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Sammanfattning
Föreliggande rapport behandlar resultat från metallanalyser i sjövatten och sediment från IKEUs olika
delprogram; kalkade intensivssjöar, extensivsjöar och
överkalkade sjöar, samt från de sura och neutrala
referenssjöar som används i programmet. Totalt har
17 kalkade sjöar ingått i dataunderlaget. En statistisk
analys av eventuella trender under den undersökta
perioden har gjorts med användning av icke parametrisk test (Seasonal Kendall; Hirch et al., 1982), och
Theil´s slope estimator (Loftis et. al., 1991, Helsel
och Hirch, 1995).
Negativa samband mellan pH och totalt aluminium (Al-tot), oorganiskt labilt Al (Ali), Cd, Zn, och
Pb har konstaterats i såväl referenssjöarna som i de
kalkade IKEU-sjöarna. Kalkade sjöar, okalkade referenssjöar och kalkavslutade sjöar uppvisar i stort sett
liknande pH-samband, även om sambandet pga det
snävare pH-intervallet inte är lika tydligt i de kalkade
sjöarna.
Generellt ligger metallhalterna högst i referenssjöarna och i de återförsurande sjöarna där kalkningen
har upphört. De överdoserade kalkningssjöarna ligger
genomgående lägst bland grupperna vilket troligen
beror på det högre pH-värdet och den kraftiga upprepade kalkdoseringen vilket kan öka utfällning och
adsorption/medfällning på/med järn- och manganhydroxider. Fördelningen av Fe i sjöarna bekräftar
också detta. Den kortare mätperioden för överdoseringssjöarna kan också spela in, eftersom depositionen av metaller via nederbörd har minskat under de
senaste decennierna.
Tidstrenderna i sjöarna visar generellt en relativt
långsam minskning av metallkoncentrationerna, med
små årliga förändringar. Ändringen är i allmänhet
långsammare än den minskning av metalldepositionen som har mätts upp vid mosskarteringarna
i landet, som upprepats vart femte år. Relativt få
signifikanta trender kan påvisas i materialet, något
fler i referenssjöarna än i de kalkade sjöarna. Flertalet
trender är negativa, dvs. minskande koncentrationer.
Den årstidsvaration som finns för metallhalter
i sjöar följer ett generellt mönster med de högsta
halterna under våren och efter höstcirkulationen och
lägre halter under sommaren. De kalkade sjöarna
och de neutrala referenssjöarna uppvisar som regel en
mindre årstidsvatiation och även en mindre mellanårsvariation jämfört med de sura referenssjöarna.
Resultaten från undersökningarna av metaller i
sediment visar att sjöar kalkade direkt på sjöytan har
högre areell belastning i ytsedimentet (0–2 cm) av As,
Cd, Co och Zn jämfört med sura referenser och högre
innehåll av As ytsedimenten jämfört med neutrala
referenssjöar. Dessutom finns en signifikant skill-

nad med högre belastning av Al, As, Cd, Ni och P i
sjöar kalkade direkt på ytan jämfört med uppströms/
våtmarkskalkade sjöar. Resultaten från studien
tydde också på att försurning kan ge minskad areell
belastning på sedimenten av t.ex. Cd, Fe och Mn och
möjligen även Co, P och Zn. Den kalkade sjögruppen
har generellt högre anrikningsfaktorer i sediment, av
Al, As, Cd, Co, Fe, Mn, Ni och Zn jämfört med både
neutrala och sura referenssjöar.
Undersökningar av metaller i sediment i överkalkade sjöar bekräftar i princip resultaten från de övriga
sjöarna, dvs att kalkning leder till ökad fastläggning
i sedimenten av Al, Cd, Co, Ni och Zn, medan ingen
effekt på Cr, Cu, Pb och V kunde visas. Trots att
kalkning leder till ökad fastläggning av metaller i sjösediment verkar inte kalkdosen ha någon avgörande
betydelse för i hur hög grad metallerna fastläggs. Inga
signifikanta skillnader i anrikningsfaktorer mellan de
överkalkade sjöarna och de normalkalkade sjöarna
kunde visas, vilket tyder på att höga kalkdoser inte
leder till att metaller fastläggs i sedimentet i högre
grad än vid kalkning med normala doser.

Inledning
Föreliggande rapport behandlar resultat från metallanalyser i sjövatten och sediment från IKEUs olika
delprogram; kalkade intensivssjöar, extensivsjöar och
överkalkade sjöar, samt från de sura och neutrala
referenssjöar som används i programmet. I programmen ingår bestämning av järn (Fe), mangan (Mn),
zink (Zn), koppar (Cu), bly (Pb), kadmium (Cd),
samt syralösligt, organiskt och oorganiskt aluminium
(Al) i vatten. Sedimentavsnittet syftar till att översiktligt presentera resultaten från tidigare studier inom
IKEU där kalkningens effekt på fastläggningen av
metaller i sjösediment har studerats.

Metaller i vatten
Material och metoder
Provtagning och analyser
Provtagningen har genomförts i samband med övrig
vattenkemisk provtagning inom programmet, åtta
gånger per år, som regel utförd av länsstyrelsernas
personal. Totalt har 17 kalkade sjöar ingått i dataunderlaget. Ett fåtal sjöar med betydligt kortare dataserier har uteslutits i analysen av trender, som har
omfattat 12 kalkade sjöar, fem sura och 10 neutrala
referenssjöar. Prover för metallanalyser har generellt
tagits endast i ytvattnet i sjöarna, men i kalkavslutssjöarna i Tyresta har även prover från bottenvattnet
analyserats. Metaller i vatten har bestämts med GF-

2 A : 4 A – I N V E R K A N A V K A L K N I N G P Å M E T A L L E R I S J Ö A R    179

AAS t o m 1993 och fr o m 1994 med ICP-MS (Sciex
Elan 5000, Thermo-Fisher X-series II, fr o m 2006)
förutom Al-former som bestämts spektrometriskt
med autoanalyser enligt svensk standard SS-028210.
Organiskt och oorganiskt monomert Al separeras i
ett parallellt system, med och utan passage genom
katjonbytare innan komplexbindning med pyrocatecolviolett och spektrometrisk bestämning. Alla analyser av vattenprover har genomförts i enlighet med de
rutiner för kvalitetskontroll som ingår i laboratoriets
ackreditering (se vidare Wilander m fl 2008).

Databearbetning och statistiska metoder
Tidsintervall för olika grupper
Undersökningarna startade 1990 för flertalet av
IKEU-sjöarna. Metaller i referenssjöarna började analyseras först 1997, alltså betydligt senare än i IKEUsjöarna. Kalkavslutssjöarna i Tyresta har provtagits
sedan 1976, men här har endast data fr.o.m. 1990
analyserats för att få jämförbarhet med övriga IKEUsjöar. De överkalkade sjöarna började provtas 2006
och databearbetningen för dessa sjöar bygger därmed
på analyser från endast ett år, medan de kalkade extensivsjöarna har analyserats fr.o.m. 2005. Samtliga
data i utvärderingen sträcker sig fram t o m 2006.

Zn, och Pb har konstaterats i referenssjöarna och i de
kalkade IKEU-sjöarna (Fig 1–5). Kalkade sjöar, okalkade referenssjöar och kalkavslutade sjöar uppvisar
i stort sett liknande pH-samband, även om sambandet pga det snävare pH-intervallet inte är fullt lika
tydligt i de kalkade sjöarna. För kalkavslutssjöarna är
pH-fördelningen bredare och sambandet med pH tydligare, men i övrigt faller de in i de övriga sjöpopulationernas fördelning, vilket ytterligare bekräftar att
förekomsten av lösta metallformer är direkt beroende
av pH. Spridningen i datamaterialen är relativt stor,
vilket är att förvänta eftersom alla data har plottats
tillsammans utan hänsyn till årstiden
(Fig 1–5).
Figur 1. Samband mellan pH och Ali i sjöarnas ytvatten.

0=referenssjöar, 1=kalkade sjöar, 2=kalkavslutssjöar

Statistiska metoder
För att avgöra om det finns statistiska skillnader i
metallkoncentrationer mellan de olika sjögrupperna
användes ANOVA på logtransformerade värden
(SPSS, 15.0). En statistisk analys av eventuella trender
under den undersökta perioden (generellt 1990–2006
för kalkade sjöar och 1997–2006 för referenssjöar)
har gjorts med användning av icke parametrisk test
(Seasonal Kendall; Hirch et al., 1982), och Theil´s
slope estimator (Loftis et. al., 1991, Helsel och Hirch,
1995).

Figur 2. Samband mellan pH och Al-tot i sjöarnas

ytvatten. 0=referenssjöar, 1=kalkade sjöar,
2=kalkavslutssjöar.

Resultat och diskussion
Samband med pH
På jämviktskemiska grunder kan man förvänta sig
att metaller som föreligger i katjonisk form bör
komplexbindas och adsorberas till partiklar i ökad
utsträckning när vattnets pH höjs med hjälp av kalk.
Den ökning av lösta, icke komplexbundna former
som observeras vid försurning bör vara reversibel
vid kalkning. Detta är också vad som i allt väsentligt
har observerats i kalkade vatten inom IKEU och i
andra sammanhang (cf Wilander et al., 1995, Borg et
al., 2001). Negativa samband mellan pH och totalt
aluminium (Al-tot), oorganiskt labilt Al (Ali), Cd,
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Figur 3. Samband mellan pH och zink i sjöarnas ytvatten.

0=referenssjöar, 1=kalkade sjöar, 2=kalkavslutssjöar.

Figur 4. Samband mellan pH och kadmium i sjöarnas

ytvatten. 0=referenssjöar, 1=kalkade sjöar, 2=kalkavslutssjöar.

Figur 5. Samband mellan pH och bly i sjöarnas ytvatten.

0=referenssjöar, 1=kalkade sjöar, 2=kalkavslutssjöar.

Jämförelser mellan sjögrupperna
Medianvärden, kvartiler och utliggare för metallhalter i sjöarna presenteras i fig. 6–11. Med tanke
på pH-beroendet som diskuteras ovan är det inte
oväntat att finna en del skillnader i medelhalter av
metaller mellan de olika grupperna av sjöar. Generellt
ligger metallhalterna högst i referenssjöarna och i de
återförsurande sjöarna där kalkningen har upphört.
De överdoserade kalkningssjöarna ligger genomgående lägst bland grupperna vilket troligen beror på
det högre pH-värdet och den kraftiga upprepade
kalkdoseringen vilket kan öka förutsättningarna för
utfällning och adsorption/medfällning på/med järnoch manganhydroxider. Fördelningen av framför allt
Fe i sjöarna bekräftar också detta (jmf Fig. 12). Den
kortare mätperioden för överdoseringssjöarna kan
också spela in, eftersom atmosfärsdepositionen av
metaller har minskat under de senaste decennierna
(Rühling och Tyler 2001, 2004).
Om sura referenser (pH<5,4) utesluts vid jämförelsen förändras fördelningen något, framför allt
genom att antalet avvikande högre värden i referenssjöarna blir betydligt färre och maxvärdena halveras
(t ex för Ali, fig 6–7). Detsamma gäller för Cd (fig.
9–10) där skillnaden dock är något mindre med och
utan sura sjöar (pH<5,4). Liksom för Al uppvisar här
kalkavslutssjöarna något högre värden än referenssjöarna. Det bör dock påpekas att tidsperioden för
de olika delprojekten skiljer sig åt och för exempelvis
kalkextensiv- och överdoseringssjöar är datamaterialet ännu så länge begränsat eftersom dessa delprogram är relativt nystartade (2005 respektive 2006).
Jämförelsen är därför inte helt rättvisande. Skillnaden
mellan referensgruppen och de kalkade grupperna är
statistiskt signifikant för oorganiskt Al, tot-Al, Cd, Pb
och Zn (p<0,01, ANOVA). Även kalkavslutssjöarna
uppvisar signifikant högre halter av samma metaller (oorganiskt Al, tot-Al, Cd, Pb och  Zn) jämfört
med de kalkade sjöarna (p<0,01) och även jämfört
med referenssjöarna, vad gäller Al-tot, Cd, Pb och
Zn (p<0,01). Som framgår av fig 9,10,11 är avvikande högre värden av Cd och även Pb dock relativt
frekvent förekommande även i de kalkade sjöarna.
Dessa värden härrör fr a från Stensjön, V. Skälsjön,
Lien och Ejgdesjön. De högsta medelhalterna noterades i Stensjön, Gyltigesjön, Lien, Ejgdesjön och
V. Skälsjön i fallande ordning. Det finns inget som
tyder på att problem med kontaminering vid provtagningen skulle vara orsaken till dessa höga värden.
Kontamineringsproblem vid provtagning uppträder
oftast vid provtagning från is pga. förorening från
smältvatten och snö i borrhålet och i det här fallet
finns ingen entydig koppling mellan provtagningsmå-
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Figur 6. Oorganiskt Al (Ali) i de olika sjögrupperna.

Figur 7. Oorganiskt Al (Ali) i de olika sjögrupperna om

Median, 25-, 75-percentil och utliggare (>90 perc).
1: Kalkintensiv, 2: Referenser, 3: Kalkextensiv,
4: Överdoserade, 5: Kalkavslut.

endast prover med pH > 5,4 inkluderas. Median, 25-,
75-percentil och utliggare (>90 perc). 1: Kalkintensiv,
2: Referenser, 3: Kalkextensiv, 4: Överdoserade, 5: Kalkavslut.

Figur 8. Totalt (syralösligt) Al i de olika sjögrupperna.

Figur 9. Kadmium i de olika sjögrupperna. Median,

Median, 25-, 75-percentil och utliggare (>90 perc).
1: Kalkintensiv, 2: Referenser, 3: Kalkextensiv,
4: Överdoserade, 5: Kalkavslut.

25-, 75-percentil och utliggare (>90 perc). 1: Kalkintensiv,
2: Referenser, 3: Kalkextensiv, 4: Överdoserade, 5: Kalkavslut.
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Figur 10. Kadmium i de olika sjögrupperna. Endast

Figur 11. Bly i de olika sjögrupperna. Median, 25-,

vid pH > 5,4. Median, 25-, 75-percentil och utliggare
(>90 perc).  1: Kalkintensiv, 2: Referenser, 3: Kalkextensiv,
4: Överdoserade, 5: Kalkavslut.

75-percentil och utliggare (>90 perc). 1: Kalkintensiv,
2: Referenser, 3: Kalkextensiv, 4: Överdoserade,
5: Kalkavslut.

Figur 12. Fe i de olika sjögrupperna. Median, 25-,

75-percentil och utliggare (>90 perc). 1: Kalkintensiv,
2: Referenser, 3: Kalkextensiv, 4: Överdoserade,
5: Kalkavslut.
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naderna februari–mars och de höga värdena. Stensjön
har liksom övriga sjöar i Tyresta under hela undersökningsperioden sedan 1970-talet uppvisat relativt
höga kadmiumhalter, vilket kan ha såväl naturliga
geologiska orsaker som antropogena, pga närheten
till Stockholmsområdet. Lien och V. Skälsjön ligger
båda i Bergslagen, i närheten av Övre Skärsjön, i ett
område där sulfidmineraliseringar och gruvavfall
efter månghundraårig gruvverksamhet förekommer.
Referenssjön Övre Skärsjön har de högsta kopparhalterna i datamaterialet och även förhöjda zink- och
kadmiumhalter. Det är därför troligt att Cd-halterna
i Lien och V.Skälsjön kan vara förhöjda av samma
orsaker.
Halterna av metaller i vattnet i de olika sjögrupperna påverkas således av kalkdoseringen. Om Ca/
Mg-kvoten används som mått på kalkdosen till
sjöarna och avsätts mot metallhalten i vattnet framträder en bild som tycks bekräfta att kalkdoseringen
inverkar på metallhalten, med minskande halter vid
högre Ca/Mg-kvot (exemplifierat med Ali och Cd i
fig 13). Motsvarande plot för referenssjöar ger inte
denna tydliga fördelning.

Trender
En statistisk analys av eventuella trender under den
analyserade perioden (se metoder) har gjorts med
användning av Theil´s-slope och Seasonal Kendall.
Ett fåtal sjöar med betydligt kortare dataserier har
uteslutits i analysen. Metaller i referenssjöarna började analyseras först 1997, alltså betydligt kortare tid
än IKEU-sjöarna med åtföljande osäkerhet om signifikansen hos eventuella trender. Kalkavslutssjöarna i

Tyresta har provtagits sedan 1970-talet, men här har
data fr o m 1990 analyserats för att få jämförbarhet
med övriga IKEU-sjöar.
Tidstrenderna i sjöarna visar generellt en relativt
långsam minskning av metallkoncentrationerna, med
små årliga förändringar. Ändringen är i allmänhet
långsammare än den minskning av metalldepositionen som har mätts upp vid mosskarteringarna i
landet, som upprepats vart femte år (Rühling och
Tyler 2001, 2004). Minskningstakten i depositionen
förefaller dock att ha avtagit på senare år även såsom
den återspeglas i metallhalterna i landmossor (http://
www3.ivl.se/db/plsql/dvsmossa$.startup).
Relativt få signifikanta trender kan påvisas i materialet, något fler i referenssjöarna än i de kalkade
sjöarna (fig.14–17). Flertalet trender är negativa, dvs.
minskande koncentrationer. Oorganiskt Al minskar i
den sura referenssjön Härsevatten i Bohuslän, liksom
tot-Al, Cd och Pb. Kadmium minskar även i referenssjöarna Fräcksjön, Fiolen och Årsjön (fig. 20–21) och
i den kalkade St Härsjön. Även zink minskar i dessa
sjöar liksom i referenssjöarna Allgjuttern, Brunnsjön,
Rotehogstjärnen, St Skärsjön, samt i de kalkade sjöarna Nedre Särnamannasjön, V Skälsjön, Stengårdshultasjön, Gyltigesjön, och Gyslättasjön.   
Bly minskar i referenssjöarna Övre Särnamannasjön och Härsevatten. Den sura referenssjön Härsevatten uppvisar en mycket snabb minskning av bly
liksom av tot-Al och oorganiskt Al (se fig 18–19).
Fler signifikanta trender kan urskiljas i referenssjöarna än i de kalkade sjöarna trots den kortare mätperioden. Detta beror troligen på att pH generellt ökar,
speciellt i de sura referenssjöarna, vilket bör leda till

Figur 13. Sambandet mellan Ca/Mg-kvoten och koncentrationen av oorg Al resp Cd i vattnet i kalkade sjöar.
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Figur 14. Trender (Theil´s-slope) för tot-Al i sjöarna (µg/l och år). Mörka staplar visar signifikanta trender (p<0,05).

Fig. 14
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Figur 15. Trender (Theil´s-slope) för Cd i sjöarna (µg/l och år). Mörka staplar visar signifikanta trender (p<0,05).

Fig. 15

186   2 A : 4 A – I N V E R K A N A V K A L K N I N G P Å M E T A L L E R I S J Ö A R

Figur 16. Trender (Theil´s-slope) för Zn i sjöarna (µg/l och år). Mörka staplar visar signifikanta trender (p<0,05).

Fig. 16
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Figur 17. Trender (Theil´s-slope) för Pb (µg/l och år). Mörka staplar visar signifikanta trender (p<0,05).

Fig. 17
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Figur 18. Temporalvariation av Al-tot och oorganiskt Al

Figur 19. Temporalvariation av bly i referenssjön

i referenssjön Härsevatten.

Härsevatten.

Figur 20. Temporalvariation av Cd i referenssjön

Figur 21. Temporalvariation av Zn i referenssjön

Årsjön, Tyresta.

Årsjön, Tyresta.

Figur 22. pH- (heldragen röd linje) och Cd- (streckad blå linje) trend i Trehörningen i Tyresta, efter det att kalk-

ningen avslutades 1991.
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minskad rörlighet/löslighet av många metaller.
I de kalkade sjöarna har kalkningen lett till att pHvärdena har legat relativt stabilt under perioden och
några större förändringar av metallkoncentrationerna
är därmed inte att vänta. Dessutom har kalkningarna
varierat genom åren vad gäller metod och dos. Detta
kan ha påverkat metalldepositionen till sedimenten
och fördelningen av metaller mellan vatten och sediment, vilket leder till större variation inom enstaka
sjöar och därmed färre signifikanta trender.
I kalkavslutssjöarna i Tyresta, där kalkningen
avslutades 1991 respektive 1995, syns däremot en
ökning av Pb, Cd, och tot-Al, i takt med det minskande pH-värdet (se fig. 21, Trehörningen). Trender
efter kalkavslut i sjöarna i Tyresta diskuteras också
mer utförligt i Edberg et. al., 2008 och Wällstedt et.
al., 2009.

Årstidsvariationer
Den årstidsvaration som finns för metallhalter i sjöar
följer ett generellt mönster med de högsta halterna
under våren och efter höstcirkulationen och lägre
halter under sommaren. De kalkade sjöarna uppvisar som regel en mindre årstidsvatiation och även en
mindre mellanårsvariation jämfört med referenssjöarna. Variationen mellan sjöarna är också mindre för

den kalkade gruppen (jmf avsnittet med jämförelser
mellan sjögrupperna ovan). Särskilt tydligt är detta
för oorganiskt Al där kalkningen dämpar temproalvariationen påtagligt jämfört med referenssjöarna
(fig. 23). Även för tot-Al, Zn, Cd och i viss mån Pb
är temporalvariationen mindre i de kalkade sjöarna
jämfört med i referensssjöarna (fig. 24–27). Fördelningen under året av de åtta provtagningstillfällena
i programmet är något skev med vinterhalvåret
underrepresenterat. Detta kan eventuellt ha medfört
en viss underskattning av årsmedelhalterna, eftersom
metallhalterna ofta är något högre i ytvattnet under
perioden efter höstcirkulationen pga omblandningen
med bottenvatten, fram till att bioproduktionen startar efter islossningen.
Jämförelsen i fig 23–27 tar inte hänsyn till att referenssjöarna består av sjöar med ett brett pH-intervall.
Med tanke på den relativt starka samvariationen
med pH för flertalet metaller är det att förvänta att
de sura sjöarna bidrar mest till den större säsongsvariationen för metaller i referenssjöarna. I fig. 28
presenteras hur månadsmedelvärdena varierar i sura
respektive neutrala referenssjöar, exemplifierat med
Cd och oorganiskt Al. Här framgår också att de neutrala referenssjöarna har en betydligt mindre säsongsvariation som mer liknar den i de kalkade sjöarna.

Figur 23. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för oorganiskt Al (Ali) i referenssjöar (streckat)
och kalkade sjöar.
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Figur 24. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för totalt Al i referenssjöar (streckat) och kalkade sjöar.

Figur 25. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för Zn i referenssjöar (streckat) och kalkade sjöar.
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Figur 26. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för Cd i referenssjöar (streckat) och kalkade sjöar.

Figur 27. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för Pb i referenssjöar (streckat) och kalkade sjöar.

Figur 28. Månadsmedelvärden och standardavvikelser för Cd och oorganiskt Al i sura respektive neutrala

(streckad linje) referenssjöar.
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Metaller i sediment
Material och metoder
Provtagning
Sedimentprovtagningar med syfte att studera inverkan av kalkning och och kalkavslut på fastläggning
av metaller i sedimenten har utförts inom IKEU vid
tre olika tillfällen.Vid provtagningarna 1998/99
(Figur 29) samt 2007 (Figur 31) provtogs en sedimentprofil i den djupaste delen av sjön, samt 5–15
ytsedimentprover fördelade över sjöns yta. Dessutom
togs i vissa sjöar 1–3 ytterligare profiler på olika
vattendjup. Vid provtagningen 2006 (Figur 30) togs
i varje sjö en profil i sjöns djupaste del. Profilen
skiktades vid samtliga provtagningar direkt i fält i
1-cm skikt ner till 6 cm, 2-cm skikt mellan 6–12 cm
och därefter 2-cm skikt var femte cm, dvs. 13–15
cm, 18–20 cm osv. så långt som proppen räckte.
Alla prover skivades direkt ner i förvägda diskade
polypropenburkar. Proverna förvarades sedan mörkt
i kylväskor med frysklampar tills de kunde frysas,
inom 1–4 dygn efter provtagningen.

Figur 29. Kalkade sjöar och referenssjöar provtagna

1998–1999.

Analysmetoder
Torrsubstanshalt (TS, vikt-%) bestämdes genom
torkning vid 105 ºC och glödförlusten (Gf) som mått
på andelen organiskt material bestämdes genom
glödgning i muffelugn i 550ºC i 2 timmar.
Metallkoncentrationer bestämdes med ICP-OES
efter uppslutning med HNO3 i autoklav (Fe, Mn, Al,
Zn, Cu, Pb, Cd, As, Cr, Ni, Co, mf l element).
Alla analyser utfördes i enighet med ackrediterade
metoder. Provtagning, analysmetoder och kvalitetssäkring finns mer ingående beskrivna i tidigare publicerade artiklar och rapporter (Wällstedt and Borg,
2005; Wällstedt, 2007a; b; Wällstedt et al., 2008).

Figur 30. Överkalkade sjöar och sjöar kalkade

med grovkalk, provtagna 2006.

Beräkningar och statistiska metoder
För att kvantifiera kalkningens inverkan på fastläggningen av metaller i sediment användes anrikningsfaktorer (AF) där perioden efter kalkning jämförs
med perioden före kalkning enligt;
(1)

AF = Meefter kalkning / Meföre kalkning

Koncentrationen efter kalkning definierades som
koncentrationen i ett eller flera skikt som representerar tiden efter kalkning, enligt de dateringar av sedimenten som gjordes i studierna.
Profilerna daterades med Pb-210 och dessutom
användes Cs-137 och maximum av total-Pb som
kronostratigrafiska markörer. Koncentrationen före
kalkning definierades som medelvärdet av de 1–2
skikt som utgjorde så mycket som möjligt av 1950och 60-talen utifrån 210Pb-dateringen. Skikt från
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Figur 31. Kalkavslutssjöarna Trehörningen och Långsjön

i Tyresta, provtagna 2007. Dessutom visas den okalkade
referensen Årsjön och den kalkade referenssjön Stensjön.

1970-talet uteslöts från analysen för att inte riskera
att inkludera sediment från den kalkade perioden
i beräkningarna av metallkoncentrationerna före
kalkning.
Under samma tidsperiod som försurning och kalkning har pågått och möjligen påverkat fastläggningen
av metaller i sjösediment har också depositionen av
metaller från luften förändrats. Dessutom kan kalkningarna i sig och andra faktorer påverka sedimentationshastigheten. Detta påverkar koncentrationerna
av metaller i sediment och därmed anrikningsfaktorerna. Eftersom samtliga processer pågår parallellt
kan det vara svårt att urskilja effekten av kalkning
på fastläggningen av metaller i sedimenten. I dessa
studier valde vi att normalisera metallkoncentrationerna med kopparkoncentrationen och vi beräknade
också Cu-Normaliserade AnrikningsFaktorer, NAFCu.
Eftersom Cu till stor del har följt samma depositionsmönster som övriga metaller hjälper denna normalisering till att särskilja effekten av pH-förändringen
efter kalkning från effekten av minskad metalldeposition från luften. Cu-normaliseringen tar också hänsyn
till effekter av förändrad sedimentationshastighet,
som t.ex. en utspädning av de naturliga sedimenten
som ett resultat av sedimentation av oupplöst kalk i
samband med kalkningen.
Ev skillnader i anrikningsfaktorer (AF och NAFCu)
mellan de olika sjögrupperna jämfördes sedan statistiskt (ANOVA, SPSS). (Wällstedt, 2007a; Wällstedt,
et al., 2008, Edberg et al 2008).

Resultat från de olika studierna
Kalkade IKEU-sjöar och okalkade
referenser (provtagning 1998/99)
I en första utvärdering analyserades de ytsedimentprover som provtogs från olika punkter spridda över
sjöarnas yta (Wällstedt och Borg, 2005). Metallbelastningen på ytsedimenten i sjön beräknades som g
m-2 2 cm djup och skillnaden mellan 4 olika grupper
av sjöar; (1) kalkade, huvudsakligen direkt på sjöytan
(2) kalkade, huvudsakligen uppströms eller på våtmarker (3) nära neutrala referenser (pH ≥ 6.0) och (4) sura
referenser (pH ≤ 5.5) analyserades med ANOVA. Analysen visade att gruppen av sjöar som kalkats direkt
på sjöytan generellt hade ett högre innehåll av många
metaller jämfört med övriga grupper.
Gruppen av sjöar kalkade direkt på sjöytan hade
högre areell belastning i ytsedimentet (0–2 cm) av
As, Cd, Co och Zn jämfört med gruppen av sura
referenser och högre innehåll av As i ytliga sediment
jämfört med den neutrala referensgruppen. Dessutom
fanns en signifikant skillnad med högre belastning
av Al, As, Cd, Ni och P i sjöar kalkade direkt på
ytan jämfört med uppströms/våtmarkskalkade sjöar.
Resultaten från studien tydde också på att försurning
kan ge minskad areell belastning på sedimenten av
t.ex. Cd, Fe och Mn och möjligen även Co, P och Zn
(Wällstedt och Borg, 2005).
En ytterligare databearbetning från samma sjöar
behandlar de sedimentprofiler som togs i sjöns djupaste punkt (Wällstedt, et al., 2008). I denna studie
valdes 11 sjöar ut, där profilerna uppvisar tydliga
trender för metaller, medan torrsubstanshalten och
glödförlusten är relativt konstant genom profilen,
vilket tyder på att profilen är orörd.
Anrikningsfaktorer (AF och NAFCu) beräknades och
skillnaden mellan grupper av sjöar analyserades med
ANOVA. Samma gruppindelning som i den tidigare
studien gjordes, men med skillnaden att de två kalkade
grupperna slogs ihop eftersom det annars bara blev en
sjö i den uppströms/våtmarkskalkade gruppen.
Den statistiska analysen visar att den kalkade
gruppen generellt har högre anrikningsfaktorer, både
normaliserade och icke normaliserade, av Al, As, Cd,
Co, Fe, Mn, Ni och Zn jämfört med både neutrala
och sura referenssjöar.

Överkalkade sjöar (provtagning 2006)
En ytterligare provtagning genomfördes i IKEUs
överkalkade sjöar, för att studera hur kalkning med
mycket höga doser påverkar fastläggningen av metaller i sjöarnas sediment (Wällstedt, 2007a).
Flera av sjöarna i IKEUs delprogram om överkalkade sjöar har mycket stora kalkrester i sedimentet,
upp till 80 % av sedimentets torrvikt kan bestå av
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Figur 32. Uppmätta koncentrationer av Cd (a) samt V (b) beräknade med en linjär blandningsmodell i ytse-

diment från djuphålan i 10 överkalkade sjöar, uppmätta metallkoncentrationer i ytsediment från djuphålan i fem
”normal”kalkade, två uppströms/våtmarkskalkade sjöar, 5 neutrala referenssjöar och 4 sura referenssjöar.

a)

b)

Ca- och Mg-karbonater (dvs. oupplöst kalk) enligt en
parallell undersökning (Wällstedt, 2007b). Eftersom
de kalkprodukter som används idag ofta har lägre
metallkoncentrationer än sedimenten i våra skogssjöar, kan den stora kalkresten bidra till en utspädning
av den naturliga metallkoncentrationen i sedimentet
(Fig. 31a, b). Koncentrationen av olika metaller i
sedimenten närmar sig koncentrationen av respektive
metall i kalkprodukterna, då sedimentens kalkinnehåll ökar (t ex Cd och V, Fig. 32a, b).
För att kunna beräkna hur kalkning med höga doser påverkar fastläggningen av metaller i sedimenten
i överkalkade sjöar beräknades därför metallkoncentrationerna i den del av sedimenten som inte utgjordes av kalk utifrån en enkel linjär blandningsmodell
(Wällstedt, 2007a), där koncentrationen av vardera
metall i kalkrestfraktionen antogs vara densamma
som medelkoncentrationen i kalkprodukter utifrån
Ekvall et al. (2007).
I denna studie användes, liksom i tidigare studier,
anrikningsfaktorer (AF och NAFCu). Dessa jämfördes
statistiskt (ANOVA) med resultat från de två tidigare
undersökningarna, dvs. normalkalkade sjöar, nära
neutrala referenser och sura referenser (Wällstedt and
Borg, 2005; Wällstedt, et al., 2008).
Studien bekräftar i princip resultaten från tidigare
undersökningar, att kalkning leder till ökad fastläggning i sedimenten av pH-beroende element, som Al,
Cd, Co, Ni och Zn, medan ingen effekt på Cr, Cu,
Pb och V kunde visas. Trots att kalkning leder till
ökad fastläggning av metaller i sjösediment verkar
inte kalkdosen ha någon avgörande betydelse för i
hur hög grad metallerna fastläggs. Inga signifikanta
skillnader i anrikningsfaktorer mellan de överkalkade
sjöarna och de normalkalkade sjöarna kunde visas,
vilket tyder på att höga kalkdoser inte leder till att

metaller fastläggs i sedimentet i högre grad än vid
kalkning med normala doser.
När pH ökar i samband med kalkning förskjuts
jämvikten för metaller som är pH-beroende mot en
mindre andel löst fraktion, vilket leder till att metallerna faller ut. Vid en viss pH-gräns, som är olika
för olika metaller, kommer en mycket liten andel att
föreligga som löst fraktion. Så länge kalkningen är
tillräcklig för att höja pH över denna gräns kommer
den lösta fraktionen därför att vara liten och huvuddelen av de metaller som tillförs sjövattnet kommer
att falla ut till sedimentet. Kalkning med högre doser
kommer därför inte att påverka andelen löst fraktion,
så länge pH-värdet inte blir så högt att jämvikten
förskjuts mot andra lösta komplex. Fastläggningen
av metaller i sedimentet blir därmed normalt inte
större vid överkalkning än vid kalkning med normala
kalkdoser (se t ex fig 32).

Sjöar inom IKEUs kalkavslutsprogram
(provtagning 2007)
För att om möjligt studera effekterna av avslutad
kalkning analyserades sedimentprofiler från de två
kalkavslutade sjöarna Långsjön och Trehörningen
i Tyresta nationalpark utanför Stockholm (Edberg
et al, 2008). Även i denna studie beräknades anrikningsfaktorer (AF och NAFCu) som sedan jämfördes
statistiskt med resultaten från de tidigare studierna
med hjälp av ANOVA. Resultaten av analysen visar
få signifikanta skillnader mellan den kalkavslutade
gruppen och övriga grupper (överkalkade sjöar,
normalkalkade sjöar, nära neutrala referenser och
sura referenser). Om anrikningsfaktorerna (AF och
NAFCu) plottas som boxplottar ser man att för metaller vars löslighet är pH-beroende, t.ex. Al, Fe, Mn,
Ni, Zn och Cd (exemplifierat med Fe och Ni i Fig.
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Figur 33. Log AF och NAFCu för Fe. Grupper; 2= sjöar kalkade med normala doser, 3= nära neutrala referenssjöar,

4= sura referenssjöar, 5= kalkavslutade sjöar.

Figur 34. Log AF och NAFCu för Ni. Grupper; 1=överkalkade sjöar, 2= sjöar kalkade med normala doser,

3= nära neutrala referenssjöar, 4= sura referenssjöar, 5= kalkavslutade sjöar.

Figur 35. Log AF och NAFCu för V. Grupper; 1=överkalkade sjöar, 2= sjöar kalkade med normala doser,
3= nära neutrala referenssjöar, 4= sura referenssjöar, 5= kalkavslutade sjöar.
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33, 34) ligger den kalkavslutade gruppen (grupp 5)
ofta närmare de okalkade referensgrupperna (grupp 3
och 4) än de överkalkade och normalkalkade grupperna (grupp 1 och 2). Detta tyder på att även koncentrationer i sedimentet återgår till referenstillståndet då
kalkningen upphör, vilket återigen skulle kunna bero
på att metaller som tidigare fastlagts i sedimentet frigörs igen då pH sjunker. Det skulle också kunna orsakas av att fastläggningen minskar då pH sjunker efter
avslutad kalkning, men det skikt som här representerar
tiden efter kalkning dateras till omkring 1982–1992
i båda sjöarna, vilket innebär att det till största delen
bör ha avsatts redan innan kalkningarna upphörde,
vilket talar emot att en minskad fastläggning pga.
minskat pH efter avslutad kalkning skulle vara huvudorsaken. Till skillnad från de sjöar som kalkats med
normala doser och som undersökts tidigare (Wällstedt, et al., 2008) skiljer sig anrikningsfaktorerna för
pH-känsliga metaller i de kalkavslutade sjöarna inte
signifikant från de sura referenssjöarna och endast i ett
fåtal fall från de nära neutrala referenssjöarna. Detta
styrker ytterligare antagandet att halterna i sedimenten
närmar sig referenstillståndet efter avslutad kalkning.
Dock ska man komma ihåg att den kalkavslutade
gruppen består av endast två sjöar, så resultaten bör
tolkas med en viss försiktighet.
När det gäller metaller där tidigare studier (Wällstedt, 2007a; Wällstedt, et al., 2008) inte har kunnat
visa någon effekt av kalkning på fastläggning i sediment, t.ex. As, Cr och V (Exemplifierat med V i Figur
35) är skillnaden mellan grupperna små, vilket var
väntat med tanke på tidigare resultat. Dock finns en
tendens till lägre NAFCu för As och Cr jämfört med
de kalkade grupperna, vilket skulle kunna bero på att
dessa element ofta är starkt associerade till Fe. För Pb
är både AF och NAFCu tydligt högre i de kalkavslutade sjöarna jämfört med övriga grupper, vilket också
syns i den statistiska analysen. Detta skulle kunna
bero på närheten till Stockholm och stora trafikerade
vägar och därmed en tidigare stor luftburen transport
av Pb från avgaser till området. När det gäller Cu
ligger samtliga grupper i ungefär samma nivå, men
den kalkavslutade gruppen ligger i den högre delen av
spannet.

Slutsatser
De negativa samband med pH som generellt kan konstateras för Al, Zn, Pb och Cd i vatten i referenssjöar,
återfinns även i den kalkade sjögruppen, men med en
förskjutning längs pH-skalan.
Kalkningsinsatserna medför också en utjämning av
temporalvariationen av metaller i vattnet, med lägre
maxvärden.

Med tanke på dessa förhållanden är det inte
oväntat att finna skillnader i medelhalter av metaller
i vatten mellan de olika grupperna av sjöar. Generellt
ligger metallhalterna högst i de sura referenssjöarna
och i de ”återförsurande” sjöarna där kalkningen har
upphört. De överdoserade kalkningssjöarna ligger
genomgående lägst, vilket troligen beror på det högre
pH-värdet och den kraftiga upprepade kalkdoseringen, vilket kan öka förutsättningarna för adsorption
och medfällning av metaller i järn- och manganhydroxider.
För IKEU-sjöarna finns data från 1990 och framåt.
Mycket få signifikanta trender av metallhalter i vatten kan identifieras i dessa sjöar. En del negativa men
även vissa positiva trender förekommer. Dessa är dock
mycket måttliga med små ändringar årligen. Generellt
är minskningen långsammare än den minskning av metalldepositionen som har mätts upp i mosskarteringarna
i landet. I referenssjöarna finns som regel metalldata endast sedan 1997. Trots det är signifikanta trender något
vanligare i referenssjöarna, oftast negativa men även här
mycket långsamma. Ett undantag utgör den sura referenssjön Härsevatten i Bohuslän, där en ovanligt snabb
minskning av bly och aluminium kan noteras.
I likhet med andra undersökningar visar IKEUprogrammet att kalkning med normala doser minskar
metallhalterna i vattenfasen och samtidigt medför en
ökad fastläggning av många metaller, t.ex. Al, Cd,
Co, Ni, Fe, Mn och Zn i sedimentet. Däremot har
inga effekter på fastläggning av Cu, Cr, Pb eller V
kunnat påvisas.
Kalkdosen verkar inte ha någon avgörande betydelse för i hur hög grad metallerna fastläggs och överkalkning leder därmed inte till att metaller fastläggs
i sedimentet i någon signifikant högre grad än vid
kalkning med normala doser. Däremot leder kalkning
med höga doser till stora kalkdepåer i sedimentet.
Denna kalkdepå bidrar generellt till en utspädning av
metallkoncentrationerna i sedimenten, då de tillförda
kalkprodukterna oftast har lägre metallkoncentrationer än sjösedimenten.
Resultaten från undersökningen av sediment i två
kalkavslutade sjöar visar att anrikningsfaktorerna
av flera metaller (t.ex. Al, Fe, Mn, Ni, Zn och Cd) i
ytsedimenten minskar efter avslutad kalkning, även
om skillnaderna mellan de kalkavslutade sjöarna i
denna studie och andra sjögrupper (kalkade sjöar
och okalkade referenssjöar) oftast inte är statistiskt
signifikanta. Detta skulle kunna vara en effekt av
minskad fastläggning av metaller vid det minskande
pH-värdet under återförsurningen. Dock har de sedimentlager som representerar tiden efter sista kalkning
i denna studie enligt dateringen huvudsakligen avsatts
före tidpunkten för sista kalkning. Detta talar för att
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en pågående frigörelse av tidigare fastlagda metaller
eventuellt också bidrar till de minskande koncentrationerna i sedimentet.

IKEU-programmets utformning
– förslag för framtiden
• IKEU-programmets åtta provtagningstillfällen per
år i sjöarna är väl designat för att belysa årstidvariationer i sjövattnen, även om fördelningen mellan
årstider är något skev med vinterhalvåret underrepresenterat. Detta kan eventuellt ha medfört en
viss underskattning av årsmedelhalterna, eftersom
metallhalterna ofta är något högre i vattnet under
perioden efter höstcirkulationen fram till att
bioproduktionen startar efter islossningen. Det bör
övervägas om det är praktiskt möjligt att fördela
provtagningarna något jämnare över året.
• Programmet har traditionellt haft begränsningar
vad gäller relevanta referenssjöar. Sedan vi fick
igång metallanalyser i referenssjöarna 1997 är
detta dock bättre tillgodosett. Eftersom programmet för nationell miljöövervakning finansierar en
del av dessa är det ytterst viktigt att denna finansiering kan fortsätta, alternativt att pengar förs
över till IKEU för detta.
• Generellt har metaller endast analyserats i ytvattenprover. I Tyresta har vi dock även bestämt
metaller i bottenvatten. En hel del avvikelser mellan yt- och bottenvatten har kunnat konstateras
under återförsurningsfasen. Det bör övervägas om
den nuvarande provtagningsstrategin med 2–3
provtagningsdjup i sjöarna men med bestämning
av mycket få parametrar på de djupare proverna,
varav inga metaller, är den lämpligaste ur såväl
ekonomisk som vetenskaplig synvinkel.
• Elementregistret som förekommer i programmet är
ett resultat av ekonomiska begränsningar i inledningsskedet och kan sägas vara lite av en lågbudgetsatsning, med bara fyra spårmetaller samt Al, Fe
och Mn. Eftersom vi studerar långsiktiga effekter
av kalkning skulle det vara av intresse att även följa
vad som händer med grundelement som föreligger
huvudsakligen i anjonisk form och därigenom får en
ökad mobilitet och löslighet vid högre pH-värden.
Exempel på sådana är arsenik, selen och molybden,
det senare har även visats öka i kalkade system
(Borg et al. 2001). Idag finns också bättre analytiska
möjligheter att bestämma selen och arsenik i naturvatten med hög känslighet och precision till en rimlig
kostnad, tack vare ICP-MS med collision cell, för
kompensation av interferenser på dessa m fl ämnen,
vilket ger bättre känslighet vid analyserna.

• Med tanke på de klimatrelaterade förändringar av
nederbördsmängder, avrinning och humustransport vi nu kan förutse, bör det övervägas om det
inte vore meningsfullt att inkludera analys av totalkvicksilver och eventuellt även metylkvicksilver
i vissa vatten. Exempelvis i de fall våtmarkskalkning förekommer kan detta vara viktigt för att
förklara de mellanårsvariationer som förekommer
av kvicksilver i abborre i programmet.
• För att kunna dra säkrare slutsatser om effekterna
av avslutad kalkning på metaller i sjösediment bör
de kalkavslutade sjöarna inom IKEU-programmet
studeras vidare, med sedimentprovtagning i
samband med att kalkningen avslutas och därefter
med intervaller på 5–10 år.
• För att få ett så representativt bedömningsunderlag som möjligt bör man dessutom inkludera fler
sjöar i undersökningarna om effekter av avslutad
kalkning på vattenkemi och biologi.
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