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Förord
Projektet "En integrerad strategi för kalkning av avrinningsområden" syftar till att ut-
veckla och demonstrera en strategi som både motverkar försurning och påskyndar
återhämtningen av mark och vatten. Detta kan uppnås genom att utnyttja fördelarna av
en kombinerad skogsmarks- och våtmarksbehandling med kalk och aska.

Projektet startade oktober 1998 i Fröslidaområdet i södra Halland och omfattar sedan
november 1999 även Änglarpsområdet i norra delen av Skåne. Dessa områden ligger i
en del av Sverige som är hårt drabbad av försurning via luftföroreningar. I Fröslida-
området har uppföljningen varit mer omfattande med bl.a. vattenflödesmätningar,
elfiske, bottenfaunaundersökningar och vegetationsundersökningar. Projektet avsluta-
des i mars 2001. Projektet bekostades till 50% av EU - Life. Övriga finansiärer var
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Länsstyrelsen i Halland, Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen.

Projektledare har varit Hans Berggren, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland.
Dan Karlsson, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, har ansvarat för kontakter med
markägare, planerat och lett spridningsarbetet och varit provtagare. Inventering av
utströmningsområden (våtmarker) och planering för spridning på dessa har Ingemar
Abrahamsson, Migra, ansvarat för. Ansvariga för uppföljningsprogram av miljöef-
fekter i vattenmiljö har varit Per-Erik Larsson och Olle Westling, IVL Svenska
Miljöinstitutet.

Denna rapport redovisar prognoser och uppmätta vattenkemiska effekter i Fröslida-
området. Resultaten hänför sig huvudsakligen till projektets första två år 1999-2000.
Efter det att projektet avslutats har effekuppföljning i avrinnande vatten fortsatt i
Fröslidaområdet och ingår nu som en del i Skogsstyrelsen's och IVL's samfinansiera-
de projekt "Effektivitet och miljöeffekter av olika behandlingsmetoder i skogsmark".

Övriga moment i projektet såsom vegetation, fiske, bottenfauna och delar av denna
rapport kommer att sammanställas i en gemensam rapport, Skogsstyrelsen Rapport
4/2003.
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Sammanfattning
Resultaten från de vattenkemiska analyserna visar att spridning av kalk och vedaska
på utströmningsområden (blöta och fuktiga områden där vatten i marken kommer
fram i dagen) snabbt ger effekter i avrinnande vatten, även vid de relativt låga doser
och den kornstorleksfördelning som idag används vid konventionell skogsmarkbe-
handling. Förändringarnas storlek är till större del beroende av dosen på utström-
ningsområdet än dosen på hela avrinningsområdet.
Trots den tydliga behandlingseffekten med bland annat ökade transporter av Ca från
området utgör uttransporterade mängden av Ca endast en mindre del av den tillförda
mängden. Områden som endast behandlats på fastmark har under de första två åren
endast uppvisat små eller inga behandlingeffekter.

De effekter som registrerats, med högre pH-värden, ANC och Ca-halter samt lägre
halter av skadligt oorganiskt Al, motverkar biologiska försurningsskador. Aluminium
förekommer i vattenmiljöer dels som oorganiska joner och dels bundet i organiska
föreningar. Framför allt den oorganiska delen är giftig för fisk och andra vattenlevan-
de organismer. De minskande halterna av oorganiskt aluminium gör att försur-
ningskänsliga arter åter kan kolonisera bäckarna, troligen för första gången på flera
decennier.

De prognoser som utförts för behandling av utströmningsområden visar något snabba-
re effekt än vad som är långsiktigt önskvärt. En hög initial effekt medför att varaktig-
heten av behandlingen försämras. Orsaken till den snabba responsen i avrinnande
vatten är den förhållandevis effektiva kontakten mellan vatten och aska/kalk som er-
hålls när utströmningsområden utnyttjas. För att förlänga varaktigheten av spridning-
en på våtmarker bör sannolikt de finare kornstorlekarna (<0,25 mm) reduceras till
förmån för grövre fraktioner.

Modellberäkningarna för fastmarksbehandling indikerar att det är möjligt att minska
utlakningen av oorganiskt aluminium från mineraljorden. Den naturliga tillfriskningen
av mineraljorden är sannolikt otillräcklig. Detta gäller både hastighet och grad av
återhämtning för att undvika fortsatta försurningsskador i ett generationsperspektiv.

Åtgärdernas nytta är svår att beräkna i pengar, men består i första hand av bevarad
eller återskapad biologisk mångfald. Kostnaden får då vägas mot behovet att uppnå de
generationsmål för miljökvalitet som regeringen föreslagit.

De utförda mätningarna i uppföljningsprogrammet av miljöeffekter i vattenmiljö visar
att i det korta perspektivet har projektet lyckats med att motverka försurningseffekter i
avrinnande vatten. Hur projektet lyckas i det längre perspektivet, med målet att på-
skynda återhämtningen av mark och vatten, får pågående och kommande studier visa.
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Inledning
Försurning av mark och vatten på grund av luftburna föroreningar är ett av de allvar-
ligaste miljöproblemen i Skandinavien. I södra Sverige har pH-värdet och basmätt-
nadsgraden i skogsmark sjunkit kraftigt under de senaste 30-50 åren (Falkengren-
Grerup, 1987). Denna försurning kan i kombination med hög skogsproduktion leda till
en minskning av markens näringsförråd genom läckage respektive upptag i biomassa
och skörd. Om markens tillskott via nedfall och vittring är mindre än förlusterna via
utlakning och skörd (figur 1) finns en risk att marken försuras ytterligare.

Figur 1. Skogsmarkens tillskott- och förlustvägar av näringsämnen.

Den ökande produktionen av energi från skogsbränslen i Sverige innebär att en allt
större mängd vedaska kommer att produceras vid värmeverken och skogsindustrierna.
Denna aska utgör en resurs med tanke på dess innehåll av näringsämnen och pH-
höjande förmåga. De vanligaste ämnena är kalcium (Ca), kalium (K) och magnesium
(Mg) som träden tidigare tagit upp. Kvävehalten är låg eftersom kvävet har avgått vid
förbränningen. Användningen av vedaska från skogsbränsle som kalknings- och vita-
liseringsmedel innebär en återcirkulering av näringsämnen.

Åtgärder för att minska utsläppen av försurande ämnen har haft hög prioritet i Europa
under de senaste tio åren. Skogsmarkens återhämtning tar dock lång tid (Munthe m.fl.,
2002). Under tiden bedrivs storskaliga kalkningar och markbehandlingar i Sverige och
andra länder för att förhindra försurningsskador i vattenmiljöer och skogliga ekosys-
tem. I Sverige satsas årligen ca 250 miljoner kronor på kalkning med Naturvårdsver-
ket som huvudansvarig myndighet. Kalkning av sjöar och vattendrag pågår i stor skala
sedan 1980-talet. Skogskalkning startade i försökssyfte 1990 och Skogsstyrelsen har
utarbetat ett förslag till åtgärdsprogram (Anon., 2001). I ytvatten sprids finmald kalk-
sten i sjöar, våtmarker eller rinnande vatten. På skogsmark sprids grovmald kalksten,
ofta i kombination med vedaska. De båda metoderna har delvis olika syften och re-
sultaten blir olika. Kalkning av skogsmark förväntas medföra en fördröjd och varaktig
effekt. Vid kalkning av sjöar och våtmarker eftersträvas ofta snabba och stora vatten-
kemiska effekter, men varaktigheten är begränsad.
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Mål för integrerade åtgärder
 Kortsiktiga mål för integrerade åtgärder är att upprätthålla de biologiska värden i vat-
tendragen som säkerställts med den nuvarande kalkningsverksamheten i ytvatten,
fram till dess att naturlig återhämtning och långsiktiga åtgärder har tillräcklig effekt.
För att inte de kortsiktiga åtgärderna skall bli onödigt utsträckta i tiden när nedfallet
av försurande ämnen minskar bör en samordning ske mellan kort- och långsiktiga åt-
gärder (Westling m. fl., 2000; Westling & Giesler 2001).

 Det långsiktiga målet är att inom överskådlig tid (en generation) bli oberoende av up-
pehållande åtgärder som kalkning av vattendrag. Påverkan av luftföroreningar och
markanvändningens metoder måste vara uthålliga och inte accelerera förändringar av
skogsmarken.

 Skogsekosystemet omfattar både land- och vattenmiljö och en åtgärdsstrategi bör ut-
formas så att alla delar gynnas på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom bör åtgärderna
planeras så att behovet av insatser minskar med tiden. Syftet med en samordning av
insatser i mark och vatten är i första hand att:

• Lägga en grund för uthålliga ekosystem i skog och vattenmiljö genom att utveckla
en behandlingsmetod som samtidigt skyddar mark, ytligt grundvatten, avrinnande
vatten samt förhindrar en fortsatt utarmning av arter som missgynnas av försur-
ning,

• påskynda återhämtningen av mark (öka basmättnadsgraden) och vatten så att up-
pehållande åtgärder på sikt kan avvaras i hela avrinningsområden,

• göra det långsiktiga åtgärdsarbetet kostnadseffektivt.

 Metodiken för integrerade åtgärder består av en kombination av åtgärder i mark och
vatten. Huvudmetoden är en kombination av fastmarkskalkning eller vitalisering samt
kalkning av utströmningsområden och fuktiga partier nära bäckar. Metoden kombine-
rar långsiktiga effekter där framför allt utlakningen av oorganiskt aluminium succes-
sivt minskas från fastmarkens mineraljord samtidigt som vattenkvalitén upprätthålls
på kort sikt genom behandling av områden där en stor del av tillrinningen passerar.

 Resultatet av modellberäkningar indikerar att ca 65 % av tillförd kalk till genomsil-
ningskärr i sydvästra Sverige uttransporteras under 25 år (Abrahamsson, 2001). Enligt
denna modell är det syraneutraliserande bidraget till ytvatten beroende av såväl dos
som arealen behandlad våtmark i förhållande till hela tillrinningsområdet.

 Utströmningsområden som är lämpliga för behandling är främst genomsilningskärr
och vissa sumpskogar. I genomsnitt utgör de 5-7,5 % av avrinningsområden i sydväst-
ra Sverige. Olämpliga områden är översilningskärr, på grund av dålig effektivitet,
samt våtmarker med skyddsvärd flora (1-3 % av ett genomsnittligt avrinningsområde).

 Utgångspunkten är att fastmarkskalkningen är en engångsåtgärd. Den mer kortsiktiga
behandlingen av ytvatten måste upprepas till dess att avrinningen från fastmarken ge-
nom återhämtning fått en acceptabel kvalité. Vid markbehandling på skogsmark med-
för spridning på utströmningsområden knappast någon ökad kostnad. Tvärtom är det
arbetskrävande att identifiera och i en praktisk verksamhet undvika små områden med
fuktiga och blöta marker. Med utströmningsområden menas i detta fall bäcknära
fläckar och surdråg där stora mängder fastmarksvatten passerar på väg ut i vattendra-
get. Skyddsvärda våtmarker och sumpskogar bör undantas från kalkning, liksom
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konstaterade nyckelbiotoper och andra skyddsvärda objekt, om åtgärderna förväntas
ha skadlig effekt på vegetationen eller andra biologiska värden.

 Den förväntade långsiktiga nyttan med metoden är att återhämtningen kan påskyndas i
starkt markförsurade områden. Integrerade åtgärder är speciellt värdefulla i områden
som har en mängd små försurningsskadade vattendrag, som i ett naturligt tillstånd ofta
hyser en rik biologisk mångfald. I ett sådant område är det praktiskt och ekonomiskt
svårt att behandla enbart ytvatten. Integrerade åtgärder som utnyttjar både fastmark
samt små utströmningsområden och surdråg kan minska behovet av både höga givor
(> 10 ton per hektar) samt arealen våtmarker som kalkas för att förbättra ytvattnet.
Det är framför allt höga givor (och framför allt när finkornsandelen är hög), av kalk
på större våtmarker, ofta med stora biologiska värden, som riskerar att komma i kon-
flikt med naturvårdsmål.

 Målet för återhämtning i områden som varit starkt försurade bör vara att långsiktigt
återskapa en naturlig säsongsdynamik med avseende på pH i vattendraget. Under hög-
flöden och perioder med höga halter organiska syror i rinnande vatten kan pH natur-
ligt sjunka till låga nivåer utan att orsaka skadliga effekter på organismer under förut-
sättning att halterna av oorganiskt aluminium inte blir för höga. I områden med kraftig
markförsurning, och kraftig utlakning av oorganiskt aluminium, måste åtgärder direkt
i ytvatten dimensioneras så att pH aldrig blir så lågt att aluminium i vattendraget upp-
träder i oorganisk form. Det innebär att den naturliga pH dynamiken sätts ur spel för
att skydda vattenmiljön mot gifteffekter i form av oorganiskt aluminium. Syftet med
att behandla fastmark med kalk och vedaska, med avseende på ytvatten, är att minska
utlakningen av oorganiskt aluminium. Först när detta är uppnått kan en naturlig pH-
dynamik i ytvatten förekomma utan att skador på vattenlevande organismer uppstår.

Markkalkning kan kombineras med andra metoder för ytvattenkalkning (direkt sjö-
kalkning och dosering i rinnande vatten), men kostnadseffektiviteten är sannolikt inte
lika stor eftersom det inte går att samordna spridningen och kalk-
nings/vitaliseringsmedel. Den långsiktiga kostnadseffektiviteten ligger i att tiden för
upprepade och kostsamma åtgärder i ytvatten kan nedbringas genom en ökad insats
med markkalkning som påskyndar återhämtningen. Det är därför viktigt att spridning
och dosering utförs så att långsiktiga effekter kan uppnås.
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Strategi för integrerade åtgärder
Projektets hypotes är att kombinationen av behandlingar av våtmarker och fastmark
skall ge en tillfredsställande effekt på ytvattenkvalite både på kort och lång sikt med
avseende på kritiska värden för fisk och andra organismer. Med kritiska värden avses
framför allt oorganiskt aluminium och kvoten mellan baskatjoner och oorganiskt alu-
minium. Tidsutvecklingen under 200 år med och utan de två behandlingarna beskrivs
schematiskt i figur 2. Heldragen linje i figuren indikerar försurningsfasen samt natur-
lig återhämtning efter utsläppsminskningar i slutet av 1990-talet (minskn svavel).
Streckad linje beskriver inverkan av fastmarksbehandling som kommer gradvis under
lång tid, men effekten kvarstår länge. Prickad linje visar hur effekten av behandlad
våtmark uppstår snabbt för att sedan klinga av. Den sammanlagda effekten av de båda
behandlingarna gör att ytvattnets kvalitet hela tiden är väl över den kritiska gränsen.

Figur 2. Schematisk beskrivning av försurningsgradens tidsutveckling med och utan de två
behandlingarna jämfört med kritisk nivå för organismer i ytvatten.
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Försöksområdet och behandlingar

Försöksområdet är beläget ca 30 km NO
Halmstad i Hallands län, nära Fröslida by.
Det ligger i Nissans dalgång, omfattar ca
6 km2 och utgöres av småkuperad skogs-
mark på nivån 80-175 meter över havet.
Jordarten är huvudsakligen morän. Mind-
re arealer utgöres av torv.
Försöksområdet består till 90-95% av
gran. Bok finns spridd i små bestånd. Öv-
riga trädslag är björk och al som före-
kommer i mindre grupper och bårder. På
de trädbevuxna torvmarkerna växer tall.

Figur 3. Försöksområdet är beläget
ca 30 km NO Halmstad i Hallands län.

Försöksområdet är indelat i tolv avrinningsområden. Av dessa är åtta behandlade på
olika sätt medan fyra områden inte är behandlade och utgör referensområden. Två
områden är betydligt större än övriga och omfattar cirka 200 respektive 300 ha. Stor-
leken på övriga områden varierar mellan 5 och 46 ha. Kartan i figur 4 visar försöks-
området med delavrinningsområden och provpunkter för avrinnande vatten. Prov-
punkten för område 2 har i rikets nät koordinaterna: x=630995, y=133295.

Figur 4. Försöksområdet med delavrinningsområden.
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Spridning av kalk och aska genomfördes med helikopter och påbörjades under
november-december 1998, men fick avbrytas på ett tidigt stadium på grund av kyla
som orsakade driftstörningar. Helikopterspridningarna slutfördes under april 1999 och
kompletterades med markspridning under maj 1999. De behandlade avrinningsområ-
dena har delats in i tre kategorier som behandlats på olika sätt; "fastmarkbehandling",
"totalbehandling" och "extra dos". Grunddosen i försöken har varit 4 ton kalk och 2
ton aska per ha. Kalken utgöres av kalkkross och härstammar från Ignaberga kalkbrott
i norra Skåne medan askan är krossaska från Nymölla pappersbruk.

Fastmarksbehandling innebär att endast fastmarken i avrinningsområdet har behand-
lats med grunddosen. Totalbehandling innebär att hela området, även samtliga våt-
marker, har behandlats med grunddosen. Extra dos innebär att området, förutom total-
behandling, även erhållit en extra giva på våtmarker av enbart kalk med 6 ton/ha eller
12 ton/ha. Med våtmarker menas identifierade utströmningsområden (områden där
vatten i marken kommer fram i dagen) och utgöres av kärr och sumpskogar. Trädlösa
högmossar har inte behandlats. Avrinningsområdenas beteckningar och behandlingar
framgår av tabell 1. I tabell 2 redovisas spridningsmängder i respektive område.

Tabell 1. Avrinningsområdenas beteckningar och markbehandling.

Beteckning Behandling

Referens 4, 5, 10, 12 Ej behandlad (Område 4 ca 200 ha).

Fastmark 6, 8 Grunddos, endast fast mark.

Totalbehandling 11, 13, 14 Grunddos.

Extra dos 7, 9, Grunddos + extra dos kalk på utströmningsområden.

Totalbehandling
och extra dos

2 Avrinningsområde (312 ha) omfattar flera mindre delområ-
den som behandlats med "totalbehandling" eller "extra dos".

Tabell 2. Sammanställning över avrinningsområdenas arealer och doser som använts vid
markbehandlingen.

Avr Tot Behandlade Andel Extra Tot Tot Tot Tot
omr areal utstr omr utström omr

av tot
dos utstr omr utstr omr Avr omr Avr omr

ha ha % ton/ha ton/ha ton ton ton/ha

2 312 13,7 4 5 10,6 145 1177 3,8
4 ref 200 - - - - - - -
5 ref 20 - - - - - - -

6 4,6 0 0 0 0 0 35 7,7
7 46 4,7 10 12 16 76 299 6,5
8 7 0 0 0 0 0 39 5,8
9 9 1,1 13 6 11,7 13 46 5,1

10 ref 10 - - - - - - -
11 18 0,4 2 0 6 2,4 89 4,9

12 ref 5 - - - - - - -
13 20 2,7 13 0 5,3 14 106 5,3
14 14 1,3 9 0 6,1 8 85 6,1
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Resultat av vattenkemiska studier

Uppmätta vattenkemiska effekter
Metodik för vattenkemiska mätningar

De vattenkemiska effekterna av markbehandlingarna har studerats genom vattenke-
miska analyser och mätningar av vattenflöden från tolv avrinningsområden. Flödes-
mätningarna har utförts för att de, tillsammans med de kemiska analyserna, utgör
grunden för beräkningar av transporter av olika ämnen från respektive område.

Vattenprovtagning för kemisk analys har utförts varje månad under projekttiden.
Vattenproven har analyserats med avseende på pH, alkalinitet, konduktivitet, färgtal,
SO4-S, Cl-, NO3-N, NH4-N, Kjeldahl-N, total-P, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+/3+, Mn2+,
total-Al och org-Al. Analyserna är utförda med ackrediterade metoder och redovisas i
bilaga 1. Undantag är Mn, där jonkromatografi inte är en ackrediterad analysmetod,
samt Al som saknar ackrediterad metod för uppdelning av organiskt och oorganiskt
Al. ANC (Acid Neutralising Capacity), "syraneutraliserande förmåga" är beräknad
som starka basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus starka syrors anjoner (SO42-,
Cl-, NO3-) räknat i ekvivalenter. Positivt värde utgörs av syrabuffrande vätekarbonat
och organiska anjoner. Negativt värde uttrycker aciditet.

Vid utflödet från åtta avrinningsområden finns hydrologiska dammar (Tomsonöver-
fall) för registrering av vattenflödet. Vid två av dessa utförs kontinuerlig registrering
med hjälp av skrivare. Dessa är placerade i område 7 och 10, se figur 5. Skrivaren re-
gistrerar vattennivån varefter flödet kan beräknas. Vid övriga sex områden finns hyd-
rologiska mätdammar där vattennivån avlästes manuellt i samband med vattenprov-
tagning. En jämförelse av flödesdata från dessa provtillfällen och flöden vid motsva-
rande tidpunkter vid de kontinuerligt registrerande skrivarna visar god överensstäm-
melse med avseende på specifik avrinning, särskilt område 7. För områdena med ma-
nuell avläsning har därför flödesuppgifter från område 7 utnyttjats för perioderna
mellan två provtagningstillfällen. Vid de övriga fyra områdena har det inte varit prak-
tiskt möjligt att etablera mätdammar varför flödet har beräknats. Vid dessa beräkning-
ar har det antagits att vattenregimen (när det rinner) och specifika avrinningen (l/s ha)
varit densamma som i område 7, och beräkningen är utförd utifrån respektive områdes
areal. I bilaga 2 redovisas beräkningsmetod för respektive område.

Figur 5. Hydrologisk mätdamm (Tomsonöverfall) vid område 10.
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Resultat av vattenkemiska mätningar

Halter i bäckvatten

Vattenkemiska förhållanden har snabbt förändrats i de avrinningsområden som erhål-
lit "total behandling" det vill säga där behandlingen omfattat både fastmark och fukti-
ga eller blöta partier i form av utströmningsområden. I de avrinningsområden som
dessutom har behandlats med en "extra dos" kalk i utströmningsområdena har föränd-
ringen förstärkts något. Områden som endast "fastmarksbehandlats" uppvisar hittills
inga eller endast små behandlingseffekter.

I figur 6-9 redovisas parametrar som uppvisat samstämmiga förändringar av vatten-
kvaliten i respektive avrinningsområde. Figurerna visar volymvägda medelhalter i av-
rinnande vatten från områden i respektive behandlingskategori. Volymvägda halter
medför att uppmätta halter vid låga flöden (t.ex. extrema värden under eller efter
torrperioden) får mindre inverkan på medelhalten än halter vid höga flöden. I områden
som behandlats med "totaldos" och "extra dos" har förändringen inneburit en förhöj-
ning av pH-värde, ANC och kalciumhalt medan halten oorganiskt Al har minskat.
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Figur 6. pH-värde i avrinnande vatten från områden med olika behandlingar.
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Figur 7. Volymvägda medelhalter av kalcium i avrinnande vatten från områden med olika
behandlingar.
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Oorganiskt Aluminium
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Figur 8. Volymvägda medelhalter av oorganiskt aluminium i avrinnande vatten från områden
med olika behandlingar.
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Figur 9. Volymvägda medelhalter av ANC i avrinnande vatten från områden med olika
behandlingar.

Övriga parametrar har under de första två åren efter behandlingen inte uppvisat några
entydiga förändringar som kan kopplas till markbehandlingarna. Halterna av kväve
och fosfor har visat en tydlig säsongsvariation och varit starkt korrelerade till färgtal.
Organiskt bundet kväve och fosfor har visat de högsta halterna under sensommar och
höst då vattenföringen varit lägst. Nitrathalterna var lägst under vegetationssäsongen
och högst under senare delen av vintern.
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De snabba förändringarna i koncentrationen av Ca, ANC och oorg-Al som uppmätts
och redovisas i figur 6-9 är orsakade av de olika kategorier markbehandlingar som
genomförts. I figur 10-15 redovisas medelkoncentrationen efter behandling i förhål-
lande till dosen i området. Medelkoncentrationen får här representera en summerad
effekt och är beräknad för tre hydrologiska år efter behandling, oktober 1999 till och
med september 2002. Perioden startar några månader efter sista markbehandlingen
och sommarens låga flöden i bäckarna. Figurerna visar medelhalter i relation till; do-
sen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet och utströmningsområdenas
andel av den totala arealen på avrinningsområdet

De snabba förändringarna var till stor del beroende av doserad mängd på utström-
ningsområdet. Halterna påverkades i mindre utsträckning av totala dosen på avrin-
ningsområdet. Mängden våtmarker i ett område, uttryckt som utströmningsområdenas
andel av den totala arealen på avrinningsområdet, tycks ha haft mindre betydelse.
Halten förändrades markant vid behandling på utströmningsområden, även när ande-
len endast var ca 5 %. Ingen skillnad noterades inom intervallet 5-15 %, se figur 10-
12.

Halterna av K, NO3-N och total-Al förändrades inte på motsvarande sätt utan uppvi-
sar relativt konstanta koncentrationer oavsett markbehandling, se figur 13-15.
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Figur 10. Kalciumhalt (Ca) i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt 1999 t.o.m.
sept 2002 i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet och ut-
strömningsområdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�� Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt Ca i resp kategori:
Referens 1,34 mg/l
Fastmark 2,01 mg/l
Totalbeh 3,15 mg/l
Total+extra 4,86 mg/l
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Figur 11. ANC i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt 1999 t.o.m. sept 2002
i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet och utströmnings-
områdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�  Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt ANC i resp kategori:
Referens 20 uekv/l
Fastmark 65 uekv/l
Totalbeh 166 uekv/l
Total+extra 278 uekv/l
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Figur 12. Oorganiskt aluminium (oorg Al) i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt
1999 t.o.m. sept 2002 i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsom-
rådet och utströmningsområdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�  Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt oorg Al i resp kategori:
Referens 0,11mg/l
Fastmark 0,12mg/l
Totalbeh 0,03mg/l
Total+extra 0,02mg/l
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Figur 13. Kalium (K) i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt 1999 t.o.m.
sept 2002 i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet och ut-
strömningsområdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�  Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt K i resp kategori:
Referens 0,42mg/l
Fastmark 0,86mg/l
Totalbeh 0,42mg/l
Total+extra 0,49mg/l
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Figur 14. Nitrat (NO3-N) i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt 1999 t.o.m.
sept 2002 i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet och ut-
strömningsområdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�� Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt NO3-N i resp kategori:
Referens 0,19 mg/l
Fastmark 0,35 mg/l
Totalbeh 0,13 mg/l
Total+extra 0,17 mg/l
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Figur 15. Total aluminium (Al-tot) i avrinnande vatten. Medelhalt under perioden okt 1999
t.o.m. sept 2002 i relation till; dosen på avrinningsområdet, dosen på utströmningsområdet
och utströmningsområdenas andel av den totala arealen på avrinningsområdet.

 Referens

�� Fastmarkbehandling

o Totalbehandling
    (fastmark + utströmningsområden)

 Total behandl + Exra dos

Medelhalt Al tot i resp kategori:
Referens 0,40 mg/l
Fastmark 0,45 mg/l
Totalbeh 0,40 mg/l
Total+extra 0,33 mg/l
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Utlakning från avrinningsområden
Vattenflödesmätningarna visar relativt hög specifik avrinning, i medeltal 0,22 l/s*ha
för hela försöksområdet. I figur 16 redovisas vattenregimen för avrinningsområde 7
där flödet registrerats kontinuerligt. Överensstämmelsen med den andra kontinuerliga
registreringen i område 10 och de manuella mätningarna varit god och visar att denna
vattenregim varit typisk för hela försöksområdet.
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Figur 16. Vattenflöde från avrinningsområde 7 under perioden 1999 t.o.m. 2000.

Transporten av Ca med avrinnande vatten ökade på kort tid kraftigt från de behandla-
de områdena. Mängden Ca som transporterades med avrinnande vatten från områdena
utgjorde dock endast en liten del av den tillförda mängden till respektive område. Vid
ett antagande att den ökade transporten, utöver bakgrundstransporten, under de första
åren är orsakad av givan på utströmningsområdena kan uttransporten under år 2000
beräknas till 5-28 % av givan. På samma sätt, och för samma tid, kan transporterad
mängd beräknas till 0,5-2,1% av hela avrinningsområdets giva. I tabell 3 redovisas
den ökade transporterade mängden Ca under år 2000 för respektive avrinningsområde.

Tabell 3. Ökad tansporterad mängd kalcium (Ca), utöver bakgrundstransport, från respektive
avrinningsområde under år 2000. Transporten beräknad som andel av givan på utström-
ningsområde och hela avrinningsområdet.

Avrinningsområde Uttransport av Ca som andel av
giva på utströmningsområdet.

(%)

Uttransport av Ca som andel
av giva på avrinningsområdet.

(%)

2 16 2,1
6 - 0,5
7 7 1,9
8 - 0,7
9 5 1,5
11 28 0,8
13 10 1,4
14 13 1,2
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Slutsats av de vattenkemiska mätningarna

Resultaten från de vattenkemiska analyserna visar att spridning av kalk och vedaska
på utströmningsområden (blöta och fuktiga områden där vatten i marken kommer
fram i dagen) snabbt ger effekter i avrinnande vatten även vid de relativt låga doser
och den kornstorleksfördelning som idag används vid konventionell skogsmarkbe-
handling. Förändringarnas storlek är till större del beroende av dosen på utström-
ningsområdet än dosen på hela avrinningsområdet. Trots den tydliga behandlingsef-
fekten, med bland annat ökade transporter av Ca från området, utgör uttransporterad
mängd Ca endast en mindre del av den tillförda mängden. Områden som endast be-
handlats på fastmark har under de första två åren endast uppvisat små eller inga be-
handlingeffekter, vilket även har visats i andra studier (Staaf m. fl., 1996; Larsson &
Westling, 1997; Johansson, 1999).

De effekter som registrerats, med högre pH-värden, ANC och Ca-halter samt lägre
halter av skadligt oorganiskt Al, motverkar biologiska försurningsskador. Aluminium
förekommer i vattenmiljöer dels som oorganiska joner och dels bundet i organiska
föreningar. Framför allt den oorganiska delen är giftig för fisk och andra vattenlevan-
de organismer. De minskande halterna av oorganiskt aluminium gör att försur-
ningskänsliga arter åter kan kolonisera bäckarna, troligen för första gången på flera
decennier.

I det korta perspektivet har projektet lyckats med att motverka försurningseffekter i
avrinnande vatten. Hur projektet lyckas i det längre perspektivet, med målet att på-
skynda återhämtningen av mark och vatten, får pågående och kommande studier visa.



En integrerad strategi för kalk- och askspridning i avrinningsområden.                     IVL-rapport B1435

21

Prognos för våtmarksbehandlingarna
Syftet med att göra modellberäkningar efter kalkning i våtmarker är att bedöma när
den vattenkemiska effekten kulminerar samt varaktigheten av effekten. Detta skall
jämföras med den prognostiserade effekten av fastmarksbehandlingarna (se avsnittet
om prognos för fastmarken) som kulminerar långt senare. Den sammanlagda effekten
av våtmarks- respektive fastmarksbehandlingarna avgör om målsättningen på både
kort och lång sikt kan uppfyllas. Den korta tiden med mätningar inom projektet gör att
modellberäkningarnas resultat inte kan kontrolleras under någon längre tid, vilket ökar
osäkerheten. De empiriska modellberäkningarna bygger därför på erfarenheter och
mätdata från andra våtmarkskalkningar i södra Sverige.

Metodik för beräkningar

Inom två avrinningsområden, område 2 och 7, modellberäknades utlakning och ANC-
tillskott (syraneutraliserande förmåga) från kalk och aska. Område 2 är 312 hektar
stort och omfattar flera delområden i studien. Område 7 har totalarealen 46 ha, se fi-
gur 4. Modellen har tidigare använts för att beskriva upplösning och utlakning av di-
verse kalkprodukter vid kalkning av våtmarker. Den slutliga upplösningsgraden för
kalkmedlet och askan antogs vara 95 %. Värdena baseras på vattenkemiska resultat
från fyra kärr i trakterna av Värnamo som kalkades med en ”grovkalk” där 90 % var
mindre än 1 mm och 20 % mindre än 0,5 mm. Denna ”grovkalk” har en kornstorleks-
fördelning som är snarlik den ”kalkkross” som användes i området vid Fröslida (se
tabell 4). Ovanstående har beskrivits i Abrahamsson, 1993; 1996; 1997; Abrahamsson
& Svahnberg, 2000; Svahnberg & Abrahamsson, 2001; Abrahamsson, 2001.

I de fyra behandlade utströmningsområdena inom område 7 bedömdes den hydraulis-
ka belastningen ha uppgått till 5 m/år, vilket innebär att den årligen genomströmman-
de vattenmängden i genomsnitt motsvarade en vattenpelare på 5 m. I område 2 beräk-
nades inte den hydrauliska belastningen för de mer än 30 separata behandlingsområ-
dena. Den antogs istället vara i genomsnitt lika stor som för område 7. Vid transport-
beräkningarna subtraherades skattad bakgrundshalt av ANC från uppmätta halter.
Bakgrundshalterna beräknades med utgångspunkt från halterna i två okalkade vatten-
drag. Sambandet har antagits vara:

ANCb = ANCr + (ANCi – ANCri)

där ANCb = bakgrundshalten, ANCr = halten i referensen vid samma provtagningstill-
fälle, ANCi = medelvärdet av ANC-halter före kalkning och ANCri = medelvärdet av
ANC-halter i referensen före kalkning. Även i modellsimuleringarna har referensernas
halter använts för att uppskatta bakgrundshalter.

Tabell 4. Kalkmedlets kornstorleksfördelning (torrsiktning).

Maskvidd (mm)
4,0 2,0 1,0 0,5 0,25

Passerande andel (%) 100 90 72 49 25



En integrerad strategi för kalk- och askspridning i avrinningsområden.                     IVL-rapport B1435

22

Resultat av beräkningarna av långsiktiga våtmarkseffekter

I behandlingsområdena 2 och 7 har halterna av ANC modellberäknats (figur 17 och
18). Sommartid, med låg avrinning, överensstämmer inte de beräknade halterna med
de uppmätta. De uppmätta halterna ökade kraftigt såväl sommaren 1999 som som-
marhalvåret 2000. Orsaken är oklar men ett flertal faktorer har säkert betydelse, bland
annat effekter av evapotranspiration i våtmarkerna, vilket är processer som modellen
inte kan kvantifiera. Även kalkens förhållandevis höga andel fina kornstorlekar kan ha
bidragit till de snabba och kraftiga effekterna på halterna i avrinningen sommaren
1999. Cirka 25 % av kalkkornen var mindre än 0,25 mm. Modellen tycks dock ge en
relativt bra överensstämmelse med uppmätta halter och utlakning i område 2 från och
med november 1999 (figur 19). Resultatet av modellberäkningen under år 2000 be-
döms vara tillräckligt robust för att göra prognoser på den framtida utvecklingen.

ANC (mekv/l)
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Ni7 Ref Modellerad (Ni7)

Figur 17. Uppmätta och modellerade halter av ANC i område 7 (46 ha). Områdets utström-
ningsområden utgör 10% av avrinningsområdets areal och behandlades som "extra
dos" område med 14 ton kalkkross/ha samt 2 ton krossaska/ha. Referensen utgörs
av det obehandlade området 5 (20 ha).
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Figur 18. Uppmätta och modellerade halter av ANC i område 2 (312 ha). Utströmningsområ-
dena utgör 4% av avrinningsområdets areal och behandlades med 8,6 ton kalk-
kross/ha samt 2 ton krossaska/ha. Referensen utgörs av det obehandlade området
4 (200 ha).
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Figur 19. Beräknad och modellerad utlakning av syraneutraliserande ämnen (som ANC) från
kalk- och aska i utströmningsområden inom område 2. Ackumulerad uttransport i %
av givan.

Modellen har använts för att prognostisera effekterna från de behandlade utström-
ningsområden inom område 2 under den kommande 40-årsperioden (figur 20 och 21).
Resultaten indikerar att den årliga utlakningen och ANC-tillskotten kommer att kul-
minera 3-4 år efter behandlingstillfället. Utlakningen kommer då att uppgå till cirka 8
% per år av givan (figur 20), vilket ger ANC-tillskott på ca 0,15 mekv/l (figur 21).
Därefter kommer utlakningen att långsamt minska med en halveringstid på 6-7 år räk-
nat från när halterna var kulminerade 3- 4 år efter behandling. Efter 40 år är tillskotten
till ytvattnet obetydliga och den beräknade kumulativa utlakningen under dessa år
uppgår till 90 % av den totalt möjliga enligt beräkningarna.
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Figur 20. Prognostiserad årlig andel uttransporterad kalk och aska från de behandlade ut-
strömningsområdena inom område 2 (vid en specifik avrinning på 21 liter per se-
kund och km2).
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Figur 21. Prognostiserade ANC-tillskott från de behandlade utströmningsområdena inom om-
råde 2 (vid en specifik avrinning på 21 liter per sekund och km2).

De prognostiserade effekterna är initialt högre än förväntat, främst beroende på en re-
lativt snabb kalkupplösning. Som en jämförelse kan nämnas att en beräkning av den
maximala effekten från en motsvarande kalkprodukt skulle uppstå efter cirka 5 år och
då med en årliga utlakning på knappt 5 % (Abrahamsson, 2001). Det skall påpekas att
modellprognosen är behäftad med tämligen stora osäkerheter, främst vad gäller anta-
ganden om upplösningshastighet av kalk och aska, samt våtmarkernas hydrauliska
belastning.

Behandling av våtmarker - slutsatser

De registrerade och prognostiserade effekterna från behandlade utströmningsområden
beräknas vara något snabbare än förväntat och vad som är långsiktigt är önskvärt. En
hög initial effekt medför att varaktigheten av behandlingen försämras. Genom att för-
ändra kalkproduktens kornstorleksfördelning kan den initiala effekten dämpas och
varaktigheten förlängas. Den kalkprodukt som användes i försöksområdet hade en
förhållandevis stor andel fina fraktioner (tabell 4). För att förlänga varaktigheten av
spridningen på våtmarker bör sannolikt de finare kornstorlekarna reduceras (<0,25
mm) till förmån för ett större inslag av mellanfraktioner (0,25-1 mm) och eventuellt
även grova fraktioner (1-3 mm).

Prognos för fastmarksbehandlingarna
 Data som visar den långsiktiga effekten på vatten av behandlingen av fastmark finns
inte tillgängliga på grund av att projektet endast pågått i tre år. Modellberäkningar kan
dock indikera en sannolik utveckling med de antaganden som görs. Underlag för mo-
dellberäkningar är bland annat data på markkemiska förhållanden i avrinningsområ-
det, vilket inte finns att tillgå i det behandlade området vid Fröslida. Bedömningar om
den långsiktiga utvecklingen baseras därför på modellberäkningar i andra områden
med försurad skogsmark (Westling m. fl., 2000) samt resultat från gamla kalknings-
försök på fastmark (Larsson m. fl., 2003).
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Metodik för bedömning

 Den kvantitativa påverkan på markkemin kan beskrivas med hjälp av dynamiska mo-
deller som omfattar biogeokemiska processer och massbalanser. Med antaganden om
kalkens upplösningshastighet (20-40 år), upplösningsgrad (70-90 %) och nedträng-
ningsförmåga (data finns tillgängliga från försök äldre än 20 år) uppskattas effekten
på pH, basmättnad, ANC, totalt (Al-tot) respektive oorganiskt aluminium (Ali) samt
baskatjoner. En studie har utnyttjat modellen MAGIC för att simulera naturlig åter-
hämtning och den långsiktiga effekten av kalkning på mark och avrinning från skiktet
60 cm i mineraljorden med en tidskala som omfattar drygt hundra år framåt (Moldan
m. fl., 1999; Westling m. fl., 2000). Resultatet efter kalkning kan jämföras med den
beräknade naturliga återhämtningen med avtalade utsläppsreduktioner i Europa. Be-
räkningarna bygger på markkemiska data från skogsmark i norra Skåne som har lik-
heter med området vid Fröslida. Markegenskaperna dominerades av försurad sandig-
moig morän med äldre granskog (Örlander m. fl., 1994). Båda områdena har under
många år belastats av försurande luftföroreningar som har resulterat i en kraftig
minskning av basmättnaden i marken och en kraftig försurning av avrinnande vatten
från fastmark.

 

Resultat av bedömningen av långtidseffekter av fastmarksbehandling

Bedömningen av effekten på mark och avrinnande vatten i området vid Fröslida base-
ras på ytavrinningens försurningsstatus före behandling (vilket även indikerar mar-
kens egenskaper), resultat från andra studier samt behandlingen med 4 ton krossad
kalksten och 2 ton vedaska per ha. De förväntade resultaten av behandlingen av fast-
mark sammanfattas i tabell 5 i avsnittet om "Effekter av den integrerade åtgärden".

Behandlingen medför en kraftig ökning av framför allt kalciummättnaden i humus-
skiktet. Som högst blir basmättnadsgraden nära 100 %, vilket innebär att nästan hela
humusskiktets kapacitet att binda katjoner är upptaget av baskatjoner, framför allt kal-
cium.

Behandlingen kommer att öka mängden utbytbara baskatjoner påtagligt i hela mark-
profilen ner till cirka en meter, men nedträngningen är långsam, 1 till 2 cm per år. Den
genomsnittliga basmättnadsgraden beräknas kulminera efter 30 till 40 år, därefter kan
det ske en långsam försurning igen. Omfattningen av återförsurningen styrs av depo-
sitionsnivån i framtiden och skogsbruket metoder med eller utan kompensationsgöds-
ling. En viss kalkningseffekt kan dock kvarstå under mer än hundra år.

Kalkningen och askbehandlingen bedöms även ha en stark effekt på de genomsnittliga
halterna av försurningsrelaterade ämnen i avrinnande vatten från mineraljordsskiktet
ovanför grundvattenytan. Behandlingen kan sannolikt återställa ANC till förhållande-
na under början av 1900-talet. Nivån som beräknas för början av 1900-talet och efter
30 till 40 år efter kalkning, är fortfarande en låg nivå, men typisk för näringsfattig
skogsmark. Liksom basmättnadsgraden kommer ANC att minska efter det att kalk-
ningseffekten kulminerat. Halterna av kalcium och magnesium ökar efter kalkning
med samma förlopp som ANC.

Ökningen av ANC i avrinningen på grund av naturlig återhämtning, och utan behand-
ling, kan förväntas pågå under många decennier men plana ut på en nivå som fortfa-
rande är försurad.
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Halten av oorganiskt aluminium (Ali) i avrinningsvatten kommer att minska påtagligt
som ett resultat av minskad deposition även utan behandling, men sannolikt plana ut
på en nivå som fortfarande är förhöjd. Dessutom förutses låga halter av kalcium och
magnesium, vilket gör att kvoten mellan baskatjoner och aluminium blir fortsatt låg.
Tillförseln av kalk och vedaska minskar påtagligt halterna av aluminium till en ge-
nomsnittlig nivå som sannolikt är oskadlig för organismer i mark och vatten, men
förloppet kan ta 20 till 30 år.

Avrinningens pH, som minskat kraftigt under försurningsfasen ända sedan sekelskif-
tet, kan återhämta sig något vid den beräknade minskningen av depositionen. Be-
handlingen kan efter ca 40 år öka pH enligt beräkningarna till över 5, vilket troligen är
lägre än värdena före cirka 1930. Området är nu nästan helt täckt av barrskog med
hög tillväxt, som ger en surare markprofil än skogstyper med lägre produktion som
sannolikt dominerade i början av 1990-talet.

 Skogsbrukets markförsurande roll, som beror på förluster av näringsämnen (exempel-
vis baskatjoner) genom trädens tillväxt och skörd, påverkar långsiktigt utvecklingen
av markens syra/bas-status. För att en markkalkning efter långtgående utsläppsminsk-
ningar skall ha en teoretisk möjlighet att varaktigt minska surhetsgraden i marken
måste skogsbruket bedrivas på ett sådant sätt att en nettoförsurning undviks. Om detta
inte lyckas kommer en återförsurning att ske. Framför allt vid helträdsutnyttjande
krävs kompensationsgödsling för att förhindra en nettoförsurning av marken i syd-
västra Sverige (Egnell m. fl., 1998). Näringskompensation vid uttag av grenar och
toppar efter avverkning beskrivs i Skogsstyrelsen Allmänna Råd som speciellt viktigt
i redan försurade områden i sydvästra Sverige. Alternativet till näringskompensation
är att anpassa skogsskötseln så att näringsförlusterna ligger inom gränserna för ett de-
finierat toleransområde.

 Konventionellt skogsbruk med enbart stamavverkning gör att förlusterna är betydligt
mindre jämfört med helträdsutnyttjande, men all skörd medför en försurning som i
näringsfattiga jordar inte alltid kan kompenseras av vittring och atmosfäriskt nedfall.
Näringskompensation för stamvedsuttag sker normalt inte eftersom det under lång tid
ansetts ligga inom en uthållig och naturlig produktionsförmåga. Framgångsrik ut-
veckling av skogsskötseln, samt i sydvästra Sverige ett kraftigt förhöjt nedfall av kvä-
ve, har dock ökat tillväxten under de senaste decennierna. Avverkningen av bördiga
skogar kan sannolikt orsaka nettoförluster av baskatjoner även vid skörd av enbart
stamved (Moldan m. fl., 2001).

 Försurning i form av vätejontillförsel till skogsmark som orsakas av tillväxt och skörd
av träd är ofta av samma storleksordning som det nuvarande nedfallet av försurande
luftföroreningar. Tidigare, när svaveldepositionen var högre, utgjorde nedfallet en
större andel i sydvästra Sverige, men i framtiden kommer troligen skogens tillväxt och
skörd ha störst betydelse för syratillskottet till skogsmarken. Möjligheterna att försura
grund- och ytvatten är dock olika. Nedfall av starka syror medför att mobila anjoner,
främst sulfat, drar med sig väte- och aluminiumjoner genom marken till vattnet.

Den biologiska försurningen som träden orsakar kan dock öka risken för att det är just
skadliga halter av främst oorganiskt aluminium som förs ut i vattenmiljön med flödet
av anjoner genom markprofilen
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Behandling av fastmark - slutsatser

Slutsatsen av att tillämpa resultat från modellberäkningarna från andra studier på om-
rådet vid Fröslida är att de kan beskriva ett sannolikt förlopp för effekter av kalkning
och askbehandling på fastmark i inströmningsområden. Modellens uppbyggnad och
osäkerheter i antagandena om kalkens upplösning och nedträngning i markprofilen
medför dock en osäkerhet i skattade haltnivåer för olika ämnen i mark och avrinning.
Ett väsentligt annorlunda förlopp, med mindre eller mer utdragen effekt i tiden, reser
frågor om mekanismer för inaktivering av kalken som inte har beskrivits i experiment
eller fältförsök. Den relativt stora variation som fältförsöken uppvisar, med avseende
på upplösning av kalken samt ökning av basmättnadsgraden i djupare mineraljords-
skikt, beror sannolikt på stora markkemiska skillnader (främst surhetsgrad och bas-
mättnad) före behandling. Skogsmarkskalkning för att motverka försurning är knap-
past aktuell inom hela detta breda spektrum av marktyper. En annan osäkerhet är om
markförsurningen är väsentligt djupare än en meter. Om så är fallet kan effekten på
ytvatten av behandling av fastmark försenas ytterligare.

Modellberäkningarna simulerar förändringar i en jordprofil i ett inströmningsområde
och i avrinningen av det markvatten som bildar grundvatten under denna markprofil.
Simuleringarna kan därför anses vara den värsta situationen vid källan och innan buff-
rande effekter av djupare grundvatten och i utströmningsområden påverkat det ytvat-
ten som återfinns i bäckar och sjöar. Resultaten ger en medelbild av förhållandena un-
der året och kan inte belysa effekter av till exempel episodisk karaktär, som surstötar.

Huvudmålet med fastmarkskalkningen är att minska utlakningen av oorganiskt alumi-
nium från källan som är mineraljorden. Modellberäkningarna efter kalkning indikerar
att detta är möjlig och bedömningen är att detta gäller området vid Fröslida. Den na-
turliga tillfriskningen av mineraljorden är sannolikt otillräcklig med avseende på has-
tighet och graden av återhämtning för att undvika fortsatta försurningsskador i ett ge-
nerationsperspektiv.

Effekter av den integrerade åtgärden

Tabell 5. Sammanfattande bedömning av långsiktiga effekter på avrinningen i område 2 efter
behandling med kalk och vedaska på fastmark och i våtmarker. Vattenkemin ut-
trycks som årsmedelvärden samt normal säsongsvariation inom parentes. Efter be-
handling anger värden när effekten kulminerar. Halveringstiden för behandlingsef-
fekten räknas i antal år efter det att effekten kulminerat. Säsongsvariationen när be-
handling av fastmark kulminerar är svår att uppskatta eftersom den ligger så långt
fram i tiden.

Effekten
kulminerar
efter (år)

Halverings-
tid för ef-
fekt (år)

pH ANC
µekv/l

Ali
mg/l

Avrinning före
behandling

- - 4,6

(4,3-5,2

40

(-10-150)

0,10

(0,05-0,20)

Efter behand-
ling av våtmark

3-4 6-7 6,0

5,5-6,6

250

(150-350)

0,01

(0,001-0,03)

Efter behand-
ling av fastmark 25-35 >100 5,8 100-150 0,01
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Åtgärdens kostnad/nytta

Åtgärdskostnader och alternativa behandlingsmetoder
Den integrerade åtgärden som prövats i detta projekt är planerad som en engångsåt-
gärd med mycket lång varaktighet (> 100 år). Kostnaden för åtgärden kan variera på
grund av områdenas karaktär. Exempel på faktorer som påverkar är försurningsgraden
före åtgärd, känsligheten hos organismer i vattendraget, fördelningen mellan åtgärder
på våtmark och fastmark samt spridningssättet (traktor eller helikopter). Kostnaden är
dock relativt enkel att beräkna med kännedom om åtgärdsobjektet. Kostnaderna för
den integrerade åtgärden i området vid Fröslida framgår av tabell 6. Vid Fröslida be-
handlades 24 ha våtmark och 431 ha fastmark och ingår i de avrinningsområden som
undersökts i denna studie (se tabell 2).

Tabell 6. Genomsnittliga kostnader (SEK) för integrerad behandling med kalk och vedaska i
området vid Fröslida (totalt 455 ha varav 24 ha våtmark).

Fröslida
SEK per hektar

Genomsnittlig behandlingskostnad för avrinningsområdena 5050

Därav behandling av våtmark 8500

Därav behandling av fastmark 4610

SEK per ton
Kostnader för helikopterspridning 850

Kostnader för markspridning 535

Alternativet till den integrerade behandlingen av fastmark och våtmarker är att uppre-
pa våtmarkskalkningen med intervall på ca 6-10 år eller placera en kalkdoserare i den
nedre delen av vattendraget. Vid en förväntad naturlig återhämtning som är relativt
snabb och tillräcklig för att undvika framtida försurningseffekter kan några gångers
upprepning av våtmarkskalkningen vara kostnadseffektivt. En upprepad våtmark-
skalkning medför dock sannolikt relativt stora förändringar av vegetationen i motsats
till en engångsåtgärd. Alternativet med doserare har nackdelen att alla småvatten upp-
ströms förblir obehandlade, utöver att metoden har relativt höga årliga driftskostnader.

De kraftigt försurade skogsområdena vid Fröslida bedöms ha en mycket långsam och
troligen ofullständig återhämtning från försurning. Det gör att uppehållande åtgärder
med spridning i eller i direkt anslutning till vattendragen måste upprepas under över-
skådlig tid. Kostnadseffektiviteten med integrerade åtgärder ligger i att det kan ske
som en engångsåtgärd som gör att behovet av att förbättra miljötillståndet inte flyttas
över på kommande generationer. Dessutom minskas risken för långsiktiga försur-
ningseffekter på det terrestra systemet.
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Åtgärdernas nytta
Åtgärdernas nytta är svåra att beräkna i pengar men består i första hand av bevarad
eller återskapad biologisk mångfald. Kostnaden får då vägas mot behovet att uppnå de
generationsmål för miljökvalitet som regeringen föreslagit (Prop. 2000/01:13).

Den konkreta nytta som observerats eller förväntas som resultat av de integrerade åt-
gärderna på fastmark och i våtmarker i områden vid Fröslida är främst:

• Åtgärden innebär att försurningsproblemen i ytvatten åtgärdas redan i tillrinnings-
områdets ytliga marklager genom att återhämtningen påskyndas och utlakningen
av oorganiskt aluminium minskar.

• Behandlingen av våtmarkerna ger en snabb effekt som säkerställer vattenkvaliten
till dess naturlig återhämtning och effekten av åtgärderna på fastmark är tillräckli-
ga för att mer varaktigt upprätthålla en vattenkvalitet av god status.

• Försurningskänsliga fiskarter som öring kan åter reproducera sig i vattendragen.

• Den integrerade behandlingen gör att huvuddelen av alla små bäckar blir behand-
lade, vilket gynnar både artrikedom och individantal av många vattenlevande or-
ganismer.

• Åtgärden sker bara en gång, vilket kan minska kostnaderna på sikt samt undvika
störningar i form av upprepade behandlingar.

• Metoden innebär att våtmarker kan behandlas med lägre doser än vid konventio-
nell våtmarkskalkning. Det gör att vegetationseffekterna blir måttliga.

• Risken minskar för framtida terrestra effekter av långvarig stark markförsurning i
form av påverkan på markfauna, omsättningsprocesser och trädens näringsförsörj-
ning.

• Risken för framtida försurningseffekter på grund av normalt skogsbruk minskar
påtagligt.

Åtgärdernas risker
Nyttan med åtgärden ur vattensynpunkt bör, utöver kostnaden, vägas mot eventuella
negativa effekter för skogsekosystemets flora och fauna samt ekosystemets funktion i
den lokala och regionala skalan. Det är dock inte självklart att en minskning av en
onormal försurningsgrad i utströmningsområden med hjälp av kalkning alltid är skad-
lig för naturligt förekommande flora och fauna på lång sikt. Nytta och risker för det
terrestra systemet har utretts av Johansson m. fl. (1999).

Detta gäller även risken för oönskade effekter på grund- och ytvatten vid kalkning och
vitaliseringsgödsling, som ökad utlakning av kväve eller tungmetaller (Staaf m. fl.,
1996; Nohrstedt, 1998; Johansson m. fl., 1999). Sammantaget bedöms riskerna vid
måttliga doser av kalk på fastmark (2-5 ton/ha) som relativt små. En risk för upplag-
ring av tungmetaller finns om höga doser av vedaska (3-6 ton/ha) används, i synnerhet
om halterna av tungmetaller i askan är förhöjda.

Tänkbara bieffekter som är mer specifika för integrerade åtgärder i mark och vatten är
främst vegetationseffekter på små våtmarker och fuktig mark där de botaniska värde-
na ofta är bristfälligt kartlagda.
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Bilagor

Bilaga 1. Analysmetoder.

Ämne Kemisk
beteckning

Krutkod Metod

pH pH PH-25 SS 028122-2
Alkalinitet Alk ALK-NN5 SS-EN ISO 9963-2
Ledningsförmåga Kond KOND-25 SSEN 27888
Färgtal Färg_(mg_Pt/l) FÄRG Mod. SS 028124-2 Abs. vid 400

nm mot Pt-std
Sulfat-svavel SO4-S SS 028421-1 EPA test metod

300.0 (Dec 1989)
Klorid Cl SS 028421-1 EPA test metod

300.0 (Dec 1989)
Nitrogen-nitrat NO3-N SS 028421-1 EPA test metod

300.0 (Dec 1989)
Nitrogen-Kjeldahl Kjeldahl-N NKJ-NAS Technicon Industrial Method

376-75W/B och do 695-82W
Nitrogen-ammonium NH4-N NH4-ND Tecator ASN 50-05/90
Fosfor-total P PTOT-NA SS 028127-2 mod för

autoanalyser
Kalcium Ca EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Magnesium Mg EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Natrium Na EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Kalium K EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Mangan Mn EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Järn Fe EMEP/CCC-Report 1/95, NILU,

Reference 0-7726
Aluminium-total Altotal AAF, SS 028152-2
Aluminium-organiskt Alorg Jonbyte med pH justerad katjon-

kolonn+AAF, SS 028152-2
Aluminium-oorgan. Beräknas som skillnad mellan

Altotal och Alorg.
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Bilaga 2. Metoder för beräkning av vattenflöden i tolv avrinningsområden.

Avrinningsområde Kontinuerlig
registrering

Hydrologisk mätdamm,
registrering och beräkning

Beräknad specifik av-
rinning och area

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