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Sammanfattning

Skogsstyrelsens försöksverksamhet med kalkning och vitalisering av skogsmark
innehåller ett omfattande effektuppföljningsprogram. Denna rapport beskriver mark-
kemiska effekter av kalkningen med 3 ton krossad kalksten per hektar på 41 ytor i
södra Sverige, tio år efter behandling. Resultaten sammanfattas nedan:

Markkemin i humusskiktet var tydligt påverkad av kalkbehandlingen. Halten utbytbart
kalcium och magnesium har ökat signifikant efter 10 år och utbytbart väte och
aluminium har mer än halverats. De förhöjda kalcium– och magnesiumhalterna och
de minskade halterna utbytbart väte och aluminium har medfört en signifikant ökning
(ca 40 %) av basmättnadsgraden i humusskiktet. Även pH var tydligt påverkad av
behandlingen och ökade med i genomsnitt 0,6 pH-enheter till ca pH 4,6. Enligt
uppsatta markkemiska mål i programmet ska behandlingen inte orsaka en ökning av
pH (H2O) i humusskiktet över 5,0 vid något tillfälle. Höjningen av pH i humuslagret
över 5,0 efter behandling var i allmänhet begränsad.

Markkemin i mineraljorden var påverkad av kalkbehandlingen ner till minst 10 cm
djup. Halten utbytbart kalcium och magnesium samt pH var signifikant högre 10 år
efter behandling. Halten utbytbart väte nära på halverades och utbytbart aluminium
minskade med i genomsnitt 20-30% 10 år efter behandlingen. Detta har resulterat i en
tydligt höjd basmättnad i mineraljorden då det tio år efter behandling i snitt har skett
en tredubbling av basmättnadsgraden. Skogsstyrelsens uppsatta markkemiska mål är
en basmättnadsgrad på ca 20 % i övre delen av B-horisonten efter full kalkverkan. På
10-20 cm djup ligger basmättnadsgraden på 14 % efter 10 år. En stor andel av den
tillförda kalken fanns fortfarande i humusskiktet 10 år efter behandling. Det finns
därför en betydande potential för att basmättnadsgraden kommer att öka ytterligare i
mineraljorden i framtiden.

Resultaten gav ingen entydig bild över hur markens kol- och kväveförråd förändrats
10 år efter kalkbehandling. C/N-kvoterna indikerade minskad risk för nitratläckage i
humusen och en något ökad risk för nitratläckage i mineraljorden ner till 10 cm djup.
Resultatet kunde dock inte knytas till kalkningen med hjälp av kontrollytorna.

Mängden giva, kalkningsmedlens upplösningshastighet och sammansättning är
anpassat för att åstadkomma avsedda effekter med en varaktighet på 20-30 år, utan att
det uppstår några oönskade effekter. Kornstorleken är avpassad så att kalken ska lösas
upp långsamt under 10 år. Efter 10 år finns inget eller endast en mindre mängd av
givan kvar i förnan. Det uppsatta målet om långsam upplösning av kalkningsmedlet
uppfylls därmed. Goda förutsättningar finns också för att de långsiktiga markkemiska
målen kommer att uppfyllas. Trots att endast en mindre mängd av givan har trängt ner
i mineraljorden (ca 20 %) förekommer signifikanta kalkningseffekter vilket pekar på
att förändringar i markens kemi kommer att fortskrida under en lång tid framöver.
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Summary

The National Board of Forestry co-ordinates extensive research concerning forest
liming and nutrient loss compensation in Sweden. This report describes effects on soil
chemistry in 41 plots in southern Sweden treated with 3 tonnes crushed limestone per
hectare, ten years after treatment. The results are summarised below:

The soil chemistry in the humus layer was clearly affected by the treatment. The
content of exchangeable calcium and magnesium was significantly higher after 10
years and the content of exchangeable hydrogen and aluminium had decreased in
general with more than 50 %. The heightened content of exchangeable calcium and
magnesium and the decreased content of hydrogen and aluminium resulted in a
significantly heightened (40%) base saturation in the humus layer. After 10 years pH
had increased with about 0,6 pH units to appr. pH 4,6. According to the National
Board of Forestry’s programme on forest liming and nutrient compensation, the
treatment should not cause the pH to rise above 5.0 in the humus layer. The pH
increase above 5.0 in the humus layer was in general limited.

The soil chemistry in the mineral soil was affected to at least a depth of 10 cm. The
content of exchangeable calcium and magnesium and the pH were significantly higher
10 years after treatment. The content of exchangeable hydrogen was nearly halved
and exchangeable aluminium decreased with approximately 20-30 % after 10 years.
Liming had clearly resulted in a higher base saturation in the mineral soil. Ten years
after treatment the base saturation had in general tripled in the mineral soil (0-10 cm).
According to the National Board of Forestry’s programme on forest liming and
nutrient compensation, the base saturation should be approximately 20 % in the upper
part of the B-horizon. Most of the applied lime was still in the humus layer after 10
years and at 10-20 cm depth the base saturation was 14 %. Therefore, great potential
exist for an increased base saturation in the mineral soil in the future.

The results did not give a homogeneous picture of how the carbon and nitrogen
content of the soil changes over time after liming. The C/N-ratio indicated a decreased
risk of nitrate leakage in the humus layer and a some what increase risk in the mineral
soil (0-10 cm), but none could be established as an effect of the lime treatment.

The rate of dissolution, the dose and the composition of the lime were adjusted to
bring about the required effects and to last 20-30 years without any unwanted effects.
The lime was to slowly dissolve during 10 years. After 10 years none or very little of
the applied lime was present in the litter layer. The objective on slow dissolution was
hence reached. In the future there is great potential that the long-term soil chemistry
objectives will be reached and that the changes will proceed in the mineral soil.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Skogsstyrelsen har bedrivit försöksverksamhet med kalkning och vitalisering sedan
1989 baserat på ett regeringsuppdrag (Wickström, 2001). Det övergripande målet för
verksamheten har varit att inhämta kunskaper och praktiska erfarenheter för
utformandet av ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt anpassat åtgärdsprogram, utan
nämnvärda negativa bieffekter. Under försöksverksamheten har arbetet inriktats mot
åtgärdsbehov, urval av åtgärdsområden, utveckling av passande produkter, spridnings-
teknik, dokumentation av spridning och effektuppföljning. Dessutom har försöks-
verksamheten behandlat organisation, planering och ekonomi. Omkring 50 000 ha
försurad skogsmark i sydvästra Sverige har under försöksperioden behandlats med
aska och/eller kalk.

Inom försöksverksamheten med kalkning och vitalisering av skogsmark finns ett
omfattande effektuppföljningsprogram. År 1990/91 kalkades 16 avrinningsområden i
södra Sverige och i anslutning till områdena behandlades även parceller med skog i
olika åldrar. Effektuppföljningsprogrammet är främst inriktat mot effekter på träd,
mark och vatten, då kalkning och vitaliseringsgödsling utförts enligt Skogsstyrelsens
koncept. Undersökningarna omfattar kort- och långsiktiga aspekter på:

• Effekter på pH samt halter, förråd och utlakning av baskatjoner från skogsmark.

• Uppträdande av aluminium i mark och vatten.

• Läckage av kväve och andra näringsämnen från mark till vatten.

• Betydelsen av nuvarande och tidigare deposition, marktyp, samt beståndets
trädslag och bonitet, för behandlingseffekterna.

• Kort och långsiktiga effekter av kombinerade behandlingar av fastmark med
åtgärder i utströmningsområden.

• Effekter på trädens vitalitet, samt markvegetation i form av svampar, kärlväxter,
mossor och lavar.

• Effekter på bottenfauna och påväxtalger i bäckar med kalkad eller
vitaliseringsgödslad fastmark i tillrinningsområdet.

Resultat från effektuppföljningen presenteras i rapporter som sammanställs av IVL.
Denna rapport utvärderar markkemiska undersökningar av drygt 40 kalkade provytor i
anslutning till behandlade avrinningsområden som undersökts med fem års intervall
sedan 1990.
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1.2 Syfte

Syftet med föreliggande rapport är att utvärdera markkemiska behandlingseffekter i
de drygt 40 kalkade provytorna. Syftet kan sammanfattas i tre punkter:

• Utreda markkemiska kalkningseffekter i humusen och mineraljorden ner till
20 cm djup före och 1, 5 samt 10 år efter behandling.

• Beräkna markprofilens innehåll av den pålagda givan som funktion av tid efter
behandling (nedträngningshastighet).

• Jämföra resultaten av behandlingen med den markkemiska målsättningen.

2 Metodik

2.1 Försökslokaler och försöksutformning

Basprogrammet för effektuppföljning berör 41 ytor i södra Sverige (figur 1). Ytorna
är belägna i Skåne, Blekinge, Halland, Kronobergs län och Västra Götalands län.

Figur 1. Lokaler i basprogrammets effektuppföljning. Varje lokal består av 3 ytor, A, B och C. Inom

försöksområde 2 finns även en kontrollyta (R). Bredvid varje lokal visas det dominerande

trädslaget.

Försöksområdena etablerades 1990 och bestod initialt av 42 ytor som väl
representerade variationen i skogstyper och föroreningsbelastning inom de
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försurningsdrabbade områdena. Målsättningen var att dra allmängiltiga slutsatser från
programmets resultat. Yta K2B i Blekinge togs senare bort från programmet eftersom
ytan bestod av torvmark och därmed särskilde sig allt för mycket från övriga ytor.
Observationsytorna är generellt 30 x 30 m2 men även andra storlekar kan förekomma.
Inom varje observationsområde är ytorna fördelade på tre ytor. När försöken startade
1990 var beståndsåldrarna följande inom varje observationsområde: 20, 40 och 60
(±5 år). I försöksområde 2 finns det även kontrollytor vars beståndsålder motsvarar en
av de tre kalkade provytorna. Detta medför att det totalt finns 48 provytor (7 kontroll-
ytor och 41 kalkade ytor). I provytorna undersöks mark- och markvattenkemiska
parametrar men även parametrar såsom kronutglesning och tillväxt studeras.

Inom de 14 försöksområdena finns det ett definierat avrinningsområde vars storlek
varierar mellan 10-250 ha. De flesta av försöken är belägna inom dessa områden.
Avrinningsområden behandlades i de flesta fall med skogskalk (Mg-kalk) bestående
av en blandning av krossad kalksten och dolomitisk kalksten i proportionerna 2:1.
Följande undantag förekom; i O1 har ren dolomitkalk spridits och område R1 har
behandlats med granulerad finmald dolomitkalk. I N1 och P2 har kalk utan inbland-
ning av magnesium använts. Den avsedda givan har för samtliga kalkningsområden
varit 3 ton per hektar men i praktiken har givan varierat betydligt inom beståndet.
Extra vikt lades på att få en jämn spridning av givan inom avrinningsområdets gränser
och försöksytor. I Bilaga 1 ges en utförligare beskrivning av riktvärden på kalk-
medlets egenskaper och kalkgiva, samt de avvikelser som förekommer för en del ytor.

Försöksområde 1 i de olika länen kalkades i allmänhet under hösten/vintern
1990/1991 och försöksområde 2 behandlades senast under hösten 1991.

2.2 Provtagning och analys

Markkemiska undersökningar utfördes på totalt 41 provytor i 14 kalkade områden
samt i 7 kontrollytor. Mätningarna gjordes i fyra omgångar; innan behandling (år 0),
ett år efter behandling (år 1), fem år efter behandling (år 5) samt tio år efter
behandling (år 10). Provtagningarna har utförts av personal från Skogsvårdsstyrelser.
På varje yta togs trettio prover längs ytans två diagonaler med femton prover per
diagonal. Proverna slogs därefter samman till två generalprover, ett per diagonal. Vid
varje provtagningspunkt noterades humustjocklek och fem skikt provtogs: humus, 0-5
cm, 5-10 cm, 10-20 cm och 20-30 cm. Endast de översta tre skikten analyserades år 0,
1 och 5. År 10 analyserades även skiktet 10-20 cm. Övriga skikt har torkats och
sparats för eventuell senare analys. Analyserna omfattade glödförlust, pH (H2O), pH
(KCl), utbytbart aluminium (Al) och väte (H), utbytbara baskatjoner (obuffrad
extraktion med ammoniumacetat) kalcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) och
natrium (Na) samt totala halter av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och svavel (S).
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2.3 Databearbetning

Datamaterialet bearbetades på ett flertal olika sätt för att kunna bedöma eventuella
kalkningseffekter. Beräkningar och den statistiska utvärderingen beskrivs i detta
avsnitt.

2.3.1 Behandlingseffekter

Den markkemiska utvecklingen i kalkade ytor undersöktes genom att jämföra
provtagningarna år 1, 5 och 10 med markkemin innan behandling, år 0. Genom att slå
samman värden från de 41 provytorna erhålls en generell uppfattning om den
markkemiska utvecklingen efter kalkbehandling. Förändringen mellan år noll och de
olika provtagningstillfällena prövades med ett dependent T-test. Testet prövar om
förändringen är signifikant skild från noll, vilket innebär att förändringen efter
kalkbehandling är signifikant. Ett dependent t-test valdes eftersom detta test lättare
hittar skillnader mellan två provserier, eftersom hänsyn tas till att siffrorna hänger
ihop parvis. Hänsyn tas inte till den naturliga förändringen i ytan i denna jämförelse,
det vill säga om en markkemisk parameter ökar eller minskar på grund av
omständigheter oberoende av behandlingen.

För att få en indikation om förändringen beror på kalkbehandlingen utfördes även
ovan nämnda t-test på de 7 ytor som har tillhörande kontrollytor. Detta gjordes för
provtagningarna år 1, 5 och 10. Testet prövar om skillnaden mellan kalkad yta och
kontrollyta är signifikant skild från noll, vilket indikerar en behandlingseffekt.
Säkerheten hos ett t-test är beroende på antalet talpar som testas, i detta fall sju
stycken. Fler talpar hade gett större säkerhet i resultatet, men testet ger ändå en god
indikation om eventuella behandlingseffekter.

Beräkningarna utfördes för de direkt försurningsrelaterade parametrarna basmättnad,
(utan Na), utbytbart kalcium, magnesium, aluminium och väte samt pH (H2O) men
också för parametrarna utbytbart kalium, katjonbyteskapacitet (CEC), kolmängd,
kvävemängd och kolkvävekvot.

2.3.2 Givans fördelning i markskikten

Givans fördelning i de olika markskikten är endast beräknat för kalcium.
Magnesiumgivan är för liten för att ge tillförlitliga värden vid en beräkning av givans
fördelning i humusen och övre mineraljorden. Kalciumgivans fördelning i de olika
markskikten 1, 5 och 10 år efter behandling beräknades på följande sätt:

Ytornas humustjocklek uppskattades med ett medelvärde baserat på tillgängliga data
för varje yta år 0, 1, 5 och 10. Ett medelvärde över hela perioden för varje yta ansågs
bäst beskriva humusskiktets mäktighet, eftersom vissa år saknade data över
humustjocklek. Halten kalcium i humusen och i mineraljorden på 0-5 cm och 5-10 cm
kunde därefter beräknas med hjälp av följande ekvation:
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Ca (kg/ha) = ((Skikttjocklek(i) (m) * 10 000(m2) * torrvikt (kg/m3) * Ca (mekv/kg)) /1000
000)* (atomvikt/2)

där

i : aktuellt marklager

atomvikt: Ca = 40,08

I varje län användes kontrollytan till att korrigera de behandlade ytorna för naturliga
fluktuationer av mängden kalcium. Korrigeringen beräknades på följande sätt för
varje behandlad yta och markskikt:

Ca (kg/ha)(korr) = Ca (kg/ha) –(Ca (kg/ha, kontroll år x) – Ca (kg/ha, kontroll år 0))

där

år x: aktuellt provtagningsår

Därefter beräknades den procentuella andelen av givan (Ca) i de tre markskikten för
år 1, 5 och 10 baserat på de korrigerade värdena.

Ca (av giva, %)= ((Ca (kg/ha, korr år x) – Ca (kg/ha, år 0))/ Ca (giva kg/ha)) * 100

Andel kalcium av givan i förnan år 1, 5 och 10 beräknades på följande sätt:

Ca (% förna)= ((Ca (kg/ha giva)- ((Σ Ca (kg/ha, korr år x)-( Σ Ca (kg/ha, år 0)))/ Ca (kg/ha giva))*100

där

år x: aktuellt provtagningsår

Σ Ca : summa kalcium i humus och mineraljord på 0-5 cm och 5-10 cm djup.

Beräkningen grundar sig på antagandet att givan inte har trängt ner djupare än till 10
cm i mineraljorden. Inte heller det skogliga upptaget har tagits med i beräkningen,
utan har ansetts försumbar i detta sammanhang. Marken ner till 10 cm djup har
betraktats som ett slutet system.

Genom att slå samman resultaten för alla behandlade lokaler kan en generell bild över
givans omfördelning i de olika markskikten ges och hur den förändras med tiden.
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3 Resultat och diskussion

3.1 Behandlingseffekter

De markkemiska förändringarna i kalkade ytor och skillnaden mellan kalkade ytor
och kontrollytor (behandlingseffekter) för parametrarna basmättnad, utbytbart kalium
(K), kalcium (Ca), magnesium (Mg), katjonbyteskapacitet (CEC), pH H2O, utbytbart
väte (H) och aluminium (Al), kol- och kvävemängd och kolkvävekvot (C/N) beskrivs
i tabell 1. Sammanställningen innehåller för respektive parameter en figur med
medelvärde för humus och mineraljordskikt ner till 20 cm djup för åren 0, 1, 5 och 10.
Varje parameters förändring beskrivs för olika tidsinterval med en pil som anger
ökning eller minskning om förändringen är signifikant. Signifikansgraden uttrycks
med ett p-värde. Behandlingseffekten, där förändringen av parametern korrigerats för
naturliga förändringar registrerade i kontrollytorna, beskrivs på samma sätt.

3.1.1 Utbytbart kalcium, magnesium och kalium

Den utförda kalkningen tillförde marken framförallt kalcium och magnesium. Av de
utbytbara baskatjonerna har kalcium ökat mest i marken, vilket är naturligt med tanke
på kalkens sammansättning. Redan ett år efter behandling ökade kalciummängden på-
tagligt i humusskiktet. Ökningen fortsatte fram till år 10 och under dessa år anrikades
ca 200 µekv Ca/g i humusskiktet. Den största anrikningen i humusskiktet skedde
inom fem år efter behandling. I och med att den pålagda givan trängt längre ner i
marken har mängden utbytbart Ca ökat med tiden i djupare markskikt. År 10 hade
behandlingen påverkat marken ner till 10 cm djup och resulterat i signifikant större
mängder utbytbart kalcium i kalkade ytor (tabell 1).

Kalkningen har i de flesta ytor gjorts med skogskalk (Ca och Mg) och tidsut-
vecklingen för utbytbart magnesium följer samma mönster som utbytbart kalcium.
Ökningen i humuslagret var markant redan ett år efter behandling och magnesium har
fortsatt att anrikas i humusskiktet fram till år 10. Under dessa 10 år ökade mängden
utbytbart magnesium med ca 40 µekv/g i humusskiktet. År 10 hade tillräckligt med
magnesium trängt ner i mineraljorden till 10 cm djup för att en signifikant kalknings-
effekt skulle kunna påvisas med hjälp av kontrollytorna (tabell 1).

Behandlingseffekter för utbytbart kalium var svårt att påvisa. Resultaten indikerade att
markens kaliuminnehåll varierade mellan olika år. I humuslagret skedde en ökning av
utbytbart kalium vid jämförelserna mellan år 0 och år 1, år 5 och år 10 i de kalkade
ytorna. Jämförelser med kontrollytorna indikerade att ökningen inte var kalknings-
relaterad. I mineraljorden på 10-20 cm djup år 10 fanns signifikant mindre kalium i de
behandlade ytorna än i kontrollytorna. Detta kan vara ett resultat av att endast sju ytor
används i t-testet. Förändringen är sannolikt ej en effekt av behandlingen (tabell 1).
Hallbäcken & Popovic (1985) fann inte heller att kalkning  påverkat mängden
utbytbart kalium i marken.
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Tabell 1. Översikt över markkemiska förändringar (1) i kalkade ytor och (2) behandlingseffekter

(skillnad mellan kalkade ytor och kontrollytor). (1) omfattar 41 ytor och (2) omfattar 7

par ytor. Parameterfiguren visar medelvärde i de olika markskikten. Pilarna anger

statistiskt säkerställd ökning eller minskning av medelvärdet, p-värdet anger

signifikansnivån.

Parameter Humus 0-5 cm 5-10  cm 10-20 cm
1. Förändring 1. Förändring 1. Förändring 1. Förändring

År 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt

↑     p<0,001 - -
0-1

↑     p<0,05 - -

↑     p<0,001 ↑     p<0,001 ↑     p<0,01
0-5

↑     p<0,01 ↑     p<0,01 ↑     p<0,05

↑     p<0,001 ↑     p<0,001 ↑     p<0,001

B asmät t nad -  Na

0

20

40

60

80

100

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 ↑     p<0,01 ↑     p<0,01 ↑     p<0,01 ↑     p<0,01

↑     p<0,001   ↓     p<0,05 -
0-1

-   - -

↑     p<0,001   ↓     p<0,001 ↓     p<0,001
0-5

-   - -

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 -

K

0

3

6

9

12

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 -   - -   ↓     p<0,05

↑     p<0,001   - -
0-1

↑     p<0,05   - -

↑     p<0,001   ↑     p<0,01 -
0-5

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 -

↑     p<0,001   ↑     p<0,001 ↑     p<0,001

Ca

0

50
100

150

200

250

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 ↑     p<0,01   ↑     p<0,01 ↑     p<0,05   -

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 -
0-1

↑     p<0,05   - -

↑     p<0,001   ↑     p<0,001 ↑     p<0,01
0-5

↑     p<0,05   ↑     p<0,05 -

↑     p<0,001   ↑     p<0,001 ↑     p<0,001

Mg

0

20

40

60

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 ↑     p<0,01   ↑     p<0,05 ↑     p<0,05   -

↑     p<0,001  - -
0-1

↑     p<0,05  - -

↑     p<0,001  ↓     p<0,001 ↓     p<0,001
0-5

↑     p<0,001  - -

↑     p<0,001  ↑     p<0,01 -

CE C

0

100

200

300

400

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 ↑     p<0,01   - - -
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Tabell 1. Forts.

Parameter Humus 0-5 cm 5-10  cm 10-20 cm
1. Förändring 1. Förändring 1. Förändring 1. Förändring

År 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt 2. Beh. effekt

↑     p<0,001  ↓     p<0,05 -
0-1

-   - -

↑     p<0,001   - -
0-5

↑     p<0,01   - ↑     p<0,05

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 -

pH  H 2O

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10
↑     p<0,001   ↑     p<0,01 ↑     p<0,05 ↑     p<0,05

↓     p<0,001   ↓     p<0,01 ↓     p<0,05
0-1

↓     p<0,05   - -

↓     p<0,001   ↓     p<0,001 ↓     p<0,01
0-5

↓     p<0,01   ↓     p<0,05 -

↓     p<0,001   ↓     p<0,001 ↓     p<0,01

Al

0

20

40

60

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10 -   ↓     p<0,05 - -

↓     p<0,001   ↑     p<0,05 -
0-1

-   - -

↓     p<0,001   ↓     p<0,01 ↓     p<0,001
0-5

↓     p<0,001   - -

↓     p<0,001   ↓     p<0,001 ↓     p<0,001

H

0

10

20

30

40

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10
↓     p<0,001   ↓     p<0,05 ↓     p<0,05   ↓     p<0,05

↑     p<0,01   - -
0-1

-   - -

↑     p<0,001   - -
0-5

-   - -

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 ↑     p<0,05

C- t ot

0

100

200

300

400

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10
↓    p<0,05   ↓    p<0,05 - -

↑     p<0,01   - -
0-1

-   - -

↑     p<0,05   ↓     p<0,05 ↓     p<0,05
0-5

-   - -

↑     p<0,01   - -

N- t ot

0

5

10

15

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10
↓     p<0,05   - - -

-   - -
0-1

-   - -

↑     p<0,001   ↑     p<0,05 -
0-5

-   - -

↑     p<0,001   - -

C/N

0

10

20

30

Humus 0-5 5-10 10-20

År  0

År  1

År  5

År  10

0-10
-   - - -
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3.1.2 Basmättnadsgrad

Basmättnadsgraden används ofta som ett approximativt uttryck för markens
buffringskapacitet. Efter kalkbehandling ökar andelen utbytbart kalcium i marken och
även andelen utbytbart magnesium om kalken har innehållit magnesium. Dessa joner
ersätter väte- och aluminiumjoner på markpartiklarna och ökar andelen baskatjoner i
marken, det vill säga basmättnadsgraden ökar. Efter behandling sker en ansamling av
kalcium och magnesium i humuslagret. Detta medför en stor förändring av bas-
mättnadsgraden i humusen redan efter ett år men även 5-10 år efter kalkningen
fortsätter basmättnadsgraden att stiga. I genomsnitt är basmättnadsgraden 77 % efter 1
år, 90 % efter 5 år och 86 % efter 10 år i humusen på kalkade ytor. Före behandling
var basmättnadsgraden ca 50 % (tabell 1).

Kalkbehandlingen har medfört nästan en fördubbling av basmättnaden 5-10 år efter
behandling i humusskiktet. Lokalerna i Blekinge, Skåne och Halland har generellt
minskade basmättnadsvärden i humusen år 10 jämfört med år 5 medan lokalerna i
Kronobergs län och Västra Götalands län har ökande värden. Skillnaden beror
sannolikt på den högre depositionen av mineralsyror i de sydligaste, kustnära länen
(Hallgren Larsson, 1997).

Ett år efter kalkbehandling var basmättnadsgraden i mineraljorden 0-5 cm oförändrad,
ca 13 %. År 10 var effekten av kalkbehandlingen tydlig och basmättnadsgraden hade
ökat till i genomsnitt 43 %. På 5-10 cm djup i mineraljorden blev effekten av kalk-
ningen tydlig efter 5 år. Tio år efter behandling hade basmättnadsgraden ökat från i
genomsnitt 8 % till 24 %.  Med hjälp av kontrollytorna kunde ökningen i de två
skikten (0-10 cm) i mineraljorden knytas till kalkningen och signifikantest (kalkade -
kontroll) indikerade att den förhöjda basmättnadsgraden var en behandlingseffekt
(tabell 1).

Före behandling var basmättnadsgraden 5-30 % på 0-5 cm djup och 4-20 % på 5-10
cm djup på de ytor som senare behandlades. Tio år efter behandling har det i snitt
skett en tredubbling av basmättnadsgraden på dessa djup. Skogsstyrelsens uppsatta
markkemiska mål att basmättnadsgraden i den övre delen av B-horisonten (på 30 cm
djup) efter full kalkverkan ska uppgå till ca 20 % är svårt att utvärdera. Endast
markskikt ner till 20 cm djup har analyserats och basmättnadsgraden är här 14 % efter
10 år. Resultaten indikerar att en stor del av den tillförda kalken fortfarande finns i
humuslagret vilket innebär att det finns potential för att basmättnadsgraden kommer
att öka ytterligare i framtiden i mineraljorden. Detta överensstämmer med mark-
kemiska analyser från gamla kalkförsök som visar effekten i mineraljorden på 30-50
cm djup blir tydlig först efter ca 20 år (Larsson, Uggla Westling, 2003).    
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Basmättnadsgrad och fördelning av baskatjonerna Ca, Mg och K under år 5 och år 10
redovisas i figur 2 respektive i figur 3. Pajdiagrammens storlek (area) är relaterad till
basmättnadsgrad i figurerna. Natrium har inte tagits med eftersom det tidsmässigt kan
variera kraftigt på grund av skillnader i havssaltnedfall. I figurerna kan man tydligt se den
högre basmättnadsgraden i kalkade ytor. Det är även tydligt att basmättnaden minskar med
ökat djup i mineraljorden. Kalkningen har i behandlade ytor resulterat i en ökad andel Ca
och Mg vilket i flertalet av ytorna är märkbart ända ner till 20 cm djup i mineraljorden. En
jämförelse mellan år 5 och år 10 visar att basmättnadsgraden ökar med tiden i kalkade ytor,
speciellt i djupare jordlager. Dock har även en del av kontrollytorna (G2, K2, L2, N2 och
O2) ökad basmättnadsgrad och en ökad andel kalcium.

3.1.3 Katjonbyteskapacitet (CEC)

Basmättnadsgraden uttrycks vanligen som en procentandel av katjonbyteskapaciteten.
Katjonbyteskapaciteten är beroende på pH, humusform, humifieringsgrad och lerinnehåll i
marken. Markpartiklar som är pH-beroende blir med ökat pH mer negativt laddade. Detta
innebär att basmättnadsgraden inte enbart är beroende av ökad andel baskatjoner utan även
en föränderlig katjonbyteskapacitet.

Ett år efter kalkbehandlingen hade katjonbyteskapaciteten i humusen ökat signifikant.
Under försökstiden har katjonbyteskapaciteten fortsatt att öka i humusen. Efter 10 år har
katjonbyteskapaciteten i genomsnitt ökat från 180 µekv/g i medeltal till 382 µekv/g i
behandlade provytor. Förändringen kan knytas till kalkningen med hjälp av kontrollytorna.
Förändringarna av katjonbyteskapaciteten i humusskiktet efter kalkning beror inte på till-
skottet av kalcium till marken eftersom katjonbyteskapaciteten är ett mått på antalet platser
som kan tas upp av utbytbara joner på markpartiklarnas yta. Däremot kan kalkning ha en
indirekt effekt på katjonbyteskapaciteten genom att mängden eller kvalitén av det
organiska materialet i humusen förändras. Några tydliga förändringar i den organiska
halten i humusskiktet i föreliggande undersökning kan inte konstateras. Jämförelser innan
och efter kalkbehandling tyder på att den organiska halten i humusskiktet har ökat. Jäm-
förelser mellan kontrollytor och behandlade ytor tyder tvärtemot på att halten organiskt
material har minskat i humusskiktet. Det är därav svårt att dra några slutsatser om katjon-
byteskapacitetens ökning beror på förändrad mängd eller kvalitet organiskt material.

I mineraljorden var det svårare att urskilja någon behandlingseffekt på katjonbytes-
kapaciteten. I stor sätt har ingen förändring skett under försökstiden på 0-10 cm djup utan
katjonbyteskapaciteten låg i medeltal på 50 µekv/g. Ingen förändring kunde knytas till
kalkningen med hjälp av kontrollytorna.

3.1.4 pH, utbytbart väte och aluminium

Markens aciditet påverkar dess fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper. pH är ett
enkelt sätt att beskriva aciditet och uttrycker aciditeten kvalitativt. pH-höjningen är ett
resultat av kalkningen där varje kalciumjon, bunden som oxid, hydroxid eller karbonat,
förmår att neutralisera två vätejoner i marken (Nihlgård & Popovic, 1984). Kalkningens
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pH-höjande effekt är dock beroende på många faktorer såsom kalciumupptag av
vegetation, humuslagrets kvalitet och tjocklek och pH i humusen (Derome m.fl. 1986).

Tabell 1 visar tydligt att kalkbehandlingen resulterat i ett högre pH i humusskiktet. Under
försökstiden ökade pH från i medeltal pH 4,0 till pH 4,6. Effekten av behandlingen avtog
något efter 10 år och pH sjönk något i humuslagret. I mineraljorden var effekten av kalk-
ningen tydlig först efter 5-10 år men mineraljorden var då påverkad ner till 20 cm djup. En
jämförelse med kontrollytorna visade att i medeltal hade det på 10-20 cm djup skett en pH
ökning från pH 4,5 till pH 4,7, tio år efter behandling. pH-höjningen i humusskiktet och i
mineraljorden kunde knytas till behandlingen med hjälp av kontrollytorna.

Ett av Skogsstyrelsens markkemiska mål i deras program för kalkning och vitalitets-
gödsling av skogsmark är att behandlingen inte ska orsaka en ökning av pH (H2O) i
humusskiktet över 5,0 vid något tillfälle (Samuelsson m.fl., 1993). 12 av de 41 behandlade
lokalerna i denna studie överskred under år 1 till år 10 denna gräns med 0,1 - 0,9 pH-
enheter vid en eller flera av provtagningstillfällena. I genomsnitt var pH dock lägre än 5,0.

Utbytbara väte- och aluminiumjoner i marken utrycker markens aciditet kvantitativt. Ut-
bytbart väte minskade i humuslagret redan ett år efter behandling och fortsatte att minska
fram till tio år efter behandling. I genomsnitt mer än halverades halterna av utbytbart väte
tio år efter kalkbehandling i humusskiktet. I mineraljorden började en minskning av utbyt-
bart väte att bli tydlig efter fem år. Tio år efter behandling kunde denna minskning av
utbytbart väte knytas till kalkningen med hjälp av kontrollytorna. I genomsnitt närapå
halverades halterna av utbytbart väte i mineraljorden ner till 10 cm djup tio år efter kalk-
behandling (tabell 1).

Tidsutvecklingen för utbytbart aluminium liknade den för utbytbart väte men var inte lika
tydlig. I humuslagret sjönk mängden utbytbart aluminium redan efter ett år och fortsatte att
minska fram till år tio. Förändringen var i medeltal 36 µekv/g under denna period och år 10
var halten utbytbart aluminium endast en tredjedel av halten utbytbart aluminium innan
behandling. Kontrollytorna indikerar att detta är en kalkningseffekt. År 10 var skillnaden
inte signifikant utan hade ett p-värde=0,059. Trots att skillnaden inte var signifikant
indikerar resultatet tydliga skillnader mellan kontroll- och behandlade ytor även år 10. I
mineraljorden var behandlingseffekten tydlig först efter 5 år med minskande halter utbyt-
bart aluminium. Tio år efter behandling hade halten utbytbart aluminium minskat med i
genomsnitt 20-30 % i mineraljorden ner till 10 cm djup. Förändringen kunde endast knytas
till kalkningen med hjälp av kontrollytorna på 0-5 cm djup (tabell 1).

I figur 4 redovisas utbytbart väte och aluminium i humus och mineraljord för kalkade ytor
och kontrollytor tio år efter behandling. Alla lokaler hade lägre halt utbytbart väte och
aluminium i de behandlade ytorna än i kontrollytorna. Enda undantagen var K2 (5-10 cm)
och R2 (10-20 cm) som hade något högre halter i den behandlade ytan, skillnaden var dock
mycket liten. Effekten av behandlingen syns mycket tydligt i figuren ner till 10-20 cm
djup. Markens utbytbara aciditet i humusen bestod på vissa lokaler (G2, O2, K2 (beh), N2
(kontroll), R2 (kontroll)) övervägande av utbytbart väte och på andra lokaler (L2, P2 )
övervägande av utbytbart aluminium. I mineraljorden var det tydligt att utbytbart
aluminium dominerade den utbytbara aciditeten både i kontroll- och behandlade ytor.
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3.1.5 Kolmängd, kväveförråd och kolkvävekvot

Resultaten gav ingen entydig bild över hur markens kolförråd förändrats efter kalk-
behandling. Trots ökande pH i marken efter kalkbehandling var det inte möjligt att skönja
någon tydlig minskning av markens kolförråd. Jämförelse innan och efter kalkbehandling
visade att kolmängden i humusskiktet ökat signifikant. I genomsnitt hade kolmängden ökat
med ca 80 mg/g tio år efter behandling. Jämförelser mellan kontroll- och behandlade ytor
visade dock inget sådant samband år 1 och 5. Tio år efter behandling indikerade jäm-
förelser mellan kontroll- och behandlade ytor tvärtemot att kolförrådet minskat efter
behandling. I mineraljorden skedde inga större förändringar av kolmängden. Tio år efter
behandling förekom signifikanta skillnader före och efter behandling med en ökad kol-
mängd. Jämförelse med kontrollytorna indikerade att detta inte var en kalkningseffekt
(tabell 1).

Det var även svårt att utvärdera om kväveförrådet i marken hade förändrats. Jämförelser
före och efter behandling indikerade ökade mängder i humusskiktet och minskade mängder
i mineraljorden. Jämförelser mellan kontroll- och behandlade ytor styrkte inte dessa
observationer och förändringarna kunde därmed inte knytas till kalkbehandlingen.

Förhållandet mellan kol och kväve, dvs kolkvävekvoten, har betydelse för kväve-
mineraliseringen i marken och kan användas som ett mått på risken för nitratläckage
(Gundersen m.fl., 1999). En minskning av kolkvävekvoten innebär en ökad netto-
mineralisering av kväve. En kritisk gräns för kolkvävekvoten är 25. Lägre kvot indikerar
nitratläckage, speciellt om kvoten faller under 20. Kvoter över 25, speciellt över 30, kan
medföra kvävebrist för växter och lägre nedbrytningshastighet av organsikt material
(Brady & Weil, 1999). Innan kalkning låg kvoten i humusskiktet på 25 varav 17 % av
lokalerna låg under 20 och 10 % av lokalerna låg över 30. I mineraljorden ner till 10 cm
djup låg kvoten på 21 varav 46 % av lokalerna låg under 20 och 5 % av lokalerna låg över
30. Som framgår av tabell 1 hade kalkade ytor en kolkvävekvot på i genomsnitt 27 i
humusen och 19 i mineraljorden ner till 10 cm djup 10 år efter behandlingen. I humusen
har 2 % av lokalerna kvoter under 20 och 20 % av lokalerna låg över 30. I mineraljorden
(0-10 cm) har 58 % av lokalerna kvoter under 20 och 0 % av lokalerna kvoter över 30. Det
är dock svårt att bedöma kalkningens effekt eftersom en jämförelse mellan kalkade ytor
och korresponderande kontrollytor inte visade någon signifikant skillnad. Resultatet
indikerar dock minskad risk för nitratläckage i humusen och en något ökad risk för
nitratläckage i mineraljorden ner till 10 cm djup. Resultatet kan, som nämnt tidigare, dock
ej knytas till kalkningen. Tendenser till en generell ökning av kolkvävekvoten noterades
dock under tioårsperioden oberoende av kalkningen i både kontrollytor och kalkade ytor i
humusen.
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3.2 Givans omfördelning i markskikten

I figur 5 illustreras tidsutvecklingen för kalcium i olika markskikt. År noll syftar här på
tillståndet precis då kalkningen utfördes, då all kalk låg i förnan. I figuren syns tydligt att
en mindre del (ca 20 %) av den pålagda givan i genomsnitt  fortfarande finns kvar i förnan
efter 10 år. Drygt 60 % av kalciumgivan har efter 10 år transporterats ner till humuslagret.
Delar av givan har anrikats i övre delen av mineraljorden (0-10 cm) efter 5 år. Efter 10 år
har ca 20 % av kalciumgivan transporterats ner till 0-10 cm djup.

Procentuell fördelning av giva (Ca) i förna, humus och 
mineraljord 1, 5 och 10 år efter behandling

0
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Figur 5.         Procentuell andel av kalciumgivan i förnan, humusen och övre delen av mineraljorden 1, 5 och

10 år efter behandling (slutet system). Figuren innehåller medelvärden baserat på alla

behandlade lokaler, totalt 40 ytor.

Tabell 2 visar den procentuella andelen kalcium i de olika markskikten år 1, 5 och 10 år
efter behandling. Standardavvikelsen indikerar en stor spridning inom de behandlade
ytorna. I tabellen anges även antalet lokaler som ännu inte påverkats av behandlingen eller
där all giva transporterats vidare till djupare liggande lager vilket ger en bild över
kalciumtransporten i de övre markskikten.

Tabell 2.  Procentuell andel kalcium av giva i förnan, humusen och övre mineraljorden år 1, 5 och 10

efter behandling. Tabellen innehåller medelvärde och standardavvikelse baserat på behandlade

lokaler och totalt antal lokaler samt antal lokaler som ännu inte påverkats av behandlingen eller

där all giva transporterats vidare till djupare liggande lager.

Ca

% av giva

År  1

Förna     Humus   0-5 cm  5-10cm

År 5

Förna    Humus   0-5 cm   5-10cm

År 10

Förna    Humus     0-5 cm    5-10cm

Medelvärde 83,5 15,5 1,3 0,6 51,2 43,7 3,5 1,5 19,7 64,7 14,3 5,7

Standardavvikelse 13,9 13,8 1,4 0,9 25,8 25,6 3,9 1,9 23,4 24,8 13,0 7,2

Totalt antal lokaler 34 34 33 33 34 40 33 33 34 40 33 33

Antal ej påverkade lokaler 0 4 10 14 0 1 2 4 0 1 3 5

Antal lokaler m. förlust av giva 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 0
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Omfördelningen av tillförd kalk efter 1, 5 och 10 år efter behandling illustreras i figur 5.
Figuren ger endast en indikation om tidsutvecklingen och kalciumgivans generella för-
delning i de övre marklagren. Beräkningarna förutsätter att inga förluster från systemet
sker. Det finns inga signifikanta skillnader mellan behandlade och obehandlade ytor 10 år
efter behandling enligt tabell 1 på 10-20 cm djup. På vissa lokaler har det dock skett en
mindre utlakning av givan ner till detta djup vilket visas i figur 3.

Beräkningarna av givans omfördelning mellan olika markskikt vid antagandet att inga
förluster sker från systemet gav ett mycket varierande resultat för lokalerna. Andelen av
givan i de olika marklagren är beroende på flertalet faktorer, bl.a. markens sammansättning
och kemi före behandling, humustjocklek, nederbördsmängd, kalkgivans storlek och
egenskaper. Osäkerheter i de ingående parametrarna försvårar beräkningarna. I
beräkningen användes ett medelvärde över humustjockleken för åren 0, 1, 5 och 10 på
grund av att angivelser över humuslagrets tjocklek saknades för vissa lokaler vissa år.
Glödförlustresultaten indikerade en ökad mängd organiskt material i humusen efter
behandling medan uppmätt humustjocklek indikerade en minskad mäktighet av densamma.
Avgränsningen av humusskiktet är ofta svårt att bedöma vilket kan ha stor betydelse för
resultatet av beräkningarna. En interpolering av saknade värden för humustjocklek hade
förmodligen gett en mer rättvis bild över andelen kalcium från givan som har anrikats i
markskikten. Detta försvåras dock av att vissa lokaler endast har en humustjocklek
angivelse och materialet har därför behandlats på ett likvärdigt sätt för alla lokaler
oberoende av antalet värden över humuslagrets tjocklek.

Andelen av kalciumgivan som anrikas i humusen är till viss del beroende på humuslagrets
tjocklek. Lokaler med tjockt humuslager tenderar att kunna "absorbera" och fastlägga en
större andel av givan än lokaler med mindre humustäcke. Andelen av givan som utlakats
till mineraljorden under försökstiden är därmed beroende på bland annat humuslagrets
mäktighet. Tio år efter behandling hade 7 av 40 behandlade lokaler all giva kvar i humus-
skiktet. Intressant att notera är också att efter 10 år har 13 av 37 lokaler ingen giva kvar i
förnan. Dessa 13 behandlade ytor hade en kalciumgiva på mellan 0,9 ton/ha till 1,4 ton/ha.
Kalciumgivan för alla behandlade ytor varierade mellan 0,6 ton/ha till drygt 2 ton/ha. Det
var svårt att se någon klar trend i materialet baserat på mängden giva. Resultaten visade
inte heller någon tydlig mönster beträffande kalkmedlets finkornhalt och andel kalcium av
givan i förnan efter 10 år. Detta beror troligtvis på att skillnaderna i materialet beträffande
kalkmedlets egenskaper och giva är ringa.

Redovisade värden i figur 5 och tabell 2 har baserats på antagandet att inga förluster sker
från marken (0-10 cm), det vill säga marken ner till 10 cm djup antas vara ett slutet system.
Larsson m.fl., (2003) visade vid kalk- och askspridning i avrinningsområden i Halland på
en ökad transport av kalcium utöver bakgrundtransporten på ca 1 % av givan per år i
avrinnande vatten. Larsson, Uggla, Westling (2003) visade i två gamla kalkningsförsök i
södra Sverige att i genomsnitt 1,9 % av givan utlakades per år under 45 år från 10 cm djup
i mineraljorden. Förluster från marken kommer även av ett skogligt upptag. Vid god
tillgång på kalcium i marken sker även ett ”lyxupptag” av kalcium. Barrkemiska
undersökningar (Akselsson m.fl., 2000) har visat att en tydlig direkteffekt av kalkningen
var att kalciumhalten ökade i barren. Effekten ökade med dosen. Vid kalkdoser på 3 ton
ökade barren sitt kalciuminnehåll med ca 40 %. En uppskattning av storleksordningen på
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utlakningen och skogens upptag av kalciumgivan baserat på uppgifter i ovanstående
rapporter ger följande:
Den avsedda givan har för samtliga kalkningsområden i föreliggande studie varit 3 ton per
hektar (ca 1100 kg kalcium per hektar). Detta innebär att under de tio år som förflutit sedan
kalkbehandlingen har ca 100-200 kg av kalciumgivan utlakats från de 10 översta
centimetrarna i marken per hektar. Skogens upptag innebär en förlust av kalcium från
marken på ca 40 kg/ha efter kalkbehandling.

Mängden giva samt kalkningsmedlens upplösningshastighet och sammansättning har
anpassats för att åstadkomma avsedda effekter med en varaktighet på 20-30 år, utan att det
uppstår några oönskade effekter. Kornstorleken är avpassad så att kalken ska lösas upp
långsamt under 10 år. Som beskrivits tidigare återfanns endast i genomsnitt 20 % av givan
i förnan 10 år efter behandling och i mer än 1/3 av lokalerna hade kalken upplöst totalt i
förnan efter 10 år. Detta innebär att det uppsatta målet om långsam upplösning av
kalkningsmedlet har uppfyllts. Resultaten efter 10 år tyder på att det finns goda
förutsättningar för att de långsiktiga målen om markkemiska effekterna av skogs-
markskalkning kommer att uppfyllas. Det faktum att det finns signifikanta kalknings-
effekter i mineraljorden trots att endast en mindre mängd av givan har trängt ner pekar på
att förändringar i markens kemi kommer att fortskrida under en lång tid framöver. Studier
av gamla skogsmarkskalkningsförsök visar att effekten av kalkbehandling (ökad bas-
mättnadsgrad) finns kvar i mineraljorden (30-50 cm djup) under ca 30-70 år (Hallbäcken &
Popovic, 1985, Larsson, Uggla, Westling, 2003).
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4 Slutsatser

Skogsstyrelsens försöksverksamhet med kalkning och vitalisering av skogsmark har syftet
att utarbeta en strategi och metoder för att långsiktigt motverka försurning av mark. Inom
effektuppföljningsprogrammet utreds i vilken mån kalkningen ger den avsedda
skyddseffekten mot försurning samt om den orsakar oönskade bieffekter. De flesta
frågeställningar effektkontrollen skall besvara kräver en långsiktig uppföljning. Tio år har
gått sedan de 41 fasta provytorna kalkbehandlades. De viktigaste slutsatserna av studien
sammanfattas nedan:

De markkemiska analyserna visar att kalkbehandlingen snabbt påverkar markkemin i
humusskiktet. Redan efter ett år har mängden kalcium och magnesium signifikant ökat i
humuslagret och effekten av kalkningen kvarstår 10 år efter behandlingen. Utbytbart väte
mer än halverades under försökstiden i humusskiktet. Även mängden utbytbart aluminium
minskade och var efter 10 år endast en tredjedel av halten innan behandling. De förhöjda
halterna av kalcium och magnesium och de minskade mängderna utbytbart väte och
aluminium medförde även en signifikant ökning av basmättnadsgraden i humusskiktet.
Basmättnaden ökade i genomsnitt med ca 40 % i humusskiktet 5-10 år efter behandlingen.
I områden med stor depositionen av starka mineralsyror motverkas effekten av kalkningen
något. Behandlingseffekter för utbytbart kalium är svårt att påvisa.

Vid kalkbehandling sker snabbt en pH–höjning i humusen. Under försökstiden ökade pH
med i genomsnitt 0,6 pH-enheter till ca pH 4,6. Enligt Skogsstyrelsens markkemiska mål i
programmet för kalkning och vitalitetsgödsling av skogsmark ska behandlingen inte orsaka
en ökning av pH (H2O) i humusskiktet över 5,0 vid något tillfälle. Höjningen av pH i
humuslagret över 5,0 efter behandling var i allmänhet begränsad. Under försökstiden
överskred 12 av 41 behandlade lokaler denna gräns med 0,1-0,9 pH-enheter vid en eller
flera av provtagningstillfällena. I genomsnitt låg dock pH under gränsen på 5,0 i humus-
skiktet under hela försökstiden i alla ytor utom tre. De ytor som efter kalkning hade pH-
värden över 5,0 hade redan före behandling relativt höga pH-värden.

Markkemin i mineraljorden, tio år efter pålagd giva, var påverkad av kalkbehandlingen ner
till minst 10 cm djup. Utbytbart kalcium och magnesium hade ökat signifikant, medan
behandlingseffekter för utbytbart kalium var svårt att påvisa. pH hade ökat signifikant ner
till 20 cm djup men effekten var tydlig först efter 5-10 år. På 10-20 cm djup hade pH ökat
med 0,7 pH-enheter. Halten utbytbart väte nära på halverades i mineraljorden ner till 10 cm
djup tio år efter kalkbehandling. Utbytbart aluminium minskade med i genomsnitt 20-30%
i mineraljorden ner till 10 cm djup tio år efter behandlingen men förändringen kunde
endast knytas till kalkningen ner till 5 cm djup. Resultaten visar tydligt att kalk-
behandlingen ökar basmättnadsgraden i mineraljorden. Tio år efter behandling har det i
mineraljorden ner till 10 cm djup i snitt skett en tredubbling av basmättnadsgraden.
Skogsstyrelsens uppsatta markkemiska mål att basmättnadsgraden i den övre delen av B-
horisonten (på 30 cm djup) efter full kalkverkan ska uppgå till ca 20 % är svårt att
utvärdera. Endast markskikt ner till 20 cm djup har analyserats. På detta djup ligger dock
basmättnadsgraden på 14 % efter 10 år. Resultaten indikerar att en stor del av den tillförda
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kalken fortfarande finns i humuslagret vilket innebär att det finns potential för att bas-
mättnadsgraden kommer att öka ytterligare i framtiden i mineraljorden.

Resultaten gav ingen entydig bild över hur markens kol- och kväveförråd förändrats efter
kalkbehandling. C/N-kvoterna indikerade minskad risk för nitratläckage i humusen och en
något ökad risk för nitratläckage i mineraljorden ner till 10 cm djup. Resultatet kan dock
inte knytas till kalkningen med hjälp av kontrollytorna.

Mängden giva samt kalkningsmedlens upplösningshastighet och sammansättning har
anpassats för att åstadkomma avsedda effekter med en varaktighet på 20-30 år, utan att det
uppstår några oönskade effekter. Kornstorleken är avpassad så att kalken ska lösas upp
långsamt under 10 år. Resultaten visar att efter 10 år finns inget eller endast en mindre
mängd av givan kvar i förnan. Detta innebär att det uppsatta målet om långsam upplösning
av kalkningsmedlet har uppfyllts. Resultaten tyder också på att det finns goda förut-
sättningar för att de långsiktiga målen om markkemiska effekterna av skogsmarkskalkning
kommer att uppfyllas. Det faktum att det finns signifikanta kalkningseffekter i mineral-
jorden (0-10 cm) trots att endast en mindre mängd av givan har trängt ner (ca 20 %) pekar
på att förändringar i markens kemi kommer att fortskrida under en lång tid framöver.
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Bilaga 1. Riktvärden på kalkmedlets egenskaper,
giva samt ytor med avvikelser.

Tabell 1a. Skogsstyrelsens riktvärden på kalkmedlets egenskaper och kalkgiva, samt intervallen som

använts för att definiera avvikelser i tabell 1b.

Skogsstyrelsens riktvärden Intervall som godkänds i tabell 1§a

Giva 3 ton/ha 2.0-4.0 ton/ha

Kalksort Mg-kalk Mg-kalk

Sammansättning 51 % CaO, 4 % Mg ≥40 % CaO, ≥2 % Mg

Kornstorlek Högst 30 % <0.25 mm, Högst 5 % >3mm Högst 35 % < 0.25 mm, Högst 10 % > 3mm

Tabell 1b. Ytor där kalkmedlets egenskaper och/eller givan skiljer sig från Skogsstyrelsens koncept.

Lokal "Avvikelser"

L1B Hög giva (4.2 ton/ha)

N1A Ingen Mg-inblandning

N1B Ingen Mg-inblandning

N1C Ingen Mg-inblandning

N2A Engelsk dolomit (mkt hög finkornhalt, ca 50 %), hög giva (5.5 ton/ha)

N2B Engelsk dolomit (mkt hög finkornhalt, ca 50 %)

N2C Engelsk dolomit (mkt hög finkornhalt, ca 50 %)

O1A Dolomitkalk (hög Mg-halt), hög giva (4.3 ton/ha), hög finkornsandel (>35 %)

O1B Dolomitkalk (hög Mg-halt), hög finkornsandel (>35 %)

O1C Dolomitkalk (hög Mg-halt), hög finkornsandel (>35 %)

O2B Hög giva (5.7 ton/ha)

P1A Låg Mg-halt, hög finkornshalt (>40 %)

P1B Låg Mg-halt, hög finkornshalt (>40 %)

P1C Låg Mg-halt, hög giva (4.1 ton/ha)

P2A Ingen Mg-inblandning

P2B Ingen Mg-inblandning

P2C Ingen Mg-inblandning

R1A Granulerad finmald dolomitkalk (finkornigt, hög Mg-halt)

R1B Granulerad finmald dolomitkalk (finkornigt, hög Mg-halt), hög giva (4.3 ton/ha)

R1C Granulerad finmald dolomitkalk (finkornigt, hög Mg-halt)

R2A Hög finkornandel (> 35 %)

R2B Hög finkornandel (>35 %)

R2C Hög finkornandel (>35 %), låg Mg-halt
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