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Förord 
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Havs-
och vattenmyndigheten undersökt ett antal frågeställningar angående bedömningsverktyget MAGIC-
biblioteket baserade på synpunkter och data från kalkningsansvariga handläggare på länsstyrelserna.   
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Sammanfattning 
MAGIC-biblioteket är ett försurningsbedömningsverktyg som gör att sjöar och vattendrag kan 
bedömas utifrån ett liknande vatten. På det sättet har tiotusentals sjöar och vattendrag bedömts. I 
samband med bedömningarna har det identifierats ett antal fall där beräknade referensvärden 
bedömts vara orealistiska utifrån annan kunskap som användarna av MAGIC-biblioteket besitter. 
Ett utskick gjordes till kalkningsansvariga handläggare på länsstyrelserna där det efterfrågades 
underlag på sådana objekt där försurningsbedömning med MAGIC-biblioteket anses vara felaktig. 
Så mycket relevant bakgrundsinformation som möjligt efterfrågades för att möjliga förklaringar till 
de olika bedömningarna skulle kunna undersökas. Svar kom in från åtta länsstyrelser. Utifrån det 
insamlade materialet jämfördes MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments)-
modellerade objekt och MAGIC-bibliotekets resultat med historiska fiskdata, med uppmätt 
vattenkemi inklusive trender över tid och en jämförelse med uppmätt och modellerat atmosfäriskt 
nedfall gjordes.   

I studien jämfördes förekomst av mört från slutet av 1800-talet i Värmland med modellerad 
vattenkemi. Mört har förekommit i merparten av sjöarna, inklusive sjöar med lågt modellerat pH. 
Det är dock en tydligt minskande andel sjöar med förekomst av mört ju lägre modellerat pH 
vattnen har. Detta skiljer sig från till exempel den betydligt mindre försurningskänsliga abborren, 
där inget samband mellan förekomst och historiskt modellerat pH kunde urskiljas. Sjöar med lågt 
pH och där mört förekom i slutet av 1800-talet har i genomsnitt högre halt av löst organiskt kol än 
sjöar med högre pH. 

En jämförelse mellan uppmätta tidsserier från sjöar samt modellerade värden för samma sjö i 
MAGIC-biblioteket visar att magnituden av den modellerade trenden i många fall större än den 
observerade trenden. Bilden är inte helt entydig och skillnaderna är större för sulfat än för ANC 
(syraneutraliserande förmåga), men att modellen överskattar trenden förekommer betydligt oftare 
än tvärt om. Detta beror till största delen på att det finns en tendens för modellen att överskatta 
sulfathalten i sjöarna vid den tidpunkt då vattenförekomsterna började provtas. Orsaken till detta 
kan variera, men korrekt modellering av tidstrender i avrinningen förutsätter att tidsutvecklingen 
av nedfallet av svavel, kväve och baskatjoner som användes i modelleringen följt verkligheten 
även på platser och under tidsperioder där det inte finns data att grunda modellberäkningar på. 
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Summary 
The MAGIC library is an acidification assessment tool that allows lakes and watercourses to be 
assessed with a similar water. In this way, tens of thousands of lakes and watercourses have been 
assessed. In connection with these assessments, a number of cases have been identified where the 
calculated reference values have been judged to be unrealistic based on other knowledge that the 
users of the MAGIC library possess. Administrators at the county administrative boards 
responsible for liming, were requested to send in documentation on such objects where the 
acidification assessment with the MAGIC library was considered incorrect. As much relevant 
background information as possible was requested so that explanations for the different 
assessments could be investigated. Eight county administrative boards responded to the query. 
Based on the collected material, MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments) -
modeled objects and MAGIC library results were compared with historical fish data, with 
measured water chemistry including trends over time and a comparison with measured and 
modeled atmospheric precipitation was made. 

The study compared the occurrence of roaches from the end of the 19th century in Värmland with 
modeled water chemistry. Roaches were found in most of the lakes, including lakes with a low 
modeled pH. However, there is a clearly decreasing proportion of lakes with the occurrence of 
roaches the lower the modeled pH of the waters. This is in contrast to, for example, the much less 
acid-sensitive perch where no connection between occurrence and historically modeled pH could 
be discerned. Lakes with low pH and where roach occurred at the end of the 19th century have on 
average a higher content of dissolved organic carbon than lakes with higher pH. 

A comparison between measured time series from lakes and modeled values for the same lake in 
the MAGIC library shows that the magnitude of the modeled trend in many cases is larger than the 
observed trend. The picture is not entirely unambiguous, and the differences are greater for 
sulphate than for ANC (acid neutralizing ability), but that the model overestimates the trend 
occurs much more often than the other way around. This is largely due to the fact that there is a 
tendency for the model to overestimate the sulphate content in the lakes at the beginning of the 
measurements. The reason for this can vary, but correct modeling of time trends in the runoff 
presupposes that the time development of the deposition of sulfur, nitrogen and base cations used 
in the modeling has followed reality.  
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Inledning – bakgrund 
MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments) är en dynamisk modell som bland 
annat används för att beräkna referensvärden och försurningspåverkan i sjöar och vattendrag. IVL 
har genomfört modelleringar i 2 438 sjöar och 243 vattendrag som samlats i en databas: MAGIC-
biblioteket. MAGIC-biblioteket är kopplat till ett matchningsverktyg som gör att sjöar och 
vattendrag som inte ingår i biblioteket kan bedömas med ett liknande vatten som finns i databasen. 
På det sättet har tiotusentals sjöar och vattendrag bedömts. Man kan också göra bedömningar av 
kalkade vatten efter beräkning av den ”okalkade” kemin (Fölster m. fl., 2020).  

Under de ca 20 åren som MAGIC-biblioteket har använts för bedömningar har det identifierats ett 
antal exempel på där beräknade referensvärden bedömts vara orealistiska utifrån annan kunskap. 
Det kan till exempel röra sig om: 

• MAGIC ger ett referens-pH i en sjö som är så lågt att mört inte borde ha kunnat leva där, 
trots att det finns historiska observationer av mört i den sjön. 

• Det beräknade referensvärdet för pH 1860 i en okalkad sjö är lägre än det nuvarande 
uppmätta pH i samma sjö. 

• Det finns skillnader i trender mellan uppmätta data och modellerade data för vissa sjöar 
och vattendrag med längre tidsserier. 

• I fjällen över 800 m.ö.h. verkar MAGIC ge en kraftig överskattning av sulfathalter och 
försurningspåverkan under 1980-talet jämfört med mätvärden och befintlig kunskap om 
försurningens utbredning. 

Syftet med detta projekt var att samla in anomalier från handläggare på länsstyrelserna som är 
användare av MAGIC-biblioteket och utreda om dessa anomalier utgör enstaka avvikelser eller om 
de tyder på generella problem med referensvärden och försurningsbedömningar med MAGIC-
biblioteket. Vidare undersöktes om dessa avvikelser kan användas till att ytterligare förbättra 
MAGIC-modelleringarna och om vi kan ge rekommendationer om i vilka fall som MAGIC ger 
opålitliga resultat. 

Försurningsläget i Sverige 
I Sverige är nedfallet av svavel den dominerande anledningen till försurning orsakad av 
luftföroreningar (Bernes 1991). Kvävet spelar mindre roll ur försurningssynvinkel så länge 
utlakningen av nitrat från drabbade marker sker i mycket mindre omfattning än utlakningen av 
sulfat. Nedfallet av svavel över Sverige har minskat med ca 80 procent sedan 1990-talet (Figur 1). 
Kvävenedfallet har inte minskat i samma omfattning och det kan vara ett större problem i 
framtiden, men i dagsläget spelar det som tidigare nämnts mindre roll för försurningen. 
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Figur 1. Årlig våtdeposition av SO42-, exklusive havssalt, (kg S ha-1 år-1) för Sverige, samt indelat i 
tre regioner (NN=norra, SE=sydöstra, SW=sydvästra). Från: Ferm m fl., 2019). 

Till följd av det minskade svavelnedfallet har även antalet försurade sjöar och vattendrag minskat 
över tid. Andelen försurade sjöar (större än 1 ha) i Sverige har sjunkit från 17 procent 1990 till ca 10 
procent år 2010. År 2015 var cirka 8 procent av sjöarna i Sverige klassade som försurade. Den 
största andelen försurade sjöar fanns i södra och sydvästra Sverige där nära 50 procent av sjöarna 
bedömdes vara försurade. I mellersta och östra Sverige var andelen försurade sjöar cirka 10 
procent och andelen i norra Sverige cirka 3 procent (Naturvårdsverket 2019).  

MAGIC-modellen och MAGIC-biblioteket 
MAGIC är en dynamisk försurningsmodell för ytvatten (Cosby m. fl., 1985; Oulehle m. fl., 2012). 
Den beskriver förändringar av syra- och basförhållandena i skogsmark och i ytvatten som orsakas 
av luftföroreningar och skogsbruk. Startåret för modellsimuleringen sätts ofta till någon gång 
under 1800-talet, dvs. innan industrialiseringen och ökningen av utsläppen av luftföroreningar 
började ta fart. Tidssteget i modellen är normalt ett år vid simuleringar av långa tidsperioder.  

I MAGIC-beräkningarna för MAGIC-biblioteket ingår förutom tidsserier av atmosfäriskt nedfall 
även en beskrivning av historiskt och framtida skogsbruk. Detta är viktigt eftersom skogsbruk kan 
ha en försurande effekt och ett intensivt skogsbruk skulle kunna leda till att återhämtningen 
avstannar eller i värsta fall till en återförsurning. I Moldan m. fl. (2017) undersöktes ett antal 
framtida skogsbruksscenarier och deras effekter på återhämtning från försurning och kritisk 
belastning. 

MAGIC-biblioteket (Moldan m. fl., 2020) är ett verktyg för att bedöma sjöar och vattendrag med 
avseende på försurningstillstånd samt deras prognos för framtiden. Bedömningen baseras på 
modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen. MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att 
liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är drabbade av 
försurning på samma sätt. Grundförutsättningen för att kunna göra en bedömning med biblioteket 
är att det finns minst en sjö eller ett vattendrag i biblioteket som för alla väsentliga parametrar är 
tillräckligt lik den sjö eller det vattendrag som ska bedömas. Biblioteket består av en databas med 
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sjöar och vattendrag med modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen (Moldan m.fl., 2013). 
Databasen innehåller en mängd beräknade parametrar för varje individuellt objekt och dess 
tillrinningsområde och omfattar ett förindustriellt referenstillstånd (1860), nuvarande tillstånd 
samt grad av påverkan i form av avvikelse från referenstillståndet. Det finns också genomsnittliga 
modellerade årsvärden av ett antal ytvattenkemiska parametrar. Mer information om både 
biblioteket och MAGIC-modellen finns att hitta på MAGIC-bibliotekets hemsida: 
https://magicbiblioteket.ivl.se/. 

Försurningsbedömningar 
I Sverige bedöms försurning individuellt för varje enskild sjö eller vattendrag genom att jämföra 
aktuellt vattenkemiskt tillstånd med situationen för drygt 150 år sedan (år 1860), det vill säga med 
det vattenkemiska tillståndet från tiden före den moderna försurningen. Detta skulle kunna göras 
exakt om det exakta historiska tillståndet var känt, men så är det naturligtvis inte eftersom det inte 
finns mätningar från den tiden. För att få en uppfattning om det historiska tillståndet används 
MAGIC-modellen. I den används beskrivningar av nedfall och markanvändning genom tiderna 
och dagens förhållanden i mark och vatten för att göra en uppskattning av det ursprungliga 
tillståndet. Försurningsbedömningen blir då beroende av att vi beskriver dagens tillstånd och 
modellerar det historiska tillståndet korrekt. Felkällor kan således vara att det historiska tillståndet 
inte är korrekt modellerat eller att de moderna vattenproverna inte är representativa och därför 
inte på ett korrekt sätt återspeglar det faktiska tillståndet. MAGIC-biblioteket kommer att 
överskatta försurningen om det historiska tillståndet var surare än vad vi har modellerat med 
MAGIC-modellen, eller om de moderna prover som används för bedömningen har tagits under 
tider då vattnet kortvarigt varit surare än årsgenomsnittet. Tvärtom så kommer verktyget att 
underskatta försurningen om det historiska tillståndet var mindre surt än vad MAGIC-modellen 
beräknat samt om det genomsnittliga nuvarande pH-värdet egentligen ligger lägre än vad de tagna 
proverna visar. Att enskilda objekt kan klassas fel är svårt att undvika med tanke på att det i vissa 
fall inte finns tillgång till särskilt mycket underlagsdata. Testning av verktyget har dock inte visat 
att det finns någon systematisk skevhet åt det ena eller andra hållet (Moldan m. fl., 2020). 

Förfrågan om underlag till 
Länsstyrelsen 
Ett utskick till kalkningsansvariga handläggare på länsstyrelserna gick ut med en sista svarsdag i 
slutet på augusti 2020. I det efterfrågades tydliga exempel på objekt där försurningsbedömningen 
med MAGIC-biblioteket inte stämmer överens med en bedömning som baseras på annan kunskap. 
Så mycket relevant bakgrundsinformation som möjligt efterfrågades också. Svar kom in från åtta 
länsstyrelser (Tabell 1).  

Tabell 1. Sammanställning av information från länsstyrelserna och vår bedömning angående 
inkludering av frågorna i denna studie. 

Länsstyrelse Typ av input Kommentar 
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Skåne Jämförelsen mellan SLU:s och 
Lst:s bedömningar. Dessa skiljer 
sig både med avseende på 
provtagning och metod för 
pHokalk. Innehåller även 
uppgifter om historisk fisk. 
Även data för uppströms 
vattenkemi finns. 

Lst:s egna mätningar inom 
kalkeffektuppföljningen är inte 
representativa. Enbart 
vårprover/högflödesprover. MAGIC är 
kalibrerat för genomsnittlig kemi. 
Uppgifter om historisk fiskförekomst 
kan eventuellt användas.  

Blekinge Trender: utvecklingen i 
sjö/vattendrag följer inte den 
modellerade utvecklingen 

Vi gör en trendanalys inom projektet 
som innefattar 87 trendsjöar från hela 
Sverige 

Kalmar Målvattendrag där påverkan 
berodde av ett enskilt prov med 
avvikande kemi som togs efter 
torka 

Det berodde på icke-representativt 
prov. Vi går inte vidare med detta inom 
detta projekt. 

Kalmar Videbäcken /Emån. pHokalk från 
SLU skiljer sig mycket från Lst:s 
egen bedömning. De flesta 
bedöms som icke försurade trots 
oorganisk aluminium-
problematik i närliggande 
vatten. 

Avvikelsen verkar mer bero på 
beräkning av okalkad kemi och inte på 
MAGIC. Här behövs studier av 
närliggande referenser, vilket inte görs 
inom detta projekt.  

Västra Götaland Ej färdig rapport med förekomst 
av fisk samt 
chaoborusmandibler och vilägg 
av Daphnia i sediment.  

Troligen mycket intressanta resultat 
men vi saknar kompetens att tolka 
resultaten. Vi föreslår att IKEU får göra 
färdigt rapporten.   

Värmland Historiska fångstdata i sjöar i 
Värmland (Cederström) 

Matchning med historiska data mot 
objekt som finns modellerade i MAGIC-
biblioteket görs inom detta projekt. 

Jämtland Rapport med historiska 
ishavsrelikter  

Troligen intressant underlag om 
resultaten är entydiga för MAGIC-
modellerade sjöar 

Jämtland MAGIC ser ut att ha svårt att 
beskriva sulfatnedfall, 
beskrivande exempel finns givet 

Utreds inom detta projekt 

Jämtland Häggingan (Djursvallsbäcken), 
stor skillnad i uppmätt medel-
pH och modellerat pH 

Skillnaden mellan uppmätt och 
modellerat pH diskuteras i rapporten. 

Västernorrland Avvikande värden på pHokalk 
mot Lst:s egen metod. Misstanke 
om för få vatten att matcha mot 
för vattendrag. Misstanke om att 

Orsaken bedöms bero på beräkningen 
av pHokalk. Ligger utanför detta projekt. 
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referenserna inte var 
representativa och inte provtogs 
vid något högflöde. 

Västerbotten Jämförelse MAGIC mätdata i 
Stridbäcken. Jämförelse med 
fisk. 

Skillnaden mellan uppmätt och 
modellerat pH diskuteras i rapporten. 
Stridbäcken tas som ett exempel. 

 

Svaren från de tillfrågade handläggarna ger en bild av vilka problem som kan uppstå i samband 
med försurningsbedömning och vilka områden som vidare arbete borde fokuseras på. Arbetet för 
säkrare försurningsbedömningar kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin omfattar vad som 
kan åtgärdas inom bedömningsverktyget MAGIC-biblioteket. Till den senare kategorin hör frågor 
kring vattenprovernas representativitet och beräkning av okalkad kemi. Båda dessa saker är 
viktiga, eftersom försurningsbedömningar baseras på kemiska analyser av vattenprover från de 
objekt som ska bedömas, och de kommenteras kort nedan.  

Vattenkemi i sjöar och vattendrag visar oftast en viss grad av inomårsvariation. Att göra en 
försurningsbedömning utifrån prover som är tagna vid ett tillfälle då vattenkemin är långt ifrån 
årsmedelvärdet kommer att ge missvisande resultat. Att hantera vårflodsprover eller prover tagna 
vid andra extrema förhållanden är inte möjligt inom verktyget. De prover där det finns stor risk att 
vattenkemin kraftigt avviker från objektets ”normala” tillstånd bör inte användas för bedömning. 
Tolkningen av utfallet från MAGIC-biblioteket behöver ta hänsyn till att den uppmätta kemin 
jämförs med årsmedelvärde.  

Påverkan från kalkning i sjöar, vattendrag eller våtmarker uppströms är en annan faktor som 
behöver beaktas innan bedömningen med biblioteket. MAGIC-biblioteket baseras på MAGIC-
beräkningar på sjöar och vattendrag som inte är kalkpåverkade. Därför blir bedömningen fel om 
MAGIC-biblioteket försöker matcha ett observerat kalkpåverkat tillstånd med biblioteksobjekt som 
inte är kalkpåverkade. I biblioteket kan korrigering för kalkpåverkan göras innan matchningen. 
Säkerheten i försurningsbedömningen minskar dock, eftersom kalkorrigeringen inte ger lika säkert 
underlag som vattenanalys av opåverkade prover. Osäkerheter relaterat till provtagningens 
representativitet och beräkning av okalkad kemi behandlas utförligt i utvärderingen av 
målvattendragsundersökningen (Fölster m. fl., 2020) och behandlas inte här.  

 

Jämförelser av MAGIC-bibliotekets 
resultat med annan information 
MAGIC-modellen kalibreras individuellt för varje objekt. För kalibreringen (Moldan m. fl., 2013) 
används uppmätt sjö- eller vattendragskemi (Ca, Mg, Na, K, SO4, Cl, NO3) samt 
avrinningsområdets markkemi (utbytbara Ca, Mg, Na och K). Ett flödesviktat medelvärde över ett 
eller ett par år beräknas för varje ämne. För mer än 90 procent av de modellerade objekten ger en 
eller flera uppsättningar av modellparametrar en god överensstämmelse mellan observerad och 
modellerad mark- och vattenkemi, eftersom avvikelse tillåts bara på enstaka µekv/l för 
individuella huvudanjoner och katjoner. Om det inte går att identifiera en parameteruppsättning 
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som uppfyller kraven på överenstämmelsen mellan modellerad och uppmätt kemi tas sådana 
objekt bort från materialet. Surhetsparametrar som pH och halten av oorganiskt aluminium 
kalibreras inte på samma sätt. Detta beror på att mätningar av oorganiskt aluminium saknas i de 
allra flesta fall, och då kan inte den rätta kombinationen av totalt aluminium, oorganiskt 
aluminium och pH räknas fram. Därför beräknas istället ANC (syraneutraliserande förmåga), som 
sedan omvandlas till pH med en kemisk jämviktsmodell, inkluderande organiska syror och 
kolsyrasystemet. Organiska syror beskrivs med en triprotisk modell enligt Hruska m. fl. (2013), och 
kolsyratrycket i vattnet sätts till fyra gånger trycket motsvarande jämvikt med luftens koldioxid 
(Fölster m. fl. 2007). 

För Stridbäcken hade användare uppmärksammat att uppmätt medel-pH under kalibreringsåret 
2010 stämde dåligt överens med modellerat pH för 2010, och att pH från 1860 blev så lågt att fisk 
inte borde ha kunnat överleva trots muntliga uppgifter om att så var fallet. De uppmätta värdena 
som kalibreringen grundar sig på är flödesviktade medelvärden över ett eller ett par år. Detta gör 
det vanskligt att direkt jämföra uppmätta halter för ett visst år (eller i ett prov) med de 
modellerade värdena. Att modellen inte kalibrerar till pH utan till ANC gör jämförelsen av pH 
ännu mer problematisk. För Stridbäcken använder MAGIG-biblioteket mätdata från 2009, 2010 och 
2011 för kalibreringen, vilket gav ett flödesviktat medelvärde av uppmätt ANC på 38 µekv/l. Detta 
stämmer med det modellerade värdet 2010 (38 µekv/l). Modellerat pH kan skilja sig ifrån det 
uppmätta även om ANC stämmer, såsom i det här exemplet. Omräkningen från ANC till pH kan i 
sådana fall förklara avvikelsen, då omräkningen inte tar hänsyn till annat än pCO2, DOC-halt och 
ANC. Att modellerat pH skiljer sig från uppmätt behöver ändå inte ge en felaktig bedömning, då 
bedömningen bygger på skillnaden i modellerat pH sedan 1860.  Stridbäcken ligger precis på 
gränsen till att ej bedömas vara försurad enligt biblioteket (-0,38 dpH) för år 2010 och 2020 (-0,34 
dpH). Så nära gränsen bör hänsyn om möjligt tas till ytterligare underlag, till exempel andra 
mätdata, historisk kontext, lokal kännedom eller tillstånd i andra objekt från samma område. 

 

Jämförelse med historisk inventering av 
fiskarter i Värmland 
På 1970-talet rapporterades försurningen orsaka störd reproduktion och lokal utslagning av en 
eller flera fiskarter (Almer, 1972). Senare uppskattades att minst en fiskart minskade i antal eller i 
värsta fall försvann från ca 4 000 svenska sjöar till följd av försurning (Appelberg m. fl., 2004). Data 
från olika källor bidrog till kategorisering av fiskarters känslighet för surt vatten (Degerman & 
Lingdell, 1993). Lax, mört, sarv och elritsa klassades som de mest surhetskänsliga arterna, med 
minskad reproduktion vid pH < 6 och utebliven reproduktion vid pH < 5,5. Det finns flera källor 
till fiskarters historiska förekomst och utbredning i svenska sjöar (till exempel Cederström, 1895; 
Lundberg, 1899; Schreiber m. fl., 2003). Historiska data om förekomst eller avsaknad av mört 
användes tillsammans med MAGIC-modellering i försurningsbedömning av 85 sjöar i olika delar 
av landet (Valinia m. fl., 2014). Sju sjöar bedömdes olika beroende på metod, varav tre som enligt 
MAGIC bedömdes vara försurade (dpH > 0,4 sedan 1860) hade förekomst av mört. Förekomsten av 
mört i de sjöar som bedömdes som försurade kan till viss del förklaras av att uppmätt pH-värde 
låg runt 5,5. 

Det finns inte tillräckligt med historisk vattenkemi för att validera modellerad vattenkemi långt 
tillbaka i tiden. Därför behövs andra underlag för att bedöma rimligheten i de modellerade 
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resultaten. Ett exempel är ovan nämnda historiska inventeringar av fiskarters förekomster. 
Information om förekomst av försurningskänsliga fiskarter kan jämföras med modellerat pH för 
respektive sjö eller vattendrag. Förekomst av till exempel mört vid lågt modellerat pH motiverar 
vidare undersökning av resultaten. Det är dock inte helt rättframt att dra slutsatser med hjälp av 
inventeringar. Det kan finnas fel i källmaterialet, arter kan ha missats vid inventeringen, och det är 
inte lätt att sätta en bestämd pH-gräns eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar hur en 
art trivs. Dessutom kan det teoretiskt sett finnas lokala artanpassningar till miljön eller möjlighet 
för fiskarter att vandra till refuger med bättre vattenkvalitet under kritiska tider på året. 

Under 1890-talet genomfördes en inventering av Värmlands fiskevatten där en mängd uppgifter 
samlades in (Cederström, 1895), och boken med detaljerade resultat finns nu inskannad av 
Kungliga biblioteket. För detta projekt tillhandahöll Länsstyrelsen i Värmland en lista med 
sjönamn, artförekomst samt kommentarer från Cederströms sammanställningar, tillsammans med 
koordinater för sjöarna. Vi utökade listan med ytterligare information om sjöarna från Cederströms 
bok (Annex 1). 

Ett första steg var att undersöka om några av sjöarna i Cederströms inventering också fanns 
modellerade i MAGIC-biblioteket. Genom en direkt jämförelse av koordinaterna hittades 136 sjöar 
och ett vattendrag. För att inte missa sjöar där inte koordinaterna matchade helt, plottades 
koordinaterna för de båda dataseten i Google Earth och för de MAGIC-biblioteksobjekt i området 
som inte matchades undersöktes om det fanns en Cederströmspunkt för samma objekt med andra 
koordinater. På detta sätt hittades ytterligare 2 sjöar, vilket gav totalt 139 matchande objekt (Figur 
2). 
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 Figur 2. Sjöar som finns både i MAGIC-biblioteket och Cederström (1895), sammanlagt 139 objekt. 

I slutet av 1800-talet fanns det försurningskänsliga fiskarter i många undersökta sjöar, men långt 
ifrån i alla. Enligt Cederströms undersökning fanns det åtminstone en fiskart i alla utom två av de 
139 MAGIC-bibliotekssjöarna. Den i särklass vanligaste fiskarten var abborre, följt av gädda och 
mört (Tabell 2). Mört förekom i 81 av de undersökta sjöarna och var därmed den vanligast 
förekommande arten av dem som klassades som mest försurningskänsliga (Degerman & Lingdell, 
1993). Som jämförelse förekom elritsa och sarv bara i 21 respektive fem sjöar. Därför valde vi att 
fokusera på mört i jämförelser mellan MAGIC-modellering och fisk. 

Tabell 2. Arters förekomst i de 139 matchade objekten (sjöar/vattendrag). I tabellen visas de lokala 
namnen från Cederström (1895), där några namn och stavningar skiljer sig från dem som oftast 
används idag. Det gäller speciellt alkufva (elritsa), stäfling (stäm) och flira (faren), som alla liksom 
mört ingår i familjen karpfiskar.  

Art Förekomst i 
antal objekt 

ABBORRE 127 
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GÄDDA 90 

MÖRT 81 

ÅL 51 

LAKE 34 

BENLÖJA 31 

BRAXEN 26 

LAXÖRE 23 

ALKUFVA 21 

KRÄFTOR 15 

NORS_SLOM 13 

RUDA 9 

GERS 8 

SIK 6 

SARF, SIKLÖJA 5 

GÖS, ID, GRÅLAX 3 

STENSIMPA 2 

BERGSIMPA, STORSPIGG, STÄFLING, 
BJÖRKNA, BLANKLAX, RÖDING 

1 

SMÅSPIGG, KARP, FÄRNA, SUTARE, 
ASP, VIMMA, FLIRA, NISSÖGA, HARR, 
NEIJONÖGON 

0 

 

Modellerad vattenkemi 1860 i Cederströms sjöar 
Den modellerade vattenkemin år 1860 varierar stort och omfattar ett relativt brett intervall för pH 
och ANC. Åttiofem av 139 objekt hade modellerade pH-värden > 6,5 , 54 sjöar hade pH under 6.5, 
och 91 sjöar hade  ANC < 200 µekv/l. (Figur 3). I MAGIC-modelleringen antogs att DOC-halten i 
sjöar inte varierar över tid. Fördelningen av de historiska DOC-halterna blev då samma som 
uppmätt modern DOC-halt, med merparten av sjöarna mellan 5 och 15 mg/l (Figur 3). Inom 
övervakningsprogrammen mäts sällan DOC.  I denna rapport betraktas uppmätt totalt organiskt 
kol (TOC) vara likvärdig med DOC. Skillnaden mellan DOC och TOC bedöms vara liten, då den 
allra största delen av organiskt kol är i löst form (Humborg m. fl. 2010).  
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Figur 3. Modellerad vattenkemi år 1860, 139 objekt med existerande MAGIC-modellering och 
inventering enligt Cederström (1895). Antal objekt i respektive kategori anges på y-axeln. Enheten 
för ANC är µekv/l och för DOC mg/l. 
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Fiskförekomst enligt Cederström (1895) och modellerad vattenkemi 1860 är två oberoende källor 
av information som båda varierar stort. I materialet förekommer sjöar med lågt och högt pH och 
ANC och sjöar med och eller utan förekomst av försurningskänsliga fiskarter. Vi undersökte 
överenstämmelse mellan förekomst/saknad av mört och höga/låga modellerade historiska pH-
värden, och vi sökte gemensamma nämnare för objekt där hypotesen om att sjöar med lågt pH inte 
borde ha mört stämmer respektive inte stämmer. Gränsen sattes vid modellerat pH < 6, den gräns 
som används vid bedömning för om en sjö med naturlig förekomst av mört bör kalkas 
(Naturvårdsverket, 2010). 

Historisk förekomst av mört och abborre 
Av de 139 objekten hade 24 stycken ett modellerat pH < 6 för år 1860 (Figur 3). Mört påträffades i 
10 av objekten med pH <6, medan abborre påträffades 22 av dessa sjöar, dvs. i alla utom två. Det 
var ingen tydlig geografisk skillnad mellan sjöar med pH under respektive över 6 (Figur 4).  

 

Figur 4.  De 139 studerade vattenförekomsterna kategoriserade efter modellerat pH 1860, <6 i rött 
och >6 i blått. 

Abborre förekom enligt Cederström i totalt 127 av de 139 objekt som modellerats med MAGIC. 
Andelen sjöar med abborre var 92 och 91 procent i sjöar med pH under respektive över 6, och 
andelen visade därför ingen tendens att öka vid höga modellerade pH-värden. 

Mört är inte lika vanligt förekommande som abborre, och arten saknades i 58 och 38 procent 
avCederströms sjöar med modellerat pH-värde under respektive över 6. Surheten i sjövattnet är 
naturligtvis inte den enda parameter som avgör om en fiskart förekommer. Andra viktiga faktorer 
är till exempel sjöns fysikaliska och geografiska egenskaper, vandringshinder eller etablering av 
andra fiskarter. Att mört saknas i drygt en tredjedel av sjöarna med höga modellerade pH-värden 
(44 av 115) har inte undersökts närmare.   
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Figur 5. DOC-halt (mg/l, överst) och modellerad ANC (µekv/l, nederst) 1860 i relation till 
modellerat pH 1860, i sjöar med (fyllda symboler) respektive utan (ofyllda symboler) förekomst av 
mört. 

 

Relation mellan DOC-halt och mörtförekomst i sura 
sjöar 
Cederströms sjöar med förekomst av mört trots lågt pH och låg ANC har oftare hög DOC-halt (15 – 
25 mg/l, medelvärde 18,9 mg/l, Tabell 3), jämfört med snittet av sjöarna med mört och högt pH och 
hög ANC (DOC-halt runt 10 mg/l). DOC-halten tycks stiga med sjunkande pH (Figur 5) och det 
kan delvis förklara förekomsten av mört i 10 av dessa sjöar. I sjöar med lågt pH på grund av hög 
DOC-halt, som samtidigt har ett ANC runt 100 µekv/l kan det fortfarande förekomma 
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försurningskänsliga fiskarter. Där är det låga pH-värdet sannolikt inte kopplat till höga halter av 
oorganisk aluminium. Fiskars tolerans för specifika pH-värden påverkas av halten oorganiskt 
aluminium (Ali, Vuorinen m. fl., 1993; Poleo m. fl., 1997). En högre DOC-halt kan minska den 
toxiska effekten av aluminium (Gensemer m. fl., 2018). I två bruna sjöar med medel-pH < 6 och 
vissa år lägre än 5,5, finns exempel på lyckad rekrytering av mört åtminstone vissa år (Holmgren, 
2014). I den ena av sjöarna har också de äldsta mörtarna i södra Sverige observerats (max 26 år), 
vilket indikerar att vuxna mörtar kan ha överlevt ännu surare perioder när försurningen var högre 
än idag. I denna studie var DOC-halten ca 10 mg/l eller högre i alla sjöar med modellerat pH < 6 
(Figur 5). Eventuellt kan en låg och oregelbunden rekrytering i kombination med hög överlevnad 
av vuxna individer ha möjliggjort historisk förekomst av mört i en del av de bruna och svagt sura 
sjöarna i Värmland. Vi känner dock inte till några nutida exempel på förekomst av mört i sjöar med 
många års mätningar av konstant låga medel-pH < 5. 

Tabell 3. Sjöar med ett modellerat pH < 6 för år 1860 samt rapporterad mörtförekomst i 
Cederström. 

Sjönamn pH (MAGIC_ANC) DOC (mg/l) 

Tivtjärn 5,8 21,8 

Mörttjärn 5,7 9,0 

Barbrotjärn 5,6 11,6 

Halstjärn 5,4 15,0 

Kvarntjärn 5,0 19,0 

Röstjärn 5,0 13,7 

Bergtjärn 4,9 14,8 

Granbergstjärn Stora 4,8 23,7 

Böckelstjärn 4,4 22,2 

Ekorrtjärn Stora 4,3 38,3 

  

Relation mellan pH och mörtförekomst 
Informationen från Cederströms undersökning gäller generellt endast förekomst eller saknad av 
fiskarter, inte fiskarnas storlek eller välmående. Han kommenterade dock ibland observationer 
gjorda i samband med provfiske. Till exempel beskrev han mörten som ”småvuxen fisk” för en sjö 
med modellerat pH på 5,7. 

Ett modellerat pH-värde på 6 utgör inte någon absolut eller ens tydlig gräns för förekomst eller 
saknad av mört enligt Cederström, men vid stigande pH förekom mört i större andel av sjöarna 
(Figur 6). Andelen sjöar med mört ökade från 42 procent av sjöarna med pH < 6, till 53 procent av 
sjöarna med pH mellan 6 och 7, och till 83 procent av sjöarna med pH > 7. Det är jämförbart med en 
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studie baserad på mer nutida provfisken, där ett median-pH på 5,8 gav 50 procent sannolikhet för 
förekomst av mört och andra försurningskänsliga fiskarter (Holmgren & Buffam 2005).   

 

 

Figur 6. Andel sjöar med/utan förekomst av mört i tre pH-kategorier. 

pH-beräkningsmodell 
Det fanns sex sjöar i materialet som hade ett pH <5 samt förekomst av mört (Tabell 3), vilket inte 
verkar vara rimligt. En anledning till de låga modellerade pH-värdena kan vara den 
beräkningsmetod som används för att omräkna ANC till pH. I MAGIC-bibliotekssammanhang 
görs omräkningen enligt modellen av Hruska m. fl. (2003) under antaganden att DOC-halten inte 
har ändrat sig historiskt sett och att pCO2 i sjövattnet är 1 265 ppm. Sedan biblioteket utvecklades 
har nya modeller för organiska syror och för uppskattning av kolsyratrycket i sjövatten utvecklats. 
En jämförelse gjordes mot pH med organiska syror beräknade enligt Köhler (2014) och med 
kolsyratrycket beräknat ur DOC enligt Sobek m. fl. (2003) (Figur 7). Båda metoderna stämmer väl 
överens för höga pH och ner till ca pH 6, varefter pH beräknat enligt Köhler är högre än pH 
beräknat med MAGIC ANC för alla objekt. Skulle pH beräknat med Köhler användas så finns det 
endast 2 sjöar kvar med pH < 5 och rapporterad mörtförekomst.  
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Figur 7. Modellerat pH för 1860 för alla 139 objekt beräknat som i MAGIC-biblioteket (Hruska) 
respektive enligt Köhler. Fyllda cirklar är sjöar med mörtförekomst och pH <6. 

Problem med icke-representativa sjöprov 
Majoriteten av de sjöar som har undersökts i detta underlag är okalkade referenssjöar i 
Målsjöundersökningen (Fölster m. fl., 2011). För vissa av dessa består kalibreringsunderlaget av ett 
fåtal mätpunkter, och ibland används i MAGIC-biblioteket bara relativt gamla mätvärden från 
hösten 2007 och våren 2008. För sura referenssjöar med mörtförekomst var höstprovet i flera fall 
mycket surare och hade en betydligt högre DOC-halt. Det tydligaste exemplet är Stora Ekorrtjärn 
med ett pH = 3,9 och DOC = 63 mg/l i höstprovet, medan vårprovet 2008 hade pH=5,8 och 
DOC=13,5 mg/l. Vid vidare undersökningar framkom att många av höstproverna 2007 togs efter att 
det hade frusit. Då kan ytvattenprovet i större utsträckning ha varit myrvatten som skiktade sig 
under isen. Sådana provtagningsresultat är långt ifrån representativa för den genomsnittliga 
sjökemi, som antas vid kalibreringen. Om en sjö kalibreras till observerad vattenkemi som är 
betydligt surare och med högre DOC-halt än vad genomsnittet av sjövatten är då påverkas även 
modellerat tillstånd 1860 åt samma håll. Om en referenssjö är kalibrerad mot en ytterlighet 
kommer detta troligtvis att påverka bedömningen av de kalkade målsjöarna som använder den 
som referens.  

För att uppskatta hur stor skillnaden i bedömningen kan vara beroende på om den baseras på höst- 
respektive vårprov, beräknades referensvärden med en regressionsmodell baserad på sjöarna i 
MAGIC-biblioteket (Fölster m. fl., 2020). Med regressionsmodellen och kemin från höstprovet 
respektive från vårprovet beräknades två nya referensvärden för pH 1860 för sjöar med lågt pH 
och indikerad mörtförekomst. Resultaten utifrån vårprovet visar överlag ett betydligt högre pH för 
1860. Ett av undantagen är Böckelstjärn som även utifrån vårprovet har ett orimligt lågt pH 1860 
för att kunna ha mört. De allra flesta sjöar ligger dock vid en tänkbar gräns för mörtförekomst när 
vårprovet används som utgångspunkt för bedömningen. 
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Målsjöar med stor skillnad mellan vår- och höstprover 
Om TOC-halten i höstprovet var 20 procent högre och pH värdet 0,4 enheter lägre än vårprovet 
ansågs höstprovet vara påverkat av inskiktat vatten under isen. Dessutom skulle provet vara taget 
efter 12 november, då problemet med is uppstod. Urvalet omfattade 160 sjöar, varav 117 utgjorde 
knappt 10 procent av de målsjöreferenser som finns i MAGIC-biblioteket. Jämförelsen indikerade 
att den beräknade genomsnittliga sjökemin inte är ett representativt årsmedelvärde. Därför är 
MAGIC-kalibreringen på dessa sjöar inte pålitlig. Dessa sjöar togs bort från biblioteket 23 maj 2022. 

Att ändra urvalet valbara sjöar i biblioteket kan påverka försurningsbedömningen för enskilda 
sjöar och även regionalt. Vid en testbedömning av 5 200 sjöar i det nationella programmet 
omdrevssjöar användes av 74 av de 117 referenssjöarna för matchning 184 gånger. Att ta bort dessa 
sjöar innebar en ändring av försurningsbedömningen i 47 av de 184 gångerna, där 32 objekt gick 
från att ha bedömningen försurad till att inte vara försurad och resterande gick åt motsatt håll.  

Omdrevssjöarna utgör ett urval som kan viktas upp till alla Sveriges sjöar. Genom att skala upp 
resultaten innebär det att knappt 2 procent av alla Sveriges sjöar har fått en ny matchningssjö att 
basera försurningsbedömningen på. Den totala andelen av försurade sjöar var 7,2 procent innan 
borttagning av 117 sjöar med tveksam sjövattenkemi, och förändrades obetydligt, till 7,1 procent, 
efter borttagningen. 

Trendanalys - skillnader mellan uppmätt och 
MAGIC för trendsjöar 

Uppmätta och modellerade trender i vattenkemi 
De modelleringar med MAGIC som är underlag till MAGIC-biblioteket är kalibrerade mot ett år 
eller ett medelvärde av ett fåtal år. För ett mindre antal sjöar i MAGIC-biblioteket finns tidsserier 
av uppmätt vattenkemi sedan slutet av 1980-talet. 

I underlaget från Länsstyrelserna påpekades att det finns objekt där uppmätta trender och 
modellerade trender i sjövattenkemi inte stämmer överens. Som exempel har vi valt två fjällsjöar 
där MAGIC-värden visar på en betydligt starkare trend av återhämtning jämfört med uppmätt 
ANC (Figur 8 a och b). För samma två sjöar gav MAGIC betydligt högre halter av sulfat under 
1980-talet jämfört med uppmätta värden (Figur 8 c och d). Halten baskatjoner (BC) ger dock bättre 
samstämmighet utan några tydliga trender (Figur 8 e och f). 
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Figur 8. Jämförelse av uppmätta årsmedelvärden (MÖ) och värden modellerade med MAGIC för två 
sjöar i fjällen. 

 

För att undersöka om den modellerade trenden i sjökemi över längre tid stämmer överens med 
observationerna jämförde vi uppmätta och modellerade data för 49 av trendsjöarna som har de 
längsta dataserierna. För de allra flesta av dessa sjöar har sulfathalten i sjövattnet gradvis sjunkit 
från början av mätningarna under 80-talet fram till ca 2005 för att sedan stabilisera sig under resten 
av mätperioden. Med hjälp av linjär regression tog vi fram den genomsnittliga trenden för ANC 
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och sulfat för var och en av de 49 sjöarna, både för uppmätta och modellerade data, för 
tidsperioden 1983-2005 (Figur 9).  

 

Figur 9. Jämförelse av trenderna för sulfat (vänster) och ANC (höger) från uppmätt vattenkemi (blå 
staplar) och för MAGIC-modellerade data (orangea staplar) för 49 trendsjöar i tidsperioden 1983-
2005. 

Jämförelsen visar att den modellerade trenden i många fall överskrider den observerade trenden. 
Bilden är inte helt entydig och skillnaderna är större för sulfat än för ANC. Att modellen 
överskattar trenden förekommer betydligt oftare än tvärt om. Detta beror till största delen på 
modellens tendens att överskatta sulfathalten i sjöarna i början av mätningarna. För ett antal  sjöar 
överskattar den modellerade sulfattrenden kraftigt verkligheten (Figur 9) och i flera av dessa 
överskattas även ANC-trenden. Överrenstämmelsen mellan modellen och observationerna 
förbättras sedan successivt ju närmare kalibreringsåret tiden för jämförelsen ligger. Modellerade 
värden på huvudanjoner och katjoner, och därmed även på ANC, stämmer överens med 
observerade värden för kalibreringsåret för alla sjöar och vattendrag som ingår i MAGIC-
biblioteket. Detta beror på att den tillåtna avvikelsen är inom snäva marginaler och att 
modellberäkningen inte accepteras ifall de modellerade värdena inte stämmer med 
observationerna.   

Det finns med andra ord en tendens att MAGIC-beräkningarna överskattar sulfathalterna under 
1980- och 90-talen, även om det även finns sjöar och vattendrag där det är tvärt om. 
Överskattningen kan kvantifieras för en del objekt med observationer från samma tidsperiod. För 
att justera nedfallet eller andra modellparametrar, under 1980-talet och framåt, behövs uppmätt 
deposition och detaljerade uppgifter om markens egenskaper inom avrinningsområdet. Det finns 
väldigt få objekt med längre tidsserier att jämföra modellberäkningar i MAGIC-biblioteket med. 
Att försöka förbättra modellberäkningarna för de objekt där det finns observationsdata långt bakåt 
i tiden ligger utanför ramen av detta projekt.  

Uppskattningar av nedfallstrender 
Avvikelserna mellan modellerade och uppmätta värden är oftast små under åren runt 
kalibreringsåret (till exempel 2013) men kan växa med tidsavståndet från kalibreringsåret. Orsaken 
till detta kan variera, men korrekt modellering av tidstrender i avrinningen förutsätter att 
tidsutvecklingen av nedfallet av svavel, kväve och baskatjoner som användes i modelleringen följt 
verkligheten. Depositionsdata för modelleringen har hämtats från EMEP MSC West (Amann A., 
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2013). Deras underlag utgörs av ländernas inrapporterade utsläppsdata och modeller för att räkna 
om utsläppen till deposition, och underlagen har successivt förbättrats. Dagens depositionsdata 
har mycket högre kvalitet än för mer än 30 år sedan. Att korrekt kvantifiera årsnedfall för varje sjö 
eller vattendrag i biblioteket för varje år sedan 1860 är en av utmaningarna i modelleringsarbetet.  

Bristfällig samstämmighet mellan modellerade och observerade vattenkemiska parametrar för 20 
eller 30 år sedan ökar osäkerheten i bedömningarna av försurning från den perioden. Den 
väsentliga frågan är egentligen hur pålitlig beräkningen av 1860 års vattenkemi är om modellen 
avviker från de observationer som finns under delar av tiden (till exempel 1980 – 2000). 
Försurningsbedömning görs genom att jämföra nuvarande vattenkemi med modellerad kemi i 
mitten av 1800-talet. Därmed kan frågan omformuleras till: Hur känslig är beräkningen av 
vattenkemin år 1860 med tanke på att modellen förutom nuvarande kemi även återger en tidsserie 
av observerad kemi som sträcker sig bakåt i tiden?  

Modellerat ANC vid olika uppskattningar av 
svavelnedfallet mellan 1945 och 2000  
 

Vi kalibrerade MAGIC-biblioteket med ytterligare ett scenario, för att undersöka hur tillståndet 
1860 beror på hur uppgången, och sedermera nedgången, av S-deposition modelleras. Det gäller 
försurningsbelastningen från ca 1945 fram till toppnoteringarna under 1980- och 90-talen och 
nedgången fram till ca 2000. I detta scenario sänktes svaveldepositionens upp- och nedgång mellan 
1945 och 2000 med hälften jämfört med EMEP. En sådan ändring av depositionshistorik betyder att 
sjöarna – i modellen – utsattes för ett betydligt mindre kumulativt nedfall. Eftersom sjöarna 
kalibrerades till samma moderna uppmätta värden betyder omkalibreringen att mark- och 
sjösystemet förskjuts mot ett mera försurningskänsligt tillstånd då den minskade kumulativa 
belastningen ska hamna på samma observerade försurningstillstånd i kalibreringsåret. 
Omkalibreringen görs inte för att vi ifrågasätter EMEP-beräkningarna av nedfallet, inte heller för 
att det skulle finnas en anledning att ifrågasätta den ursprungliga kalibreringen som ligger till 
grund för MAGIC-biblioteket. Detta görs endast för att testa hur mycket tillståndet 1860 kommer 
att påverkas ifall vi ändrar i den modellerade tidsutvecklingen under den senare halvan av 1900-
talet. Att vi valde att halvera svavelnedfallet är bara ett hypotetiskt test. Syftet med testet var att 
belysa hur mycket modellerat tillstånd påverkas 1860 om depositionen ändras mycket kraftigt 
under perioder som saknar vattenkemiska mätningar. Modellberäkningar med det minskade 
nedfallet benämns som deptest i vidare text. I en del fall är överenstämmelsen mellan modellerat 
sjövattens ANC relativt bra (Figur 10 a, Harasjön) med bättre resultat för modellberäkningen som 
finns i biblioteket jämfört med deptestet. I andra fall stämmer ingen av körningarna särskilt bra 
med verkligheten i början av mätserien (Figur 10 b, Hjärtsjön).  
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Figur 10. Uppmätt och modellerad ANC (µekv/l) för a) Harasjön och b) Hjärtsjön i södra Sverige. 
Gråa symboler är årsmedelvärde baserade på uppmätt sjökemi, blåa linjen är beräkning med 
MAGIC-modellen som ligger i MAGIC-bibliotek, den röda linjen är MAGIC-beräkning med 
minskad svaveldeposition mellan åren 1945 och 2000 (deptest). 

Modellerad sulfatkoncentration i vatten år 1990 är lägre i deptest-scenariet med lägre 
svaveldeposition och för merparten av sjöarna mer i linje med observationerna (Figur 11). MAGIC-
biblioteksscenariet, som är baserat på EMEP:s nedfallsberäkningar, ger en sulfathalt som i 
genomsnitt är ca 50 procent högre än de observerade halterna (Figur 11). För ANC är 
överensstämmelsen mellan de respektive scenarierna och observerade data stor, med en något 
högre ANC för modelleringen med lägre svaveldeposition (Figur 11).     
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Figur 11. Observerad (horisontell axel) mot modellerad (vertikal axel) SO4 (övre två figurer) och 
ANC (nedre två figurer) i sjövattnet enligt MAGIC-biblioteket (blå symboler) och enligt 
omkalibreringen med lägre SO4-deposition (röda symboler, deptest). 

För år 2010 är skillnaderna mellan de två scenarierna små. Det lägre historiska nedfallets effekt har 
år 2010 klingat av och båda beräkningarna ger snarlika resultat för både SO4 och sjöarnas ANC för 
de allra flesta objekt (Figur 11).  

 

Modellerad kemi 1860 och försurningsbedömning för 
2014 
Modellerat pH och ANC för de två scenarierna för år 1860 är mycket likartade, men det finns vissa 
avvikelser (Figur 12). Överlag är modellerat ANC och pH 1860 något högre för scenariot som 
använts för biblioteket jämfört med scenariot med lägre svaveldeposition.   
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Figur 12. Jämförelse mellan modellerade scenarier för pH (vänster) och ANC med enhet µekv/l 
(höger) för år 1860. 

Försurningsbedömning gjordes för år 2014 för 2 675 objekt i biblioteket med respektive 
depositionsscenario. För biblioteksscenariot bedömdes 523 av objekten vara försurade, medan 
samma siffra var något lägre, 488, för scenariot med lägre deposition. Medelvärdet av ANC år 1860 
för de försurade objekten i biblioteksscenariot var 157 µekv/l, medan medelvärdet för ANC var 
något lägre för lågdepositionsscenariot, 144 µekv/l. För de objekt som bedömts som icke försurade 
var medelvärdet av ANC 216 µekv/l för biblioteksscenariot och 213 µekv/l för 
lågdepositionsscenariot. 

Av alla objekt var det endast 39 som bedömdes olika för de två scenarierna, varav de allra flesta 
(37) hade bedömningen försurad i biblioteksscenariot medan lågdepositionsscenariot hade 
bedömningen att objektet var opåverkat. Medelvärdet i skillnaden i ANC år 1860 för dessa objekt 
är 15 µekv/l.  

 

Slutsatser 
Vid jämförelse med historisk fiskförekomst på 1800-talet och modellerad vattenkemi för 139 objekt 
i Värmland hittades tio sjöar där rapporterad förekomst av mört sammanföll med ett lågt 
modellerat pH < 6, dvs. värden med reducerad reproduktion av den försurningskänsliga fiskarten. 
I materialet minskar andelen sjöar med förekomst av mört ju lägre modellerat pH vattnen har. För 
den betydligt mindre försurningskänsliga abborren fanns inget sådant samband mellan förekomst 
och historiskt modellerat pH. Sjöar med pH < 6, med eller utan konstaterad mört, hade generellt 
lägre ANC men även högre DOC-halt jämfört med sjöarna med högre pH. Försurningskänsliga 
fiskarter kan ibland förekomma i sjöar som har lågt pH på grund av hög DOC-halt och samtidigt 
har ett ANC runt 100 µekv/l. Där leder det låga pH-värdet sannolikt inte till höga halter av 
oorganisk aluminium. 

Vid närmare undersökning framkom att höstproverna 2007 i vissa av Målsjöundersökningens 
referenser kan ha påverkats av inskiktat smält/myrvatten. Om TOC-halten i höstprovet var 20 
procent högre och pH värdet 0,4 enheter lägre än vårprovet ansågs höstprovet vara påverkat av 
inskiktat vatten under isen. Medelvärden av sjökemin som innehöll dessa värden kan inte anses ge 
representativa årsmedelvärden. På grund av detta kan inte heller MAGIC-kalibreringen för dessa 
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sjöar anses vara pålitlig och 117 sjöar togs bort från biblioteket (2022-05-23). Andelen av alla sjöar i 
Sverige som bedöms försurade förändrades obetydligt av förändrat urval av sjöar i biblioteket. 
Före borttagningen bedömdes 7,2 procent av alla Sveriges sjöar vara försurade (testår 2014), efter 
borttagningen 7,1 procent. 

En jämförelse mellan uppmätta tidsserier från trendsjöar och modellerade värden för samma sjö i 
biblioteket visar att magnituden av den modellerade trenden i många fall överskrider den 
observerade trenden. Bilden är inte helt entydig och skillnaderna är större för sulfat än för ANC, 
men att modellen överskattar trenden förekommer betydligt oftare än tvärt om. Detta beror till 
största delen på att det finns en tendens för modellen att överskatta sulfathalten i sjöarna vid tiden 
då mätningarna började. Orsaken till detta kan variera, men korrekt modellering av tidstrender i 
avrinningen förutsätter att tidsutvecklingen av nedfallet av svavel, kväve och baskatjoner som 
användes i modelleringen följt verkligheten. 

För att undersöka känsligheten hos tillståndet 1860 beroende på hur uppgången, och sedermera 
nedgången, av S-deposition modelleras i försurningsbelastningen skapade vi ett testbibliotek där 
en historiebeskrivning med mycket lägre svavelbelastning mellan 1945 och 2000 användes i 
MAGIC-kalibreringen. Modellerat pH och ANC för år 1860 blev mycket likartade för det 
nuvarande respektive testscenariots bibliotek. Båda värdena är överlag något högre för 
svavelbelastningen i det nuvarande biblioteket jämfört med för den lägre svaveldeposition i 
testscenariot, vilket troligen ger en viss överskattning av dagens försurningspåverkan. 
Försurningsbedömning gjordes för år 2014 för 2 675 objekt i biblioteket med respektive 
depositionsscenario. För biblioteksscenariot bedömdes 523 av objekten vara försurade, medan 
samma siffra var något lägre, 488, för scenariot med lägre deposition. 

Rekommendationer 
Utifrån resultaten i denna studie föreslås följande rekommendationer: 

• Informationen på MAGIC-bibliotekets hemsida bör utökas. Viktiga punkter att ta upp är 
hur pH räknas fram utifrån ANC och DOC, vilka jämförelser med uppmätta värden som 
är meningsfulla att göra och vikten av provernas representativitet.  

• Överenstämmelsen mellan uppmätt och modellerad vattenkemi från tidsperioden med 
stora förändringar av svavelnedfallet under slutet av förra seklet är sämre jämfört med 
överensstämmelsen för senare år, exempelvis efter 2010. Detta påverkar inte 
uppskattningar av det modellerade tillståndet 1860 och är inte ett problem för 
bedömningar av nutida försurningspåverkan. Det borde markeras på bibliotekets hemsida 
att bedömningar för de år som ligger mer än 20 år bakåt i tiden bör betraktas som relativt 
osäkra. 

• Kalkkorrigeringen som görs för att även kalkpåverkade objekt ska kunna bedömas med 
MAGIC-biblioteket bör utvärderas i uppföljningsprojekt. 
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