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Summary 

This report describes the connection between water chemistry and soil characteristics in nine limed 
forest catchments of the SKOKAL-project, managed by the Swedish Forest Agency. Previous 
studies have shown that the effect of liming varies between different areas. Therefore, one can 
expect that there are factors within the catchment area e.g. geological factors, changes in the forest 
management etc., which contributes to the variations in the water chemistry at the outlet. 

Liming took place between 1990 and 1992 and the amount added was 3 tons of crushed limestone 
per ha. Measurements of stream water chemistry were carried out at different locations (3-4) along 
the stream in order to reflect differences within the catchment area such as the type of Quaternary 
sediments, soil depth etc., that might influence the composition of the water chemistry. The 
samples were collected and analyzed between September and November 2007 in order to reflect 
the spatial and temporal variation. 

The results show that it is possible to relate differences in water chemistry to the type of 
Quaternary sediments present and water retention time within the catchment area. However, the 
variability within the stream is small making, therefore making it difficult to observe major 
differences as a consequence of sediment characteristics. In order to observe larger differences in 
stream chemistry the variation within the catchment need to be greater (i.e. the depth of till layers).   

The presences of peat sediments within the catchment area very often influence the chemistry of 
the water. We also conclude that the temporal differences are sometimes bigger than the spatial 
differences. Furthermore, we conclude that the flow paths of water play an important role for the 
composition of the stream chemistry. Geochemical and mineralogical studies have not been 
performed on the till deposits. However, previous studies indicate that the content of base rich 
minerals needs to be significant in the sediments to have major influence on water chemistry, which 
is not the case in the SKOKAL-areas. 

Results from the study is aimed to be used for decision making regarding the most suitable areas for 
liming, based on information on Quaternary sediment characteristics. By considering the water 
pathways for water in both the unsaturated and saturated zones, the conclusion is that slopes close 
to streams with no or very thin layers of till are most suitable for liming. However, peat sediments 
or even thin layers of humus or peat must be avoided along the water pathways from the area of 
liming to the stream to obtain effects on the stream chemistry. The amounts of lime added within 
the SKOKAL-areas are found to have been too small for obtaining effects on the stream chemistry. 

This report was carried out by IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. together with 
SGU, The Geological Survey of Sweden with support by the department of Environmental 
Assessment Swedish, University of Agricultural Sciences. The study was financed by the Swedish 
Forest Agency. 
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Sammanfattning 

Rapporten beskriver sambandet mellan vattenkemin och jordarternas karaktär i nio kalkade 
SKOKAL-områden. Det finns anledning att anta att det finns faktorer inom avrinningsområdet 
som på ett betydande sätt bidrar till variationer i vattenkemin exempelvis förändringar i skogens 
brukande, geologiska faktorer, etc. 

Vattenkemin i nio av SKOKALs kalkade avrinningsområden analyserades. Kompletterande 
provpunkter valdes inom avrinningsområdena där det kunde misstänkas att jordart, jorddjup, m.m. 
kunde ha det relativt sett största inflytandet på den vattenkemiska sammansättningen. 
Provtagningen skedde under september, oktober och november 2007, för att ge ögonblicksbilder av 
bäckvattenkemin inom respektive avrinningsområde samt att kunna visa på eventuella 
tidsvariationer. För de geologiska faktorerna har information tagits fram med hjälp av jordartskartor 
och fältmätningar av jorddjup. I de fall där jorddjup saknats skattades jorddjupet översiktligt utifrån 
förekomst av berg i dagen (jordtäcke saknas eller är mycket tunt) samt med hjälp av terrängformer.  

Resultaten visar att det finns möjlighet att relatera skillnader i bäckvattnens kemiska 
sammansättning till jordartsförhållanden och därmed vattnets bedömda uppehållstid inom 
avrinningsområdena. Inom dessa SKOKAL-områden med surt avrinnande vatten är variationerna i 
både bäckvattnens kemi och jordlagrens motståndskraft mot försurning dock små. Resultaten visar 
som en konsekvens av detta att det behövs markerade skillnader i exempelvis morändjup för tydligt 
genomslag i bäckvattnens kemi. Torvmarker som bäckar passerar genom ger däremot ofta utslag på 
den kemiska sammansättningen. Från undersökningen framgår också att i flera avrinningsområden 
är variationen i bäckvattnets kemi mellan provtagningstillfällena större än mellan 
provtagningspunkterna inom avrinningsområdet vilket visar på att vattenflödets storlek har stor 
betydelse för bäckvattnens kemiska sammansättning, Det har i tidigare undersökningar konstaterats 
att det sannolikt krävs en relativt hög halt av basiska mineral i jordlagren för att ge en synlig effekt 
på den vattenkemiska sammansättningen inom ett avrinningsområde. Sådana förhållanden bedöms 
inte gälla i SKOKAL-områdena. 

De resultat som tagits fram i studien kan inte användas för att fastställa effekter av kalkningen inom 
SKOKAL-områdena. Däremot har kunskapen ökat om variationer i bäckvattnens sammansättning 
inom avrinningsområdena samt rimligheten i att praktiskt kunna använda information om jordlager 
och jorddjup inför val av ytor att markkalka för att uppnå effekter i ytvattendrag. Utgående från 
vattnets strömningsvägar i avrinningsområdet är det sluttningar nära vattendrag med inga eller 
tunna jordlager och med begränsad förekomst av humus och torv som teoretiskt sett är lämpligast 
att markkalka. Vilka givor som krävs för att uppnå målen i bäckvattnens sammansättning bedöms 
inte i denna rapport. Det är dock tydligt att de givor som lagts på SKOKAL-områdena varit 
otillräckliga under de 16 år som försöket pågått.     

Rapporten ingår som en del i  av Skogsstyrelen finansierade projekt gällande Åtgärder mot 
markförsurning. IVL Svenska Miljöinstitutet AB har utfört undersökningen på uppdrag av 
Skogsstyrelsen i samarbete med Sveriges geologiska undersökning och med stöd från Sveriges 
Lantbruksuniversitet.
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1 Bakgrund  

I slutet av 1980-talet fick Skogsstyrelsen i uppdrag av dåvarande Miljö- och Energidepartementet att 
”planera och utveckla beredskap för kalkningsinsatser och vitaliseringsgödsling av skogsmark i 
större skala” (Lindström m.fl., 1993). Efter drygt fyra år presenterade Skogsstyrelsen resultaten av 
försöksverksamheten samt ett förslag till åtgärdsprogram för kalkning (Lindström m.fl., 1993). 
Något beslut om en operativ verksamhet fattades aldrig utan Skogsstyrelsens försöksverksamhet 
har istället förlängts med något eller några år i taget.  

Med tiden har syftet och målsättningen med skogsmarkskalkning förändrats i takt med att ny 
kunskap har tillkommit. Från ett tidigare fokus på skogens vitalitet och skogsmarkens 
produktionsförmåga syftar nuvarande åtgärdsprogram (Skogsstyrelsen, 2001) till att bland annat 
förbättra kvalitén på avrinnande vattnet för att minimera risken för biologiska skador.  

För att kunna följa upp effekterna av skogsmarkskalkning på skog, mark och vatten har 
Skogsstyrelsen etablerat ett antal försöksområden i södra Sverige. Dessa kallas gemensamt för 
”SKOKAL” vilket står för SKOgsmarksKALkning. Huvuddelen av Skogsstyrelsens 
effektuppföljningsprogram inom SKOKAL utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Beståndsbeskrivningar, skogsskadebedömningar, markkemiska undersökningar samt provtagningar 
utförs av Skogsstyrelsen inom varje berörd region. Större delen av basprogrammet för 
effektuppföljning, samt de specialförsök som är samordnade med basprogrammet, utförs inom 
IVL:s samfinansierade forskningsprogram med Skogsstyrelsen som huvudsaklig finansiär.  

Under perioden 2006-2007 fick IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag av Skogsstyrelsen att 
undersöka kopplingen mellan markegenskaper i SKOKALs avrinningsområden och 
bäckvattenkemi i kalkade skogsområden. Det finns anledning att anta att det finns faktorer inom 
avrinningsområdet som på ett betydande sätt bidrar till variationer i vattenkemin exempelvis 
förändringar i skogens brukande, geologiska faktorer, etc. För att ha praktisk användning av sådana 
faktorer i samband med kalkningsinsatser krävs både ett heltäckande underlag och att påverkan på 
bäckvattenkemin är betydande. 

I denna rapport redovisas en studie där jordartsförhållanden inom avrinningsområdena sätts i 
fokus. Studien har genomförts i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och med stöd 
av Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för miljöanalys.  

2 Syfte 

Arbetshypotesen är att vattnets uppehållstid inom ett avrinningsområde, som främst varierar med 
topografi, olika jordlagers sammansättning och djup, kan ha en avgörande betydelse för 
kalkningseffekters storlek och tidsutveckling. Längre uppehållstid och därtill relaterade 
markprocesser innebär totalt sett ökade halter av baskatjoner genom större vittringsbidrag. Effekten 
av kalkningsåtgärder på fastmark för bäckvattnen skulle vara litet, förutsatt ett betydande 
grundvattenbidrag. En annan effekt av jordartsfördelningen är förekomst av torvjordar som kan 
förändra bäckvattnets kemi. 

Syftet med studien är att utifrån befintliga jordartskartor och uppskattningar av jorddjup inom 
SKOKAL-områdena bedöma jordartsförhållandenas betydelse för variationer i bäckvattenkemi 
inom olika delar av avrinningsområdena. Variationer i bäckvattnens kemi inom 
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avrinningsområdena, som bedöms kunna relateras till uppehållstid eller förekomst av torvjordar, 
kan bidra till att förklara variationer och representativitet hos bäckvattenkemin vid provpunkt vid 
utloppet. Resultaten från studien ska också kunna användas som stöd vid bedömning av hur 
kunskap om jordartsförhållanden kan bidra till att välja de lämpligaste ytorna att markkalka för att 
uppnå effekt i ytvattendrag. 

3 SKOKAL-områdena  

Effektuppföljning av kalkning inom SKOKAL sker i fem län i södra Sverige; Skåne, Blekinge, 
Halland, Kronoberg och västra Götaland (tidigare Älvsborgs, Skaraborgs samt Göteborg och 
Bohus län). I varje län finns upp till två kalkade områden och i anslutning till fem av dessa områden 
finns det även okalkade referensområden. Totalt ingår 15 avrinningsområden varav 10 är kalkade 
och 5 är okalkade (Figur 1). Mer information finns i Larsson och Westling (1997).  

  
Figur 1. Karta över SKOKAL-områdenas läge och beteckningar; P, O och R refererar till de tidigare 

länsbokstäverna för Älvsborgs, Skaraborgs samt Göteborg och Bohus län.  

Områdena etablerades under perioden 1989-1992 och den avsedda kalkgivan var 3 ton kalk per 
hektar och spridning skedde både med helikopter och med markspridare (Tabell 1). Kalkningen har 
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huvudsakligen utförts på fast mark, men kalkning på fuktigare partier, bäcknära zoner och mossor 
har förekommit. Rena våtmarkskalkningar har däremot inte skett.  

Tabell 1.  De försöksområden som fortfarande ingår i effektuppföljningsprogrammet samt typ av 
behandling. Krossad kalksten (KK) och dolomitkalk (DK) har spridits i proportionerna 2:1. 
H = Helikopterspridning, M = Markspridning. * På grund av felaktig kalkkvalitet var 
andelen finkornig kalk betydligt högre jämfört med övriga lokaler. 

Provlokal Namn Referens-
bäck 

Spridningstidpunkt Kalkmedel Dos Metod 

G1 Furuby  apr-maj 1991 KK + DK 3 ton ha-1 H + M 
G2 Asa G2R aug 1991 KK + DK 3 ton ha-1 H 
K2 Hallaryd  aug-okt 1991 KK + DK 2.98 ton ha-

1 
H + M 

L1 Skeinge  okt 1990- jan 1991 KK + DK 3.05 ton ha-
1 

H + M 

L2 Östad L2R aug-okt 1991 KK + DK 3 ton ha-1 H + M 
N1 Fröslida  apr 1991 KK 3 ton ha-1 H 
O2 Munkedal O2R aug 1991 KK  3 ton ha-1 H 
P1 Örby  apr 1992 KK* 3 ton ha-1 H 
P2 Bäckefors P2R okt-nov 1991 KK 3.1 ton ha-1 H + M 
R2 Mullsjö R2R nov 1991 - apr 1992 KK + DK 3,7 ton ha-1 H + M 

I studien har nio av de tio kalkade avrinningsområdena ingått. Utförliga beskrivningar av respektive 
försöksområde finns i Kapitel 5. Delar av beskrivningen är hämtad från en rapport som gjordes på 
uppdrag av Skogsstyrelsen (Lind m.fl., 1999). Försöksområdena drabbades i olika utsträckning av 
stormen Gudrun i januari 2005 (och senare Per, i januari 2007). Under sommaren 2005 
genomfördes en storminventering (Erlandsson & Anderson, 2005) i samtliga områden utom 
O2/O2R, R2/R2R samt P2/P2R eftersom man bedömde att de låg utanför det stormdrabbade 
området. I vilken omfattning stormen Per drabbade försöksområdena är okänd. 
Skogsbruksåtgärder på senare år har endast dokumenterats i enstaka fall (L1). I samtliga 
försöksområden bedrivs ett aktivt skogsbruk.  

4 Metodik 

4.1 Urval av nya provpunkter i bäckarna 

Vid urvalet av provpunkter har avrinningsområdets speciella karaktär beaktats när det gäller mark- 
och dräneringsförhållanden, främst följande: 

• Två till tre extra provpunkter förutom avrinningspunkten har valts ut per 
avrinningsområde. Provpunkterna har numrerats från a till c. 

• Provpunkterna har eftersträvats att vara geografiskt väl fördelade inom avrinningsområdet. 
• Provpunkterna ligger till största delen i huvudbäcken men förekommer även i tillrinnande 

bäckar i de fall dessa dränerar en relativt stor eller av annat skäl viktig del av 
avrinningsområdet. 

• Jordartsfördelningen inom området. Utifrån bästa tillgängliga jordartsunderlag vid SGU 
samt topografiskt underlag har urvalet skett av provtagningspunkter. Speciellt fokus har 
legat på att ta fram provtagningspunkter som kan belysa eventuella förändringar i 
bäckvattnens sammansättning vid passage genom större torvytor (minst 0,3 ha). 

• God tillgänglighet för att utföra provtagningen. 
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I studien ingår även vattenkemiska data från en annan studie som genomförs i samma områden 
”Transektstudier SKOKAL” (Löfgren m.fl., 2008) som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Institutionen för miljöanalys i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Dessa provpunkter har 
beteckningen T (se Bilaga 2). 

4.2 Jordarter och jorddjup 

Information om jordarter och jorddjup har erhållits på tre sätt: 

4.2.1 Från jordartskartor 

Ingen kartläggning av jordarter har genomförts i fält inom projektet. Som jordartsunderlag har 
istället den mest detaljerade befintliga informationen som funnits tillgänglig på SGU för respektive 
avrinningsområde använts. Det finns två olika detaljeringsnivåer i nuvarande kartläggning vid SGU. 
I Tabell 2 redovisas använt jordartsunderlag för respektive avrinningsområde och en kortfattad 
förklaring av de två kartläggningsnivåerna ges.  

Tabell 2.  Använt digitalt jordartsunderlag i respektive avrinningsområde. I lokal skala genomförs 
kartering i fält på underlagskarta 1:10 000 och redovisning sker i skala 1:50 000. 
Fältinsatsen är omfattande. Vid kartläggning i regional skala är fältinsatsen koncentrerad 
till observationer från vägar medan den huvudsakliga kartläggningen sker genom tolkning 
av flygbilder. Redovisningsskala är 1:50 000 – 1:100 000. För avrinningsområde G2 har 
en specialkarta, närmast motsvarande lokal skala, framtagits inom ett avgränsat uppdrag 
till SGU och ingår ej för närvarande i ordinarie SGU databaser. Endast för delar av 
avrinningsområde G2 har jordartsinformation varit tillgänglig. För avrinningsområdena K2 
och P1 har ännu ej godkänt arbetsmaterial från SGU använts.  

Avrinningsområde Underlag skala Topografiskt 
kartblad  

Referens 

L1 Lokal 3D Kristianstad NO Daniel (1999) 
L2 Lokal 3E Karlshamn NV Persson (2000) 
K2 Regional 4F Lessebo SV  Arbetsmaterial (K. Malmberg–

Persson, SGU) 
G2 Lokal (inom 

uppdrag)  
5E Växjö NO Underlag uppdrag (E. Daniel, SGU)  

N1 Lokal 5C Ullared SO Påsse (1993) 
R2 Regional 7D Ulricehamn NO SGU databaser 
P1 Regional 6C Kinna SV Arbetsmaterial (M. Engdahl, SGU) 
P2 Regional 9B Dals Ed NO SGU databaser 
O2 Regional 8B Vänersborg NV SGU databaser 

4.2.2 Fältmätningar av jorddjup  

Inom avrinningsområdena L2, G2 och R2 utfördes fältmätningar med geoseismik i tvärprofiler för 
att ta fram information om jorddjup och djup till grundvattenyta. Vid mätningarna användes ett 
refraktionsgeoseismiskt instrument där vågor från mindre sprängningar används för 
jorddjupsbestämningarna. Vanligen används 24 registrerande geofoner utplacerade med ett avstånd 
av 5 m, vilket innebär profillängder på drygt 115 m. Dessa fältundersökningar genomfördes inom 
ramen för projektet Transektstudier SKOKAL (Löfgren m.fl., 2008). I avrinningsområdena L2, G2 
och R2 har en geoseismisk profil per område lagts ut bredvid de tvärsektioner som studerats med 
avseende på ytligt grundvatten inom SKOKAL-områdena. Övriga fyra geoseismiska profiler har 
lagts ut för att förbättra kunskapen och bedömningen av jorddjupet inom andra delar av 
avrinningsområdena än där grundvattensektionerna utplacerats.  



Bäckvattenkemin och avrinningsområdets karaktär i SKOKAL-områden IVL rapport B1773 
– ett underlag för att bedöma effekten av skogsmarkskalkning på ytvattnet   

8 

4.2.3 Översiktlig bedömning av jorddjup 

Där fältmätningar saknats har jorddjupet översiktligt skattats från jordartskartorna främst utifrån 
förekomst av berg i dagen (jordtäcke saknas eller är mycket tunt) samt med hjälp av terrängformer. 
Det ska poängteras att det krävs omfattande fältmätningar eller information från brunnsborrningar 
(som saknas inom dessa avrinningsområden i skogsmark) för att få ett tillförlitligt underlag vad 
gäller jorddjup. Trots detta ansågs en förenklad bedömning av den typ som gjorts i denna studie 
relevant. Materialet kan nämligen användas som stöd för tolkningarna av påverkan av vattnets 
uppehållstid på variationer i bäckvattnens kemiska sammansättning.  

4.3 Kemisk analys av bäckvatten 

Med syftet att undersöka variationen i bäckvattenkemi utifrån skillnaderna i markegenskaper hos de 
nio undersökta SKOKAL-ytorna togs totalt 63 st. vattenprover under september, oktober och 
november, 2007. Analyserna har dels legat inom ramen för ordinarie provtagning, där 
bäckvattenkemin vid utloppet till SKOKALs avrinningsområden har pågått kontinuerligt sedan 
slutet av 1980-talet, och dels inom den för projektet utökade provtagningen (se kap 4.1). Drygt 
hälften av dessa extra prover (G2, L2, O2 och P2) togs i samband med projektet ”Transektstudier 
SKOKAL”. 

Den ordinarie samt den utökade provtagningens bäckvatten analyseras av IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB med avseende på pH, alkalinitet, konduktivitet, färg, sulfatsvavel (SO4-S), 
nitratkväve (NO3-N), klorid (Cl-), ammoniumkväve (NH4-N), Kjeldahl-kväve, TOC (TOC-analysen 
utförs på filtrerade prover, vilket innebär att resultatet är ett mått på halten löst organiskt material 
(DOC) kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), natrium (Na+), kalium (K+) och mangan (Mn2+). 
Vattenproverna förbereds även för analys av organiskt aluminium genom jonbyte enligt Driscoll 
(1984). Analys av järn (Fen+), totalfosfor (P-tot), organiskt aluminium (Al-org) och totalaluminium 
(Al-tot) görs av Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Miljöanalys i Uppsala. En 
beskrivning av analysmetoderna återfinns i Bilaga 1. Analys av bäckvatten från projektet 
”Transektstudier i SKOKAL” utfördes av Institutionen för miljöanalys i Uppsala med avseende på 
pH, konduktivitet, alkalinitet/aciditet, sulfatsvavel (SO4-S), nitratkväve (NO3-N), klorid (Cl-), 
ammoniumkväve (NH4-N), Kjeldahl-kväve, kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), natrium (Na+), 
kalium (K+), mangan (Mn2+), kisel (Si2+), TOC, järn (Fen+), totalfosfor (P-tot), totalkväve (Tot-N), 
organiskt aluminium (Al-org) och totalaluminium (Al-tot). Analysmetoderna skiljer sig delvis från 
dem som används på IVL och återfinns på hemsidan  
(http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Analysis?ID=AnalysisList).  

5 Områdesbeskrivning och resultat 

I kapitlet redovisas en karta för respektive område samt en allmän beskrivning av området 
innehållande bl.a. information om utförda kalkningsinsatser, jordarter, val av kompletterande 
provpunkter för bäckprovtagning samt tolkning av resultat utifrån de jordartsgeologiska 
förutsättningarna. I Bilaga 2 redovisas alla analysresultat av vattenkemin. När torvmarker omnämns 
i samband med jordarter avses en avsättning av torvjord som är minst 0,3 m djup samt har en areell 
utsträckning enligt kartorna. 
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5.1 Avrinningsområden 

5.1.1 L1 Skeinge  
 
Allmänt 
I Skånes norra delar, på gränsen mot Kronobergs län ligger L1, Skeinge, ett 41 hektar stort område 
som nästan uteslutande består av gran. Inslag av tall förekommer dock. Området sluttar svagt mot 
norr från 105 m.ö.h i söder till 80 m.ö.h i områdets nordvästra del, där den ordinarie provpunkten 
är belägen (Figur 2). Den huvudsakliga avrinningen sker via diken till en central fåra som viker av 
mot väster i områdets norra del. Avverkningar har skett kontinuerligt varav en av de större ägde 
rum 2000, nära vattendraget. Som kuriosa kan nämnas att den nya markägaren utfodrar vildsvin i 
området. Skogsmarkskalkningen skedde under perioden 1990-10-30 t.o.m. 1990-10-31 och 1991-
01-18 t.o.m. 1991-01-20, både med hjälp av helikopter och med markspridare. Dosen var 3 ton per 
hektar och medlet som användes var Ignabergs Mg-kalk (med 4 % dolomit). Det finns en notering 
om att spridningen blev ojämn på grund av fuktig kalk. 
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Morän dominerar helt inom området och berg i dagen saknas (Figur 2). En relativt stor torvmark 
finns i södra delen av avrinningsområdet, där också bäcken börjar. Avrinningsområdets gräns går 
rakt genom torvmarken som utanför avrinningsområdet dräneras mot sydväst. Torvjord kan också 
tänkas uppträda i anslutning till bäcken på sina ställen, men detta framgår inte av kartan på grund av 
för liten utbredning. Större jorddjup hos morän kan finnas i kullarna i sydväst och sydost, men 
information om jorddjup i dessa kullar saknas. 
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
L1a: Belägen där bäcken lämnar torvmarken och rinner norrut vidare inom moränområdet. 
Provpunkten avser att avspegla bäckvattnets sammansättning från torvmarken. 
L1b: Ligger cirka 200 m norr om L1a. Bäckvattnet har här fått tillskott från yt-/och grundvatten 
från moränområden, eventuellt även från djupare grundvatten från de båda i sydväst och sydost 
omgivande kullarna.  
L1c: Ligger något närmare L1b än L1. Punkten avser att visa på om förändringar sker i bäckvattnets 
sammansättning från L1b inom det flacka moränområdet.  
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Bäckvattnet i avrinningspunkten L1 visar på lägre pH samt högre halt totalaluminium, TOC, färg 
och totalfosforhalt än samtliga övriga provpunkter inom avrinningsområdet. Detta är något 
förvånande och talar för att analysresultat från L1 inte är representativ för bäckvattnets 
sammansättning inom övriga delar av avrinningsområdet. En tänkbar förklaring kan vara bidrag 
från fastmarken mellan L1 och L1c. Högst pH återfinns i provpunkt L1a, där bäcken lämnar 
torvmarken i söder. Detta är också överraskande då bidraget från grundvatten från fastmark, som 
vanligtvis har högre pH än torvmark, sannolikt är litet, förutsatt att bäcken inte når genom 
torvlagret till moränen och därmed får ett bidrag av djupare grundvatten från omgivande kullar. 
Analysresultat saknas vad gäller aciditet/alkalinitet som skulle kunna bidra att stödja tolkningen 
avseende punkt L1a.   
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Figur 2.  Avrinningsområde L1 Skeinge. Från SGUs jordartsdatabas 3E Kristianstad NO. Ae 134. 1999. © Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

5.1.2 L2 Östad  
 
Allmänt 
Avrinningsområdet L2 vid Östad ligger på norra delen av Ryssberget i Skåne nära gränsen till 
Blekinge och sträcker sig drygt 2 km i nord-sydlig riktning (Figur 3). De högst belägna områdena 
finns i områdets södra delar och ligger på en höjd av 165 m.ö.h. Bäcken, med små omgivande 
våtmarker, löper centralt genom området. I norr är ordinarie provpunkten L2 belägen på en höjd av 
65 m.ö.h. I området finns långsträckta stenmurar och i norr finns det ett antal ravinliknande 
bildningar som sträcker sig på båda sidor ner mot bäcken där blockigheten är riklig. Området skiljer 
sig från övriga områden genom att det finns det stora inslag av ädellöv (bok) som förekommer i 
rena bestånd. Under 2005 drabbades området i mindre omfattning av stormen Gudrun, men i de 
fall skador uppstod så föll hela bestånd (13,2 ha). Området är 92 hektar stort och kalkades med en 
giva på 3 ton kalk per hektar med Ignabergs Mg-kalk (med 4 % dolomit). Spridningen skedde under 
perioden 1991-08-21 t.o.m. 1991-08-23 och 1991-09-27 t.o.m. 1991-10-01 både med hjälp av 
helikopter och markspridare. I början och mitten av 1990-talet gallrades cirka en tredjedel av 
området.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Morän är den dominerande jordarten (Figur 3). Berg i dagen förekommer frekvent i området, men 
saknas i den norra branta delen mot avrinningspunkten. Här indikerar en utförd geoseismisk profil 
(L2_profil_1) att jorddjupet kan vara 5-10 m (Figur 4). I de övriga delarna av avrinningsområdet 
bedöms moränjorddjupet vanligen vara <3 m. Torv förekommer i svackor, främst i anslutning till 
bäcken. 
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Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
L2T: Avser att visa på bäckens sammansättning före den rinner nedför sluttningen där större 
morändjup finns.   
L2a: Belägen i anslutning till grundvattensektion (Löfgren m. fl., 2008) vid refraktionsseismisk profil 
L2_profil_2 (Figur 5). Visar sammansättningen i bäcken när den runnit genom huvuddelen av den 
flacka sträckan med morän och berg i söder.  
L2b: Ligger i söder och visar på sammansättningen i den övre delen av avrinningsområdet med 
omväxlande morän och berg i dagen. 
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Bäckvattnet karakteriseras inom hela avrinningsområdet av mycket lågt pH. Noterbara skillnader 
inom avrinningsområdet är främst att provpunkt L2b i söder uppvisar lägre halter av kalcium och 
magnesium samt högre halter av kalium än övriga provpunkter. Inga markerade skillnader i kemi 
finns mellan provpunkt L2T och L2, vilket talar för att grundvattenbidraget till bäcken från djupare 
delar av moränen i den norra sluttningen är mycket begränsat. Det är generellt större skillnader i 
analysresultat mellan tidpunkterna för provtagning än geografiska inom avrinningsområdet. Flera 
parametrar, bland annat järn och totalaluminium, uppvisar högre halter i september än i november, 
men det gäller inte baskatjonerna och pH.  

 
Figur 3.  Avrinningsområde L2 Östad. Från SGUs jordartsdatabas 3E Karlshamn NV. Ae 136. 2000. © Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  
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Figur 4.  Den refraktionsseimiska profilen L2_ profil_1. 

 

 
 
Figur 5. Den refraktionsseimiska profilen L2_ profil_2.    

5.1.3 K2 Hallaryd 
 
Allmänt 
Avrinningsområdet Hallaryd, K2, är 157 hektar stort och ligger i Blekinge län. Området sträcker sig 
drygt 2 km i nord-sydlig riktning (Figur 6) och har små topografiska nivåvariationer mellan 115 och 
125 m.ö.h. Hela området präglas av utdikad, och numera trädbevuxen, torvmark i de lägre partierna 
och torrare moränmark på höjderna. Ordinarie provpunkt K2 är belägen i områdets södra del och 
hela området är dikat in mot bäcken. Området har en tydlig dominans av granbestånd med inslag av 
tall och björk. Rena tallbestånd förekommer. I områdets centrala delar har en avverkning ägt rum 
under vintern 1997/98. Ytterligare fällningar skedde i samband med Gudrun 2005 då 12,6 ha skog 
blåste ned. Även mindre strövindfällen förekom. Strax norr om denna punkt fanns ett större 
tallhygge vid samma tidpunkt. Området kalkades med 3 ton kalk (Ignabergs Mg-kalk med 4 % 
dolomit) under perioden 1991-08-20 t.o.m. 1991-10-29 med hjälp av helikopter och markspridare.  
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Jordarter och bedömning av jorddjup 
Morän dominerar helt inom avrinningsområdet (Figur 6). Berg i dagen har inte påträffats, vilket 
tyder på att morändjupet bör överstiga någon till några meter inom större delen av 
avrinningsområdet. Några kullar i de centrala delarna har kartlagts som småkullig morän, vilket visar 
på ett större jorddjup. Kartlagda torvmarker finns på några ställen, bl.a. i anslutning till bäckens 
utsträckning i nord-syd.   
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
K2a: Ligger längst uppströms i området där bäcken startar. 
K2b: Belägen centralt i området efter att bäcken passerat en sträcka i morän där småkulligt 
moränlandskap finns på östra sidan om bäcken. Nedströms finns en mindre torvmark som bäcken 
passerar igenom.   
K2c: Provpunkten ligger just efter att bäcken runnit igenom torvmarken. Denna provpunkt har 
valts för att se om eventuella skillnader i bäckvattnets sammansättning uppträder när torvytan 
passeras. 
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Längst upp i avrinningsområdet vid provpunkt K2a är bäckvattnet jonsvagt och pH mycket lågt. På 
sträckan från K2a till K2b ökar pH och kaliuminnehåll medan totalaluminiumhalt, färg och DOC-
koncentration minskar. Efter bäckens passage av torv mellan K2b och K2c minskar pH medan 
halterna av sulfat, kalcium, kalium, totalaluminium, färg och DOC ökar. Halterna av övriga 
baskatjoner uppvisar inga större skillnader. Mellan K2c och K2 sker ingen större förändring i 
bäckvattnets kemi. Den torvmark som finns mellan K2b och K2c förändrar däremot kemin i 
bäckvattnet betydligt. Det kan dock inte utläsas några större skillnader som kan förknippas med 
bidrag av ett djupare grundvatten från moränen. Lågt pH och låg jonstyrka inom hela 
avrinningsområdet tyder på att det är vattnet i den övre delen av moränen som helt dominerar i 
bäckens avrinning. 
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Figur 6.  Avrinningsområde K2 Hallaryd. Arbetsmaterial från SGUs kartläggning av jordarter 4F Lessebo SV. © 

Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

5.1.4 G2 Asa 
 
Allmänt 
Område G2 nära Asa i norra Kronobergs län har en klar dominans av, ofta täta, grandominerade 
bestånd. Inslag av rena tallbestånd på dikad torvmark och björkbestånd förekommer dock. Botten- 
och markskiktet består av vanliga mossor, ris, gräs och buskar. Topografin varierar från 195 m.ö.h i 
nordost till 275 m.ö.h i nordväst.. I nordost stiger terrängen brant (Figur 7) i form av en bergvägg 
med rasbranter. Avrinningsområdets gränser består huvudsakligen av bergsknallar på mellan 260-
275 m.ö.h. Terrängen i de inre delarna är i huvudsak flackt lutande mot nordost. Den ordinarie 
provpunkten G2 ligger i avrinningsområdets nordöstra hörn. Avrinningsområdet är 125 hektar 
stort och hela området utom det centrala våtmarkspartiet (Lommagölen) har kalkats med 3 ton kalk 
(Ignabergs Mg-kalk med 4 % dolomit) per hektar. Det finns uppgifter om att en mosse på 22 ha har 
kalkats. All spridning har skett med hjälp av helikopter under perioden 1991-08-16 t.o.m. 1991-08-
18. Området är typiskt för stora delar av sydsvenska höglandets skogsområden på sur moränmark 
ovanför högsta kustlinjen. G2 drabbades i stor utsträckning av stormen Gudrun. 
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Området består av morän, berg i dagen samt mindre torvmarker (Figur 7). Det är endast inom den 
norra delen som det finns detaljerad information inlagd på kartan. För de centrala och södra delarna 
har kartläggning inte utförts och på kartan (Figur 7) har endast morän markerats, men även här 
förekommer torvmarker och berg i dagen. De två geoseismiska profiler som utförts (Figur 8 och 9) 
visar på morändjup som är <3 m och generellt kan små morändjup förväntas inom 
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avrinningsområdet. Det är dock inte känt om större jorddjup lokalt kan uppträda där kartläggning 
inte utförts. 
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
G2a: Ligger längst uppströms i avrinningsområdet där bäcken börjar efter en mindre torvmark. 
G2T: Belägen i slutet av det centrala relativt flacka partiet innan bäcken rinner vidare i sluttningen 
ned mot avrinningspunkten.  
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Lokalen G2a uppvisar högre pH, alkalinitet och kalciumhalt samt och i viss mån kalium-, kisel- och 
aluminiumhalt (organiskt och total). Den geoseismiska profilen G2_profil_1 (Figur 8) i anslutning 
till G2a visar på <3 m jorddjup. Det är dock inte känt om det kan finnas djupare moränlager mot 
den östra vattendelaren som kan bidra till den högre jonstyrkan och pH i G2a. De små skillnaderna 
mellan G2T och avrinningspunkt G2 anger att det sannolikt inte tillkommer djupare grundvatten i 
sluttningen ned mot G2. 

 
 
Figur 7. Avrinningsområde G2 Asa. Observera att jordartskartering endast är utfört i den norra delen där 

berg och torv är markerade. I övriga delar förekommer också med största säkerhet berg i dagen och 
torv frekvent tillsammans med moränen även om endast morän är markerad på kartan. Arbetsmaterial 
från uppdrag jordartskartering till SGU inom 5E Växjö NO. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Medgivande: 08-1472/2007.  
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Figur 8. Den refraktionsseimiska profilen G2_profil_1. 

 
 
 

 
 
Figur 9. Den refraktionsseimiska profilen G2_profil _2. 

5.1.5 N1 Fröslida 
 
Allmänt 

N1 i Fröslida, Hallands län är ett av de minsta avrinningsområdena inom SKOKAL, endast 12 
hektar stort. (Figur 10). Området domineras av gran och genomskärs av en bred kraftledningsgata 
som breddades ytterligare i februari 1993. En mer detaljerad beskrivning över områdets karaktär 
saknas. Kalkning skedde 1991-04-21 med hjälp av helikopter. Totalt spreds 3 ton kalk (Önnestad 
kross 0-2 mm utan Mg-inblandning) per hektar. Enligt en notering var det svårt att sprida eftersom 
kalkmedlet klumpade ihop sig på grund av minusgrader. Senare kompletteringar har därför skett. I 
samband med Gudrun föll cirka 1,5 ha skog i anslutning till den ordinarie provpunkten.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Morän är den enda jordarten i detta flacka avrinningsområde (Figur 10). Jorddjupet är sannolikt 
några till flera meter, men uppgifter om jorddjup saknas. Den flacka topografin och att bäckarna 
inom området och i omgivningarna är dikade innebär att det är svårt av avgränsa 
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avrinningsområdet. Det kan eventuellt vara större mot väster och avgränsningen får ses som 
mycket ungefärlig. Inga torvmarker är angivna, men torv kan förekomma i begränsad utsträckning i 
anslutning till naturliga svackor, bl.a. invid bäckarna. 
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
N1a: Provtagningspunkt i den södra bäcken just före den sammanstrålar med den norra vid N1. 
Provpunkten är avsedd att beskriva bäckvattnets sammansättning i den södra delen av 
avrinningsområdet. 
N1b: Provtagningspunkt nära N1 som avser beskriva sammanställningen i bäckvattnet från den 
norra delen av avrinningsområdet. 
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Skillnaderna i analysresultat är små mellan N1, N1a och N1b. Det som är utmärkande är istället de 
tidsmässiga skillnaderna mellan mätningarna i september och oktober. Skillnaderna består 
framförallt i lägre pH och sulfathalter samt högre halter av järn, aluminium (organiskt och total), 
DOC och färg i september mot i oktober.  

 
Figur 10. Avrinningsområde N1 Fröslida. Från SGUs jordartsdatabas 5C Ullared SO. Ae 115. 1993. © Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

5.1.6 R2 Mullsjö 
 
Allmänt 
Avrinningsområdet, Mullsjö R2, är 32 hektar stort och är ett flackt område med små 
höjdvariationer (Figur 11). Området sträcker sig från 305 m.ö.h i söder ner till 285 m.ö.h i norr, där 
den ordinarie provpunkten ligger. I de norra centrala delarna ligger Hylte mosse som bäcken rinner 
igenom. En omfattande dikning har skett i den nordligaste delen av mossen. Området karaktäriseras 
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av barrskog (främst gran). Kalkning ägde rum 1991-11-17 t.o.m. 1991-12-23 med hjälp av skotare 
och 1992-04-28 t.o.m. 1992-04-30 med hjälp av helikopter. Som spridningsmedel användes krossad 
kalk från PJ Kalkservice med dolomitinblandning. Enligt notering spreds kalken ojämnt på ytan 
men efter kalkning kompletterades spridningen vilket gav en total giva på 3,7 ton kalk per hektar.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Den södra delen av avrinningsområdet domineras helt av morän (Figur 11). Den geoseismiska 
profilen  R2_profil_4 (Figur 12) indikerar drygt 10 m jorddjup i en kulle den östra delen och relativt 
långt söderut i området. Enligt en geoseismisk profil just söder om avrinningsområdet 
(R2_profil_2), figur 13, är jorddjupet någon till några meter. Utifrån dessa profiler är det rimligt att 
moränen i genomsnitt kan tänkas vara några meter mäktig i södra delen av området. I nordost är 
jordtäcket grunt, vanligen <1 m. En större torvmark (Hylte mosse) finns i den norra delen som 
bäcken rinner igenom på en lång sträcka och som sträcker sig nästan fram till punkt R2.  
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
R2T: Provpunkt för en liten sidobäck från öster innan den rinner ned till huvudbäcken och 
torvmarken. Ligger i anslutning till undersökt grundvattenprofil (Löfgren m.fl., 2008) där också den 
geoseismiska profilen R2_profil_1 återfinns (Figur 14). 
R2a: Belägen just söder om torvytan innan bäcken rinner genom denna. Avses visa på bäckvattnets 
sammansättning från moränområdet i söder före passagen av torvmarken.    
R2b: Ligger uppströms i avrinningsområdet i en av de två delbäckar som huvudbäcken härstammar 
från. Punkten syftar till att visa på bäckvattnets sammansättning i den övre delen av 
avrinningsområdet som består av morän.  
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Analysresultaten visar att i R2T är pH, alkalinitet, halten av kalium, kisel och sulfat, konduktivitet 
samt totalaluminiumhalten något högre och järnhalten i viss mån högre än i övriga punkter. 
Provtagningen har skett i sidobäcken innan den når huvudbäcken och före kontakt med 
torvmarken. Det kan bidra till högre jonstyrka i R2T även om jordtäcket är tunt i den nordöstra 
delen. Eventuellt kan ytligt vatten från berggrunden tillföras sidobäcken. Lägst pH, alkalinitet och 
natriumhalt finns i R2b, medan kalcium- och totalaluminiumhalten är högre. Ingen tydlig bild finns 
av högre jonstyrka som skulle kunna kopplas till grundvatten från djupare moränlager i områdets 
södra del. Det förekommer en viss ökning av pH och alkalinitet mellan R2b och R2a, men 
konduktiviteten minskar. När det gäller tidsmässiga variationer så är pH något högre och alkalinitet 
påtagligt högre i mätningarna från oktober jämfört med från september. 
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Figur 11. Avrinningsområde R2 Mullsjö. Från SGUs jordartsdatabas 7D Ulricehamn NO. © Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

 

 
 

 
 
Figur 12. Den refraktionsseimiska profilen R2_profil_4. 

 
 



Bäckvattenkemin och avrinningsområdets karaktär i SKOKAL-områden IVL rapport B1773 
– ett underlag för att bedöma effekten av skogsmarkskalkning på ytvattnet   

20 

   
Figur 13. Den refraktionsseimiska profilen  R2_profil_2. 

 
 

 
 
Figur 14. Den refraktionsseimiska profilen R2_profil_1. 

5.1.7 P1 Örby 
 

Allmänt  
Örby P1, som ligger i västra Götalands län, är 14 hektar stort. Området är flackt med endast små 
lokala höjdvariationer (Figur 15). Avrinningen sker mot nordväst där provpunkten är belägen. 
Gränsen för avrinningsområdet är i flera fall dragen genom våtmarker och gränsen för 
ytvattendelaren är därmed svår att tolka på ett flertal ställen. Dominerande trädslag i området är 
huvudsakligen gran och tall. Avverkningar har förekommit i området. Hela området med undantag 
av våtmarken längs den östra kanten har kalkats med 3 ton kalk per hektar under perioden 1992-04-
23 t.o.m. 1992-04-27 med hjälp av helikopter. Enligt en notering varierade vattenhalten i kalkmedlet 
(PJ-kalk utan Mg-inblandning) och kvalitén var ojämn. För att få ner fukthalten användes kalk med 
stor finandel vilket gav en total finkornsandel på 40 %. P1 drabbades inte av stormen Gudrun.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Enligt SGUs nyligen utförda översiktliga jordartskartering består området av tunna jordtäcken av 
morän på berg (Figur 15). Det innebär att antingen går berget i dagen eller så finns ett moräntäcke 
som endast är <0,5 m djup. Det finns också våtmarker enligt topografiskt underlag som inte 
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markerats som torvmarker på jordartkartan, men där tunna torvlager sannolikt förekommer. 
Bäcken tycks ha ett ganska diffust flöde mellan dessa våtmarker och bäckens stäckning är inte 
tydligt markerad på tillgängligt kartunderlag. 
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
P1a: Provpunkt i den övre delen av avrinningsområdet belägen nära skogsväg för bra tillgänglighet.   
P1b: Belägen i övre delen av sluttningen ovan punkt P1. Avser att visa på om det finns variationer 
mellan den övre delen av området P1a och avrinningspunkten P1. 
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
De mycket tunna jordlagren och hög nederbörd bidrar till ett jonsvagt vatten i bäcken inom hela 
avrinningsområdet. Variationer förekommer i pH, med något högre värden vid P1 än i de andra 
punkterna. Det förekommer skillnader i kemisk sammansättning mellan provtagningstidpunkterna. 
I P1a är värdena för färg, järn- och aluminiumhalt (organiskt och total) höga i september i 
förhållande till november. P1a visar också för flertalet parametrar på större tidsmässiga skillnader än 
P1b och P1. 

 
Figur 15. Avrinningsområde P1 Örby. Arbetsmaterial från SGUs kartläggning av jordarter 6C Kinna SV. © Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007. 

5.1.8 P2 Bäckefors 
 
Allmänt 
Det nordligaste försöksområdet är Bäckefors P2, nordväst om Ödskölts moar i västra Götalands 
län. Området är 20 hektar stort och kännetecknas av bruten terräng med upp mot 10 m höga rakt 
stupande lodräta bergväggar (Figur 16). Den högsta bergsknallen finns i norr på 215 m.ö.h och 
området sänker sig mot söder till 170 m.ö.h, där den ordinarie provpunkten P2 ligger. Bäcken som 
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ligger nära avrinningsområdets östra gräns har skurit sig djup ner i sprickdalen och omges på båda 
sidor av skarpa branter. Gran är det dominerande trädslaget utom på Bickjemyren (väl utdikad) där 
det växer ett tallbestånd. Totalt spreds 3,1 ton kalk (Svenska Mineral GG 0-2 utan 
dolomitinblandning) per hektar, både med hjälp av helikopter (30 %) och med markspridare (70 %) 
under perioden 1991-10-08 t.o.m. 1991-11-05.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
I norra delen av avrinningsområdet finns ett område markerat som morän som ingår i den 
Mellansvenska randmoränzonen. Under en period när isavsmältningen avstannade utbildades dessa 
randmoräner, som bl.a. sträcker sig genom hela Dalsland. Förutom morän ingår i bildningarna 
sorterade partier av varierande kornstorlek. Jordmäktigheten i randbildningen är inte känd inom 
avrinningsområdet, då dessa delar också styrs av berggrunden, men generellt kan den vara 
betydande. Avrinningsområdet domineras i övrigt av mycket tunna moränlager på berg eller något 
mäktigare moränlager i sydost (Figur 16). Huvudbäcken rinner i övre delen genom en torvmark.   
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
P2a: Belägen där huvudbäcken börjar i den norra sluttningen innan den rinner igenom torvmarken. 
Bäcken börjar sannolikt som ett källflöde av grundvatten från sluttningen i norr där randbildningen 
med större jorddjup finns. 
P2b: Provpunkt i huvudbäcken just före den går samman med den mindre sidobäcken från 
nordväst. 
P2c: Belägen i en sidobäck från nordväst. Syftar till att beskriva om skillnader finns i kemi mellan 
huvudbäcken och denna sidobäck från ett området med tunna eller inga jordlager. 
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Största skillnaderna i bäckvattnets kemiska sammansättning är att i P2a är pH, halterna av sulfat, 
konduktivitet, kalcium, magnesium och natrium betydligt högre, medan kväve-, kalium-, järn-, 
totalaluminium- och DOC-halterna är lägre än i övriga tre provpunkter. Denna skillnad i 
sammansättning, med bl.a. högre baskatjonhalter, talar för att det sker ett grundvattenutflöde vid 
P2a som kommer från djupare jordlager (och eventuellt med bidrag från den övre berggrunden) 
från området vid den norra vattendelaren där randmoränbildningen finns. Den kemiska 
sammansättningen i övriga tre punkter är likartad. Det verkar som att bäckvattnet i huvudbäcken 
under transporten från P2a genom torvmarken, den flacka moränytan samt i sluttningen med tunna 
eller inga jordlager erhåller en sammansättning som motsvarar den från sidobäcken med tunna eller 
inga jordlager. Därmed kan P2 ses som representativ för huvuddelen av avrinningsområdet, även 
om ytvattnet i den norra delen (P2a) har tydligt genomslag av djupare grundvatten. 
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Figur 16. Avrinningsområde P2 Bäckefors. Från SGUs jordartsdatabas 9B Dals Ed NO. © Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

5.1.9 O2 Munkedal 
 
Allmänt 

I Västra Götalands län ligger Munkedal, O2 som är ett 16 ha stort avrinningsområde som varierar 
mellan 125 till 165 m.ö.h. Det förekommer ett flertal mycket branta bergssluttningar i området 
(Figur 17). Den ordinarie provpunkten är belägen i avrinningsområdets nordvästra hörn och 
befinner sig i de lägre partierna. Bäcken startar i öster där en våtmark breder ut sig i nord-sydlig 
riktning. Våtmarken har dikats. Vid högflöden får bäcken även tillskott från den nordöstra sidan. 
Området är rikt på kulturminnen (stenmurar och gamla husgrunder) och domineras av barrskog. 
Hela området med undantag av den östliga våtmarken har kalkats med 3 ton kalk (Brattefors 
kalkstenskross, Mg-innehåll osäkert) per hektar. Spridningen ägde rum 1991-08-09 med hjälp av 
helikopter.  
 
Jordarter och bedömning av jorddjup 
Området domineras av berg i dagen samt områden med tunna moränlager på berg (Figur 17). 
Några torvmarker uppträder varav den i öster är stor. Morän har kartlagts i den nordvästra delen 
där bäcken har sitt utflöde samt i ett mindre område centralt.  
 
Läge och motiv för val av nya bäckprovpunkter 
O2a: Ligger efter en flack yta före sista sluttningen med morän ned till punkt O2. Uppströms rinner 
bäcken mellan bergsluttningen i öster och torvmarken i väster.  
O2b: Belägen där den flacka ytan börjar uppströms O2a. 
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O2c: Återfinns längst upp där bäcken startar efter torvmarken i öster.   
 
Tolkning av analysresultat, främst mot jordartsförhållanden  
Genomgående är pH mycket lågt i samtliga provpunkter. Högre halter oorganiskt aluminium 
förekommer i O2 och O2a än i O2b och O2c. De har även något högre pH och 
totalaluminiumhalt, samt något lägre halt av TOC. Resultaten visar på små skillnader i området och 
att det är ett ytligt vatten som tillförs bäcken utan inverkan av något djupare grundvatten. 
Tidsmässiga variationer slår istället igenom. I september är halterna något högre än i november för 
kväve, konduktivitet och oorganiskt aluminium samt lägre för DOC och totalaluminium. 

 
Figur 17. Avrinningsområde O2 Munkedal. Från SGUs jordartsdatabas 8B Vänersborg NV. © Sveriges geologiska 

undersökning (SGU). Medgivande: 08-1472/2007.  

5.2 Sammanfattande resultat  

5.2.1 Jordartsförhållanden 

I flera av avrinningsområdena dominerar kalt berg och tunna moränjordar. Detta gäller L2, G2, P1, 
O2 samt P2 (med undantag från randmoränbildningen i norr). I R2 finns både områden med tunna 
moränlager och områden med större morändjup. I resterande avrinningsområden, L1, K2 och N1, 
är morän helt dominerande och berg i dagen saknas. I alla områden förekommer mer eller mindre 
utbredda torvmarker. 

Tydligast utslag av tillförsel av grundvatten från djupare jordlager har kunnat konstateras i P2 där 
grundvatten sannolikt tillförs från en randmoränbildning i norr. Vissa effekter genom tillskott från 
djupare moränlager från delytor inom G2, L1 och R2 är möjliga, men kan inte fastställas med 
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befintliga analyser. Vad gäller effekt på bäckvattnet vid passage genom torvmarker är effekten 
klarast i K2 och förekommer troligen även i flertalet andra områden såsom L1 och P2, även om 
analysdata inte tydligt styrker detta. 

Från undersökningen kan också konstateras att avrinningspunktens kemi i flera fall väl 
representerar bäckvattnets kemi även inom andra delar av sitt avrinningsområde. Det finns dock 
exempel som i L1 Skeinge där bäckvattenkemin i punkt L1 avviker relativt mycket från övriga 
provpunkter inom avrinningsområdet.  

5.2.2 Grundvattennivåer 

I södra Sverige var grundvattennivåerna ovanligt höga i små magasin under slutet av sommaren 
2007. Under hela hösten har nivåerna generellt varit högre än medelvärden för befintliga 
mätperioder. Skillnaden mot normala nivåer minskar fram till november och varierar inom olika 
delar av Sydsverige. I Figur 18 visar grundvattennivåer under 2007 för en station i SGUs 
Grundvattennät i Liatorp i södra Småland. I Bilaga 3 finns diagram för ytterligare fyra stationer i 
SGUs Grundvattennät geografiskt fördelade inom de delar av södra Sverige som berörs av 
undersökningen. Dessa stationer visar på liknande mönster av nivåvariationer under 2007. 

 
Figur 18. Grundvattennivåer i södra Småland, station Liatorp under 2007 jämfört med referensperioden från 

samma station (1972-2006). Källa: SGUs Grundvattennät 

Bäckvattenproven visar i många fall betydande skillnader i kemisk sammansättning mellan de två 
eller tre mättillfällena under hösten 2007 både vad gäller de nya provpunkterna och ordinarie 
provpunkter. För avrinningsområdena L2, N1, R2, P1 och O2 tycks skillnaderna i bäckvattenkemi 
vara större mellan mättillfällen än mellan provpunkter inom avrinningsområdena. Några parametrar 
visar samma mönster i tidsmässiga variationer för flera av avrinningsområdena; järnhalt, färg och 
aluminiumhalt är högre i september än i oktober/november i L2, N1 och P1. Det kan förklaras 
med att höga grundvattennivåer i september efter sommaren innebär ytligare flödesvägar för vatten 
än vanligt med möjlig ökad ursköljning av järn och organiskt material från den omättade zonen. I 
september är pH lägre i L2, N1 och R2 än i oktober/november, vilket också indikerar ett mindre 
bidrag av grundvatten till bäckarna.      

5.2.3 Mineralogisk och geokemisk sammansättning   

I den här rapporten diskuteras på översiktlig nivå hur jordartsförhållanden inom 
avrinningsområdena kan tänkas påverka bäckvattnens kemiska sammansättning. Det har ej skett 
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någon utvärdering vad gäller jord- eller berggrundens mineralogiska eller geokemiska 
sammansättning. I en undersökning av ett avrinningsområde vid Tostared i Marks kommun (Lång 
& Snäll, 2005) ingick analyser för bestämning av mineralogi i jord. Baserat på studierna i det 
området och från andra gjordes bedömningen att hög halt av basiska mineral sannolikt krävs för att 
bäckvattnens kemiska sammansättning tydligt ska ha påverkats av den mineralogiska och 
geokemiska sammansättningen inom enskilda små avrinningsområden.  

I de aktuella SKOKAL-områdena kan förväntas en klar dominans av berggrund med relativt 
begränsat andel basrika mineral och de är därför jämförbara med avrinningsområdet i Tostared. Det 
har inte bedöms vara möjligt att inom projektet kunna detektera eventuella skillnader i mineralogisk 
sammansättning inom SKOKAL-ytorna som skulle kunna ge effekt på bäckvattnens 
sammansättning. 

6 Diskussion   

Avrinningsområdena i SKOKAL-studien ligger inom försurade eller försurningskänsliga delar av 
sydvästra Sverige där samtliga har ett konstaterat surt dränerande bäckvatten. Enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) visade samtliga vattendrag utom G2 på en måttlig till 
stor försurningspåverkan i början av 1990-talet (Löfgren m. fl., 2008). För de flesta vattendrag 
kommer försurningspåverkan att fortsätta vara hög enligt prognos fram till 2010 med undantag av 
G1, L2 och R2 som bör återhämta sig till dess. Även K2 ligger mycket nära en återhämtning till 
2010 (0,41 pH enheter). Åtgärdsbehovet i början av 1990-talet var således stort med undantag av 
G2 som trots sin surhetsgrad aldrig varit särskilt påverkad av försurning.  

Det finns indikationer på att kortsiktiga resultat efter skogsmarkskalkningarna uppnåddes under ett 
eller ett par år efter kalkningarna (kring 1990) i mer eller mindre samtliga bäckar (Löfgren m. fl., 
2008). Exempelvis visade G1 och G2 indikationer på ökande pH, Ca-halter, Ca/Mg-kvoter samt 
lägre Ali under en period efter kalkningen. Detta tolkas som en effekt av den kalk som spridits över 
våtmarker och andra utströmningsområden i likhet med vad som har rapporterats från t.ex. 
Skogsstyrelsens försök i Nissadalen (Westling & Zetterberg 2007). Sett över hela tidsperioden 1990-
2006 indikerar resultaten emellertid att skogsmarkskalkningarna i SKOKAL-försöken inte 
nämnvärt påverkat surhetstillstånden i bäckarna jämfört med okalkade vattendrag (Löfgren m. fl., 
2008). De trender som noterats var i huvudsak förknippade med den återhämtning från försurning 
som pågår i ytvatten i Skandinavien. 

Denna studie visar att variationen i bäckvattnens kemi är begränsad inom avrinningsområdena och 
att vanligen avspeglar avrinningspunktens kemi även bäckvattnets kemi inom andra delar av sitt 
avrinningsområde, även om exempelvis avvikelsen är stor vid L1. För att bäckvattnen ska få sådana 
egenskaper måste omgivande marker ha en låg buffrande förmåga alternativt att vattnet 
transporteras i marken så ytligt att ett djupare, mer jonstarkt vatten, inte avspeglas i bäckvattnens 
sammansättning. Utifrån studiens begränsade antal analyser från hösten 2007 är det endast i P2 som 
en direkt skillnad i bäckvattnets kemi har kunnat förklaras med tillflöde av ett djupare grundvatten 
till bäcken. Att inte fler tydliga skillnader uppträder betyder det, när endast få analysdata och 
mätpunkter är tillgängliga, att det krävs betydande skillnader i flödesvägar i mark och grundvatten 
för att bäckvattenkemin ska kunna förklaras utifrån variationer i yt- och grundvattenbidrag. I en 
studie av avrinningsområdet Tostared (Lång & Snäll 2005) framkom att delbäckarnas kemiska 
sammansättning kunde förklaras med andelen ytligt eller djupare grundvatten baserat på delytornas 
jorddjup. Resultaten stärks av denna undersökning. Den stora skillnaden mellan studierna är att 
avrinningsområdet Tostared är jorddjupsmässigt mer varierat och har bäckar som dränerar olika 
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typområden med avseende på jorddjup/grundvattenbidrag och är lättare att undersöka än 
SKOKAL-områdena. Hösten 2007 var grundvattennivåerna ovanligt höga i sydvästra Sverige. 
Förutsättningarna för att detektera bidrag av grundvatten från djupare nivåer (vid lågvattenflöde) 
har därför inte varit gynnsamma. 

Undersökningen visar tydligt på att torvmarkerna är betydelsefulla för sammansättningen i 
bäckvattnens kemi. Förutom förekomst av mer eller mindre mäktiga torvjordar så är även mindre 
omfattande torv- och humusskikt sannolikt av avgörande betydelse (se vidare Löfgren, m.fl. 2008).   

Man ser också att i de områden där det finns ett större morändjup men markytan är relativt flack 
(exempelvis område N1) är ytligt mark- och grundvattenflöde helt dominerande, vilket resulterar i 
ett surt bäckvatten. Det krävs följaktligen topografiska variationer för att djupare grundvattens ska 
nå bäckarna. I de fall morändjupet är stort i sluttningar kan grundvattnet dräneras djupare från 
avrinningsområdet utan att nå bäcken (som i G2).  

Resultaten i denna studie kan inte användas för att fastställa effekter av kalkningen inom SKOKAL 
eller avgöra om det finns faktorer inom avrinningsområdena som påverkar vattenkemin i högre 
grad än kalkningen. Däremot har kunskapen ökat om variationer i bäckvattnens sammansättning 
inom avrinningsområdena samt rimligheten i att praktiskt kunna använda information om jordlager 
och jorddjup inför val av ytor till markkalkning där det primära är att undvika att kalka torvjordar 
samt där torv förekommer i någon större omfattning utmed strömningsvägarna.  

Sammanfattningsvis är det sluttningar nära vattendraget med inga eller tunna jordlager och med 
begränsad förekomst av humus och torv som teoretiskt sett är lämpligast att kalka, sett ur 
vattenströmningssynpunkt. Vilka givor som krävs för att uppnå målen i bäckvattnens 
sammansättning bedöms inte i denna rapport. Det är dock uppenbart att de givor som lagts på 
SKOKAL-områdena varit otillräckliga under de 16 år som försöket pågått (Löfgren, m.fl., 2008).     

7 Tack 

Tack till all berörd personal på Skogsstyrelsen; Patrik Olsson som har bidragit med kartunderlag 
samt till fältpersonal på Ronneby, Broby, Halmstad, Uddevalla, Svenljunga, Bäckefors och 
Jönköpings distrikt för hjälp med provtagning. Tack till följande personer på SGU: Eva Jirner 
Lindström, som sammanställt jordartsunderlag till kartorna, Niklas Juhojuntti, som har utfört och 
bearbetat de refraktionsseismiska mätningarna i tre av avrinningsområdena (Juhojuntti, opubl.) samt 
Bo Thunholm som framställt diagram över grundvattennivåer. Slutligen ett jättestort tack till Stefan 
Löfgren, Institiutionen för miljöanalys, SLU Uppsala, huvudansvarig för ”Transectstudie 
SKOKAL” – att du lyckades ta vattenprover och hjälpa till med den geoseismiska undersökningen 
trots fysikska motgångar! Och att du så frikostigt delar med dig av både data och kunnande och 
hjälpte till med rapportgranskningen. 
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Bilaga 1. Analysmetoder bäckvatten 
Parameter Analysmetod 

pH SS 02 81 22 

Alkalinitet SS 02 81 39 

Konduktivitet SS EN 27 888 

NO3-N SS EN-ISO 10 304-1 

NH4-N SS-EN ISO 14911 

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

TOC SS-EN 1484, utg 1 

Ca2+ SS-EN ISO 14911 

Mg2+ SS-EN ISO 14911 

Na+ SS-EN ISO 14911 

K+ SS-EN ISO 14911 

Mn2+ SS-EN ISO 14911 

Fen+ SS-EN ISO 11885, utg 1 

Al-tot SS-EN ISO 11885, utg 1 

Al-org Jonbyte enligt Driscoll (1984). Aluminiumfraktionering 
enligt SLU:s egen metod 2006-06-01 samt analys med 
ICP-AES, jonbyte. 

P-tot SS-EN ISO 6878:2005, mod för Bran Luebbe, Metod No: 
G-175-96 för AAIII.  

Färg Baserad på SS-EN ISO 7887 

SO4-S SS-EN ISO 10 304-1 

Cl- SS-EN ISO 10 304-1 
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Bilaga 2. Resultat av vattenkemiska analyser 

 G2 G2T G2a K2 K2a 
 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 okt-07 

pH 4.72 4.57 4.68 5.39 5.40 4.58 4.48 4.14 
SO4-S (mg/l) 0.67 0.35 0.58 0.51 0.55 2.08 2.08 0.20 
Cl (mg/l) 6.47 5.32 6.24 6.66 7.27 5.87 5.72 6.51 
NO3-N (mg/l) 0.021     0.031 0.143 <0.002 
NH4-N (mg/l) 0.012     0.023 0.057 0.065 
Kjeldahl-N (mg/l) 0.81 1.08 0.70 0.86 0.61 1.65 1.69 1.67 
Kond (mS/m) 4.99 5.28 4.88 5.38 4.93 6.84 7.21 7.03 
Ca (mg/l) 2.26 2.87 2.26 3.97 3.27 4.34 2.84 2.57 
Mg (mg/l) 0.96 1.09 0.94 1.35 1.17 1.08 0.74 1.07 
Na (mg/l) 4.42 4.85 4.71 5.49 5.43 4.93 4.07 4.58 
K (mg/l) 0.27 0.31 0.39 0.55 0.39 1.05 0.54 0.40 
Mn (mg/l) 0.13 0.03 0.03 0.09 0.05 0.11 0.18  
Fe (mg/l) 1.97 2.73 1.58 4.46 2.50 3.74 3.11 3.63 
Al-org (mg/l) 0.44 0.55 0.39 0.97 0.63 1.22 1.07 1.40 
Al-tot (mg/l) 0.50 0.60 0.42 1.04 0.63 1.36 1.28 1.67 
Färg (mg Pt/l) 258     480 436 495 
Ptot (mg/l) 0.012 0.012 0.011 0.030 0.011 0.067 0.045 0.023 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 36.5 52.1 34.4 37.7 27.9 61.1 56.5 73.7* 
F (mg/l)  0.10 0.10 0.09 0.09    
Ali (mg/l)  0.05 0.03 0.07 0.00    
Si (mg/l)  5.2 5.1 8.2 5.9    
NO2+NO3-N (ug/l)  8 <5  <5    
Tot-N (ug/l)  1089 705 858 615    
Alk (mekv/l)  -0.112  -0.079  0.023  0.024     
Alk mmol/l         
Färg        369 
 

 K2a K2c L1 L1a L1b 
 okt-07 okt-07 sep-07 okt-07 okt-07 nov-07 sep-07 okt-07 

pH 4.95 4.48 4.89 4.01 5.84 5.64 5.25 5.51 
SO4-S (mg/l) 0.82 1.86 2.26 2.70 4.45  3.92 4.29 
Cl (mg/l) 7.32 5.48 9.82 9.93 8.46  8.98 9.03 
NO3-N (mg/l) 0.006 0.110 0.103 0.192 0.666  0.372 0.484 
NH4-N (mg/l) 0.081 0.187 0.129 0.03 0.093  0.073 0.117 
Kjeldahl-N (mg/l) 1.32 1.94 1.64 1.32 0.39  0.94 0.85 
Kond (mS/m) 5.52 7.19 8.05 8.23 8.69  8.53 8.84 
Ca (mg/l) 2.62 4.66 3.77 3.51 4.18  4.37 4.63 
Mg (mg/l) 1.05 1.08 1.80 1.85 2.16  2.14 2.33 
Na (mg/l) 5.19 4.63 7.71 7.86 7.94  8.38 8.32 
K (mg/l) 0.74 1.25 0.81 0.82 0.59  0.69 0.72 
Mn (mg/l)   0.10 <0.02     
Fe (mg/l) 4.49 3.49 5.19 4.13 0.64  3.12 2.68 
Al-org (mg/l) 0.54 1.10 0.78 0.65 0.18  0.49 0.41 
Al-tot (mg/l) 0.61 1.24 0.87 0.71 0.20  0.52 0.43 
Färg (mg Pt/l) 326 508 468 353 79  270 210 
Ptot (mg/l) 0.030 0.062 0.044 0.026 0.002  0.012 0.013 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 39.1* 61* 52.6 38.7 10.5*  34.9* 25.1* 
F (mg/l)         
Ali (mg/l)         
Si (mg/l)         
NO2+NO3-N (ug/l)         
Tot-N (ug/l)         
Alk (mekv/l)         
Alk mmol/l     0.07   0.04 
Färg 229 347   59  176 155 
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 L1b L1c L2 L2T L2a 
 nov-07 okt-07 nov-07 sep-07 nov-07 sep-07 nov-07 sep-07 

pH 5.42 5.23 5.24 4.50 4.36 4.38 4.35 4.37 
SO4-S (mg/l)  3.63  2.93 2.28 1.80 1.89 0.69 
Cl (mg/l)  9.02  7.55 7.73 6.91 7.69 7.13 
NO3-N (mg/l)  0.301       
NH4-N (mg/l)  0.097       
Kjeldahl-N (mg/l)  0.92  0.65 0.62 1.03 0.80 1.51 
Kond (mS/m)  8.19  7.03 6.97 6.71 6.84 6.49 
Ca (mg/l)  3.77  2.69 2.44 2.20 2.24 2.16 
Mg (mg/l)  2.00  0.97 0.87 0.78 0.77 0.77 
Na (mg/l)  8.07  5.86 5.45 5.33 5.17 5.72 
K (mg/l)  0.74  0.66 0.74 0.66 0.74 0.63 
Mn (mg/l)    0.46 0.38 0.40 0.31 0.10 
Fe (mg/l)  3.24  1.97 1.77 3.01 2.07 3.88 
Al-org (mg/l)  0.49  0.69 0.65 0.93 0.70 1.09 
Al-tot (mg/l)  0.53  1.06 0.91 1.38 0.92 1.45 
Färg (mg Pt/l)  236       
Ptot (mg/l)  0.013  0.012 0.008 0.027 0.012 0.047 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l)  27.6*  23.3 22.8 35.2 27.9 49 
F (mg/l)    0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 
Ali (mg/l)    0.38 0.26 0.45 0.22 0.35 
Si (mg/l)    6.5 3.5 6.8 3.8 6.2 
NO2+NO3-N (ug/l)    156 148 116 103 17 
Tot-N (ug/l)    805 765 1145 905 1529 
Alk (mekv/l)    -0.101  -0.123  -0.130  -0.135  -0.166  
Alk mmol/l         
Färg  173       
 

 L2a L2b N1 N1a N1b 
 nov-07 sep-07 nov-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 

pH 4.27 4.32 4.32 4.60 5.05 4.94 5.14 4.28 
SO4-S (mg/l) 1.28 0.48 1.11 1.15 1.68 0.68 0.83 0.44 
Cl (mg/l) 7.83 6.84 8.51 8.50 9.21 7.50 8.10 7.64 
NO3-N (mg/l)    0.065 0.056 0.044 0.182 0.011 
NH4-N (mg/l)    0.024 0.02 0.008 0.022 0.005 
Kjeldahl-N (mg/l) 1.02 1.22 0.51 0.68 0.48 0.53 0.37 0.85 
Kond (mS/m) 6.97 6.13 6.19 5.96 6.04 4.57 4.74 6.05 
Ca (mg/l) 2.20 1.30 1.18 2.23 2.36 1.51 1.57 0.83 
Mg (mg/l) 0.73 0.51 0.56 0.84 1.18 0.80 0.85 0.44 
Na (mg/l) 5.33 5.59 5.59 5.23 5.84 4.65 5.01 4.51 
K (mg/l) 0.63 0.98 0.94 0.38 0.38 0.29 0.34 0.10 
Mn (mg/l) 0.15 0.13 0.09 0.08 0.02    
Fe (mg/l) 2.28 6.71 1.29 1.57 0.92 1.53 1.00 2.40 
Al-org (mg/l) 0.76 1.05 0.50 0.77 0.44 0.19 0.15 0.24 
Al-tot (mg/l) 0.95 1.40 0.65 0.84 0.54 0.21 0.17 0.29 
Färg (mg Pt/l)    214 117 157 108 294 
Ptot (mg/l) 0.014 0.157 0.009 0.008 0.006 0.006 0.004 0.010 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 35.3 44.9 20.3 32.3 19 39.3* 13.4* 35.3* 
F (mg/l) 0.14 0.13 0.13      
Ali (mg/l) 0.19 0.35 0.14      
Si (mg/l) 3.9 6 3.8      
NO2+NO3-N (ug/l) 27 8 <5      
Tot-N (ug/l) 1044 1224 518      
Alk (mekv/l) -0.166  -0.148  -0.111       
Alk mmol/l         
Färg      104 81 196 
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 N1b O2 O2a O2b O2c 
 okt-

07 
sep-07 nov-07 sep-07 sep-07 nov-07 sep-07 nov-07 

pH 4.71 4.37 4.29 4.22 4.11 4.08 4.06 4.05 
SO4-S (mg/l) 0.70 0.85 1.07 0.53 0.40 0.95 0.35 0.88 
Cl (mg/l) 8.53 10.39 10.14 9.54 9.43 8.79 8.72 8.44 
NO3-N (mg/l) 0.043        
NH4-N (mg/l) 0.044        
Kjeldahl-N (mg/l) 0.55 0.50 0.38 0.70 0.74 0.53 0.80 0.55 
Kond (mS/m) 5.34 6.52 7.07 6.87 7.32 7.48 7.47 7.58 
Ca (mg/l) 1.73 1.00 0.92 0.96 0.98 0.92 0.98 0.90 
Mg (mg/l) 0.83 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.87 0.83 
Na (mg/l) 4.91 7.10 7.20 6.74 6.55 6.41 6.37 6.12 
K (mg/l) 0.27 0.20 0.16 0.12 0.08 0.08 0.04 0.04 
Mn (mg/l)  0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 
Fe (mg/l) 1.56 0.95 0.00 1.58 1.29 0.00 1.21 0.00 
Al-org (mg/l) 0.17 0.52 0.39 0.57 0.54 0.40 0.52 0.36 
Al-tot (mg/l) 0.21 0.64 0.54 0.67 0.58 0.46 0.56 0.41 
Färg (mg Pt/l) 164        
Ptot (mg/l) 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 22.5* 21.5 17.0 30.1 34.8 24.6 37.2 25.3 
F (mg/l)  0.03   0.03  0.03  
Ali (mg/l)  0.12 0.15 0.10 0.04 0.06 0.03 0.05 
Si (mg/l)  2.8 2.7 2.3 2.1 2.3 1.8 2.2 
NO2+NO3-N (ug/l)  19 30   41  45 
Tot-N (ug/l)  517 414 701 740 575 795 590 
Alk (mekv/l)  -0.091  -0.079  -0.131  -0.170  -0.134  -0.019  -0.141  
Alk mmol/l         
Färg 121        
 

 P1 P1a P1b P2 
 sep-

07 
okt-07 sep-07 okt-

07 
sep-
07 

okt-07 sep-07 okt-07 

pH 4.87 4.94 4.35 4.66 4.80 4.40 5.01 5.02 
SO4-S (mg/l) 0.88 1.42 0.41 1.36 0.81 0.67 0.63 0.80 
Cl (mg/l) 10.58 11.04 10.71 10.03 10.21 11.28 8.91 8.71 
NO3-N (mg/l) 0.004 0.011 0.001 0.021 <0.002 <0.002 0.077 0.044 
NH4-N (mg/l) <0.020 <0.020 0.015 0.025 0.011 0.025 0.116 0.04 
Kjeldahl-N (mg/l) 0.31 0.22 0.74 0.32 0.53 0.51 0.81 0.50 
Kond (mS/m) 5.53 5.79 6.71 5.78 5.49 6.68 5.32 5.08 
Ca (mg/l) 1.76 2.15 2.13 1.62 1.87 1.79 2.08 1.93 
Mg (mg/l) 0.64 0.68 0.59 0.56 0.62 0.54 0.85 0.84 
Na (mg/l) 6.12 6.25 6.13 5.73 5.81 6.19 4.74 4.72 
K (mg/l) 0.11 0.15 0.03 0.14 0.14 0.03 1.30 0.95 
Mn (mg/l) 0.11 0.25     0.14 0.27 
Fe (mg/l) 0.84 0.55 1.87 0.31 0.71 1.13 1.21 0.92 
Al-org (mg/l) 0.26 0.18 0.53 0.17 0.27 0.36 0.46 0.37 
Al-tot (mg/l) 0.34 0.26 0.60 0.25 0.30 0.42 0.47 0.43 
Färg (mg Pt/l) 79 49 252 33 38 155 168 128 
Ptot (mg/l) 0.001 0.001 0.007 0.001 0.003 0.001 0.017 0.005 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 13.1 8.4 14.7* 8.4* 11.3* 23.5* 23.1 18.6 
F (mg/l)         
Ali (mg/l)         
Si (mg/l)         
NO2+NO3-N (ug/l)         
Tot-N (ug/l)         
Alk (mekv/l)         
Alk mmol/l         
Färg   162 25 55 112   
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 P2a P2b P2c R2 
 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 

pH 6.08 6.12 5.10 5.08 5.03 4.98 5.29 5.44 
SO4-S (mg/l) 1.58 1.85 0.69 0.77 0.73 0.90 0.22 0.35 
Cl (mg/l) 8.71 9.79 8.36 8.39 8.16 8.56 6.59 7.02 
NO3-N (mg/l) 0.006 0.015 0.076 0.040 0.034 0.049   
NH4-N (mg/l) 0.02 0.015 0.16 0.090 0.014 0.023   
Kjeldahl-N (mg/l) 0.20 0.13 0.96 0.65 0.64 0.35 1.72 1.30 
Kond (mS/m) 6.26 6.71 5.27 5.11 5.13 5.06 5.71 5.17 
Ca (mg/l) 3.89 3.72 2.73 2.37 2.11 1.79 5.51 3.99 
Mg (mg/l) 1.56 1.56 0.94 0.92 0.95 0.89 1.26 0.90 
Na (mg/l) 5.90 6.33 4.67 4.56 4.68 4.85 5.36 5.13 
K (mg/l) 0.34 0.36 1.26 1.13 1.41 0.77 0.55 0.63 
Mn (mg/l)       0.24 0.14 
Fe (mg/l) 0.13 0.10 1.18 0.97 1.04 0.68 8.14 3.98 
Al-org (mg/l) 0.12 0.08 0.43 0.41 0.46 0.35 0.90 0.52 
Al-tot (mg/l) 0.13 0.09 0.48 0.44 0.51 0.38 0.91 0.53 
Färg (mg Pt/l) 29 14 199 161 156 97   
Ptot (mg/l) 0.019 0.001 0.029 0.009 0.010 0.001 0.049 0.024 
PO4-P (ug/l)         
TOC (mg/l) 5.5* 3.8* 29.9* 21.9* 23.9* 15.9* 58.7 35.9 
F (mg/l)       0.10 0.10 
Ali (mg/l)       0.01 0.01 
Si (mg/l)       5.6 5.5 
NO2+NO3-N (ug/l)       13 13 
Tot-N (ug/l)       1735 1316 
Alk (mekv/l)       0.019  0.061  
Alk mmol/l 0.17 0.15       
Färg 15 11 129 120 99 70   
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 R2T R2a R2b 
 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 sep-07 okt-07 

pH 5.47 5.58 5.25 5.41 5.10 5.11 
SO4-S (mg/l) 1.35 1.20 0.37 0.91 0.24 0.27 
Cl (mg/l) 7.41 6.98 6.70 7.02 5.46 5.88 
NO3-N (mg/l)       
NH4-N (mg/l)       
Kjeldahl-N (mg/l) 0.46 1.02 0.79 0.61 1.66 1.38 
Kond (mS/m) 5.33 5.32 4.83 4.86 5.09 4.91 
Ca (mg/l) 3.91 3.37 3.57 2.93 5.37 4.73 
Mg (mg/l) 1.20 1.03 1.01 0.85 1.20 0.98 
Na (mg/l) 5.86 5.45 5.43 5.10 4.32 3.98 
K (mg/l) 0.82 0.86 0.20 0.31 0.63 0.63 
Mn (mg/l) 0.03 0.07 0.11 0.08 0.18 0.14 
Fe (mg/l) 1.37 1.88 5.18 3.68 3.42 2.61 
Al-org (mg/l) 0.42 0.46 0.53 0.35 0.77 0.66 
Al-tot (mg/l) 0.43 0.48 0.56 0.48 0.80 0.66 
Färg (mg Pt/l)       
Ptot (mg/l) 0.014 0.039 0.022 0.011 0.019 0.014 
PO4-P (ug/l)       
TOC (mg/l) 19.8 32.3 35.9 25.4 60.9 50.4 
F (mg/l) 0.12 0.12 0.08 0.07 0.08 0.08 
Ali (mg/l) 0.01 0.02 0.03 0.13 0.03 0.01 
Si (mg/l) 6.1 6.0 5.3 4.6 4.6 4.7 
NO2+NO3-N (ug/l) 13 6  <5 49 52 
Tot-N (ug/l) 477 1030 791 618 1708 1430 
Alk (mekv/l) 0.052  0.081  0.010  0.027  -0.041  -0.031  
Alk mmol/l       
Färg       

TOC* = DOC  



Bäckvattenkemin och avrinningsområdets karaktär i SKOKAL-områden IVL rapport B1773 
– ett underlag för att bedöma effekten av skogsmarkskalkning på ytvattnet   

35 

Bilaga 3. Grundvattennivåer i utvalda stationer 
inom SGUs Grundvattennät 

Grundvattennivåer i stationerna a) Varberg b) Komosse c) Lerum och d) Ronneby för år 2007 
(svart linje) jämfört med min-, medel och maxnivåer för angivna referensperioder (t.o.m. 2006). 
 
a) 

 
b) 

 
c) 
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d) 

 
 
 
  
 
 


