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Sammanfattning
Undersökningar av markvatten används ofta för att beskriva utlakningen av olika äm-
nen från skogsmark både inom miljöövervakningen och fältexperimentell verksamhet.
Inom miljöövervakningen utförs ofta punktvisa undersökningar av markvatten där
markvattenkemin i provet generaliseras till en provyta, ett bestånd eller ett helt avrin-
ningsområde. På grund av de normala skillnaderna i markkemi inom ett skogsbestånd
kan det befaras att även markvattenkvalitén har en betydande variation.

En studie av variationen i markvattenkemi i ett bestånd med granskog har utförts med
syftet att bedöma om punktmätningar kan generaliseras till att beskriva framför allt
försurningsstatus i markvattnet i provytor eller i ett helt bestånd. Markvattenkemiska
data som ingår i studien är hämtade från två fältförsök i samma bestånd med granskog
i Asa försökspark i norra Kronobergs län. I försöken finns cirka 90 mätpunkter med
provtagning av markvatten inom en yta på 6,5 ha i beståndet. Utvärderingen av mark-
vattnets variation utnyttjar referensmätningar före olika behandlingar i försöken.

Variationerna beskrivs statistiskt samt i kartform. Den statistiska delen redovisar en
beskrivande statistik i form av medel-, max.- och min.-värde, standardavvikelse samt
varianskoefficient. Vidare redovisas histogram som ger information om variationens
karaktär. Yttäckande kartor över markvattenkemi interpolerades med hjälp av samtli-
ga mätpunkter.

Studien visar att även om variationen i beståndet är mindre än i jämförbara data på
markvattenkemi från hela Götaland, så är variationen i samma storleksordning för
halten aluminiumjoner och vätejoner. För kalciumhalten är skillnaderna större. Jämfö-
relsen visar på svårigheten att beskriva en representativ markvattenkemi i ett större
bestånd med hjälp av ett fåtal punktmätningar. Skälet till att variationen är så stor i det
studerade beståndet, trots att trädskikt, övrig vegetation och markegenskaper förefal-
ler ovanligt homogena, är sannolikt betydelsen av tidigare olikheter i markanvänd-
ning. Med en provtäthet på ca 15 mätpunkter/ha i ett område på ca 3 ha är medelvär-
dets konfidensintervall för halterna mellan 20 och 30 %, det vill säga ±(10-15%). Det
faktum att det finns en tydlig markvattenkemisk gradient i beståndet gör att konfiden-
sintervallet är förhållandevis stort. Det innebär också att variationen inom en mindre
yta, till exempel en parcell på 30*30 m2 som ofta används inom miljöövervakningen,
kan förväntas vara avsevärt mindre.
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Summary
Investigations of soil water are frequently used to describe leakage of different ele-
ments from forest soil within both monitoring and experimental studies. The soil wa-
ter chemistry in a few samples is often generalised to a plot, a forest stand or an entire
drainage area. Bearing in mind the normal differences in soil chemistry within a stand
it can be suspected that soil water quality also has a considerable variation.

A study of the variation in soil water chemistry in a stand with spruce (Picea abies)
was conducted with the aim to evaluate if a few samples in a forest stand can be gen-
eralised to describe the soil water quality in plots or in the entire stand. Soil water data
that are included in the study are collected from two field experiments in the same
stand with spruce in Asa experimental forest in the northern part of the county of
Kronoberg, South Sweden. The experiments comprise about 90 sampling spots with
sampling of soil water within an area of about 6.5 ha. The interpretations of the varia-
tion in soil water chemistry are based on reference data from soil water sampling car-
ried out before the different treatments in the experiments. The variation is described
statistically and by interpolated maps. The describing statistics comprise mean, max.
and min. value, standard deviation and coefficient of variance. Histograms are shown,
that give information about the character of the variation. Maps showing soil water
chemistry in the forest stand were interpolated using all sampling spots.

The study shows that the variation in the studied forest stand is less than in compara-
ble data on soil water chemistry from entire south Sweden, but for the concentration
of aluminium and hydrogen ions the differences are rather small. Another conclusion
is that it is difficult to describe representative soil water chemistry in an entire forest
stand by using only a few samples. The reason for the big variation in the studied for-
est stand, despite the homogenous character, is probably the impact of earlier dis-
similarities in land use. With a sample frequency of 15 sampling points/ha in an area
of about 3 ha, the confidence interval of the mean for the concentrations is between 20
and 30%, that is ±(10-15%). The fact that there is a distinct gradient in the soil water
chemistry in the area, leads to a quite broad confidence interval. Due to the gradual
change in soil water chemistry in the area, the variation in a smaller area, for example
a 30*30 m2 parcell which is often used in environmental monitoring, is most likely
less.



4

1. Bakgrund
Undersökningar av markvattenkemi används ofta för att beskriva utlakningen av olika
ämnen från skogsmark inom både miljöövervakning och fältexperimentell verksam-
het. Inom nationell och regional miljöövervakning utförs ofta punktvisa undersök-
ningar av markvatten där markvattenkemin i provet generaliseras till en provyta, ett
bestånd eller ett helt avrinningsområde. Under 1998 har markvattenkemiska under-
sökningar blivit ett obligatoriskt moment inom den europeiska miljöövervakningen
avseende skogsmark (intensivövervakade ytor, level II) inom ICP Forest (ICP 1998).
På grund av de normala skillnaderna i markkemi inom ett skogsbestånd kan man anta
att även markvattenkvalitén har en betydande rumslig variation.

Markvattenkemin inom ett bestånd påverkas av en mängd olika faktorer såsom geolo-
giska och hydrologiska förhållanden, deposition samt tidigare och nuvarande markan-
vändning. Även inom ett till synes homogent bestånd kan markvattenkemin variera på
grund av både variationer i naturgivna förutsättningar och tidigare skillnader i mar-
kanvändning. Denna “naturliga variation” uppvisar ofta normalfördelning eller
lognormalfördelning. Lognormalfördelningar är speciellt vanligt förekommande när
markvattenkemin uttrycks som koncentrationer av olika ämnen.

Ett omfattande dosförsök med spridning av kalk och vedaska på skogsmark etablera-
des under perioden 1990 till 1993 i ett bestånd med gran i Asa försökspark inom ra-
men för Skogsstyrelsens och IVLs gemensamma forskningsprogram. Referensmät-
ningar innan behandling gav ett stort antal punktmätningar inom ett enskilt till synes
mycket homogent bestånd. En bearbetning av ovanstående mätningar finansierades av
Naturvårdsverket och ett samfinansierat forskningsprojekt (länsvisa luftvårdsförbund,
Naturvårdsverket och IVL) på IVL som arbetar med utveckling och kvalitetssäkring
av undersökningar av luftföroreningar i skogsytor.

2. Studiens syfte
Syftet med studien är att undersöka variationen i markvattenkemi i ett bestånd med
granskog för att bedöma om punktmätningar kan generaliseras till att beskriva framför
allt försurningsstatus i markvattnet i hela beståndet, eller i provytor inom samma be-
stånd.

3. Metodik

3.1 Försöksområden
Markvattenkemiska data som ingår i studien är hämtade från två fältförsök i samma
bestånd med granskog i Asa försökspark i norra Kronobergs län. Försöken ingår i
Skogsstyrelsens effektuppföljningsprogram för kalkning och vitaliseringsgödsling av
skogsmark där syftet är att se hur olika doser och sammansättning på behandlingsme-
del påverkar effekterna på bland annat markvattnet.

Beståndet, som är cirka 10 ha, har idag en relativt bördig granskog (ståndortsindex
G32) med åldern 40 till 42 år. Större delen av beståndet är planterat med gran på tidi-
gare hagmark med gles ekskog enligt historiska uppgifter från Asa försökspark.     I
den östra delen finns ett mindre område som har haft en generation med granskog före
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det nuvarande beståndet. Det nuvarande beståndet är normalt gallrat och ger ett ho-
mogent intryck både med avseende på träd och markförhållanden. Ungefär hälften av
området har vanliga skogsmossor som bottenvegetation, resten av området saknar
botten- och fältskikt. I den fläckvis förekommande mossan finns enstaka exemplar av
blåbär, lingon och kruståtel. Jordarten är relativt blockig sandig/moig morän och
jordmånen är av övergångstyp med tydligt pågående podsolering. Humustäcket är av
mårtyp. Marken är flack och lutar svagt med den högsta höjden i den östra delen.

Försöksområdena består av ett antal parceller som i början av 90-talet behandlades
med olika behandlingsmedel och doser. I områdena finns ett stort antal mätpunkter
(52 i kalkförsöket och 40 i askförsöket), med lysimetrar på två djup i varje mätpunkt
(25 cm och 50 cm). I askförsöket finns på varje mätpunkt två lysimetrar på varje djup.
Markvattnet från de två lysimetrarna på samma djup har slagits samman innan analys.
Även i de fyra mätpunkterna som används som referenser i kalkförsöket finns två ly-
simetrar på varje djup. Bilaga 1 visar en karta över de två områdena med mätpunkter-
nas placering. De två försöksområdena ligger i anslutning till varandra som kartan
visar. Markvattenprover har tagits i varje mätpunkt flera gånger per år med början
några månader innan behandling. Detta innebär att ett stort antal mätvärden finns
inom en yta på cirka 6,5 ha i beståndet innan behandling.

3.2 Markvattendata
I denna studie används enbart markvattenundersökningar gjorda någon eller några
månader innan behandling, eftersom syftet är att studera variationen inom ett obe-
handlat skogsbestånd. Eftersom behandling utfördes vid olika tidpunkter i de två om-
rådena finns inte samtidiga mätningar för båda områdena i obehandlat tillstånd. Om-
rådena beskrivs därför separat, men i slutet knyts resultaten samman.

Provtagningen av markvatten i kalk- och askförsöken sker med hjälp av undertrycks-
lysimetrar på 25 och 50 cm djup i mineraljorden. Lysimetrarna sattes ut på förutbe-
stämda punkter nära mitten av parcellerna, ej i direkt anslutning till träd eller stora
stenar. Lysimetern är av keramisk typ (P80) och tömning sker normalt två dygn efter
det att undertryck har applicerats. Markvatten från provtagningen efter installationen
av lysimetrarna har inte använts för kemisk analys, eftersom det kan vara påverkat av
installationen.

De kemiska parametrar som utvärderas i denna studie är ett urval som består av kalci-
umhalt (Ca), aluminiumhalt (tot-Al), vätejonkoncentration (H) och kvoten (mol)
mellan baskatjoner (Ca, Mg, K) och totalaluminium (BC/Al). Dessa parametrar an-
vänds främst för att beskriva markvattnets försurningsstatus. Halter av oorganiskt
kväve ingår inte i studien eftersom halterna var mycket låga och endast undantagsvis
över analysmetodens detektionsgräns.

Variationerna beskrivs statistiskt samt i kartform. Den statistiska delen redovisar en
enkel beskrivande statistik i form av medel-, max.- och min.-värde, standardavvikelse
samt varianskoefficient. Varianskoefficienten är standardavvikelse dividerat med me-
delvärde, vilket ger ett mått på den relativa variationens storlek som gör det möjligt
att jämföra variationen mellan olika parametrar. Vidare redovisas histogram som ger
information om variationens karaktär.

Yttäckande kartor över försöksområdenas markvattenkemi interpolerades med hjälp
av "kriging" i det geostatistiska programpaketet GEOEAS, och kartorna i bilagorna
togs fram med hjälp av "splines" i Arcview.
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Beståndets variation i markvattenkemi jämförs med motsvarande data på regional och
nationell nivå för att kunna bedöma betydelsen av variationerna i ett enskilt bestånd
för möjligheterna att generalisera från punktmätningar.

4. Resultat från kalkförsöket före behandling
Mätningar i kalkförsöket utfördes vid tre tillfällen innan kalkning (i november 1991
samt mars och april 1992). Mätningen som utfördes i mars 1992 är det av tre tillfällen
där antal mätpunkter för vilka det finns analyserade data är som störst. Denna prov-
tagningsomgång utvaldes därför som underlag för denna studie av markvattenkemins
variation.

4.1 Beskrivande statistik från kalkförsöket
Tabell 1 och 2 visar statistik för halterna av vätejoner, kalcium och aluminium samt
BC/Al-kvoter i markvattnet i mars 1992 på 50 cm, respektive på 25 cm djup i mine-
raljorden. Medelvärdet för halten av kalcium och BC/Al-kvot är lägre på 25 cm än 50
cm, men skillnaderna är små. För aluminiumhalt finns i princip ingen skillnad alls.
Den fortsatta utvärderingen begränsas till att omfatta djupet 25 cm på 52 mätpunkter
fördelade på en yta av cirka 3,4 ha.

Tabell 1. Statistik för mätpunkterna i kalkförsöket på 25 cm djup.

Medel Max. Min. Standard-
avvikelse

Varianskoef-
ficient %

H (µmol/l) 21.6 39.8 9.6 6.8 31.4

Ca (mg/l) 1.28 3.19 0.26 0.74 58.1

Al (mg/l) 2.32 3.98 0.87 0.67 29.1

BC/Al 1.02 3.62 0.28 0.64 62.5

Tabell 2. Statistik för mätpunkterna i kalkförsöket på 50 cm djup.

Medel Max. Min. Standard-
avvikelse

Varianskoef-
ficient %

H (µmol/l) 18.3 29.5 7.8 5.3 28.9

Ca (mg/l) 1.38 3.24 0.34 0.76 55.1

Al (mg/l) 2.29 3.76 0.98 0.69 30.2

BC/Al 1.14 3.57 0.37 0.81 71.0

I den följande texten beskrivs statistiken för de fyra parametrarna i markvatten var för
sig. Fördelningen av halter åskådliggörs i histogram. För vätejoner visas även resul-
tatet av en logaritmering av halterna. Histogrammet för aluminiumhalt visar på nor-
malfördelning medan vätejonkoncentrationen är ungefär lognormalfördelad.



7

4.1.1 Halt av vätejoner

Halten av vätejoner varierar mellan 10 och 40 µmol/l. Figur 1a och b är histogram
som visar fördelningen av halten vätejoner (1a) samt den naturliga logaritmen av vä-
tejoner (1b). Mer än hälften av punkterna har en koncentration i intervallet 15-25
µmol/l.

Figur 1a. Histogram över fördelningen av halten vätejoner i markvatten.

Figur 1b. Histogram över fördelningen av logaritmerade halter av vätejoner i mark-
vatten.

4.1.2 Kalciumhalt

Kalciumhalten varierar mellan 0.3 och 3.2 mg/l. Nästan hälften av punkterna ligger
mellan 0.5 och 1 mg/l (figur 2).
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Figur 2. Histogram över fördelningen av kalciumhalt i markvatten.

4.1.3 Aluminiumhalt

Aluminiumhalten varierar mellan 0.9 och 4.0 mg/l och halterna är ungefär normalför-
delade (figur 3).

Figur 3. Histogram över fördelningen av aluminiumhalt.
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4.1.4 BC/Al-kvot

BC/Al-kvoten varierar mellan 0.3 och 3.6. Enbart en punkt (3.6) ligger över 2 vilket
gör att intervallet kan vilseleda (figur 4).

Figur 4. Histogram över fördelningen av BC/Al-kvot.

4.2 Geografisk variation i kalkförsöket
Bilaga 2-5 visar vätejonkoncentration, kalciumhalt, aluminiumhalt och BC/Al-kvot i
parcellerna innan behandling i kalkförsöket. Kartorna är “kriging”-interpoleringar
som baseras på mätpunkterna. Kartorna visar även askförsöket men notera att tid-
punkten för undersökningarna skiljer sig åt.

Alla fyra kartorna visar på en öst-västlig gradient. Kalciumhalten och BC/Al-kvoten
är de parametrar där gradienten är tydligast och den högsta halten respektive kvoten
noterades i den östra delen. För aluminiumhalten och halten vätejoner är bilden mer
splittrad, och isolinjerna är inte lika jämna.

Interpolationer leder alltid till ett visst mått av osäkerhet. Osäkerheten påverkas både
av antalet mätpunkter och storleken på variationen. Eftersom punkterna i detta fallet
ligger i nord-sydliga stråk (bilaga 1) är det svårt att veta om den öst-västliga föränd-
ringen sker gradvis, eller om det finns en eller flera tydliga gränser.

5. Resultat från askförsöket före behandling
I askförsöket är mätningar gjorda vid två tillfällen före behandling, i augusti och ok-
tober 1993. Mätningarna från oktober användes i denna studie. 40 markvatten-
analyser (baserade på en parvis sammanslagning av markvatten från 80 lysimetrar
enligt beskrivning i kapitel 3.1) fördelade på en yta av cirka 3,1 ha, användes för be-
skrivning av markvattenkemins variation på 25 cm djup i mineraljorden i askförsöket
före behandling. Det faktum att varje markvattenvärde baseras på en analys av mark-
vatten från två lysimetrar, gör att resultaten inte är direkt jämförbara med resultaten
från kalkförsöket, eftersom en del av variationen eliminerats. Liksom i kalkförsöket
(före behandling) var skillnaderna i markvattenkemi små mellan 25 och 50 cm djup i
askförsöket.
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5.1 Beskrivande statistik i askförsöket
Tabell 3 visar statistik för markvattenkemin på 25 cm djup i askförsöket före behand-
ling. Därefter beskrivs de fyra parametrarna var för sig, och fördelningen illustreras i
histogram (figur 5-8). Histogrammen visar fördelningen på intervall utan logaritme-
ring. Halterna är förskjutna i förållande till en normalfördelning för kalciumhalt, alu-
miniumhalt och BC/Al-kvot, vilket indikerar att halterna kan vara lognormalfördela-
de.

Tabell 3. Statistik för mätpunkterna i askförsöket på 25 cm djup.

Medel Max. Min. Standard-
avvikelse

Varianskoef-
ficient %

H (µmol/l) 33.0 48.2 18.9 6.0 19.6

Ca (mg/l) 0.84 1.91 0.40 0.30 36.2

Al (mg/l) 1.84 3.28 1.12 0.47 25.4

BC/Al 0.91 1.68 0.38 0.35 38.7

5.1.1 Halt av vätejoner

Halten av vätejoner varierar mellan 19 och 48 µmol/l. I figur 5 illustreras fördelning-
en i form av ett histogram.

Figur 5. Histogram över fördelningen av halten vätejoner.

5.1.2 Kalciumhalt

Kalciumhalten varierar mellan 0.4 och 1.9 mg/l (figur 6). Enbart två mätpunkter har
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Figur 6. Histogram över fördelningen av kalciumhalten.

5.1.3 Aluminiumhalt

Aluminiumhalten varierar mellan 1.1 och 3.3 mg/l (figur 7). Ca 75% av mätpunkterna
har halter under 2.0 mg/l.

Figur 7. Histogram över fördelningen av aluminiumhalten.
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Figur 8. Histogram över fördelningen av BC/Al-kvoten.

5.2 Geografisk variation i askförsöket
Bilaga 2-5 visar halterna av vätejoner, kalcium, och aluminium samt BC/Al-kvot i
markvatten i området. 40 mätpunkter före behandlingen har använts för att göra "kri-
ging"-interpolationen. Även om det inte finns lika många punkter som i kalkförsöket,
är förutsättningarna för bra interpolationsresultat bättre, på grund av att punkterna lig-
ger jämnt spridda (se bilaga 1).

Kalciumhalten är klart högst i sydöstra delen av området. Halten avtar mot nordväst,
men denna gradient är begränsad till det sydöstra hörnet. Samma gradient finns för
BC/Al. En skillnad är dock att BC/Al-kvoten minskar kraftigt i väster. Detta beror på
att aluminiumhalten är som högst i detta område. De lägsta aluminiumhalterna finns i
sydost. För övrigt uppvisar kartan över aluminiumhalten en mycket splittrad bild och
några direkta gradienter går inte att skönja. Tydliga gradienter kan inte heller urskiljas
för halterna av vätejoner i området.

6. Diskussion

6.1 Kalkförsöket
Kartorna i bilaga 2-5 och de statistiska beräkningarna visar på skillnader mellan de
olika parametrarna med avseende på statistisk och geografisk variation i kalkförsöket
före behandling. Parametrarna kan grovt delas in i två grupper med kalciumhalt och
BC/Al-kvot i en grupp och aluminiumhalt och vätejonkoncentration i en annan. Indel-
ningen grundas på följande tre kriterier:

• Varianskoefficienten, det vill säga variationens relativa storlek, ligger på ca 60 %
för kalciumhalt och BC/Al-kvot, men bara på 30 % för halterna av aluminium och
vätejoner.

• Aluminiumhalt och halten vätejoner är ungefär normalfördelad eller lognormal-
fördelad. Så är inte fallet för kalciumhalt och BC/Al-kvot.
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• De interpolerade kartorna för kalciumhalt och BC/Al-kvot uppvisar jämnare iso-
linjer och mindre småskalig variation än de för aluminiumhalt och vätejonkon-
centration.

Kartorna över kalkförsöket visar att det finns gradienter för alla fyra parametrarna i
området. Den mer splittrade bilden i kartorna för halten av aluminium och vätejoner
kan tillsammans med den lägre varianskoefficienten tolkas som att gradienten, vad
den än är orsakad av, inte är lika stark som för kalciumhalt och BC/Al-kvot. Detta
förstärks av det faktum att halten av aluminium och vätejoner är nära nog normal-
eller lognormalfördelad. Hade gradienten varit svagare för kalciumhalt och BC/Al-
kvot hade troligtvis även dessa parametrar uppvisat någon form av normalfördelning,
men den kraftiga gradienten för dessa parametrar döljer den naturliga variationen.

6.2 Askförsöket
Askförsöket före behandling, liksom kalkförsöket, uppvisar vissa skillnader i varia-
tionsmönstret av kalciumhalt och BC/Al-kvot jämfört med aluminiumhalt och väte-
jonkoncentration:

• Varianskoefficienten, det vill säga variationens relativa storlek, ligger på drygt
35 % för kalcium och BC/Al-kvot, men bara på 20-25 % för halten aluminium och
vätejoner.

• De interpolerade kartorna för kalciumhalt och BC/Al-kvot (bilaga 3 och 5) uppvi-
sar jämnare isolinjer och mindre småskalig variation än de för halten av alumini-
um och vätejoner.

Histogrammen visar tendenser på lognormalfördelning för alla parametrar utom hal-
ten av vätejoner.

6.3 Jämförelser med regionala variationer och riktvärden
Storleken på markvattenkemins variation i beståndet kan beskrivas med hjälp av ku-
mulativa diagram som visar variationen i kalkförsöket före behandling (det av de två
områdena med störst variation), jämfört med kumulativa diagram för variationen i 65
skogsytor belägna i hela Götaland våren -92. I dessa ytor undersöks markvattenkemin
regelbundet (normalt tre gånger per år) med hjälp av samma typ av undertryckslysi-
metrar som i kalk- och askförsöken (Hallgren Larsson m. fl. 1997). I figur 9-11 pre-
senteras jämförelser av halten av kalcium, aluminium och vätejoner. Observera att
varje markvattenvärde i jämförelsematerialet från hela Götaland baseras på ett gene-
ralprov från fem lysimetrar, vilket innebär att en del av variationen eliminerats. I kalk-
försöket är däremot varje markvattenvärde resultatet av en analys av markvattnet från
en enda lysimeter.
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Figur 9. Kumulativa kurvor för halten vätejoner i kalkförsöket samt i hela Götaland.

Figur 10. Kumulativa kurvor för kalciumhalten i kalkförsöket samt i hela Götaland.

Figur 11. Kumulativa kurvor för aluminiumhalten i kalkförsöket samt i hela Göta-
land.
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Figurerna 9-11 visar att även om variationen är betydligt större i hela Götaland än i
kalkförsöket så är variationen av framför allt halten aluminium- och vätejoner i sam-
ma storleksordning i kalkförsöket (med undantag för max-värdena som är betydligt
högre i Götalandsmaterialet). För kalciumhalten skiljer det mer, 80-percentilen är un-
gefär tre gånger högre i data från Götaland än i beståndet.

BC/Al kvotens variation (halten baskatjoner dividerat med totalaluminium) mellan 0.3
och 3.6 i kalkförsöket samt 0.4 och 1.7 i askförsöket kan jämföras med det intervall
som används för riskbedömning i arbetet med kritiska belastningsgränser för försur-
ning av skogsmark (Warfvinge & Sverdrup, 1995). Förhållandena i kalkförsöket in-
nebär att alla tre riskklasserna, från låg till hög, fanns representerade i beståndet före
behandling.

Jämförelserna visar på svårigheten att beskriva en representativ markvattenkemi i ett
större bestånd med hjälp av ett fåtal punktmätningar. Skälet till att variationen är så
stor i det studerade beståndet, trots att trädskikt, övrig vegetation och markegenskaper
förefaller ovanligt homogena, är sannolikt betydelsen av tidigare markanvändning.
Den gradient i markvattenkemi som är mer eller mindre tydlig kan bero på att den öst-
ra delen har flera generationer granskog och att den västra delen har utnyttjats inten-
sivt för bete under långa perioder. Troligen var betet bättre i den nedre delen av den
svaga sluttningen, i den västra delen av kalkförsöket, vilket innebar att intensiteten i
betet ökade mot väster. Detta kan delvis förklara den utarmning av marken som i den-
na studie innebär bland annat låga kvoter mellan baskatjoner och aluminium i delar av
beståndet.

6.4 Möjligheter att generalisera från punktmätningar
För att få ett mått på markvattenkemin i ett område används lämpligtvis medelvärdet
från ett antal mätningar i området och något spridningsmått. Om området är homogent
med avseende på markvattenkemi kan ett sådant mått sägas vara representativt för
hela området. Finns det däremot markvattenkemiska gradienter eller zoneringar i om-
rådet bör man överväga att dela in området i mindre delar (utifrån zoneringen), som
kan beskrivas var för sig. På så vis kan man minska osäkerheten i medelvärdet mar-
kant.

Antalet mätpunkter som behövs, för att erhålla ett medelvärde som kan anses repre-
sentativt för markvattenkemin i området, beror på hur stor variationen i området är
och hur stora kraven på noggrannheten i medelvärdet är. Antalet kan beräknas med
hjälp av standardavvikelsen och en definierad gräns på hur stort konfidensintervallet
tillåts vara (se formelruta).

Figur 12-14 visar antalet mätpunkter som behövs för att ange medelvärdet av halten
väte-, kalcium- och aluminiumjoner med olika stor noggrannhet. Figurerna baseras på
mätningarna i kalkförsöket. Eftersom det i kalkförsöket finns en gradient och fördel-
ningen av de markvattenkemiska parametrarna är mer eller mindre sneda (figur 1-4),
blir osäkerhetsintervallen förhållandevis stora.
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Figur 12. Antal mätpunkter (y) som krävs för att i kalkförsöket beräkna medelvärdet
för halten vätejoner med en maximal osäkerhet på ±x% vid signifikansnivån p=0.05.

De formler som användes för att beräkna antalet mätpunkter var:

                          _
z0.05=((x-m)/σ-) (formel 1)
                      x
σ- =(σ/√n) (formel 2)
  x

där:

n = antal mätpunkter
_
x-m = medelvärdets konfidensintervall dividerat med 2.

σ = standard deviation

σ- = standard deviation of mean
  x

z = den standardiserade normalfördelningens kvantil (tabellvärde). z 0.05 innebär
en signifikansnivå på p=0.05.
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Figur 13. Antal mätpunkter (y) som krävs för att i kalkförsöket beräkna medelvärdet
för kalciumhalten med en maximal osäkerhet på ±x% vid signifikansnivån
p=0.05.

Figur 14. Antal mätpunkter (y) som krävs för att i kalkförsöket beräkna medelvärdet
för aluminiumhalten med en maximal osäkerhet på ±x% vid signifikansni-
vån p=0.05.

Ur diagrammen kan utläsas att de drygt 50 mätpunkterna (motsvarar ca 15 mätpunk-
ter/ha) i kalkförsöket ger ett konfidensintervall på ±8 % för medelvärdet av halten
väte- och aluminiumjoner och ungefär det dubbla för kalciumhalten. Vid halva antalet
mätpunkter är motsvarande siffra ca ±12 % för halten väte- och aluminiumjoner och
det dubbla för kalciumhalten.

Det är naturligtvis svårt att veta i vilken utsträckning det undersökta beståndet är re-
presentativt för andra skogsområden i landet, men resultatet av denna studie kan ge en
uppfattning om det nödvändiga antalet stickprov för att ange medelvärden och varia-
tion inom ett flera ha stort bestånd.
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Inom miljöövervakningen och i samband med fältförsök undersöks ofta markvatten i
en parcell, normalt 30*30 m2. Om syftet är att beskriva den genomsnittliga markvat-
tenkvalitén i hela parcellen används ofta fem slumpmässigt utplacerade mätpunkter.
Det är svårt att utifrån denna undersökning bedöma variationen inom ett litet område
som en parcell. I bilaga 2 till 5 visas ett rutmönster, 30*30 m2, som ligger ovanpå om-
rådena för kalk- och askförsöken, och med hjälp av detta kan man få en överblick
över variationen i olika geografiska skalor i förhållande till en lika stor parcell. Det
faktum att det finns en gradient i området innebär att variationen inom en parcell är
mycket mindre än variationen i hela beståndet. Eftersom antalet mätpunkter i
30*30 m2-rutorna är litet går det inte att beskriva variationen inom rutorna. För att
kunna göra det krävs ett försöksupplägg liknande detta försöket, med ett stort antal
mätpunkter inom rutan.
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