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Sammanfattning 
Nedfallet av försurande ämnen över Sverige har minskat och förväntas minska ytterligare och den 
efterföljande återhämtningen från försurning har varit tydlig i många sjöar och vattendrag. Det 
betyder dock inte att alla sjöar och vattendrag fullt ut har återhämtat sig eller kommer göra det 
med nuvarande utsläppsnivå. Kritisk belastning (critical load, CL) har under många år varit ett 
utmärkt verktyg som har tillhandahållit argument vid utsläppsbegränsningsförhandlingar.  

I denna rapport har den nyligen modifierade metodiken för att beräkna kritisk belastning använts. 
Uträkningarna har använt data från MAGIC-biblioteket som under våren 2016 uppdaterades med 
bland annat nya skogbruksscenarier. Med dagens nedfall av svavel och kväve ligger 
överskridandet av kritisk belastning på strax över 10 % av Sveriges yta och CL-överskridandet 
kommer att ligga på denna nivå även inom nära framtid (2020). Detta resultat överensstämmer i 
stort med tidigare men med den högre upplösning av resultaten som finns i denna rapport 
förtydligas den geografiska skillnaden mellan den relativt hårt drabbade södra delen av landet och 
de mycket mindre belastade norra och mellersta delarna av Sverige. Att resultaten i stort 
överensstämmer med tidigare nivåer tolkar vi som att beräkningsmetodiken är robust och att de 
implementerade justeringarna ger ett ännu bättre underlag för nationellt arbete samtidigt som de 
tidigare internationellt rapporterade resultaten fortsatt är i samma storleksordning.  

Skogsbruket är en viktig del i CL-beräkningen. Man kan konstatera att en stor (och relativt sett allt 
större) del av de utbytbara baskatjoner som finns i markens katjonbyteskomplex och som tillförs 
marken genom vittring och nedfall nyttjas av skogsbruket och därför inte finns tillgängliga för att 
motverka försurningen. Konsekvensen blir att det spelar stor roll för CL-beräkningen vilket 
skogsbruk som används i beräkningen. Detta är dock bara ett konstaterande och inte skäl till att 
revidera den svenska hållningen i frågan att baskatjonupptag motsvarande stamvedsuttaget på 
2010 års nivå ska användas vid kritiskbelastningsberäkningar. 
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Summary 
Deposition of acidifying substances over Sweden has decreased and is expected to decline further, 
and the consequent recovery from acidification has been evident in many lakes and streams. It 
does not mean that all the lakes and streams have fully recovered or will do so with the current 
emission levels. Critical load (CL) has for many years been an excellent tool that has provided 
arguments that have been used in emission reduction negotiations. 
 
In this report, the newest methodology to calculate critical load is used. The calculations used data 
from the MAGIC library that was updated in the spring of 2016 with among other things a new 
forestry scenario. With today's deposition of sulphur and nitrogen the exceedance of critical load is 
just above 10 % of Sweden's surface area and CL exceedance will remain at that level in the near 
future (2020). This result is consistent with recent estimates and the higher resolution of the 
findings in this report illustrates the geographical difference between the relatively more exceeded 
area in the southern part of the country and much less exceeded area in the northern and central 
parts of Sweden. The results are in line with earlier estimates and the interpretation is that the 
calculation methodology is robust and that the implemented adjustments provide a better basis for 
national work while at the same time the already internationally reported values remain valid. 
 
Assumptions about forestry are important in the CL calculation. A large (and relatively increasing) 
portion of the exchangeable base cations found in the soils’ cation exchange complexes, and 
originating from weathering and deposition, are taken up by the trees and are therefore not 
available to counteract acidification. The consequence is that it plays a major role in the CL 
calculation which forestry that is used in the CL calculation. However, this is just an observation 
and not a suggestion to revise the Swedish position on the issue, i.e. to use base cation uptake 
corresponding to the stem uptake at the 2010 level when calculating CL. 
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Bakgrund 
Nedfallet av försurande ämnen över Sverige har minskat och förväntas minska ytterligare och 
återhämtningen från försurning har varit tydlig i många sjöar och vattendrag. Det betyder dock 
inte att alla sjöar och vattendrag har återhämtat sig eller kommer göra det med nuvarande 
utsläppsnivå. Kritisk belastning (critical load, CL) har varit ett utmärkt verktyg som har 
tillhandahållit argument som har använts vid utsläppsbegränsningsförhandlingar. Metodiken för 
att beräkna kritisk belastning togs fram för snart 30 år sedan då utsläppsnivåerna var som högst. 
Utsläppen är nu nere på nivåer som ligger nära vad naturen långsiktigt tål. Detta ställer högre krav 
på noggrannheten i beräkningarna för att avgöra om ytterligare, ofta kostsamma, åtgärder behövs 
för att säkerställa ekosystemens fortlevnad. Argument för ytterligare utsläppsminskningar måste 
vara mycket robusta och väl underbyggda och ta hänsyn till senaste kunskap och 
övervakningsdata. 

IVL har tillsammans med SLU på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt den svenska metoden 
för beräkning av kritisk belastning i syfte att se om den behöver justeras. Projektet avrapporterades 
i januari 2016 och en rad konkreta förslag på metodikförbättringar lämnades in. Dessa kommer 
föras in vid nästa omgång av beräkning av kritisk belastning som planeras till den senare halvan 
av 2016. 

I det ovan nämnda projektet fanns en option på efterkommande arbete ifall resultaten bedömdes 
föranleda ytterligare studier. Denna rapport redovisar resultaten från fortsättningsprojektet inom 
optionens ram. 

Inledning 
Kritisk belastning används primärt inom Luftkonventionen (CLRTAP), men i likhet med många 
andra länder används beräkningar i Sverige även nationellt, inte minst inom miljömålsarbetet. Det 
finns fyra preciseringar till miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning”; Påverkan genom 
atmosfäriskt nedfall, Påverkan genom skogsbruk, Försurade sjöar och vattendrag samt Försurad mark. Det 
förstnämnda, det vill säga Påverkan genom atmosfäriskt nedfall knyts direkt till kritisk belastning: 
Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den 
kritiska belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige. Ytterligare två 
preciseringar, den andra och den tredje, har direkta kopplingar till arbetet med kritisk belastning 
samt till den omfattande omarbetning av MAGIC-biblioteket, som ligger till grund för nya CL- 
beräkningar, som genomfördes under hösten 2015 av IVL på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Metodikjusteringen samt de nya modellberäkningarna 
kommer sannolikt medföra en viss justering av bilden hur nära måluppfyllelse vi kommer att vara 
år 2020, 2030 eller senare. Preliminär uträkning i tidigare projekt kommer att analyseras mer 
definitivt med data från det uppdaterade MAGIC-biblioteket (klart under våren 2016) och 
konsekvenserna undersökas. Utöver det handlar projektet till en stor del om tolkning och 
resonemang kring de senaste beräkningarna av CL utifrån ett miljömålsperspektiv (Bara naturlig 
försurning). Projektet kommer att undersöka om inget överskridande av kritisk belastning under 
preciseringen Påverkan genom atmosfäriskt nedfall kan nås med nuvarande beräkningsmetodik för 
kritisk belastning och även att beskriva hur stort överskridandet är med olika beräkningsmetoder 
(areal och mängd svavel). Projektet ska vidare analysera och förklara vad eventuella skillnader i 
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kritisk belastning och i överskridande av kritisk belastning vid olika år eller under olika scenarier 
beror på, samt lämna ett förslag på hur de ska tolkas och hanteras inom miljömålsarbetet.  

Hur stort är CL-överskridandet och hur stort 
problem är det? 
Vanligtvis har CL redovisats som 5:e percentil inom varje ruta, det vill säga som det CL-värde som 
garanterar att 95 % av ekosystemet i rutans area skyddas från skador. Överskridande av CL (5: e 
percentil) kan sedan visas i kartor med geografisk utspridning av de arealer som skyddas 
uppdelade i kategorier beroende på hur stor andel av arean som skyddas. På kartan markeras med 
färgkoder hur stor andel mellan 100 % och <10 % som är skyddad, där <10% skydd oftast markeras 
med rött. Detta koncept har kompletterats med redovisning av genomsnittligt överskridande 
(Average Accumulated Exceedance, AAE), där det för varje beräkningsruta i hela Sverige räknas ut 
hur mycket nedfall överskridandet innebär i ekv/ha/år. AAE tar hänsyn till hela rutan och inte bara 
till 5 % av den. I Sverige har vi på senare år redovisat AAE i form av kartor samt räknat fram hur 
stor andel av hela landets yta som har ett CL-överskridande. De tidigare kartorna med 
överskridandet för de 5 % känsligaste sjöarna har vi övergett. En karta med AAE tillsammans med 
uppgift kring hur stor andel av hela landet som har ett CL överskridande ger en bättre bild av hur 
allvarligt problemet egentligen är genom att beskriva både hur stor areal som har CL-
överskridande (idag eller ett annat bestämt år) och hur stort överskridandet är uttryckt i mängd 
luftföroreningar. 

Vid konstruktion av AAE-kartor använder vi oss vanligtvis av samma skala som vid tidigare år, 
där den lägsta överskridandekategorin är ett AAE på 0-50 ekv/ha/år. Fördelen är att kartorna är 
direkt jämförbara med tidigare redovisningar och med kartorna sammanställda på europeisk nivå. 
Nackdelen är att uppdelningen mellan de förekommande AAE kategorierna blir grov. Med den 
aktuella nedfallssituationen förekommer inte AAE-kategorierna >100 ekv/ha/år i Sverige över 
huvudtaget (se Figur1). Om hela överskridandet skulle bero på svavelnedfall (det vill säga utan 
något bidrag från kvävenedfall) skulle 50 ekv/ha/år motsvara 0.8 kg S/ha/år. Finare upplösning på 
den nedre delen av AAE skalan kommer bättre att fånga in de arealer där det visserligen finns ett 
CL-överskridande, men med väldigt liten AAE. 
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Figur 1 Genomsnittligt överskridande (AAE, eller som ovan förkortat Av. Acc. Exc.) av kritisk 
belastning för försurning (ekv/ha/år, Deposition 2020 (CLE, det vill säga med implementering av 
redan beslutade åtgärder). Till vänster: som det rapporterades till CLRTAP i samband med call 
for data 2014, 11 % överskridande; till höger: samma MAGIC-biblioteksversion (mb12), men 
med de föreslagna förändringarna i beräkningen av kritisk belastning (baskatjoner i jämvikt, 
baskatjonupptag, kväveimmobilisering och ANC-kriterium) genomförda, 16,7 % överskridande, 
lägre överskridande i ekv/ha/år, men överskridande (>0) på en större yta. 

 

I denna rapport har följande underlag använts och dessa justeringar av tidigare beräkningssätt 
kommer även att användas vid svar på det call for data som utfärdades av CCE i november 2015 
med slutleverans i mars 2017:  

• För BCSS (baskatjonutlakning vid jämvikt) användes den MAGIC-modellerade 
baskatjonkoncentrationen för 1860. För sjöar från programmet Omdrevsjöar 
(www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-
vattendrag/omdrevssjoar/, i fortsättningen benämnda omdrevssjöar) beräknades BCss 

genom att multiplicera den uppmätta halten av icke marina baskatjoner med kvoten 
mellan BC1860 och BC2010 från den sjö som matchats i biblioteket. För kalkade sjöar 
korrigerades först halten BC för kalkningspåverkan med hjälp av kvoten Ca/Mg i 
närliggande referenssjöar. 

• För baskatjonupptaget behandlas skogsdata på samma sätt vid beräkningen av kritisk 
belastning som i de modelleringar som är underlag till MAGIC-biblioteket. Det 
genomsnittliga upptaget i varje län viktas med andelen skog i varje sjös avrinningsområde.  

• För kväveimmobilisering antas att 2 kg N/ha/år långsiktigt upplagras i skogsmark. Detta är 
förmodligen en underskattning av den verkliga långsiktiga immobiliseringen, men det har 
liten effekt på den kritiska belastningen med dagens deposition och det är i enlighet med 
standardmetodiken.  

  

http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-vattendrag/omdrevssjoar/
http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-vattendrag/omdrevssjoar/
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• MAGIC-biblioteket används för att bestämma ANC-gränsen för varje undersökt sjö. Som 
gräns för ANC har en övre tröskel på pH 6,2 införts, det vill säga att för sjöar med höga 
pH-värden kommer ANC maximalt motsvarande pH 6,2 att krävas. För sjöar med extremt 
låga ANC-nivåer sätts gränsen aldrig under 0 µekv/l.  

Enligt beräkningsmetodiken för CL enligt ovan och då det nyaste MAGIC-biblioteket 2015 (mb15) 
har använts är 11,6 % av Sveriges areal överskriden. Fördelningen av Average accumulated 
exeedance beräknad för år 2020 visas i Figur 2. 

 

Figur 2 Överskridande av kritisk belastning (AAE) som förväntas år 2020 enligt beräkningar med 
MAGIC-biblioteket från 2015 samt CL-metodiken som kommer användas för dataleverans till 
Luftkonventionen i december 2016. Den sammanlagda arealen med CL-överskridande är 11,6%.  
Enheten i figuren är ekv/ha/år. 

 

År 2020 kommer ett överskridande av kritisk belastning som är större än 10 ekv/ha/år endast 
drabba den södra delen av landet, merparten av mellersta och norra Sverige kommer antingen inte 
ha något CL-överskridande (försurning) eller så kommer överskridandet för de flesta områden 
ligga under 5 ekv/ha/år (motsvarande 0,08 kg S/ha/år) och endast undantagsvis upp till 10 
ekv/ha/år. 
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Finns det enskilda sjöar med stor påverkan 
på beräkningarna av CL-överskridande? 

Överskridandeberäkningarna tyder på att ungefär samma andel av landets yta (runt 11 %) har ett 
överskridande av CL för försurning enligt både den gamla och den nya metodiken. Justeringar i 
beräkningen av CL skulle i sig betyda en något större areal med överskridande, men skillnaden är 
inte stor och i kombination med att den senaste versionen av MAGIC-biblioteket användes 
minskade skillnaden ytterligare. Den regionala fördelningen skiljer sig något; enligt den nya 
metodiken är det större regionala skillnader i överskridandet.  

I teorin finns det en risk att resultaten i de nordligare delarna av Sverige, där försurningspåverkan 
är liten och där det också finns färre modellerade sjöar per yta, i vissa fall beror på ett fåtal 
modellerade sjöar som genom interpoleringen kan påverka CL-överskridandet på en relativt stor 
areal. För att försäkra sig om att det inte är ett fåtal sjöar som styr överskridandeberäkningen har vi 
undersökt hur stor andel av bibliotekssjöarna som används för matchningen vid CL-beräkningen 
på ett statistiskt representativt urval av 5 081 omdrevsjöar och dessa bibliotekssjöar har likadant 
överskridande av CL som omdrevssjöarna. Med andra ord undersökte vi om biblioteksjöar och 
omdrevsjöar var lika även med avseende på överskridande av kritisk belastning. 

Av alla sjöar i MAGIC-biblioteket har 396 sjöar ett överskridande av kritisk belastning. Av de sjöar 
som använts fler än 10 gånger för matchning är överensstämmelsen i överskridande mellan 
bibliotekssjön och omdrevssjön god (Tabell 1) när man jämför medianen av CL-överskridande för 
alla matchningssjöar mot överskridandet för den sjö som de matchas mot (det vill säga om man 
jämför näst sista kolumnen i Tabell 1 med den sista kolumnen). Man kan också konstatera att 
bedömningen för alla landets sjöar inte är beroende av ett fåtal biblioteksjöar då de biblioteksjöar 
som används för matchning 10 gånger eller mer sammanlagt står för endast 248 matchningar 
(summa kolumn 3 i Tabell 1) och att för resterande 4 833 omdrevssjöar används ingen enskild 
bibliotekssjö fler än nio gånger. Totalt används 1605 olika sjöar från MAGIC-biblioteket vid 
matchningen av de 5081 omdrevssjöarna. De flesta bibliotekssjöarna som används flitigt har låg  
X-koordinat i SMHI-ID och är alltså sjöar i södra Sverige. De sjöar i norra Sverige som finns med 
(X>670000) har inget eller låga överskridanden. 
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Tabell 1 De sjöar i MAGIC-biblioteket som används minst 10 gånger vid matchning av omdrevssjöarna. 
Överskridandet (ekv/ha/år) för omdrevssjöarna är beräknat för 2030 års deposition där CL är 
beräknad med data från det senaste MAGIC-biblioteket (version 2015). 

Matchad sjö 
IVLID  
(Bilbiotekssjö) 

Matchad Sjö 
SMHI-ID  
(Bibliotekssjö) 

Antal 
omdrevssjöar 
som matchas 
mot 
respektive 
MAGIC-
bibliotekssjö 

Överskridande i 
omdrevssjöarna 
 
Min 

Överskridande i 
omdrevssjöarna 
 
Max 

Överskridande i 
omdrevssjöarna 
 
Median 

Överskridande i 
bibliotekssjön 
(första och 
andra 
kolumnen) 

MAL0079 625399-141110 22 0 91 0 0 

MAL0404 642157-129015 19 0 101 58 82 

MAL1107 673307-135671 17 0 43 0 0 

SNP1259 734282-156710 14 0 0 0 0 

TRN0030 632231-136476 13 0 77 25 44 

MAL0014 623503-145029 12 0 25 0 0 

MAL0425 644766-152600 12 0 68 0 8 

SNP1161 724237-161229 12 0 0 0 0 

TRN0044 638665-129243 12 0 99 0 0 

MAL0398 641862-130463 11 0 82 0 0 

MAL0514 652370-126715 11 0 81 43 77 

MAL1026 665884-153691 11 0 66 11 31 

SNP1012 710224-141928 11 0 0 0 0 

TRN0109 665207-132083 11 0 69 32 18 

MAL0428 645820-127680 10 0 199 64 42 

MAL0993 664831-142192 10 0 40 4 9 

MAL1040 666116-136929 10 0 51 0 5 

SNP0241 639754-130824 10 0 120 4 0 

SNP0418 653852-148522 10 0 25 0 0 

TRN0035 633738-142203 10 0 88 0 14 
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Skillnad i överskridande mellan sjöar som 
matchats mot sig själv eller mot andra sjöar 
En del av omdrevssjöarna finns med i MAGIC-biblioteket och de matchas i knappt hälften av fallen 
mot sig själva vid denna beräkning. Att inte alla sjöar matchas mot sig själva beror på att med det 
totala antalet sjöar i biblioteket finns det många sjöar som liknar varandra med avseende på alla 
parametrar som används vid matchningen. Det är vanligt att data som används för omdrevssjöar 
inte kommer från samma år som användes för kalibreringen av samma sjö när biblioteket togs 
fram. Det förekommer därför att en annan bibliotekssjö är mer lik sjön då ett annat år används. Av 
de sjöar som matchas mot sig själva har 92 % inget överskridande och av de som inte matchats mot 
sig själva har 79 % inget överskridande (Tabell 2), vilket inte är någon stor skillnad. Många av de 
sjöar som inte finns i biblioteket är kalkade sjöar som är mer försurade. 84 % av alla sjöar har inget 
överskridande alls och de med överskridande motsvarar efter viktningsförfarande ett över-
skridande på 11,6% av Sveriges areal. 

Tabell 2 Fördelning av sjöarna i klasser efter hur stort överskridandet av CL är. Data omfattar 4161 sjöar i 
Omdrevsprogrammet 2007-2012 som fick matchningar i MAGIC-biblioteket. De flesta 
omdrevssjöar ingår inte i MAGIC-biblioteket. Sjöarna som både ingår i MAGIC-biblioteket och 
i Omdrevsprogrammet (1053 stycken) matchar sig själva i knappt hälften av fallen (Samma sjö). 

Bibl. Match Annan sjö Samma sjö 

Antal sjöar 3713 448 

Exc. klass Andel av sjöarna (%) 

0 79 92 

<5 1 1 

<10 1 0 

<20 2 2 

<50 5 2 

<100 10 4 

<200 1 0 

 

Kommer vi med dagens sätt att räkna kunna 
komma ned till 0 % yta och 0 ekv/ha/år AAE i 
överskridande? 
Med dagens sätt att räkna ut kritisk belastning och med kriteriet att ett vatten är försurat om pH 
har minskat med 0,4 pH-enheter sedan 1860, är det inte säkert att vi kan nå 0 % överskridande. De 
sjöar som inte kommer att återhämta sig (det vill säga nå ett pH-värde max 0,4 pH-enheter under 
1860 års pH) inom överskådlig framtid även med 0 ekv/ha/år i atmosfäriskt nedfall kommer ha ett 
överskridande av CL. Till en stor del beror detta på att skogsbruket innebär ett uttag av 
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baskatjoner och att det skogsbruk som det har beslutats om att använda i 
kritiskbelastningsberäkningen (det vill säga baskatjonupptag motsvarande stamvedsuttag på 2010 
års nivå, se nedan) i vissa fall gränsar till eller till och med överskrider vad det långsiktiga 
tillskottet av baskatjoner från vittring och från nedfall kan kompensera för. 

828 av omdrevssjöarna har ett CL-överskridande. I Sverige har ett beslut tagits om att det i 
beräkningen av kritisk belastning endast ska ingå ett upptag i stammar som motsvarar 2010 års 
nivå. Detta innebär att man för kritiskbelastningsberäkningen inte tar hänsyn till det upptag som 
sker till grenar och toppar (GROT) som i dagsläget används för energiproduktion. Det upptaget 
som finns med i beräkningen är därmed lägre än det verkliga upptaget. Stamupptaget i sig 
påverkar i dagsläget baskatjonbalansen kraftigt (Figur 4). Om baskatjonupptaget minskas i 
beräkningen, vilket är ett politiskt beslut, kommer överskridandet att minska men inte helt att 
försvinna (Tabell 3, Figur 3). Beräkningarna visar att upptaget skulle behöva upphöra nästan helt 
för att uppnå inget överskridande (Tabell 3). Om ett upptag motsvarande 1860 års skogsbruk 
skulle användas skulle arealen med överskridande vara 2,5 %. 

Tabell 3 Areal med överskridande av kritisk belastning om baskatjonupptaget skulle minska med 10, 20, 
50 respektive 90 %. Ca 2,5 % av Sveriges yta skulle ha överskridande om ett skogsbruk likt det 
1860 infördes. 

Scenario Överskriden areal 

BCu2010stam 11,6 

BCu -10 %  9,6 

BCu-20 7,8 

BCu-50 3,4 

BCu-90 0,8 

BC1860 2,5 

 

Sjöar där överskridandet av CL försvinner syns tydligt grupperade vid nollvärdet på y-axeln, Figur 
3. Vid minskningen av det tillåtna baskatjonupptaget i CL-beräkningen med 10 % (Figur 3, översta 
panelen t.v.) försvinner CL-överskridandet på en del sjöar med tidigare överskridanden på upp till 
ca 20 ekv/ha/år. Om baskatjonupptaget minskas med hela 90 %, försvinner överskridandet på sjöar 
med tidigare överskridanden på upp till nästan 140 ekv/ha/år, det vill säga över hela den 
överskridandeskala som förekommer i Sverige, och den totala arealen med överskridande sjunker 
till under 1 % (Tabell 3). 
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Figur 3 Överskridande av kritisk belastning vid minskat baskatjonupptag med 10, 20, 50 och 90 %. Den 
nedersta grafen visar hur situationen skulle vara om ett skogsbruk likt det 1860 infördes. 
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Hur stor är osäkerhetsmarginalen/ 
intervallet gällande överskridande av kritisk 
belastning? 
Det finns flera olika källor till osäkerheten i CL-beräkningar så som i) osäkerheter i ingångsdata i 
beräkningen av sjöarnas tillstånd (framtida skogsbruk, klimat, vittring, luftföroreningar m.m.), ii) 
modelleringen av försurningen (pH-sänkningen) eller iii) interpolering mellan sjöar. Ytterligare en 
potentiell källa till osäkerheten är den skevhet som uppstår när den slumpmässiga spridningen 
ökar eftersom då överskridandets storlek minskar så är vi ute i fördelningens ”svans”. I dagens sätt 
att beräkna överskridande av kritisk belastning sker inte ett överskridande förrän pH har sänkts 
med mer än 0,4 pH-enheter sedan 1860, så det finns en säkerhetsmarginal inbyggd i nuvarande 
beräkningssätt.  

De MAGIC-bibliotekssjöar som har ett överskridande av kritisk belastning 2020 (ExS>0) är 396 
stycken. För dessa sjöar är medelvärdet för kritisk belastning av svavel (CLmaxS) 30 ekv/ha/år, 
överskridandet 43 ekv/ha/år och baskatjonupptaget i stammar 2010 139 ekv/ha/år (Figur 4). Om 
även upptag i GROT ska räknas med tillkommer ett upptag på i snitt 93 ekv/ha/år. Att grundligt 
genomlysa osäkerheterna i CL-beräkningen ligger utanför ramen för detta projekt, men med denna 
enkla jämförelse av hur stora de olika posterna är (Figur 4) framgår det tydligt att de två största 
posterna som tillåts att ingå i CL-beräkningen är deposition och baskatjonupptag. Överskridandet 
av CL kan därmed ändra sig relativt mycket ifall man skulle välja ett annat baskatjonupptag i 
beräkningen (Tabell 3). Detta är dock inte någonting som vi vill antyda att det borde ses över. Det 
nuvarande baskatjonupptaget som används är väl avvägt och vi ser inga skäl för revidering. 
Däremot är det värt att påpeka att det faktiska GROT-uttaget på 2010 års nivå i genomsnitt gör 
anspråk på ytterligare 93 ekv/ha/år. Om detta skulle användas i CL-beräkningen så skulle 
överskridandet ligga på en högre nivå än 11,6% av hela landets area. 

Relativt till CL är svaveldepositionen ca 3 ggr större och ca dubbelt så stor som CL-överskridandet 
i genomsnitt. Om framtida deposition utvecklar sig annorlunda än vad man med dagens kunskap 
räknar med kommer även CL överskridande förskjutas relativt mycket.  
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Figur 4 Deposition av svavel år 2020 (CLE), baskatjonupptag, kritisk belastning (CL) och överskridande 
av CL för de 396 sjöar i MAGIC-biblioteket som har ett överskridande av kritisk belastning. 
Baskatjonupptaget baseras på stamupptaget år 2010. Vid samma tidpunkt hade befintligt 
skogsbruk ett baskatjonupptag på 93 ekv/ha/år i GROT, som enligt tidigare beslut inte tagits 
med i beräkningarna. 

Slutsatser 
• Metodiken att beräkna kritisk belastning har setts över med hänsyn till ett antal faktorer 

och även MAGIC-biblioteket som används vid CL-beräkningen har nyligen uppdaterats 
vid en relativt stor omarbetning av hela materialet. Med dagens nedfall ligger CL-
överskridandet på strax över 10 % av landets yta och CL-överskridandet kommer att ligga 
på denna nivå även inom nära framtid (2020). Detta resultat är inte väsentligt olikt tidigare 
beräkningar även om högre upplösning av resultaten förtydligade den geografiska 
skillnaden mellan den relativt hårt drabbade södra delen av landet och de mycket mindre 
belastade norra och mellersta delarna av Sverige. Att resultaten inte har förskjutits mer än 
så tolkar vi som att beräkningsmetodiken är robust i stora drag och att alla 
implementerade justeringar ger bättre underlag för nationellt arbete samtidigt som de inte 
på något sätt borde vara kontroversiella i jämförelse med tidigare rapporterade resultat 
internationellt.  

• Den geografiska fördelningen av problemet är ojämn och tydligare belyst med de senaste 
beräkningarna. En relativt stor areal av de 11,6% av landet som har överskridande har en 
mycket liten AAE. Detta innebär att även små ytterligare utsläppsminskningar kommer att 
påverka %-satsen för överskridande 

• En stor andel av alla sjöar som finns i MAGIC-biblioteket används vid uppskalning av 
kritisk belastning till hela landets yta. CL-beräkningen är inte styrd av ett fåtal sjöar och är 
därmed inte beroende av vilka sjöar som används vid matchningen mot de statistiskt 
utvalda sjöarna. 

• Skogsbruket är en viktig del i CL-beräkningen. Man kan konstatera att en stor (och relativt 
sett allt större) del av de utbytbara baskatjoner som finns i markens katjonbyteskomplex 
och som tillförs marken genom vittring och nedfall nyttjas genom skogsbruket och går inte 
åt till att motverka försurningen. Konsekvensen blir att det spelar stor roll för CL-
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beräkningen vilket skogsbruk som används i beräkningen. Detta är dock bara ett 
konstaterande och inte skäl till att revidera den svenska hållningen i frågan att 
baskatjonupptag motsvarande stamvedsuttaget på 2010 års nivå ska användas. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB  //  Box 210 60  //  100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  Fax 010-788 65 90  //  www.ivl.se 

 


	Sammanfattning
	Summary
	Bakgrund
	Inledning
	Hur stort är CL-överskridandet och hur stort problem är det?
	Finns det enskilda sjöar med stor påverkan på beräkningarna av CL-överskridande?
	Skillnad i överskridande mellan sjöar som matchats mot sig själv eller mot andra sjöar
	Kommer vi med dagens sätt att räkna kunna komma ned till 0 % yta och 0 ekv/ha/år AAE i överskridande?
	Hur stor är osäkerhetsmarginalen/ intervallet gällande överskridande av kritisk belastning?

	Slutsatser

