatografi, är ackrediterade metoder enligt Swedac. Efter analys av pH och konduktivitet
filtreras bäckvattenproverna genom ett filter (Sartorius cullulosaacetat filter) och konserveras vilket
innebär att analys av mängden TOC motsvarar mängden löst organiskt kol (DOC). Tidigare
filtrerades proverna genom ett filter med porstorleken 0,80 µm vilket ändrades den 18 februari 2008
till den mer vanliga storleken 0,45 µm.
Bäckvattnets syraneutraliserande förmåga (ANC) beräknas genom att summera halten katjoner (Ca,
Mg, K och Na) och subtrahera summan anjoner (SO4, Cl och NO3) uttryckt som ekvivalenter per
liter enligt Reuss & Johnson (1986). Värden som ligger under detektionsgränsen (vilket är vanligt
för parametrarna ammonium, nitrat och mangan) har halverats.

4.2.2 Provtagning och analys 1991-2005
Bäckvattenprovtagningen i Nyårsåsen och Tågabo har varierat under årens lopp liksom vilka
parametrar som har analyserats, vilka laboratorier som har varit inblandad samt antalet
avrinningsområden. Under perioden oktober 1991 till maj 1996 provtogs bäckvatten en gång i
veckan i Nyårsåsen och analyserades med avseende på pH, NH4-N, konduktivitet och färg. Fyra
veckoprov hälldes därefter samman till ett flödesrelaterat månadsprov som analyserades på övriga
parametrar (alkalinitet, Ca, Mg, Na, K, SO4-S, Cl, NO3-N, N-Kjeldahl, Alt, Mn, Fe, PO4-P, P-tot
och DOC). All provtagning utfördes av personal från Tönnersjöhedens försökspark. På grund av
bristfällig dokumentation har det inte varit möjligt att utreda vilket/vilka laboratorier som varit
inblandade men sannolikt har IVL:s laboratorie i Aneboda och Stockholm utfört en del av
analyserna.
Under perioden maj 1997 till och med november 2000 reducerades provtagningen i Nyårsåsen till 1
gång per månad och minskades ytterligare till fyra gånger per år (april, maj, september och oktober)
från och med april 2001 till och med oktober 2003. Analysprogrammet följde tidigare upplägg, se
ovan, med undantag av analys av PO4-P och DOC som upphörde i maj 1996. Under perioden maj
1997 till och med januari 1998 skedde analys av N-Kjeldahl, P-tot, Fe och Alt hos IVL:s laboratorie
i Stockholm. Under samma tidsperiod analyserades pH, alkalinitet, konduktivitet, färg, SO4-S, Cl,
NO3-N, NH4-N, Ca, Mg, Na, K och Mn på IVL:s laboratorie i Aneboda. Under 1998 skickades
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vattenprover till Svensk Grundämnesanalys AB i Luleå för analys av Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn och Alt
och i början av 1999 övertogs nämnda analyser av SGAB Analytica fram till och med oktober 2003.
I juni 2006 återupptogs de kvartalsvisa mätningarna i Nyårsåsen och vattenproverna analyseras
numera av IVL:s laboratorie i Göteborg och av SLU i Uppsala, se avsnitt 4.2.1. Till den tidigare
parameterlistan lades även analys organiskt aluminium och DOC till. Under perioden juni 1996april 1997, december 2000-mars 2001 samt november 2003 till maj 2006 har således ingen
provtagning utförts i Nyårsåsen. Vem som ansvarade för provtagningen mellan 1997-2003 är okänt.
I Tågabo påbörjades vattenprovtagningen först i juni 1994. Fram till och med december 1998
skedde provtagningen 2 gånger per månad och därefter en gång per månad till och med oktober
2003. Proverna analyserades med avseende på pH, alkalinitet, konduktivitet, SO4-S, Cl, NO3-N, Ca,
Mg, Na, K, Mn, NH4-N, N-Kjeldahl, färg, Fe, P-tot och Alt. I juni 2006 återupptogs mätningarna i
fyra av de sex ursprungliga avrinningsområdena med samma mätfrekvens som tidigare, se avsnitt
4.2.1. Till parameterlistan lades även analys av DOC och organiskt aluminium till.
Under perioden juni 1994 till och med oktober 2003 analyserades proverna från Tågabo av IVL:s
laboratorie i Aneboda med avseende på pH, alkalinitet, konduktivitet, SO4-S, Cl, NO3-N, NH4-N,
färg. Analys av P-tot och N-Kjeldahl analyserades av IVL:s laboratorie i Stockholm under samma
tidsperiod medan analys av Ca, Mg, Na, K, Mn, Fe och TAl skedde hos Svensk Grundämnesanalys
AB i Luleå, fram till och med december 1998. I januari 1999 övertog analyserna av Ca, Mg, Na, K,
Mn, Fe och TAl av SGAB Analytica till och med oktober 2003. Från och med 2006 sker analyserna
numera hos IVL i Göteborg samt hos SLU i Uppsala, se ovan. Under perioden november 2003 till
och med maj 2006 skedde ingen provtagning i Tågabo. Vem som ansvarade för provtagningen
mellan 1994-2003 är okänd.
Provtagningen i Fröslida startade vintern 1997 med hjälp av personal från Skogsstyrelsen och
skedde månadsvis 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. Analysprogrammet har varierat lite under årens lopp. Under perioden
oktober 1997 till januari 1998 analyserades endast pH, konduktivitet och färg. I februari 1998
utökades programmet med analys av alkalinitet, SO4-S, Cl, NO3-N, Ca, Mg, Na, K, Mn, NH4-N, NKjeldahl, färg, Fe, P-tot, Alt och Alo. I januari 2006 kompletterades analyspaketet även med DOC.
Fram till och med hösten 2004 har sannolikt samma laboratorier varit inblandad i analyserna som
nämns ovan (IVL:s laboratorie i Aneboda och Stockholm, SGAB och Analytica). Hösten 2006
lades verksamheten i Aneboda ner och proverna analyserades numera på IVL:s laboratorie i
Göteborg samt av SLU, se ovan.

4.3 Storminventering
Natten mellan den 8 och 9 januari, 2005 drabbades stora delar av södra Sverige av stormen Gudrun.
Som mest uppmättes vindbyar på upp till 42 meter per sekund. En dokumentation av
stormskadorna (och utförda skogsskötselåtgärder) i Tågabo skedde i fält i juni 2007. Inventeringen
visade att avrinningsområdena i Tågabo endast ringa grad var påverkad av Gudrun med undantag
av TAG64 där ett mindre bestånd blåst ner i anknytning till provpunkten (ej med i studien 20062008). I TAG14, TAG24 och TAG54 upptäcktes endast några enstaka knäckta träd och vindfällen
men inga nedblåsta bestånd. Stormskadorna i Nyårsåsen har undersökts med hjälp av satellitbilder.
I område NYÅ14 finns det ett 1.5 ha stort område som hade blåst ner, i övrigt upptäcktes endast
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enstaka knäckta träd och strövindfällen. Det nedblåsta området ligger cirka 160 meter från
vattendraget. I området finns även ett cirka 5 ha stort område som avverkades 2004 och som ligger
norr om provpunkten. Område NYÅ44 hade endast drabbats av enstaka strövindfällen.
Försöksområdet i Fröslida drabbades i större omfattning än Nyårsåsen och Tågabo. Sommaren
2005 genomfördes en storminventering på uppdrag av Skogsstyrelsen. Arbetet utfördes delvis med
hjälp av flygbildskartor och stormflygbilder men innehöll även en dokumentation 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
finns redovisade i form av GIS-kartor. För en utförligare beskrivning över metodik, se Erlandsson
& Anderson (2005).

5 Resultat
5.1 Nyårsåsen
Någon effekt på det avrinnande vatten efter ask- och kalkbehandling kan inte med säkerhet
konstateras i Nyårsåsen. pH-värdet i den behandlade bäcken och referensbäcken följer varandra väl
både före och efter behandling och uppvisar tecken på en naturlig återhämtning från försurning
efter 2000 (Figur 4) i takt med att koncentrationen sulfatsvavel minskat (Figur 5). Vattendragens
motståndskraft mot försurning (ANC) ligger numera periodvis över 0 uekv per liter tack vare
återhämtningen (Figur 6).
Nyårsåsen
7
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Figur 4. pH-värdet i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44 och det obehandlade
referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten för behandling.
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Figur 5. Koncentrationen av sulfatsvavel i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44 och det
obehandlade referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten för
behandling. Observera att de redovisade värdena före behandling avser flödesrelaterat månadsprover
baserat på fyra veckoprover.
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Figur 6. Den syraneutraliserande förmågan (ANC) i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44
och det obehandlade referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten
för behandling. Observera att de redovisade värdena före behandling avser flödesrelaterat
månadsprover baserat på fyra veckoprover.

De något högre halterna av Ca och Mg i avrinning från det behandlade område 4 (=NYÅ44)
jämfört med referensområdet 2 (=NYÅ24) förekom redan före behandlingen (Figur 7 och Figur 8).
Observera att de redovisade koncentrationerna under perioden 1991-1996 avser flödesvägda
sammelprover, se ovan.

14

Upprätthållandet av tre askförsök i södra Sverige samt en redovisning över bäckvattenkemiska effekter

IVL rapport B1823

Nyårsåsen
10
Referens (NYÅ14)

8
Ca mg l

-1

Behandlad (NYÅ44)

6
4
2
0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Figur 7. Koncentrationen av kalcium i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44 och det
obehandlade referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten för
behandling. Observera att de redovisade värdena före behandling avser flödesrelaterat månadsprover
baserat på fyra veckoprover.
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Figur 8. Koncentrationen av magnesium i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44 och det
obehandlade referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten för
behandling. Observera att de redovisade värdena före behandling avser flödesrelaterat månadsprover
baserat på fyra veckoprover.

Ask- och kalkbehandlingen har inte heller påverkat koncentrationen av nitrat under de första 11
åren (Figur 9) trots att initiala ökningar har konstaterats i andra försök (Westling & Zetterberg,
2008). Lägg även märke till den säsongsdynamik som vattendragen uppvisar, med högre
nitratkvävehalter vintertid och lägre sommartid, kopplat till växternas näringsupptag. Efter 2006,
drygt ett år efter stormen Gudrun, ökade nitratkvävehalterna till nivåer som liknar de som
uppträder i samband med en föryngringsavverkning. Dessa härrör sannolikt från stormen men
område NYÅ14 är troligtvis även påverkad av den avverkning på 5 ha som skedde 2004. Eftersom
inga mätningar utfördes under perioden 2004-2006 går det inte att avgöra om de förhöjda halterna
förekom redan innan 2007. Tidigare studier har visat att det utlakningsförlopp som uppstår efter en
föryngringavverkning och den som uppstår efter nedblåsta bestånd liknar varandra, med en
successivt ökad utlakning upp till 3 år efter avverkning, för att därefter minska i takt med att det nya
beståndet sluter sig. Förhöjda koncentrationer under 2009 kan därför inte uteslutas.
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Figur 9. Koncentrationen av nitratkväve i avrinningsvattnet från det behandlade området NYÅ44 och det
obehandlade referensområdet NYÅ14. Den heldragna lodräta linjen markerar tidpunkten för
behandling. Observera att de redovisade värdena före behandling avser flödesrelaterat månadsprover
baserat på fyra veckoprover.

5.2 Tågabo
Alla fyra avrinningsområden i Tågaboförsöket hade före ask- och kalkbehandlingen ett kraftigt
försurat avrinningsvatten med pH-värden som varierade mellan 4,0 och 4,7 (Figur 10). Halterna av
baskatjoner var låga. Kalcium- och magnesiumhalten varierade mellan cirka 1-3 mg per liter
beroende på säsong (Figur 11 och Figur 12). Efter behandlingen i januari 1997 ökade halterna av Ca
och Mg omedelbart i jämförelse med de obehandlade referensområdena. Den tydligaste skillnaden
uppstod i avrinningsområdet TAG24 (Figur 11). Att de uppmätta koncentrationerna härrör från
behandlingen framgår av Figur 13. Genom att jämföra om förhållandet (kvoten) mellan kalcium
och magnesium förändras (ökar) går det att avgöra om behandlingen har haft någon effekt eller
inte. Observera att vattendragen även uppvisar en tydlig säsongsvariation kopplat till hydrologin.
Den kraftiga ökningen av Ca klingade av relativt snabbt men effekten kvarstod som en svag
förhöjning ända tills provtagningarna avbröts 2003. En svag förhöjning kan fortfarande noteras i
TAG24 under den senaste mätperioden 2006-2008. En förklaring till den snabba ökningen är att en
del av vitaliseringsmedlen hamnade på fuktiga och blöta zoner nära bäckarna och att lättlösliga
komponenter i askan transporterades ut snabbt.
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Figur 10. pH-värdet i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24 och TAG54 och de
obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta linjen markerar
tidpunkten för behandling (1997-01-24).
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Figur 11. Koncentrationen av kalcium i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24 och
TAG54och de obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta linjen
markerar tidpunkten för behandling (1997-01-24).
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Figur 12. Koncentrationen av magnesium i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24 och
TAG54och de obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta linjen
markerar tidpunkten för behandling (1997-01-24).
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Figur 13. Kvoten mellan kalcium och magnesium i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24
och TAG54och de obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta
linjen markerar tidpunkten för behandling (1997-01-24).

Under den period som mätningarna pågått har den naturliga återhämtningen från försurning
påbörjats vilket syns som en svag men successiv ökning i pH och ANC och en minskning i SO4-S
(Figur 10, Figur 14 och Figur 15), i samtliga vattendrag, oavsett om avrinningsområdet har
behandlats eller ej.
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Figur 14. Vattendragens motståndskraft mot försurning (ANC). Den heldragna lodräta linjen markerar
tidpunkten för behandling (1997-01-24).
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Figur 15. Koncentrationen av sulfatsvavel i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24 och
TAG54och de obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta linjen
markerar tidpunkten för behandling (1997-01-24).

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 har ingen ökning av nitratkvävekoncentrationen kunnat noteras i avrinningsvattnet
från behandlade områden (Figur 16). Däremot uppvisar halterna en tydlig säsongsvariation med
högre halter under vinterhalvåret när växtupptaget är lågt och vice versa under sommarhalvåret.
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Figur 16. Koncentrationen av nitratkväve i avrinningsvattnet från de behandlade områdena TAG24 och
TAG54och de obehandlade referensområdena TAG14 och TAG74. Den heldragna lodräta linjen
markerar tidpunkten för behandling (1997-01-24).

I januari 2005 drabbades södra Sverige hårt av stormen Gudrun vilket ödelade många försök
genom att stora delar av skogen blåstes ner. Försöksområdet i Tågabo drabbades endast ringa av
stormen i form av enstaka knäckta träd, med undantag av avrinningsområdet TAG64. Alldeles intill
provpunkten finns det ett mindre nedblåst bestånd. Under perioden 2006-2007 har dock inga
mätningar utförts i TAG64, men erfarenheter från andra projekt visar på halter och ett
utlakningsförlopp motsvarande den efter en föryngringsavverkning (Zetterberg, 2008).
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5.3 Fröslida
Innan behandling var pH-värdet i de olika bäckarna nära 4,2, en nivå som räknas som extremt låg
enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder. Omedelbart efter behandling (okt -98 till och
med maj -99) ökade pH-värdet i alla bäckar jämfört med referenserna (Figur 17). Ökningen var
kraftigast i de fast- och våtmarksbehandlade områdena men även fastmarksbehandlade områden
reagerade med en pH-höjning. Nio år efter behandling är pH-värdena fortfarande högre jämfört
med referensområdena, oavsett behandling.
7.5
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Figur 17. pH-värdet (medelvärde) i avrinningsvattnet. Behandlingen skedde mellan oktober
1998 och maj 1999 (heldragna lodräta linjer).

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 18). Jämfört med referensområdena är halterna fortfarande förhöjda. Även i områden som
enbart fastmarksbehandlades ökade kalciumhalterna något.
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Figur 18. Koncentrationen av kalcium (uttryckt som ett medelvärde) i avrinningsvattnet.
Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999 (heldragna lodräta linjer).

Som ett resultat av förhöjda kalciumkoncentrationer (och magnesium och kalium, ej med på bild)
ökade den syraneutraliserande förmågan (ANC) i vattendragen (Figur 19). Ökningen var tydligast i
fast- och våtmarksbehandlade områden, men börjar klinga av vid samma tidpunkt som
koncentrationen av kalcium minskar (Figur 18). I fastmarksbehandlade områden ökade ANC
omedelbart efter behandling och fortsätter att öka. Även i referensbäckarna ökar ANC på grund av
naturlig återhämtning.
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Figur 19. Den syraneutraliserande förmågan (ANC), uttryckt som ett medelvärde, i avrinningsvattnet.
Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999 (heldragna lodräta linjer).
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Ökningen i pH efter behandling har inneburit att koncentrationen av giftigt oorganiskt aluminium
minskat till nivåer som ligger kring 50 μg per liter i de fast- och våtmarksbehandlade områdena
(Figur 20). I de fastmarksbehandlade områdena samt i referensbäckarna ligger halterna kring 100 μg
per liter. Initialt förekom en ökad utlakning av nitratkväve i bäckvattnet från fastmarksbehandlade
områden. Jämfört med den kväveutlakning som sker i samband med slutavverkning var ökningen
måttlig.
Under sommaren 2005 inventerades försöksområdet med avseende på stormskadornas omfattning
och utbredning (Erlandsson & Anderson, 2005). Resultaten visade att avrinningsområdena i
varierande grad var påverkad av stormen Gudrun (Figur 21). Till de värst drabbade områdena
hörde Ni10 och Ni13. Under ett fältbesök på hösten samma år noterades även kraftiga körskador i
Ni14 som löpte tvärs över bäcken. Ni14 drabbades endast i ringa grad av stormen men påverkades
alltså indirekt i samband med upparbetningen av Ni10.
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Figur 20. Koncentrationen av oorganiskt aluminium (uttryckt som ett medelvärde) i avrinningsvattnet.
Behandlingen skedde mellan oktober 1998 och maj 1999 (heldragna lodräta linjer).
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Figur 21. Resultaten från Skogsstyrelsens inventering visade att avrinningsområdena i Nissadalen drabbades i
varierande grad av stormen Gudrun 2005.

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 22). Även koncentrationen av
ammoniumkväve ökade, om än mer måttligt. 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.
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Figur 22. Koncentrationen av nitratkväve i referensbäckarna. Den kraftiga ökningen i Ni12 beror på att stora
delar av området föryngringsavverkades i oktober 1999.

Stormen Gudrun har även påverkat koncentrationen av baskatjoner, framför allt kalium (ej med på
bild). 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. I en separat studie
visade det sig också att stormen Gudrun medfört ett ökat läckage av kvicksilver, särskilt i de värst
drabbade områdena (Munthe m. fl., 2007).

6 Slutsats
Under projektperioden 2006-2008 har försöksområdena Fröslida, Tågabo och Nyårsåsen
inventerats i fält och deras nuvarande status som försöksobjekt har utvärderats. Granskningen visar
att områdena i varierande grad påverkats av stormen Gudrun, från enstaka knäckta stammar till helt
nedblåsta bestånd. Skadorna är dock inte av den omfattningen att försöken behöver avvecklas.
Resultaten från de extensiva mätningarna (4 mätningar per år) visar att effekten på avrinningsvattnet
efter behandling med aska och kalk varierar. I Fröslida, där hela avrinningsområden har behandlats i
varierade doser av kalk och aska mellan 1998/99, uppträdde de tydligaste behandlingseffekterna i
områden som både fastmarks- och våtmarksbehandlats. Behandlingseffekter kunde dock noteras i
samtliga områden, oavsett behandling. I Nyårsåsen har ask- och kalkbehandling i dosen 4 ton per
hektar än så länge inte haft någon tydlig påverkan på vattenkemin jämfört med Tågabo, som
behandlats enligt samma koncept, uppvisar en tydlig men avklingande ökning av pH, Ca och ANC, i
likhet med dem som uppträtt i Fröslida. Sannolikt kan detta förklaras av en snabb uttransport av
kalcium som hamnat i fuktigare partier ut till vattendragen. Karaktäristisk för samtliga bäckar som ingår
i projektet är att de uppvisar tydliga tecken på en återhämtning från naturlig försurning. Initialt
förekom förhöjda nitratkvävehalter som ett resultat av ask- och kalkbehandlingen i Fröslida men
ökningen var endast måttlig jämfört med den utlakning som sker i samband med en
föryngringsavverkning. En ökad utlakning av kväve och kalium har även uppmätts efter stormen
Gudrun 2005 som drabbade försöksområdena i varierande grad. Den största utlakningen har noterats i
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Fröslida som i vissa delar drabbades hårt av stormen. Utöver de resultat som redovisas i denna rapport
har uppgifterna i den gemensamma databasen www.silvaboreal.com uppdateras med nya
tidsseriefigurer samt aldrig tidigare redovisade data.

7 Tack
Ett stort tack till Mats Carlén och Dan Karlsson, båda på Skogsstyrelsen i Halmstad, för hjälp med
provtagning, dokumentation och information om försöken i Fröslida, Tågabo och Nyårsåsen.
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Bilaga 1 Projektbakgrund
IVL bedriver sedan många år tillbaka studier av askåterföring på försurad skogmark i södra Sverige
i Nyårsåsen, Tågabo och Fröslida i Nissadalen (även kallad ”NISSAN”). Projekten har bedrivits
separat med något olika inriktningar och frågeställningar. Finansiärerna har varierat under årens
lopp. Den tidiga dokumentationen är i många fall förlorad eller bristfälligt beskriven. Om resultaten
har publicerats och i så fall i vilka sammanhang är ibland oklar och har inte varit möjligt att utreda
inom ramen för detta projekt. Nedan följer dock en kort beskrivning av projekten, hur de startade
och deras ursprungliga syfte. På grund av en viss överlappning av projekten kan årtalen i vissa fall
vara felaktiga och bör användas med viss försiktighet. En projektöversikt ges i Tabell 4 och en
översikt över mätperioden ges i Tabell 5.

Nyårsåsen
I början av 1990-talet inleddes gödslingsförsök med kalium och fosfor i försurad skogsmark i
Halland och Bohus län. Syftet med gödslingen var att motverka en näringsobalans i bestånden
orsakad av försurning samt ett eventuellt framtida uttag av skogsbränsle. Vidare skulle gödslingen
stärka bestånden och möjliggöra ett stort upptag av kväve. Projektet "Vitalisering av skogsmark
med fosfor och kalium - effekter på mark- och ytvatten" bekostas av Statens Naturvårdsverk
(kontrakt 135402) och drevs i samarbete IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Fältstationen i Aneboda,
och Geologiska Institutionen, Chalmers Tekniska Högskola. Projektet kallades för VITGOD och
pågick under perioden juli 1991 till och med december 1996. Mätprogrammet pågick under
perioden november 1991 till och med maj 1996.
Projektet genomfördes i små avrinningsområden (Gårdsjön i Bohus län och Nyårsåsen respektive
Tönnersjöheden i Hallands län) med gran som dominerande trädslag i åldern 30-70 år. Syftet med
studien gick ut på att kvantifiera förlusterna av framför allt kalium, fosfor och kväve från mark till
vatten för att utreda en eventuell miljöpåverkan i avrinningsvattnet utanför det behandlade
området. I Halland inleddes undersökningar av bäckvattnet från nio små obehandlade
avrinningsområden under hösten 1991 och behandlingen utfördes under våren 1993. Tre områden
förlades i Nyårsåsen (NYÅ14, NYÅ24 & NYÅ34), norr om Halmstad och sex områden (TÖN14,
TÖN24, TÖN34, TÖN44, TÖN54 & TÖN64) placerades i Tönnersjöhedens försökspark, sydost
om Halmstad. I Bohus län användes fyra avrinningsområden i Gårdsjön (F1, BW, BE och F4).
Behandlingen mellan områdena skiljde sig åt och finns redovisad i Westling & Borg (1999).
I Nyårsåsen användes NYÅ14 som referensområde medan NYÅ24 och NYÅ34 behandlades med
en kombination av kalk+kalium samt kalk+kalium+fosfor. Utöver de ytor som nämns i rapporten
av Westling & Borg (1999) fanns ytterligare ett referensområde i Nyårsåsen (NYÅ44) som var tänkt
att användas som reserv om inte mätningarna i NYÅ14 fungerade. Med tiden lades mätningarna i
NYÅ24 och NYÅ34 ned medan NYÅ14 och NYÅ44 kom att integreras i nya projekt, se nedan.

Tågabo
Mot slutet av 1990-talet påbörjades försök med vitaliseringsgödsling i försurad skogsmark för att
undersöka om man bland annat kunde återställa näringsobalansen, minska risken för skadliga
effekter på träd och organismer samt motverka ytterligare försurning utan oönskade miljöeffekter i
mark och vatten. Valet av försöksområden skedde utifrån en gradient med ökande kvävebelastning
från Kronobergs län (Asa och Lidhult) till Halland län (Nyårsåsen och Tågabo). Dessutom
etablerades ett försöksområde i en bokskog (Söderåsen) i Skåne. Hälften av avrinningsområdena
behandlades med en kombination av aska och kalk i dosen 2+2 ton per hektar under 1997 medan
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resterande områden utgjorde obehandlade referensområden. I Nyårsåsen behandlades
avrinningsområdet NYÅ44 medan NYÅ14 fick fungera som referensområde. I Tågabo ingick 6
avrinningsområden där område TAG24, TAG54 och TAG64 behandlades medan TAG14, TAG74
och TAG94 fick fungera som referensområden.
Programmet döptes till SKOASK och ingick i Skogsstyrelsens försöksverksamhet mot försurning.
IVL har ansvarat för effektuppföljningsprogrammet sedan projektets start. I alla fyra områden sker
undersökningar av mark och barr, samt i varierande omfattning skogsskador och tillväxt.
Undersökningar av markvatten i permanenta provytor sker i Asa och Tågabo. Små
avrinningsområden med uppföljning av vattenkemi och flöde är etablerade i Tågabo (sex områden),
Nyårsåsen (två områden) och Söderåsen (två områden). De biologiska effekterna finns redovisad i
Larsson m. fl., (1999) och en kortfattad beskrivning av de vattenkemiska effekterna (endast pH och
Ca) finns redovisad i Energimyndigheten (2006). Mätningarna i Asa, Lidhult och Söderåsen är
nedlagda sedan många år tillbaka och avrinningsområdena i Nyårsåsen och Tågabo är integrerade i
nuvarande projekt ”Nationell resursbank med långsiktiga försök…”.

Fröslida
Kalkning av ytvatten (sjöar, vattendrag och våtmarker) har visat sig effektivt i att återställa
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 Fröslida, 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, som
kallas NISSAN (=Fröslida), 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.
Totalt sett ingår 12 stycken avrinningsområden varav 8 stycken (Ni2, Ni6, Ni7, Ni8, Ni9, Ni11,
Ni13 och Ni14) har behandlats med olika doser kalk och aska och 4 stycken utgör referensområden
(Ni4, Ni5, Ni10 och Ni12). Utförligare beskrivningar av projektet och tidigare resultat av de
kortsiktiga effekterna finns i Zetterberg (2008), 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). I delar av området har även stormeffekternas
betydelse på halterna av kvicksilver studerats i ett fåtal avrinningsområdena (Munthe m. fl.., 2007).
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okt/nov 1997 tom april/maj 1998
okt/nov 1997 tom april/maj 1998

2 ton aska+4 ton kalk (både fast- och
våtmark), våtmark dessutom behandlad med
extra dos på 12 ton kalk per ha

Ni7

Ni14

Ni13

Ni12

Ni11
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okt/nov 1997 tom april/maj 1998

okt/nov 1997 tom april/maj 1998

-

okt/nov 1997 tom april/maj 1998

-

Ni9

Obehandlad referens
2 ton aska+4 ton kalk per ha (både fast- och
våtmark)
Obehandlad referens
2 ton aska+4 ton kalk per ha (både fast- och
våtmark)
2 ton aska+4 ton kalk per ha (både fast- och
våtmark)

okt/nov 1997 tom april/maj 1998

2 ton aska+4 ton kalk per ha (både fast- och
våtmark), våtmark dessutom behandlad med
extra dos på 6 ton kalk per ha

Ni10

okt/nov 1997 tom april/maj 1998

2 ton aska+4 ton kalk per ha (fastmark)

Ni8

-

-

okt/nov 1997 tom april/maj 1998

-

2 ton aska+4 ton kalk per ha (fastmark)

Obehandlad referens

TAG94

-

Ni6

Obehandlad referens

TAG74

24 januari 1997

Obehandlad referens

2 ton kalk+2 ton aska per ha (fastmark)

TAG64

24 januari 1997

Ni5

2 ton kalk+2 ton aska per ha (fastmark)

TAG54

24 januari 1997

Obehandlad referens

2 ton kalk+2 ton aska per ha (fastmark)

TAG24

-

Ni4

Obehandlad referens

TAG14

1 maj 1998

2 ton aska+4 ton kalk per ha (både fast- och
våtmark)

2 ton kalk+2 ton aska per ha (fastmark)

NYÅ44

-

Spridningstidpunkt

Ni2

Obehandlad referens

Behandling

NYÅ14

Tabell 4. Projektöversikt
Försöksområde Provkod

Upprätthållandet av tre askförsök i södra Sverige samt en redovisning över bäckvattenkemiska effekter

Nyårsåsen

Tågabo

Fröslida

www.fiskeriverket.se (enbart elfiske)

Zetterberg, 2008

Munthe m. fl., 2007 (stormeffekter på
Hg)

Westling & Zetterberg, 2007

Holmström, 2006 (enbart
bottenfauna)

Wickström m.fl. 2003 (inkl.
vegetationseffekter på våtmarker)

Larsson m.fl. 2003

Energimyndigheten, 2006 (sid 118119, endast pH och Ca)

Larsson m.fl. 1999 (enbart biologiska
effekter)

Westling & Borg, 1999

Tidigare resultatredovisning
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Referens

Referens

TAG74

TAG94

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ni14

Ni13

x
x

x
x

x

x

2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fast- och våtmark)
2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fast- och våtmark)

Referens

x

Ni12

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Ni11

30

x

x

x

x

x

x

Referens

x

x

x

2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fast- och våtmark)

2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fastmark)
2 ton aska+4 ton kalk (fastoch våtmark), extra dos på
12 ton kalk per ha på
våtmark
2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fastmark)
2 ton aska+4 ton kalk (fastoch våtmark), extra dos på
6 ton kalk per ha på
våtmark

x

x

-98

Ni10

Ni9

Ni8

Ni7

Ni6

Referens

2+2 ton kalk+aska per ha

TAG64

Referens

2+2 ton kalk+aska per ha

TAG54

Ni5

2+2 ton kalk+aska per ha

TAG24

Ni4

Referens

TAG14

2 ton aska+4 ton kalk per
ha (fast- och våtmark)

2+2 ton kalk+aska per ha

NYÅ44

Ni2

Referens

NYÅ14

-97

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

-99

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

-00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

-01

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

-02

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

-03

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

-04

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

-05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

-07

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

-08

-06

-96

Tabell 5. Översikt över mätperioden. De gråmarkerade cellerna avser behandlingsår.
FörsöksProvod
Behandling
område
-91
-92
-93
-94
-95
Mätår bäckvattenprovtagning
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Upprätthållandet av tre askförsök i södra Sverige samt en redovisning över bäckvattenkemiska effekter

Nyårs
åsen

Tågabo

Fröslida

Laboratorier

Analysmetod
SS 02 81 22, utg. 2

SS-EN ISO 9963-2, utg.
1, mod.

SS-EN 27 888, utg. 1

SS-EN ISO 10 304-1,
utg. 1

SS-EN ISO 10 304-1,
utg. 1
SS-EN ISO 10 304-1,
utg. 1

SS-EN ISO 14911, utg. 1

SS-EN ISO 14911, utg. 1

SS-EN ISO 14911, utg. 1

SS-EN ISO 14911, utg. 1

SS-EN ISO 14911, utg. 1

Mätvariabel
pH

Alkalinitet

Konduktivitet

Sulfat som
svavel (SO42--S)

Klorid

Nitrat som kväve
(NO3--N)

Kalcium

Magnesium

Natrium

Kalium

Mangan

Se Kalcium

Se Kalcium

Se Kalcium

31

Bestämning av lösta
katjoner Li+, Na+, NH4+, K+,
Mn+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ och
Ba2+ med jonkromatografi
(ISO 14911:1998). Vid pHvärden >5,5 sker analys av
Ca och Mg med AAS. Gäller
ej Na, K eller Mn.
Se Kalcium.

Metodnamn
Bestämning av pH hos
vatten.
Bestämning av alkalinitet –
Del 2: Bestämning av
karbonatalkalinitet (ISO
9963-2:1994).
Bestämning av
konduktivitet (ISO
7888:1985) 7888:1985).
Bestämning av lösta flourid, klorid-, nitrit-, ortofosfat-,
bromid-, nitrat- och
sulfatjoner genom
jonkromatografi – Del 1:
Metod för vatten med låg
föroreningsgrad (ISO
10304-1:1992).
Se sulfat som svavel (SO42-S)
Se Sulfat som svavel (SO42-S)

Bilaga 2 Analysmetoder 2006-2008

Upprätthållandet av tre askförsök i södra Sverige samt en redovisning över bäckvattenkemiska effekter

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg N/l

mg/l

mg S/l

mS/m

Enhet
pHenhet
mmol/l

0,08-35

0,12-15

0,03-18

0,05-36

0,006-5,6

0,05-32

0,005-28

0,1-140

0,01-4

Mätområde
3-8

Jonkromatograf (IC) och
AAS

(10-220)
(<1)
(>1)

Jonkromatograf (IC)

Jonkromatograf (IC)

Jonkromatograf (IC) och
AAS
Jonkromatograf (IC)

Jonkromatograf (IC)

Jonkromatograf (IC)

Jonkromatograf (IC)

Elektrod

Titrering

Mätprincip
Elektrod

(0,002-

18 % (<1)
17 % (>1)
9 % (<1)
8 % (>1)
10 % (<1)
6 % (>1)

10 %
10)
12 %
31 %
29 %

8 % (<1)

35 % (0,0050,1)
12 % (0,1-120)

10 % (0,1-1)
3 % (1-140)

6%

Mätosäkerhet
0,2 pH-enheter
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SS-EN 25 663, utg. 1,
mod.

SS-EN ISO 7887, utg. 1,
del 3. och del 4, mod.

Katjonbyte enligt
Driscoll, 1984.
SS-EN ISO
6878:2005 mod. Bran
Luebbe Method No.: G175-96 för AAIII
SS-EN ISO 11885, utg.
1, Vista Ax
instrumentmanualer

SS-EN ISO 11885, utg.
1, Vista Ax
instrumentmanualer

SS-EN ISO 11885, utg.
1, Vista Ax
instrumentmanualer
SS-EN 1484, utg. 1,
Shimadzu
instrumentmanualer

Kväve, Kjeldahl

Färg

Aluminiumfraktio
nering
Totalfosfor

Organiskt
aluminium

Järn

Totalt organiskt
kol

Totalaluminium

SS EN ISO 11732, utg.
1, mod.

Ammonium som
kväve (NH4+-N)

32

Riktlinjer för bestämning av
totalt organiskt kol (TOC)
och löst organiskt kol (DOC)

Bestämning av 33
grundelement genom
atomemissionsspektroskopi
med induktivt kopplad
plasma (ISO 11885:1996)
Bestämning av 33
grundelement genom
atomemissionsspektroskopi
med induktivt kopplad
plasma (ISO 11885:1996)
Se Totalaluminium

Analysmetod för totalfosfor

Bestämning av
ammoniumkväve genom
flödesanalys (CFA och FIA)
och spektrometrisk
detektion (ISO
11732:1997).
Bestämning av
Kjeldahlnitrogen Uppslutning med selen (ISO
5663:1984)
Undersökning och
bestämning av färg (ISO
7887:1994). Del 3:
Bestämning av sann färg
med optiska instrument. Del
4: Visuell metod för
bestämning av färg i
naturvatten.

Upprätthållandet av tre askförsök i södra Sverige samt en redovisning över bäckvattenkemiska effekter

SLU, Institutionen för vatten & miljö,
Uppsala

mg/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

mg
Pt/l

mg N/l

mg N/l

0,3-50

5-2000

5-2000

5-2000

1-50

10-500

0,2-5

0,02-10

6%

5%

8%

8%

20-35 %

5-2 %

27-3%

5 % (<1)
2 % (>1)

Shimatzu TOC 5050 med
provinjektor ASI-502.

ICP AES VarianVista AX
CCD

ICP AES VarianVista AX
CCD

ICP AES VarianVista AX
CCD

Technicon Autoanalyzer
3 (uppgraderad II:a).

Spektrofotometer 400
och 420 nm,

Spektrofotometri

Spektrofotometri
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