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SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport beskriver översiktligt förhållandet i IKEU-vattendragen för spårmetaller och aluminiumfraktioner, framför allt oorganiskt monomert
aluminium, som är den förekomstform som är mest
biotillgänglig och giftig för vattenlevande organismer.
Undersökningarna startade 1989 i IKEU-vattendragen.
Programmet har ändrats en del genom årens lopp och
utökats bland annat för att få en bättre geografisk
fördelning i landet. Detta innebär att mätperioderna
skiljer sig en del mellan olika grupper av vattendrag.
Ett fåtal har varit med sedan starten.
Metallkoncentrationerna i vatten har analyserats
i`Ê *>ÃÃ«iÌÀiÌÀ°Ê-iÝÊiÌ>iÀÊ >ÀÊLiÃÌBÌÃ\Ê
BÀÊi®]Ê>}>Ê®]ÊâÊ<®]Ê««>ÀÊ Õ®]Ê
LÞÊ*L®ÊV Ê>`ÕÊ `®°ÊÕÕÊ®Ê >ÀÊ
bestämts spektrometriskt med autoanalyser enligt
svensk standard SS-028210, dels som syralösligt
(totalt) och dels som labila former, bl a oorganiskt
aluminium (Ali). Dessa former har bestämts med
katjonbyte, komplexbindning och spektrometrisk
bestämning (modifierad SS-028210). En statistisk
analys av eventuella trender har gjorts med användning av icke parametrisk test (Seasonal Kendall) och
Theil’s slope estimator.
Metallkoncentrationerna i de kalkade vattendragen är oftast lägre än i referensvattnen, i synnerhet
jämfört med de sura referenserna. Det förekommer
dock relativt höga koncentrationer av oorganiskt Al
även i ett antal kalkade vatten, med maximihalter
över 20 μg/l, upp till 90 μg/l och median halter på 10
μg/l. I sura referensvattnen förekommer med maximivärden över 100 μg/l.
Räknat på medelhalterna av kadmium och bly
har samtliga kalkade vattendrag ”låga halter” enligt
tillståndsklassningen i bedömningsgrunderna, medan
maximihalterna överskrider denna klass i sju respektive fem vattendrag för kadmium och bly.
Koncentrationen av oorganiskt Al är generellt
lägre i vattendrag som har kalkats med höga doser
och speciellt där en stor del har applicerats på våtmarkerna, vilket är att förvänta eftersom Al framför
allt tillförs från marken i tillrinningsområdet.
Trendanalysen för metaller visar inte några övergripande signifikanta mönster. Dock minskar Zn i
£{Ê>ÛÊÛ>ÌÌi`À>}i]Êi`ÊV>Êä]£qä]xÊ}ÉÊV ÊFÀÊV Ê
totalt Al minskar i sju vattendrag med ca 10 μg/l och
år. Övriga metaller har endast svaga trender som är
signifikanta i ett mindre antal vattendrag.
Förtätade provtagningar under högflöden har
genomförts i ett antal vattendrag, vilka i vissa fall
har visat på en stor inom- och mellanårsvariation i
vattenkvaliteten. Lägre pH och högre halter av oorganiskt Al har då kunnat detekteras i flera av vattnen

jämfört med vid de ordinarie provtagningarna. De
förtätade provtagningarna bör fortsätta, speciellt i
vattendrag där bottenfauna och bentiska kiselalger
visat tecken på att sura episoder med förhöjda halter
av oorganiskt Al kan förekomma.

INLEDNING
Föreliggande rapport är ett underlag till utvärderingen av IKEU-programmet och beskriver översiktligt
förhållandet i IKEU-vattendragen för spårmetaller
och aluminiumfraktioner, framför allt oorganiskt
monomert aluminium, som är den förekomstform
som är mest biotillgänglig och giftig för vattenlevande
organismer. Programmet har ändrats en del genom
årens lopp och utökats bland annat för att få en bättre
geografisk fördelning i landet. Detta innebär att mätperioderna skiljer sig en del mellan olika grupper av
vattendrag. Ett fåtal har varit med sedan starten 1989
(biologisk provtagning)/1990(vattenprovtagning).

MATERIAL OCH METODER
Provtagning och analyser
Provtagningen har genomförts i samband med övrig
vattenkemisk provtagning inom programmet, som
regel utförd av länsstyrelsernas personal. Prover för
metallanalyser har generellt tagits i ytvattnet. MetaliÀÊÊÛ>ÌÌiÊ >ÀÊ>>ÞÃiÀ>ÌÃÊi`Ê *-]ÊÃiÝÊiÌ>iÀÊ
har bestämts: järn (Fe), mangan (Mn), zink (Zn),
««>ÀÊ Õ®]ÊLÞÊ*L®ÊV Ê>`ÕÊ `®°ÊÕÕÊ
(Al) har bestämts spektrometriskt med autoanalyser
enligt svensk standard SS-028210, dels som syralösligt (totalt) och dels som aluminiumfraktioner.
Fraktionerna indelas i organiskt (Alo) och oorganiskt
(Ali) monomert aluminium, vilka har bestämts genom
ett parallellt system, med och utan passage genom
katjonbytare, samt komplexbindning med pyrokatekolviolett och spektrometrisk bestämning (modifierad SS-028210). Alla analyser av vattenprover har
genomförts på ITM, Stockholms universitet i enlighet
med de rutiner för kvalitetskontroll som ingår i laboratoriets ackreditering.

Databearbetning och statistiska metoder
Tidsintervall för olika grupper
Undersökningarna startade 1990 i IKEU-vattendragen. Ett fåtal har behållits hela perioden. Metaller i
referensvattendragen började som regel analyseras
£Çq£nÊvÀÕÌÊ>ÝLBViÊÃÊÛ>ÀÌÊi`ÊÃi`>Ê
1989. Flertalet av de nuvarande kalkade vattendragen
har provtagits sedan 1994, men några har varit med
längre; Haraldsjöån sedan 1989, ITM-vattendragen
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i Lofsdalen (Djursvasslan, Hammarbäcken, Övre
Häggingån) och Delsbo (Havssvalgsbäcken, Örvallsbäcken) sedan 1984.

Statistiska metoder
En statistisk analys av eventuella trender har gjorts
med användning av icke parametrisk test (Seasonal
Kendall; Loftis et. al., 1991), och Theil’s slope estimator (Helsel och Hirch, 1995). För att få jämförbara perioder har analysen anpassats till referensernas
BÌ«iÀ`]Ê£nqÓääÈ]ÊÃÊBÀÊ`iÊÀÌ>ÃÌi°ÊÊ

RESULTAT OCH DISKUSSION
Metallhalter i de olika
grupperna av vattendrag
De kalkade vattendragen har i stort sett samma miqÊV Ê>ÝÛ>ÌÌivÀ}ÊÃÊÀiviÀiÃiÀ>]Êi`Ê
iÊÛ>À>ÌÊ>ÛÊÛ>ÌÌivÀ}ÊÊÛFÊä]£qä]xÊ
m3ÉÃÊV Êä]{qä]nÊ3/s av maximivattenföring, angivet som 25- resp 75 percentiler (fig.1). De kalkade
vattnen har dock något högre medianvärden, speciellt
avseende minimivattenföringen. Variationsintervallet
är också något större i referenserna.
Kalkdoserna i de kalkade vattendragen fördelar sig
som regel mellan två och åtta ton/km2 avrinningsområde och år i intensivvattendragen. Rökeån och Sällevadsån har betydligt lägre, under ett ton och Lillån
(N-län) har högre dos, ca 12 ton/km2 avrinningsområde och år (fig. 2).
I de kalkade vattendragen är medianhalterna av
metaller oftast lägre än i referensvattnen, speciellt i
jämförelse med de sura referenserna. En samman-

ställning av median- och maximihalter presenteras i
tab. 1. Det förekommer dock relativt höga koncentrationer av oorganiskt Al även i ett antal kalkade
vatten. I åtta av de kalkade vattendragen överskrider
maximihalterna 20 μg/l, en nivå där negativa effekter
«FÊÛÃÃ>ÊÀ}>ÃiÀÊ>ÊLÀ>Ê}À>ÊÃ}Ê}B>`iÊisemer & Playle, 1999). I två av vattendragen noterades medianhalter runt 8 μg/l av oorganiskt Al (Enån
och Stridbäcken). Skuggälven, Stridbäcken och Enån
har även maxhalter över 50 μg/l. I Hammarbäcken i
Härjedalen var maximivärdet för oorganiskt Al under
den kalkade perioden 9 μg/l, men efter att kalkningen
upphörde 1995 har maximivärdet stigit till 142 μg/l.
Koncentrationerna av oorganiskt aluminium
är som förväntat högst i de sura referensvattnen.
Lillån-Bosgårdsån i sydvästra Sverige har t ex ett
medianvärde på 40 μg/l och ett maxvärde på 92 μg/l.
Laxbäcken i Västmanland har medianvärdet 46 och
ett maxvärde på 113 μg/l. Men även i nordligare
vattendrag förekommer höga koncentrationer av oorganiskt Al, Lillån i Västerbotten uppvisar ett medianvärde på 64 respektive ett maxvärde av 187 μg/l.
Liksom i sjöarna finns ett tydligt negativt samband
mellan pH och metallkoncentrationer i vattendragen exemplifierat med oorganiskt Al i fig. 3 (Borg
EÊ7BÃÌi`Ì]Ê`i>ÊÛÞ®°Ê i}>ÌÛ>ÊÃ}v>Ì>Ê
samband finns för pH gentemot totalt Al, Ali, Fe,
<]Ê `ÊV Ê*LÊ*i>ÀÃÊÀÀi>Ì]Ê«ä°ää£®ÊV Ê
`ÀiÊÃÌ>ÀÌÊvÀÊ ÕÊ*i>ÀÃÊÀÀi>Ì]Ê«ä°ä£®ÊÊ
hela materialet oavsett vattendragstyp. De negativa
sambanden mot pH och korrelationernas signifikans
förändras endast ringa även om man analyserar varje
vattendragstyp enskilt.

FIGUR 1. ç-INIMI çOCHçMAXIMIVATTENFÙRINGçIç)+%5 VATTENDRAGENç,INJERNAçIçBOXARNAçÉRçMEDIANER ç

ändarna kvartiler, de lodräta linjerna visar spridningen mellan lägsta och högsta värde, förutom
ENSTAKAçOUTLIERSçCIRKLAR çOCHçEXTREMVÉRDENçSTJÉRNOR çSOMçÉRçSTÙRREçÉNççGGRçDENçINTERKVARTILAçDIFFERENSENçBOXENSçLÉNGD ç
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FIGUR 2. Medelarealdoser (ton/km2 avrinningsområde och år) och dominerande metodik

för kalkning av intensivvattendragen 2001-2006. Bokstäverna anger länskoderna.

FIGUR 3. 3AMBANDETçMELLANçP(çOCHçKONCENTRATIONENçOORGANISKTç!Lç!LI çEXEMPLIFIERATçMEDç

REFERENSVATTENDRAGETç,AXBÉCKENçOCHçDEçKALKADEçVATTNENç(ARALDSSJÙËNçOCHç3KUGGÉLVEN
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För kadmium noterades halter på över 0,1 μg/l
i fem sydliga kalkade vattendrag. Det innebär att
de placerar sig i gruppen ”måttligt höga halter”
i svenska bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
1999). Detsamma gäller de fem sydliga vattendrag
där blyhalten nådde över 1 μg/l. Detta innebär att de
hamnar i grupperna ”tydlig avvikelse” i påverkansklassningen. En strikt tillämpning av bedömningsgrunderna innebär dock att medianvärden används
för klassningen. I så fall har samtliga kalkade vattendrag ”låga halter” enligt tillståndsklassningen i
bedömningsgrunderna.
Fem av referensvattendragen har medianhalter av
oorganiskt Al över 20 μg/l och upp till 64 μg/l, samt
maxhalter upp till 92 μg/l. Samtliga av dessa är sura
med medel-pH under 6,0. Sju referensvattendrag
uppvisar ”måttligt höga” maxhalter av bly, och fem
vattendrag når upp till denna nivå avseende maxhalter av kadmium i nivån ”måttligt höga ” halter
ä]£qä]ÎÊ}É®°Ê««>À >ÌiÀ>ÊÃiÀÊÃ}ÊÌiÊÞViÌÊ
mellan referens- och kalkade vatten och samtliga
i`iÛFiÀÊ FiÀÊÃ}ÊÊ>ÃÃiÊ»F}>»Ê >ÌiÀÊä]xqÎÊ
μg/l). Ett fåtal maxvärden i kalkade vatten når dock
över 3 μg/l.
Kalkningstillsatsen till vattnet kan förväntas ha
betydelse för haltnivån och temporalvariationen av
metaller i vattendraget. Om koncentrationen av oorganiskt Al jämförs med arealdosen av kalk framträder en bild som tyder på en viss påverkan, med lägre
Al-halter vid högre kalkdoser (fig. 4).
Aluminium tillförs till vattendragen huvudsakligen genom vittring i marken i avrinningsområdet.
En högre andel kalk applicerad på våtmarkerna bör
alltså ge en minskad tillförsel av aluminium till vat-

tendraget. En jämförelse av dosen kalk applicerad
som våtmarkskalkning med halten oorganiskt Al
ger också ett något tydligare samband mellan Al och
kalkdos än en jämförelse baserad enbart på total
arealdos kalk (fig. 4).
Ett negativt samband mellan pH och metaller kan
konstateras och är också att förvänta på kemiska
grunder för metaller som förekommer som katjoner i
vatten. Det förefaller också som att tillsatsen av kalk
har en direkt påverkan på metallhalterna i vattendra}i°Ê"Ê>«FÛiÀ>ÊÕÌÌÀÞVÃÊÃÊ >É}ÛÌiÊ
i vattnet och avsätts mot metallkoncentrationerna,
framträder negativa samband för oorganiskt Al (fig.
x®ÊV ÊBÛiÊvÀÊ<]Ê `]Ê*LÊV ÊÊÊ`iÊ>>`iÊÛ>Ìtendragen sammantaget. Sambandet för oorganiskt
Al framträder tydligare för enskilda vattendrag med
stor variation i Ali-halter, t ex Skuggälven (fig. 6).
I referensvattendragen finns inga tydliga samband
i>Ê >É}ÊÛÌiÊV ÊiÌ>iÀÊÕÌÊ}iÊ
iÌÌÊÃÛ>}ÌÊi}>ÌÛÌÊvÀÊ `ÊÊÃÕÀ>ÊÀiviÀiÃiÀÊÀ2=0,18).
vÌiÀÃÊ >É}ÛÌiÃÊ>ÌÕÀ}>ÊÛ>À>ÌÊ BÀÊBÀÊ
betydligt mindre än den är i kalkade vatten, kan man
knappast förvänta sig några tydliga samband med
metaller.

Trender
De trender som kan urskiljas i materialet är som regel
obetydliga med små årliga förändringar. Flertalet
trender är negativa, men en del positiva trender finns
också, exempelvis för järn och oorganiskt Al (fig.7).
Referensvattendragen har provtagits sedan 1998, med
undantag av Laxbäcken som har följts sedan 1990.
De kalkade vattendragen har provtagits sedan 1995,
men trenderna har dock utvärderats för perioden

FIGUR 4. "OXPLOTTARçMEDçOORGANISKTç!LçAVSATTçMOTçTOTALçAREALDOSçKALKçRESPEKTIVEçMÉNGDçKALKçAPPLICERADçPËçVËTMARKERç
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FIGUR 5. Sambandet mellan Ca/Mg-kvoten och halterna

FIGUR 6. Sambandet mellan Ca/Mg-kvoten och oorga-

av oorganiskt Al (Ali) i de olika typerna av vattendrag.

niskt Al (Ali) i den kalkade Skuggälven.
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£nqÓääÈÊvÀÊÃ>Ì}>ÊÛ>ÌÌi`À>}ÊvÀÊ>ÌÌÊ}iÊiÊihetlig och jämförbar bild. Med tanke på den relativt
stora säsongs- och mellanårsvariation som förekommer i dessa vattendrag är detta en relativt kort mätperiod för att kunna detektera och statistiskt säkerställa
några trender över perioden.
För syralösligt Al uppvisar sju vattendrag en
signifikant minskning med ca 10 μg/l och år. I 13 vattendrag är trenden visserligen signifikant positiv för
oorganiskt Al, men den genomsnittliga ökningen är
i absoluta tal försumbar (0,2 μg/l och år). I det sura
referensvattendraget Havssvalgsbäcken är trenden
istället signifikant minskande med 4 μg/l och år. Kadmium uppvisar signifikanta men svaga trender på ca
2 ng/l och år eller mindre i fyra fall och Zn minskar
Ê£{Ê>ÛÊÛ>ÌÌi`À>}i]Êi`ÊV>Êä]£qä]xÊ}ÉÊV ÊFÀ°Ê
Bly uppvisar signifikanta minskande trender i två
vattendrag. Koppar har enbart signifikant minskande
ÌÀi`iÀÊÊÌÛFÊÛ>ÌÌi`À>}ÊiÊL>À>Êi`Êä]ä£qä]äÓÊ}ÉÊ
och år. Mangan visar signifikant minskande trend i
fyra vattendrag men med under 1 μg/l och år. Järn
visar signifikant ökande trender i två vattendrag, på
ÇqÓxÊ}ÉÊV ÊFÀ]ÊiÊ}>ÊÃ}v>Ì>ÊÃ>`iÊ
trender. Utvecklingen för järn verkar dock inte hänga
samman med en ökande humustransport eftersom de
vFÌ>}>ÊÌÀi`iÀ>ÊÃÊ>Ê«FÛÃ>ÃÊvÀÊ/" ÊÃ>À>ÀiÊ
är minskande i flertalet vattendrag (Fölster denna
volym).
pH ökar obetydligt i vattendragen, med endast
ä]ä£qä]ä{Ê«Êi iÌiÀÊ«iÀÊFÀ]ÊBÛiÊÊÀiviÀiÃÛ>ÌÌidragen är dock endast få ökningar signifikanta. Inte
iiÀÊ/" ÊÕ««ÛÃ>ÀÊ>ÌÃFÊF}À>ÊÃÌÀÀiÊvÀB`À}>À]Ê

oftast minskande trender men bara ett fåtal är signifikanta (Fölster denna volym). Med tanke på att endast
sulfat uppvisar signifikanta trender i majoriteten av
vattendragen så bör man inte heller förvänta några
större ändringar av metallkoncentrationerna för den
Õ`iÀÃÌ>ÊÌÀi`«iÀ`iÊ£nqÓääÈ®°Ê

Årstidsvariationer
I vattendrag är årstidsvariationerna av vattenkemiska
variabler större än i sjöar eftersom den utjämnande
och dämpande effekt som finns i en sjö saknas,
speciellt i mindre vattendrag. Detta gör att surstötar,
sura episoder, är vanligare i vattendrag. En tidigare
sammanställning om episodförsurning i Sverige (Borg
et al. 2007) visar att surstötar med pH kring 4,0 förekommer i stort sett i alla län enligt länsstyrelsernas
effektuppföljning. Varierande pH och surstötar är
naturliga fenomen men kan förstärkas genom antropogen påverkan. Tiden på året när surstötar förekommer skiljer sig dock något i olika delar av landet.
Medan de nordligare vattendragen uppvisar surstötar
fr a i samband med snösmältningen och vårfloden
är surstötar i södra Sverige mer spridda och uppträder även under regnperioder under höst och vinter.
Ett statistiskt säkerställt samband konstaterades
också mellan pH och modellerad vattenföring, något
starkare i referensvattendrag än i kalkade vattendrag.
Låga pH-värden är alltså flödesstyrda och det kan antas att låga pH-värden som regel orsakas av en episod
med hög vattenföring. Enligt de undersökningar av
episoder som genomförts i IKEU-programmet är sura
episoder relativt vanliga, även i de kalkade vattnen.
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TABELL 1. -EDIAN çOCHçMAXIMIVÉRDENçAVçMETALLERç&E ç-N ç:NçOCHç!L TOT ççIç)+%5 VATTENDRAGENç

för perioden 2004–2006 . Stationer markerade med (*) har data endast från 2006 och ** från
2005–2006. Stationerna är ordnade från norr till söder inom varje grupp.
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TABELL 1 FORTS. -EDIAN çOCHçMAXIMIVÉRDENçAVçMETALLERç!LI ç#U ç0BçOCHç#D çIç)+%5 VATTENDRAGENç

för perioden 2004–2006. Stationer markerade med (*) har data endast från 2006 och ** från
2005–2006. Stationerna är ordnade från norr till söder inom varje grupp.
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(tvåsidigt test, p<0,005). Stationerna är ordnade från norr till söder inom varje grupp. Syralösligt Al, oorg Al (Ali), järn, mangan (μg/l och år).

FIGUR 7. Trender i metaller i IKEU-vattendrag 1998-2006 beräknat med Thiel’s slope. Mörka staplar anger signifikanta förändringar enligt Seasonal-Kendall
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(tvåsidigt test, p<0,005). Stationerna är ordnade från norr till söder inom varje grupp. Zink, kadmium, bly och koppar (μg/l och år).

FIGUR 7. (forts.) Trender i metaller i IKEU-vattendrag 1998-2006 beräknat med Thiel’s slope. Mörka staplar anger signifikanta förändringar enligt Seasonal-Kendall

FIGUR 8. Fördelningen av oorganiskt Al (Ali) under årets månader i referensvattendrag i norra respektive södra

Sverige.

FIGUR 9. Temporalvariation av pH och oorganiskt Al (Ali) 1995–2007 i det kalkade vattendraget Skuggälven.
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FIGUR 10. Temporalvariation av pH och oorganiskt Al (Ali) 1995–2007 i det kalkade vattendraget Blankan.

I sju av vattendragen noterades pH-värden under 6,0
och särskilt under 2006 även under pH 5,5. Episoderna med lågt pH medför också tillfälliga förhöjningar
av metallhalter och en ökad andel av oorganiskt Al
(Andrén 2005, 2007). Fördelningen av dessa episoder under året ser alltså något annorlunda ut i södra
respektive norra Sverige vilket syns i fördelningen av
förhöjda halter av oorganiskt Al under årets månader
(Fig. 8). Ett liknande mönster framträder även för pH
(visas ej).
Maxvärden av metaller samvarierar alltså som
regel med låga pH-värden under flödestoppar. Ett
typiskt exempel är temporalvariationen av pH och
oorganiskt Al i Skuggälven (fig. 9). I flertalet kalkade
vatten är surstötarna mindre drastiska, men även där
syns en samvariation mellan pH och oorg Al, t ex i
Blankan (fig. 10).

EPISODPROVTAGNING
Vattenkemin i små vattendrag är som välkänt ofta
variabel vilket inom IKEU-programmet försökts
fångas in genom förtätad provtagning under högflödesperioder, exempelvis i vattendrag där biologin
indikerar sämre vattenkvalitet än vad den månatliga
provtagningen visar, eller i nyligen inkluderade vattendrag. Vattenkvaliteten i ett vattendrag varierar
både under året och mellan år. För att få en rättvisande bild av vad en förtätad provtagning ger för
ytterligare information krävs därför att underlaget
omfattar flera år. Det är också viktigt att utvärdera
både pH (där sänkningen ofta kvarstår en längre
period) och oorganiskt Al som har ett snabbare och
mer variabelt förlopp.
Vattendrag där den förtätade provtagningen har
gett ett annat resultat för innevarande års extremvärden än den månatliga provtagningen avseende
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FIGUR 11. 3KILLNADçIçMINIMUMçP(çRÙDAçSTAPLARçFRËNçHÙGER çSAMTçMAXIMUMçOORGANISKTç!LçBLËçSTAPLARç

från vänster) beräknat på månadsvärden respektive förtätad provtagning under högflödesperioder.
Data från 2006 (övre delen) och 2007 nedre delen) vilket ger åtminstone två år per lokal. I figuren
visas endast de lokaler där den förtätade provtagningen gett någon nämnvärd skillnad.

pH-minskning respektive Ali-ökning visas i figur 11.
I figuren redovisas endast de vattendrag där den förtätade provtagningen gett ett annat resultat än enbart
den månatliga under 2006 respektive 2007. Då 2007
var ett surare år än 2006 kunde fler extrem värden
fångas in med den förtätade provtagningen. Exempelvis kan här konstateras att i sex av vattendragen
>ÀÊ`iÊÌBÌ>ÀiÊ«ÀÛÌ>}}iÊÛÃ>ÌÊÓäq{äÊ}ÉÊ }ÀiÊ
halter oorganiskt Al och åtta vattendrag får mer
än 0,2 enheter lägre pH jämfört med den ordinarie
månadsvisa provtagningen. Utöver dessa lokaler så
har tidigare års förtätade mätningar i ytterligare två
vattendrag gett mer information om vattenkemins
variation än den ordinarie provtagningen; Blankan
FÀÊÓäääÊÃ>ÌÊ>À>`ÃFÊÓää£qÓääx°ÊÀÊÓääÊ
fortsätter den förtätade provtagningen som 2007
och 2008, därefter kommer denna fråga att utredas
närmare i basprogrammets årliga utvärdering av episoder särskilt inför eventuella programförändringar
2010.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
I de kalkade vattendragen är medianhalterna av
metaller oftast lägre än i referensvattnen, i synnerhet
jämfört med de sura referenserna. Det förekommer
dock relativt höga koncentrationer av oorganiskt Al
även i ett antal kalkade vatten, med maximihalter
över 20 μg/l, upp till 90 μg/l och median halter på 10
μg/l. Koncentrationerna är inte oväntat genomsnittligt högst i de sura referensvattnen, med maxvärden
över 100 μg/l.
Räknat på medelhalterna av kadmium och bly
har samtliga kalkade vattendrag ”låga halter” enligt
tillståndsklassningen i bedömningsgrunderna, medan
maxhalterna överskrider denna klass i sju respektive
fem vattendrag för kadmium och bly.
Koncentrationen av oorganiskt Al är generellt lägre i vattendrag som har kalkats med högre doser och
speciellt där en stor del har applicerats på våtmarker,
vilket är att förvänta eftersom Al framför allt tillförs
från marken i tillrinningsområdet.
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i}>ÌÛ>]ÊiÊÀBÌ}>]ÊÃ>L>`Êi`Ê >É}
ÛÌiÊvÀiiÀÊvÀÊÀ}>ÃÌÊ]ÊÃ>ÌÊ `]Ê*L]Ê
<ÊÊ>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}°Ê"Ê >É}ÛÌiÊ>Ê
anses vara ett mått på kalkdosen tyder alltså detta på
att kalktillförseln har ett direkt inflytande på metallhalterna i de behandlade vattnen.
Trendanalysen för metaller visar inte några övergripande signifikanta mönster. Dock minskar Zn i
£{Ê>ÛÊÛ>ÌÌi`À>}i]Êi`ÊV>Êä]£qä]xÊ}ÉÊV ÊFÀÊV Ê
totalt Al minskar i sju vattendrag med ca 10 μg/l och
år. Övriga metaller har endast svaga trender som är
signifikanta i ett mindre antal vattendrag.
Förtätade provtagningar under högflöden har
genomförts i ett antal vattendrag, vilka i vissa fall
har visat på en stor inom- och mellanårsvariation i
vattenkvaliteten. Lägre pH och högre halter av oorganiskt Al har då kunnat detekteras i flera av vattnen
jämfört med de ordinarie omgångarna. De förtätade
provtagningar bör fortsätta, speciellt i vattendrag där
bottenfauna och bentiska kiselalger visat tecken på
att sura episoder med förhöjda halter av oorganiskt
Al kan förekomma.
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