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Förord
IKEU (Integrerad Kalknings-Effekt-Uppföljning) är
Naturvårdsverkets nationella program för uppföljning av kalkning. Syftet med IKEU är att på vetenskaplig grund analysera och förklara långsiktiga
effekter av kalkning. IKEU-programmet ska också
ligga till grund för Naturvårdsverkets vägledning till
länsstyrelserna om kalkning och kalkningsavslut.
Resultaten från IKEU har utvärderats 1992 och
1997 av utförargrupperna. År 1998 gjordes en extern
utvärdering som också innefattade programmets upplägg. Under 2008 gjordes ännu en extern utvärdering
av hela IKEU-programmet. I utvärderingen ingick
att bedöma resultat, programupplägg och effektivitet
samt att ta fram förslag på hur IKEU programmet
kan optimeras.
Utvärderingen 2008 har gjorts av IVL. Provtagningsupplägg, resultat och analyser har utvärderats
av John Munthe. IKEU-programmets organisation
och hur resultaten kommit kalkningsverksamhe-

ten till godo har utvärderats av Anna Jöborn. Från
Naturvårdsverket har Torbjörn Svenson och Ulrika
Stensdotter Blomberg ingått i IKEUs styrgrupp under
det att programmet utvärderades.
I korthet kommer utvärderingen fram till att IKEUs resultat är vetenskapligt väl förankrade och ger en
god bild av hur kalkningen påverkar ekosystemen.
Däremot har Naturvårdsverket inte fungerat som en
effektiv mellanhand mellan forskare och länsstyrelser/
huvudmän, utan resultaten har endast sällan kommit
till nytta för kalkningen.
De rapporter som IKEUs utförare vid institutionen
för vatten och miljö (SLU), institutionen för tillämpad
miljövetenskap (Stockholms universitet) och Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium sammanställt till
grund för utvärderingen ligger som bilagor i rapporten.
Naturvårdsverket vill tacka John Munthe och
Anna Jöborn för ett väl utfört arbete.

Stockholm, Oktober 2009
Naturvårdsverket
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Uppdragsbeskrivning
och läsanvisning
Denna rapport är resultatet av en utvärdering av IKEUs verksamhet som beställdes av
Naturvårdsverket hösten 2007. Syftet var att utvärdera såväl IKEUs organisation som de vetenskapliga
resultaten. En viktig del av utvärderingen var också
att ge förslag på innehåll och organisation i ett framtida program inriktat på uppföljning av kalkningsverksamheten. Utvärderingen bestod av två delar
som rapporteras gemensamt i denna rapport. I utvärderingen ingick två uppdrag:

bedöma om IKEUs verksamhet var tillräcklig för att
bedöma långsiktiga effekter av ytvattenkalkning under perioden 1990-2006. Specifika frågor till utredare
och referensgrupp var:
• Vilka kemiska och biologiska effekter kan IKEUdata visa att kalkning leder till?
• Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats till
försurningsutvecklingen (kalkningsavslut, mm)?
• Visar IKEU att kalkning leder till oönskade effekter och i så fall vilka?

Långsiktiga effekter av ytvattenkalkning 1990-2006

Som underlag till utvärdering 1 identifierade utredare
och referensgrupp 5 st rapporter som IKEU-gruppen
fick i uppdrag att ta fram under våren 2008. Vidare
ombads IKEU gruppen att fokusera på integration
och syntes. IKEU levererade ett stort antal delrapporter på specifika ämnesområden men med mycket
begränsad syntes och integration. Dessa rapporter,
tillsammans med IKEUs övriga produktion av rapporter och vetenskapliga artiklar, utgjorde det huvudsakliga underlaget för utvärderingen. Mer detaljerade slutsatser återfinns i kapitel 3.1 samt i Bilaga 1.

Utvärdering I:

Utvärdering II:

IKEU:s organisation och effektivitet

Utvärderingen planerades och beställdes under hösten
2007 och genomfördes under perioden 2008-10 till
2009-03.
Utvärderingen har genomförts enligt de riktlinjer som
NV angett. Under uppdragets uppstartsfas beslutades
även att utvärderingens resultat och rekommendationer för ett framtida IKEU skulle sättas i relation
till dels pågående miljöförändringar (t.ex. en påbörjad generell återhämtning av svenska ytvatten från
försurning), dels förändringar i förvaltningsstrukturen (t.ex. införande av ramdirektivet för vatten).
Utvärderingarna har genomförts som två separata
utredningar men slutsatser och rekommendationer
avseende framtidens IKEU har delvis formulerats
gemensamt för att belysa de starka kopplingar som
finns mellan verksamhetens resultat och mål samt
även hur resultaten har kommunicerats och kommit
till användning.

Utvärdering II.
Organisation och effektivitet
Det övergripande syftet med Utvärdering II var att ta
reda på om organisationen har fungerat ändamålsenligt under åren. De specifika frågeställningar som
skulle besvaras var:
• Har IKEU rätt mål?
• Är IKEU rätt organiserat?
• Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat -->
Användning?
• Hur kan IKEU-programmet optimeras?

Utvärdering 1 genomfördes av John Munthe, IVL
Svenska Miljöinstitutet med vetenskapligt stöd av en
referensgrupp (se nedan). Utvärdering 2 genomfördes
av Anna Jöborn, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utvärderingens slutsatser baseras dels på en litteraturstudie, dels på semistrukturerade kvalitativa
intervjuer. Litteraturstudien utgår främst från de av
Naturvårdsverket tillhandahållna utvärderingsrapporterna, rapporter och interna dokument, verksamhetsberättelser, minnesanteckningar samt information
hämtat från Naturvårdsverkets och regeringens
hemsidor. Eftersom avtal från år 1989-2000 saknas
kan utvärdering av organisation och effektivitet inte
genomföras fullt ut för den perioden.
Intervjuerna har genomförts i form av personliga
möten och i ett fåtal fall via telefon. Sammanlagt har

Slutsatser och rekommendationer avseende framtidens IKEU har formulerats gemensamt av John
Munthe och Anna Jöborn.

Utvärdering I.
Långsiktiga effekter
Till utvärdering 1 knöts en referensgrupp bestående
av Ola Broberg, Erik Degerman, Håkan Olsson och
Tobias Vrede. Utvärdering I hade som uppdrag att
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20 personer intervjuats. Urvalet av intervjuobjekt
syftade till att få ett så brett underlag som möjligt och
därigenom täcka in olika perspektiv. Mer detaljerade
slutsatser återfinns i kapitel 3.2 samt i Bilaga 2.

Framtidens IKEU
Slutsatser och rekommendationer avseende ett
framtida IKEU har formulerats med resultaten från
utvärdering I och II som underlag. I detta arbete har
ett bredare perspektiv på IKEU och omvärldsfaktorer
beaktats innefattande exempelvis försurningsläget
och framtida kalkningsbehov samt förändringar
i förvaltningsstruktur för vatten. Slutsatserna har
formulerats med syfte att ge underlag till beslut om
IKEUs framtida roll i kalknings- och försurningssverige innefattande vetenskaplig inriktning och förslag
till organisation och styrmekanismer för att säkerställa ett större nyttogörande av resultaten. Se mer i
kapitel 3.3.
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Sammanfattning
Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats
till försurningsutvecklingen (kalkningsavslut, mm)?

I denna sammanfattning presenteras resultat av
utvärdering I, som genomförts i samarbete med den
av Naturvårdsverkets tillsatta referensgruppen och
resultat från utvärdering II. Därefter presenteras
utredarnas gemensamma rekommendationer för ett
framtida IKEU.

IKEU har under en begränsad tid innefattat ett antal
försök med kalkavslut i ett begränsat antal sjöar
och vattendrag. Försöken är relativt kortvariga men
hittills tillgängliga resultat visar på vissa signifikanta
förändringar i kemiska parametrar. En analys av
trender i vattenkemi i IKEUs samtliga objekt tyder på
att en anpassning av kalkningen inte har skett.

Utvärdering I.
Långsiktiga effekter
Utvärdering I hade som uppdrag att bedöma om
IKEUs verksamhet var tillräcklig för att bedöma
långsiktiga effekter av ytvattenkalkning under
perioden 1990-2006. De viktigaste slutsatserna och
rekommendationerna från utvärderaren och referensgruppen sammanfattas här i relation till de av NV
definierade frågorna. Slutsater i mer detalj presenteras i kapitel 3.1 och bakomliggande analys och bakgrundsrapporter från IKEU återfinns i Bilaga 1.

Rekommendationer: IKEU kan spela en viktig roll
i att ta fram underlag och rekommendationer för
uppföljning av framtida minskningar av kalkningsinsatser motiverade av minskad försurningsbelastning.
Försöken med kalkavslut bör fortsätta och utökas
med ett större antal objekt där en realistisk nedtrappning av kalkningen görs och hänsyn tas till geografisk
spridning, påverkan i avrinningsområdet. Vidare bör
resultaten relateras till tillgängliga resultat avseende
försurningshistorik och försurningsstatus. Biologiska
effekter bör belysas speciellt.

Vilka kemiska och biologiska effekter
kan IKEU-data visa att kalkning leder till?
IKEU har under en lång tidsperiod samlat in kemiska
data och biologisk information i kalkade vatten
samt i referenser. En rad rapporter och vetenskapliga
publikationer av mycket god vetenskaplig kvalitet
har också presenterats. Brist på data från tiden före
kalkning försvårar dock analysen och utvärdering
av tidstrender. Skillnader i artsammansättning och
ekosystemstruktur mellan objekt kan också försvåra
tolkning av data.

Visar IKEU att kalkning leder till
oönskade effekter och i så fall vilka?
IKEUs rapporter visar att de oönskade effekterna är
små avseende kemi och då inträffar i samband med
överdosering. Även de biologiska effekterna verkar
vara små men här finns svårigheter bedömningen då
nödvändigt referensunderlag saknas.
Rekommendationer: Ett grundproblem med bedömning av negativa effekter av kalkning är bristfällig
kännedom om kemisk och biologisk status före
kalkningen vilket skapar svårigheter att definiera vad
som är ett ”naturligt” eller opåverkat tillstånd och
därmed vad som kan betraktas som negativa effekter.
En vidare utveckling av modeller kan vara till nytta
för detta ändamål. Vidare bör eventuella negativa
effekter i depåkalkade vatten belysas och sättas i
relation till nyttan i nedströms vatten.

För en ökad förståelse av kalkningens effekter på kemi och biologi föreslås en ökad
satsning på integrering av arbetet speciellt avseende
kopplingen mellan biotiska och abiotiska faktorer.
IKEUs databaser innehåller ett unikt forskningsmaterial med kemiska och biologiska data med en
stor potential för utvärdering av mekanismer och
samverkan. För den fortsatte mätverksamheten och
tolkningen bör större vikt läggas vid externa påverkansfaktorer som kalkningsmetod, kalkdos, påverkan
från avrinningsområden, uppströms vattenkemi och
klimat. Tillämpning av enkla ekosystemmodeller kan
vara ett hjälpmedel för integrering samt för analys av
centrala processer och mekanismer.

Rekommendationer:
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Fungerar hela kedjan: Mål --> Beställning -->
Projekt --> Resultat --> Användning?

Utvärdering II.
Organisation och effektivitet

De nya utpekade målgrupperna för IKEU:s resultat
har andra behov vilket ställer krav på nya beslutsformer och genomförandeprocesser. Processkedjan
måste fungera väl för IKEU:s samtliga tre uppdrag.
Dessutom behöver samverkan mellan dessa stärkas
för bästa möjliga vetenskapliga kvalitet och nytta.

Utvärdering II hade som uppdrag att ta reda på om
organisationen har fungerat ändamålsenligt under
åren och ge rekommendationer för ett framtida
IKEU. Följande frågor har utvärderingen efter bästa
förmåga försökt besvara.
• Har IKEU rätt mål?
• Är IKEU rätt organiserat?
• Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat -->
Användning?
• Hur kan IKEU-programmet optimeras?

Rekommendationer:

• Bygg in en anpassningsbarhet i genomförande
processen och samordna uppdragen bättre
• Bjud in huvudmålgrupperna att delta i planering,
genomförande och uppföljning
• Utvärdera programmet regelbundet avseende
vetenskaplig kvalitet och nytta
• Identifiera huvudmålgruppernas behov av kunskap
och anpassa uppdrag och kommunikationen därefter
• Utvärdera kostnadseffektiviteten i relation till hela
kalknings- och försurningsverksamheten

Utvärderingens slutsatser baseras dels på en litteraturstudie samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer.
Litteraturstudien utgår främst från de av Naturvårdsverket tillhandahållna rapporter och interna dokument. Intervjuerna har genomförts i form av personliga möten och i ett fåtal fall via telefon. Sammanlagt
har 20 personer intervjuats. Målsättningen har varit
att fånga en mängd olika perspektiv. Intervjuer har
genomförts med beställare, utförare och potentiella
intressenter på nationell, regional och lokal nivå.
Slutsater i mer detalj presenteras i kapitel 3.2 och
bakomliggande analys och reflektioner kring resultat
återfinns i Bilaga 2.

Framtidens IKEU
I texten nedan följer en kort sammanfattning av
utvärderarnas synpunkter kring utformningen av ett
framtida IKEU.

Tre olika uppdrag
– skapa en ändamålsenlig organisation

Har IKEU rätt mål?

IKEUs mål är inriktade på långsiktiga effekter av
kalkning, att bedöma kalkningens effekter samt att ge
underlag till berörda myndigheters arbete med kalkning. För detta syfte bedriver IKEU idag verksamhet
på tre olika områden: miljöövervakning, utvärdering
och forskning på ett godtagbart (om än något fragmenterat) sätt, men kommunikationsdelen är mycket
eftersatt och lite av kunskapen kommer den praktiska
kalkningsverksamheten till nytta.
I verksamheter som motiveras av samhällsnytta
bör kommunikation och dialog med de tilltänkta avnämarna vara en prioriterad aktivitet och nyttoaspekten bör även delvis vara styrande för hur verksamheten bedrivs och utvecklas.

Det var rätt av Naturvårdsverket att utöka målen
2004 men frågan kvarstår vilka underlag som ska tas
fram och vem som ska göra vilken del av uppdraget.
Rekommendationer:

• Gamla mål bör omformuleras till nya
• Skapa förutsättningar för IKEU att uppfylla de tre
nytillkomna målen från 2004
• Formulera konkreta delmål på 3-5 års sikt

Är IKEU rätt organiserat?
IKEU:s organisationsform har successivt växt fram
med avsikt att genomföra miljöövervakning av hög
kvalité. De nytillkomna uppdragen från 2004 innebär
att organisationen måste utvecklas och anpassas för
att fungera optimalt.

Genomför en behovsanalys
Naturvårdsverket som beställare och användare måste lyfta blicken och fråga sig vem som ska använda
resultaten. För att kunna infria de tre sista målsättningarna om att leverera användbara underlag till
såväl Naturvårdsverkets olika avdelningar, länsstyrelser och vattenmyndigheter behöver en behovsanalys
göras, gärna kopplat till en kostnads-nyttoanalys.

Rekommendationer:

• Anpassa organisationen efter det som ska utföras
• Stärk mandatet för IKEU:s projektledare
• Se över kompetensprofilen - nya kompetenser
behövs för ett offensivt IKEU
• Involvera vattenmyndigheterna och länsstyrelserna
i arbetet
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Tack

Ett exempel på framtida behov är rådgivning,
riktlinjer och kontrollprogram avseende en förväntad
neddragning av kalkningsinsatser i Sverige. IKEU:s
kompetens och erfarenhet på området utgör en resurs
som bör nyttjas i dessa beslut.

Vi vill tacka alla som bidragit till att ta fram underlag
till utvärderingen. Vi har genomgående upplevt att de
vi talat med har haft en konstruktiv inställning och
varit måna om att ett framtida IKEU-program ska ge
bästa möjliga resultat. De personer vi intervjuat har
varit öppna och uppriktiga och bidragit med konstruktiv kritik.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Inger Jöborn
som förtjänstfullt bidragit till rapportens inledande
bakgrundsbeskrivning och genomfört intervjustudien
i utvärderingens andra del samt till Filippa Fuhrman
som hjälp till med utvärdering av IKEUs delrapporter
i Utvärdering 1.

Öka användandet av IKEU:s resultat
IKEU är ett av de få miljöövervakningsprogrammen
som kombinerar kemiska och biologiska parametrar och där data av forskningskvalitet finns i långa
obrutna mätserier.
I framtiden bör ett ökat utnyttjande av IKEU:s
resultat av en bredare forskningskrets eftersträvas
vilket kräver att finaniserings-och samarbetsmöjligheter skapas för de delar av forskarsverige som idag inte
deltar i IKEU:s verksamhet.

Tydliggör IKEU:s uppdrag
IKEU:s olika mål och uppdrag bör analyseras var för
sig avseende målsättningar, organisation och målgrupper och därefter bör samordningen dem emellan
klargöras. Sannolikt blir detta enklare att genomföra
om ett övergripande visionärt mål införs och kompletteras med flera mer operationella mål avseende
specifika frågor.
Det är Naturvårdsverkets ansvar att se till att få en
övergripande oberoende styrning av programmet, där
man vågar ta ställning kring kalkningsverksamheten
utifrån vetenskapliga underlag, där man regelbundet
genomför syntes av hela programmet och att man
kommunicerar (både inhämta och levererar information) med omvärlden. I detta ingår en bättre samordning mellan nationell och regional vattenverksamhet,
mellan miljöövervakning, miljömålsarbete och IKEU.

Skapa en rådgivande grupp som stöd
för utvecklingen av ett framtida IKEU
Utökade kontakter och kommunikation med avnämare är en central punkt i utvärderingens förslag till
ett framtida IKEU. För att underlätta och anpassa
såväl organisation som verksamhet till ett sådant
arbetssätt bör en rådgivande grupp bestående av
representanter för olika avnämare tillsättas i ett tidigt
skede av förändringsarbetet.
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English summary
ence from surrounding river basin, upstream water
chemistry and climate. Application of simple ecosystem models can be of assistance for integration and
for analysis of the main processes and mechanisms.

This summary brings forward the key conclusions
and recommendations based on a review of the work
within the IKEU-programme during the period 1990
to 2006. The review comprises two parts. Note that
the first part is the result of the work by the reviewer
and a reference group and the second part based on
the independent work by a reviewer.
Note: IKEU is an abbreviation for Integrerad
KalkningsEffektUppföljning in Swedish which can be
translated to the Integrated programme for follow up
of effects in relation to lime treatment.

How has IKEU showed that/and if lime treatment
has been adjusted to the acidification development
(termination of lime treatment, etc.)?
IKEU has during later years included a number of
studies exploring termination of lime treatment in a
limited number of lakes and streams. The studies are
of limited scope but the results obtained so far indicate some significant changes in chemical parameters.
A trend analysis of the water chemistry in all objects
indicates that adaptation of the lime treatment to the
new circumstances has not yet taken place.

Review part I
Long-term effects
The direction for Review part I was to evaluate if
the long-term activities commissioned by IKEU is
enough to be able to judge the long-term effects of
surface lime treatment of acidified lakes and streams
in Sweden. Below follows the key conclusions and
recommendations. A more detailed account for the
conclusions made is given in chapter 3.1 and a more
detailed analysis and summaries of the background
reports are to be found in Appendix 1.

IKEU has played a key role in
producing information and recommendations for
the follow-up of future cut downs in lime treatment
campaigns as motivated by the decreased acid load.
The experiments exploring the effects of lime-treatment termination should continue and be wider in
scope. The studies should include a larger number
of objects, in which a realistic phasing out of lime
treatment is implemented, and with careful consideration made for geographic spread and unwanted effect
in the river basin as a whole. Furthermore, the new
results should be related to already available information with reference to history of acidified waters and
level of acidification.

Recommendations:

What chemical and biological effects can the
IKEU-data show that lime treatment leads to?
IKEU has during a long period collected chemical
and biological information in lime treated and reference waters. A number of high quality reports and
scientific publications have been presented. Lack of
data from the time prior to lime treatment makes the
analysis and evaluation of trends over time problematic. Differences in species composition and ecosystem
structure between objects may also render interpretation of data difficult.

Does IKEU show that lime treatment lead
to unwanted effects and if so which effects?
The reports from IKEU shows that the unwanted effects with reference to chemistry are small and occur
in relation to events of overdosing. The biological
effects also seem to be small but in this case it is hard
to make a correct judgement since necessary reference
information is missing.

Recommendations: An

increased concentration on
integration work is recommended, focusing on the
coupling between biotic and abiotic factors, with the
aim to increase the understanding of effects of lime
treatment on chemistry and biology and generalization. The databases hosted by IKEU contain a unique
set of research material, including chemical and
biological data, with a great potential for evaluation
of mechanisms and co-variation. For the future monitoring activities and interpretation, more attention
should be devoted to effects if external pressure such
as lime treatment methodology, lime dosage, influ-

A basic problem with the judgement of negative effects due to lime treatment is the
insufficient knowledge about the chemical and biological status prior to treatment which creates difficulties in defining what is a ”natural” or a pristine state
and by that what can be regarded as negative effects.
A further development of models can be of benefit for

Recommendations:
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• Involve the River basin district authorities and the
County administrations in the work

this purpose. Furthermore, should eventual negative
effects in the depot lime-treated waters be elucidated
and put in relation to the down-stream benefit.

Does the management chain function well?
Goals set up --> Work commissioned --> Projects
implemented--> Results reported-->Results applied?

Review part II
Organisation and efficiency

The new identified target groups for the results
produced by IKEU have other needs than the original
ones. This calls for new forms of decision-making
and implementation processes. The process must
work equally well for the three main tasks. Moreover, there is a need to strengthen the joint action
between these to give the best possible repay in terms
of quality and value.

The Review part II was commissioned to find out if
the organisation of the IKEU-programme over the
years had served its purposes and to give advice for
a well-working IKEU in the future. The following
questions have the reviewers tried to answer to the
best of our ability:
• Has IKEU the correct goals?
• Is IKEU purposive organised?
• Does the management chain function well?
Goals set up --> Work commissioned --> Projects
implemented--> Results reported-->Results applied?
• How can the IKEU-programme be optimized?

Recommendations :
• Build in adaptability in the management chain and
co-ordinate the tasks better
• Welcome the main target groups to participate in
planning, implementing and follow up
• Evaluate the programme on a regular basis with
regard to scientific value and end user benefit
• Identify the key target groups need of knowledge
and adjust the tasks and communication accordingly to suit these needs
• Evaluate the cost-effectiveness of the programme
in relation to the total national lime treatment
venture and enclosed research and monitoring
focusing on acidified lakes and streams

The evaluation is based on both a literature study and
semi structured qualitative interviews. Below follows
the key conclusions and recommendations. A more
detailed account for the conclusions made is given in
chapter 3.2 and a more detailed analysis and summaries of the background reports are to be found in
Appendix 2.

Has IKEU the correct goals?
The Swedish environmental protection agency (SEPA)
made a good decision by adding three new goals
in 2004, however, the question that remains to be
answered is more specifically what kind of information that should be produced and who (read: which
organisation) that should be commissioned to do so.

The future IKEU
Below follows a short summary of the evaluator’s
comments regarding shaping of a future IKEU.

Three different tasks
– create a expedient organisation

Recommendations:

The goals for the IKEU-programme focus on longterm effects of lime treatment, judgement of effects
of measures taken and also on informing the mentioned authorities in their mitigation work. IKEU
currently carry on its mission in an acceptable, yet
somewhat fragmentary way in three different areas:
environmental monitoring, evaluation and research.
However, the communication part is vastly neglected
and only a small proportion of the knowledge is used
to inform the on-going lime treatment venture in
Sweden.
Communication and dialogue with the potential end users ought to be a prioritized activity as
this work is motivated by civil society benefits. The
benefit aspects should also be guiding for the way the
work is done and further developed.

• Old goals should be reformulated to new
• Create opportunities for IKEU to fulfil the three
new goals from 2004
• Formulate the goals on 3-5 years term in concrete
form

Is IKEU purposive organised?
The organizational form of IKEU has gradually developed over the years with the original main aim to
fulfil its task to perform high quality environmental
monitoring.
Recommendations:

• Adapt the organisation to the current tasks within
the programme
• Strengthen the mandate for the project manager of
IKEU
• Look over the competence profile – new competences is needed for an offensive IKEU
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Make a demand analysis

Create an advisory group with responsible for
supporting the future development of IKEU

SEPA, as customer and client, must look up and
identify the key end users of the results produced.
To be able to fulfil the three last goals, including the
delivery of useful information for the different divisions at SEPA, the County administrations and River
basin district authorities, there is a need for a demand
analysis, readily coupled to a cost-benefit analysis.
One example of a future need is the advice,
guiding principles and control programmes for the
expected drawing down of future lime treatment measures in Sweden. The competence and experience of
IKEU constitute a resource that should be used when
these decisions are made.

Increased networking and communication with
stakeholders is a key recommendation made by this
evaluation team, to design a well working future
IKEU. An advisory group, composed by representatives from various stakeholders, should be appointed
early in the process, to facilitate and help adjust the
organisation to its mission.

Increase the use of the results produced by IKEU
IKEU is one of the few environmental monitoring
programmes that combine chemical and biological
parameters, furthermore, the data produced is of
research quality and available in long uninterrupted
series.
An increased use of the results produced by IKEU
among a wider circle of scientists is worth aiming
at in the future. This demands new forms of financing and mechanisms supporting collaboration with
relevant parts of the research community that today
is excluded from participating in IKEU.

Clarify the task for IKEU
The main goals and mission for IKEU should be
separately analysed with reference to objective,
organisation and target groups and thereafter should
the co-ordination between them be elucidated. An
all-embracing visionary goal complemented with
more operational goals focused on well-defined issues
could make it easier to implement.
It is SEPA´s responsibility to get a comprehensive
independent steering of the programme, facilitating
its capacity to make independent judgements and give
well-informed advice for lime treatment based on science. The programme should on a regular basis make
synthesis of the current state of knowledge and communicate with the surrounding world. This includes a
better co-ordination between IKEU and the national
and regional authorities, responsible for water management, as well as, for the work on environmental
monitoring and the environmental quality goals.
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Genomförande av
utvärderingsuppdraget
Utvärderingen ska besvara följande frågeställningar:

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag av
Naturvårdsverket att som oberoende part utvärdera
programmet för Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU). I uppdraget ingår att utvärdera de
långsiktiga effekterna av ytvattenkalkning under
perioden 1990-2006, samt IKEU:s organisation och
effektivitet. Avsikten med utvärderingen är att den
ska utmynna i förslag till hur IKEU programmet kan
förändras och anpassas till en föränderlig miljö och
till ett föränderligt samhälle, alternativt motivera varför hela programmet eller enskilda komponenter ska
fortsätta i sin nuvarande form. Huvudmålgruppen
för resultatet av utvärderingen är Naturvårdsverkets
ledning.
Resultaten av utvärderingarna har formulerats i
relation till dels pågående miljöförändringar (t.ex. en
påbörjad generell återhämtning av svenska ytvatten
från försurning), dels förändringar i förvaltningsstrukturen (exempelvis införande av ramdirektivet
för vatten). Vidare har de två utvärderingarna delvis
genomförts gemensamt för att kunna belysa de starka
kopplingar som finns mellan verksamhetens resultat
och mål, samt även hur resultaten har kommunicerats
och kommit till användning. Utvärderingens slutsatser har formulerats för att stödja skapandet av ett
framtida IKEU som med god vetenskaplig grund tar
fram underlag för utvärdering, uppföljning och planering av kalkningsverksamheten i Sverige.

I. Utvärdering av långsiktiga effekter
• Vilka kemiska och biologiska effekter kan IKEUdata visa att kalkning leder till?
• Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats till försurningsutvecklingen (kalkningsavslut,
mm)?
• Visar IKEU att kalkning leder till oönskade effekter och i så fall vilka?

II. Utvärdering av organisation och effektivitet
• Har IKEU rätt mål?
• Är IKEU rätt organiserat?
• Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat -->
Användning?
• Hur kan IKEU-programmet optimeras?
John Munthe har svarat för den första delen av
utvärderingen och Anna Jöborn för den andra delen.
Resultaten från de två olika delarna har samordnats i
denna rapport.
Till hjälp i den naturvetenskapliga delen av utvärderingen har utredarna haft en referensgrupp av
experter bestående av Ola Broberg, Erik Degerman,
Håkan Olsson och Tobias Vrede. Deras uppgift har
främst varit att genomföra en sakgranskning av delrapporterna som IKEU har bidragit med som underlag till utvärderingen. Referensgruppens synpunkter
ingår i de slutsatser och rekommendationer som
presenteras i kapitel 3.1 samt i bilaga 1.
Naturvårdsverkets styrgrupp har varit behjälplig i
att ta fram underlagsmaterial till utvärderingen.
Som en del av utvärderingen anordnades ett
dialogmöte för att stämma av projektets preliminära
slutsatser. Syftet med mötet var att ge personer som
inte intervjuats möjlighet att komma med synpunkter
innan den slutliga rapporteringen skedde. Inbjudan
gick till Miljödepartementets ansvariga handläggare,
samtliga berörda avdelningar på Naturvårdsverket,
IKEU:s styrgrupp, utförare, sakstödjare på Länsstyrelserna och Vattenmyndigheten.
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Bakgrundsbeskrivning
Försurningen, åtgärdsarbetet
och omvärlden

och skydd av ekosystem. EU har under det senaste
decenniet tagit över en del av konventionens arbete
med luftföroreningsfrågor och inte minst arbetet med
åtgärder för att minska hälsoeffekter orsakade av
partiklar och andra luftföroreningar. Det internationella arbetet har bidragit till att nedfallet av svavel
över Sverige har minskat med ca 60% och av kväve
med drygt 20% sedan början av 90-talet.
Den svenska satsningen på kalkning har räddat
ett stort antal sjöar och vattendrag från försurningsskador. Utan kalk hade fiskbestånden i de aktuella
vattnen inte funnits kvar och en lång rad försurningskänsliga djur- och växtarter hade försvunnit.
Kalkningens effekter har i vissa fall varit mer synliga
och direkta som en förbättrad överlevnad och reproduktion hos lax och öring i våra svenska vattendrag
men av lika stor vikt är att kalkningen har skyddat
hotade arter som flodpärlmussla, och även bidragit
till att upprätthålla funktionella ekosystem i sjöar och
vattendrag. Det senare har även gynnat rovfåglar och
andra djur som livnär sig på fisk.
Mängden kalk ökade stadigt under 80- och 90-talet för att nå ett maximalt värde kring år 2000,se
Figur 1. Denna ökning motsvaras av en minskande
trend i svaveldeposition men kan motiveras av att
stora insatser krävdes för att motverka de skador som
redan uppstått. Återhämtningen av försurade sjöar
är också fördröjd i relation till nedfallsminskningen
varför ett direkt samband inte kan förväntas.

Nedan följer en kort lägesbeskrivning av försurningssituationen i Sverige.

Försurningen
Försurning av mark och vatten är ett välkänt och
allvarligt miljöproblem som drabbat Sverige och
andra länder med liknande förutsättningar. Försurningsproblemen och dess grundläggande orsaker och
effekter är också väl dokumenterade och beskrivna
i vetenskapliga artiklar, böcker och genom andra
informationskanaler.

Åtgärdsarbetet
Det svenska åtgärdsarbetet mot försurning har under
en lång tid bedrivits på två fronter. Dels tog Sverige
tillsammans med bl.a. Norge tidigt en ledande roll i
det internationella arbetet med att beskriva orsaker,
effekter och behovet av åtgärder för att begränsa de
negativa effekterna av försurningen, dels inleddes ett
omfattande kalkningsprogram i sjöar och vattendrag
för att motverka de akuta effekter som försurningen
hade orsakat och fortsatte att orsaka.
Sveriges insatser i det internationella arbetet har
varit en viktig orsak till av vi idag har en FN-baserad
konvention som reglerar utsläpp av svavel och kväve
i Europa och som fortfarande har en viktig roll för
det kommande åtgärdsarbetet på luftföroreningar

Figur 1. Tidsutveckling av svaveldeposition och mängd spridd kalk (Rapport 5766 - Bara naturlig försurning)
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Dagsläget

I uppföljningen av miljömålen (www.miljomal.nu/)
anges andelen försurade sjöar i Sverige till ca 3%
(gäller sjöar över 4 ha). Motsvarande andel för år
1990 var 10%. I sydvästra Sverige som är hårdast
utsatt för försurande nedfall är fortfarande andelen
försurade sjöar ca 11%.
Totalt sett kalkas ca 5000 sjöar och 10 000 km
vattendrag i Sverige (2007). Fördelningen över landet
framgår i Figur 2 med betydligt större andel kalkade
sjöar i sydväst än i mellersta och norra Sverige.
Med det minskande nedfallet som motiv har
Naturvårdsverket beslutat om en neddragning av
kalkningsanslagen med 30% under en period på 3 år
(slutår 2009). I Naturvårdsverkets beslut ingår också
instruktioner för ett fortsatt arbete med förbättrad
kvalitet och anpassning av kalkningen till försurningssituationen (http://www.naturvardsverket.
se/upload/04_arbete_med_naturvard/finansiering_
naturvard/2009/N_kalkprot.pdf). Kalkningsverksamheten har för år 2009 en budget på ca 191 milj kr.
På 2000-talet har den i särklass största förändringen
av rådande ordning inom svensk vattenförvaltning
varit genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten.
Detta har inneburit att det instiftats en ny myndighet
med speciellt ansvar för vattenfrågor. Denna myndighet är organiserad i fem vattendistrikt. Det nya är att
vattenmyndigheten ska förvalta vatten baserat på avrinningsområden och inte efter rådande administrativa
gränser. Dessutom införs en s.k. adaptiv vattenplaneringscykel där myndigheten ansvarar för att sammanställa status på alla Sveriges vattenförekomster. I de
fall där god ekologisk status inte anses råda, baserat på
de gränsvärden som är satta enligt överenskomna miljökvalitetsnormer, ska åtgärder genomföras. Myndigheten ansvarar för att ta fram förvaltningsplaner och
föreslår åtgärdsprogram. Efter genomförda åtgärder
ska myndigheten se till att följa upp genomförda åtgärder för att avgöra vilken status som uppnåtts. Detta
angreppssätt har mycket gemensamt med den rådande
ordningen för det nationella kalkningsprogrammet och
dess uppföljningsverksamhet som IKEU står för.

Idag ser vi i Sverige många tecken på att försurningsproblemen är på väg att minska. Nedfallet har
minskat drastiskt och försurningsstatus i skogsmark,
sjöar och vattendrag förbättras sakta men säkert.
Trots detta är försurningsproblemet inte över. I delar
av Sverige som drabbats hårt av försurande nedfall
är skogsmarken svårt försurad och en återhämtning
till förindustriell kemisk status kommer inte att ske
inom en överskådlig framtid. Detta återspeglas också
i formuleringen av miljömålet Bara Naturlig Försurning där delmålet för skogsmark är formulerat som
att trenden mot en ökande försurning ska brytas.
Orsaken till att skogsmarken inte har återhämtat sig
är bl.a. att de processer som återställer den kemiska
balansen i marken t.ex. vittring av mineralpartiklar
och nedfall av baskatjoner, är mycket långsamma i
förhållande till storleken på den urlakning som har
orsakats av det sura nedfallet.
För sjöar och vattendrag är situationen ljusare och
tydliga tecken på återhämtning finns från hela landet.

Figur 2. Andelen kalkade, försurade och icke försurade

sjöar i tre regioner år 2005 (från Miljömålsportalen (http://
miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=3&InkID=For-34NV&LocType=CC&LocID=SE).
Ej försurade sjöar.
Försurade ej kalkade sjöar.
Kalkade sjöar

Framtiden
Under de kommande åren kommer återhämtningen
av försurningsdrabbade sjöar och vattendrag att
fortsätta. Behovet av kalkning kommer också generellt att minska. I vissa områden kommer återhämtningen vara mycket långsam och kalkningen kommer
därmed att behövas under en lång tid framöver. Det
internationella åtgärdsarbetet kommer sannolikt att
innebära ytterligare minskning av det kvarvarande
sura nedfallet exempelvis genom överenskommelser
om minskade svavelutsläpp från sjöfarten.
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Kort historik om IKEU

En viktig fråga kommer att vara i vilka sjöar och
vid vilken tidpunkt kalkningen kan avbrytas eller
trappas ned utan att ekosystemen skadas. Frågan är
relativt enkel att besvara utifrån kalkningens uppsatta
mål men kompliceras av en brist på data och kunskap
om kemisk och biologisk status i många vatten från
perioden före försurning och även före kalkningen
inleddes. En nedtrappning av kalkning i en sjö eller ett
vattendrag kommer med all säkerhet orsaka förändringar i kemin. Om denna förändring är inom ramarna
för ett tillstånd som kan betraktas som naturligt är
dock svårt att ange i de fall då referensdata saknas.
Naturvårdsverket har under de senaste åren lagt
ned ett stort arbete på att ta fram underlag för bedömning av dagens försurningsläge i svenska vatten. Nya
Bedömningsgrunder för försurning av ytvatten har
tagits fram som kan används för att klassa ytvatten
i olika stadier av försurningspåverkan http://www.
naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/
ISBN/0100/978-91-620-0148-3. De nya bedömningsgrunderna har också använts för att beskriva försurningsstatus i svenska vatten i den Fördjupade utvärderingen av miljömålet Bara Naturlig Försurning (http://
www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/5700/978-91-620-5766-4).
I brist på data om försurningsstatus före kalkning i
kalkade vatten kan modeller användas för att beskriva
tidsutvecklingen i vattenkemiska variabler under
försurningsfasen och under återhämtningen. MAGIC
modellen används för detta syfte i Sverige och resultat
från ett stort antal sjöar har samlats i det s.k. MAGICbiblioteket (www.ivl.se/magicbibliotek). Modellen är
inte anpassad för direkt bedömning av försurningsstatus i enskilda kalkade sjöar men kan användas
för beräkningar i sjöar som bedöms ha likvärdiga
egenskaper. Om modellresultat tas fram för ett stort
antal sjöar så kan detta underlag därefter användas
för en generell bedömning av försurningsutvecklingen
i kalkade objekt. Naturvårdsverket genomför även
en storskalig undersökning av vattenkemi i ca 3 500
målsjöar i landet som kommer att ge en ögonblicksbild
av försurningsstatusen med stor geografisk täckning
(http://www-miljo.slu.se/dokument/notiser/MA7_07.
pdf). Resultaten från undersökningarna används också
som underlag till modellberäkningar. Sammantaget
kommer dessa kombinerade insatser med mätningar
och modellering att utgöra ett bättre underlag för
generella bedömningar av försurningsstatus i svenska
ytvatten. Modellen beräknar endast kemisk status men
kan i kombination med kompletterande information
om biologisk status i enskilda vatten utgöra grunden
för framtida beslut om nedtrappning av kalkningen till
en nivå anpassad till dagens försurningsbelastning och
återhämtningshastigheten i sjöar och vattendrag.

I Sverige har man utfört kalkning av svenska vatten
från tidigt 1960-tal, bland annat med syftet att kunna
plantera in ädelfisk i skogssjöar (Gunnar Persson, den
24 oktober 2002). I början ansvarade Fiskeriverket
för kalkningsverksamheten eftersom det främst var
en fiskevårdsåtgärd. Det var först i slutet 1970-talet
som Sverige började kalka sjöar och vattendrag i
större skala. På den tiden bedrevs flera olika program
för att följa upp kalkningens effekter, men de olika
programmen var inte samordnade. År 1982 fick
Naturvårdsverket ansvaret att samordna de olika
nationella programmen. Syftet med kalkningen var i
detta fall att motverka negativa kemiska och biologiska effekter av antropogen försurning. Forskning
om försurningen av sjöar och vattendrag hade visat
på negativa effekter och en av historiens mest omfattande miljöåtgärdsinsatser för att återställa svenska
sjöar sattes igång. En dylik storskalig åtgärdsinsats
behövde rimligen följas upp för att utröna dess effekter. Detta resulterade i att man sju år senare, 1989,
startade upp IKEU.
IKEU fick uppdraget att följa upp de långsiktiga
effekterna av kalkning i sjöar och vattendrag på
nationell nivå. Det ursprungliga valet av sjöar och
vattendrag för uppföljning återspeglar en ambition
att åstadkomma såväl en geografisk spridning över
landet som en spridning av provtagning i olika typer
av vattenekosystem. Syftet var att åstadkomma data
som kunde tjäna som underlag för en integrerad
analys av kemiska och biologiska parametrar och dra
generella slutsatser om effekterna av kalkning. Den
övervägande delen av Sveriges kalkuppföljning har
hittills skett genom IKEU-programmet. Den regionala miljöövervakningen i Sverige tar också fram
underlag kring den kemiska statusen av Sveriges sjöar
och vattendrag som används av lokala och regionala
myndigheter. Nytt för år 2008 är att det genomförs
en samordnad analys av dessa regionala data i det så
kallade Målsjöinventeringsprojektet.
Ett problem för IKEU har hela tiden varit att det
väsentligen saknas data om de utvalda sjöarna och
vattendragens status före försurningen. Detta beror
på att man, till skillnad från i Norge, inte påbörjade
övervakningen förrän en relativt lång tid efter det
att kalkningen påbörjades (minnesanteckningar från
IKEU-workshop 13-14 maj, 2008).
IKEU-programmet bestod i början endast av ett
basprogram med årliga provtagningar av biologiska
och kemiska parametrar i kalkade och okalkade sjöar
och vattendrag. I figur 3 visas de olika delprogram
som ingick i basprogrammet år 2007. År 2004 kompletterades basprogrammet formellt med specialprojekt (specialprojekt har dock alltid funnits med, men
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Figur 3. Budget för delprogram inom IKEU, år 2007 (Källa: Naturvårdsverket).

Budget

tidigare i mycket liten skala enligt Hans Borg, ITM).
Specialprojekten är tidsbegränsade och ska studera
speciella frågeställningar som ligger utanför basprogrammet.

I regleringsbrevet, beslutad av riksdagen, anges hur
mycket av det årliga kalkningsanslaget som Naturvårdsverket får använda för analys av långsiktiga
effekter av kalkningsverksamheten samt för utvecklingsinsatser. Naturvårdsverkets generaldirektör beslutar därefter hur fördelningen av kalkningsanslaget
ska göras mellan länsstyrelsernas verksamhet (kalkningsverksamheten) och uppföljningsverksamheten.
Styrgruppen tar sedan fram ett förslag på årlig budget
för IKEU, som enhetschefen tar beslut om.
I regleringsbrevet för 2008 anges att 218 miljoner kronor ska användas till kalkning av sjöar och
vattendrag. Av dessa får högst 30 miljoner kronor
användas för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten samt för utvecklingsinsatser.
När IKEU startade år 1989 avsattes en årlig
budget på knappt 2 miljoner kronor. Ett decennium
senare har programmet utökats till att omfatta strax
över 6 miljoner kronor per år. Under de senaste fem
åren har anslaget till IKEU nära nog tredubblats,
och den årliga budgeten uppgår år 2008 till drygt 17
miljoner kronor (se figur 4).
Programmet består idag dels av ett flerårigt basprogram, dels av ettåriga uppdrag (specialprojekt
och utvärderingsprojekt). Exempelvis fastställde
Naturvårdsverket medelsramar för IKEU år 2007 om
totalt 15 518 000 kr. Av dessa gick 1 650 000 kr till

Organisation
IKEU är ett fristående nationellt forsknings- och
miljöövervakningsprogram som finansieras och styrs
av Naturvårdsverket. Miljödepartementet var med
och initierade programmet men förväntas, enligt
egen utsago, därefter inte påverka uppdraget. IKEU:s
projektgrupp består av representanter från Institutionen för miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), Institutionen för tillämpad miljövetenskap
(ITM) på Stockholms Universitet och Sötvattenslaboratoriet (SÖLAB) på Fiskeriverket. I projektgruppen
ingår för närvarande en vetenskaplig projektledare
från SLU.
År 2006 tillkom en samordningsgrupp där kalkningsprogrammets sakstödjare tillsammans med
IKEU:s styrgrupp, projektledare och projektgrupp
ingår. Deras uppdrag var att diskutera och föreslå
hur samordningen mellan IKEU och länsstyrelsernas
kalkningsarbete kan förbättras.
IKEU-forskarna har också utgjort en resurs i dessa
institutioners speciella myndighetsstödsfunktion där
de haft uppdrag att ta fram underlag till Naturvårdsverk och Länsstyrelser.
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IKEU:s nuvarande projektorganisation:

1994-1997

Beställare:

Administrativ projektledare:

Naturvårdsverket (enhetschef, Landskapsenheten)

Naturvårdsverket

Styrgrupp:

Vetenskaplig projektledare:

Naturvårdsverket (två personer, Naturresurs- respektive
Miljöövervakningsavdelningen. Ordförande i styrgruppen
är även sammankallande).

Fiskeriverket

1998-2000
Styrgrupp:

SLU (en person).

Naturvårdsverket (3 personer, Naturresurs-, Miljöövervaknings- respektive Miljöeffektsavdelningen)

Projektgrupp:

Vetenskaplig projektledare:

Institutionen för miljöanalys, Institutionen för tillämpad
miljövetenskap och Sötvattenslaboratoriet (7 personer).

Fiskeriverket

Vetenskaplig projektledare:

2001-2008
Styrgrupp:

Organisationens utveckling (projektledning)
1989–2008:

Naturvårdsverket (2 personer, Naturresurs- och
Miljöövervakningsavdelningen)

1989-1993

Vetenskaplig projektledare :

Projektledare :

SLU

Naturvårdsverket

Figur 4. Budget för IKEU år 1989-2008 (Källa: Naturvårdsverket).
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Figur 5. Ekonomisk föredelning mellan basprogram, specialprojekt och utveckling av hemsidan år 2007

(Källa: Naturvårdsverket).

3. att avgöra om kalkningsverksamheten leder till
oönskade effekter i sjöar och vattendrag;
4. att i framtiden kunna förutsäga de försurade vattnens förmåga att låta sig återskapas till situationen
före försurning och väga detta mot kostnader och
risker för oönskade effekter.

specialprojekt och 13 668 000 kr till basprogram
(se figur 5). Unikt för detta år var att en arbetsgrupp
tillsattes som fick 200 000 kr till att utveckla IKEU:s
hemsida. Omkring 7 procent av basprogrammets
budget gick till projektledning (inklusive samordning
och upprättande av CD-skiva med rådata).
Under 2004 genomfördes en intern utredning om
IKEU:s framtida utveckling, vilken resulterade i en
utvidgning av basprogrammet. Antalet sjöar och
vattendrag har utökats kraftigt och delas numera in
i ett intensivt respektive extensivt basprogram och
dessutom görs en större satsning på specialprojekt.

Målsättningar 1997–2004:
1. att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning
i försurade vatten;
2. att bedöma om den svenska kalkningsverksamheten återskapar ekosystem som med avseende på
artsammansättning och biologisk mångfald liknar
situationen före försurning;
3. att avgöra om kalkningsverksamheten leder till
oönskade effekter i sjöar och vattendrag;

Målsättningar
Målsättningarna för IKEU har varierat något under
årens lopp. De största förändringarna är att en av
de ursprungliga målsättningarna försvann år 1997,
och tre nya målsättningar tillkom år 2004. Här följer
en redovisning av de målsättningar som funnit med
under åren (de som står i kursiv stil har inte funnits
med under hela perioden):

Målsättningar 2004–2008:
1. att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning
i försurade vatten
2. att bedöma om den svenska kalkningsverksamheten återskapar ekosystem som med avseende på
artsammansättning och biologisk mångfald liknar
situationen före försurning
3. att avgöra om kalkningsverksamheten leder till
oönskade effekter i sjöar och vattendrag
4. Ge underlag till Länsstyrelsernas eller Vattenmyndighetens planering, genomförande, uppföljning
och utvärdering av kalkning

Målsättningar 1989–1997:
1. att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning
i försurade vatten;
2. att bedöma om den svenska kalkningsverksamheten återskapar ekosystem som med avseende på
artsammansättning och biologisk mångfald liknar
situationen före försurning;
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Från år 1998 till år 2003 låg den årliga budgeten
på omkring 6 miljoner kronor. Fiskeriverket ansvarade för den vetenskapliga styrningen av programmet från år 1994 till år 2001, därefter övergick det
vetenskapliga projektedaransvaret till SLU. År 2001
reducerades styrgruppen till att bestå av två personer
(en representerande miljöövervakning och en kalkningsverksamheten på Naturvårdsverket). År 2002
ingick 13 kalkade sjöar, 3 återförsurade sjöar och 5
referenssjöar, samt 12 kalkade vattendrag, 2 återförsurade vattendrag och 10 referensvattendrag.
Under 2003 tog Naturvårdsverket fram förslag
till utveckling av IKEU. Man ville då att IKEU:s syfte
skulle utvidgas att omfatta (se nya målsättningar som
tillkom 2004) ett åtgärdsormådesvis tänkande, ett
utökat basprogram en förstärkt utvärderingsfunktion
samt fler probleminriktade specialprojekt. Under
1990-talet tilldelades länsstyrelserna pengar för forskning kring bland annat kalkningsmetodik. Sedan år
2005 har IKEU satsat mer på specialprojekt och för
dessa uppdrag skrivs separata kontrakt.
Budgeten har under de senaste fem åren nära på
tredubblats, från cirka 6 miljoner kronor år 2003
till drygt 17 miljoner kronor 2008. År 2005 ingick
15 kalkade sjöar (två fler än år 2002), 3 återförsurade sjöar, 5 referenssjöar, 12 kalkade vattendrag, 2
återförsurade vattendrag och 11 referenser (en mer än
2002).
Under de senaste åren har antalet sjöar och vattendrag som provtas utökats betydligt. Basprogrammet har nu delats upp i ett intensivt och ett extensivt
program. År 2008 ingick 14 kalkade sjöar, 6 kalkavslut, 7 referenssjöar, 10 överdosering samt 10 provtagning i Naturvårdsverkets miljöövervakningssjöar.
Alla ingår i det intensiva programmet. 38 kalkade
sjöar ingår i det extensiva programmet. 18 kalkade
vattendrag, 19 referenser och 4 kalkavslut ingår i det
intensiva programmet. 26 kalkade vattendrag ingår i
det extensiva programmet.
Naturvårdsverket hade år 2004 som intention
att satsa mer på utvärderingen (se IKEUs roll TOS
030917), att programmet skulle utgå från ett åtgärdsområdesvis tänkande och att nya specialprojekt skulle
startas efter samråd med länsstyrelser och ”andra
intressenter”.
År 2006 tillsätts en samordningsgrupp bestående
av kalkningsprogrammets så kallade sakstödjare,
IKEU:s styrelse, projektledare och projektgrupp, som
ska diskutera och föreslå hur samordningen mellan
IKEU och länsstyrelsernas kalkningsarbete kan förbättras. Oklart om gruppen har tillsatts då sakstödjarna enligt intervjuerna inte anser sig involverade i
IKEU. Är inte kvar år 2008.

5. Ge underlag till Naturvårdsverkets långsiktiga
uppföljning av kalkning och försurning
6. Ge underlag till Naturvårdsverkets rådgivning till
Länsstyrelserna om kalkning, avslutande av kalkning, försurningsbedömning mm.
Idag anges det i avtalen med de utförande forskningsinstitutionerna även en specifik målsättning för varje
specialprojekt t.ex. ”Att med MAGIC-bibliotek beskriva surhetsutveckling samt jämföra med oberoende
data”. I avtalet om basprogrammet anges exakt vilka
olika prover som ska tas, vid vilken tid på året och av
vilken sjö eller vattendrag.
Enligt det underlag som delgivits utvärderingen har
olika typer av utvärderingar av IKEU-programmet
genomförts under åren som gått. En större utvärdering av IKEU-programmets undersökningsresultat
genomfördes under 1997 respektive 2000; Biologisk
mångfald i kalkade sjöar (Naturvårdsverket, 1997)
och Kalkade vattendrag - miljökvalitet och biologisk
mångfald (Naturvårdsverket, 2000). År 1998 genomförde Norska Institutt for Vannforskning (NIVA)
en extern utvärdering av IKEU gällande bland annat
målsättningar, resultat och kostnadseffektivitet (Ej
officiellt publicerad). En intern utredning genomfördes under 2003/2004 där IKEU:s framtida behov av
förändringar utreddes.

IKEUs utveckling 1989–2008
De första åren (1989-1993) styrdes IKEU-programmet av en projektledare på Naturvårdsverket och
den årliga budgeten uppgick till omkring 2 miljoner
kronor (se figur 4). Fyra övergripande målsättningar
formulerades som av IKEU-programmet fick ansvar
att besvara. Programmet omfattade14 kalkade sjöar
och 7 kalkade vattendrag.
År 1994 delegerades det vetenskapliga ansvaret
till en vetenskaplig projektledare hos utförarna av
IKEU och Naturvårdsverket behöll det administrativa
ansvaret för programmet. Antalet vattendrag utökas
till 15. Under de följande tre åren utökades programmets budget ytterligare till att år 1997 omfatta strax
över 6 miljoner kronor.
År 1997 ströks den sista målsättningen, och året
därpå ersattes det administrativa projektledarskapet
på Naturvårdsverket med en styrgrupp. I styrgruppen
ingick en representant från avdelningarna som ansvarar för miljöövervakning, miljömålsuppföljning och
kalkningsverksamheten. Syftet var att få till en bra
samordning mellan de olika avdelningarna i relation
till IKEU. Samma år genomfördes en extern utvärdering av IKEU-programmet av det norska institutet
för vattenforskning, NIVA. Förslagen fick dock litet
genomslag i verksamhetens utformning.
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Utvärderingens slutsatser
Utvärdering I.
Långsiktiga effekter

Analyserna av kalkningens effekter försvåras i
vissa fall av avsaknaden av data från perioden före
kalkningen vilket gör att en direkt analys av förändringar i kemi och biologi vid kalkning inte kan genomföras. Trendanalys av förändringar i de kalkade
objekten visar ofta på små förändringar och man
förlitar sig ofta på jämförelser med sura och neutrala
referenser. För biologiska undersökningar tillkommer
ibland svårigheter orsakade av skillnader i populationssammansättning och ekosystemstruktur vilket i
sin tur kan bero på andra orsaker än kalkning eller
försurningspåverkan.

Utvärdering I hade som uppdrag att bedöma om
IKEUs verksamhet var tillräcklig för att bedöma långsiktiga effekter av ytvattenkalkning under perioden
1990-2006. Specifika frågor till utredare och referensgrupp var:
• Vilka kemiska och biologiska effekter kan IKEUdata visa att kalkning leder till?
• Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats till försurningsutvecklingen (kalkningsavslut,
mm)?
• Visar IKEU att kalkning leder till oönskade effekter och i så fall vilka?

Rekommendationer
Betydande framsteg i förståelse av kalkningens påverkan på vattenekosystem kan uppnås med en ökad
integrering av arbetet inom olika moment. Hittills har
verksamheten varit uppdelat på ett stort antal delmoment med begränsad samordning och utvärdering.
Speciellt viktigt är detta avseende kopplingen mellan
biotiska och abiotiska faktorer.
Externa påverkansfaktorer bör i högre utsträckning beaktas. Detta inkluderar kalkningsmetod, dos
etc. men även påverkan från avrinningsområden,
uppströms vattenkemi och klimat. Några exempel på
det senare finns t.ex. i rapporterna om fiskbestånd
men i de flesta fall har inte externa faktorer tagits
med i analysen.
Tillämpning av enkla ekosystemmodeller kan vara
ett hjälpmedel för att analysera hur förändringar kan
påverka olika komponenter, dvs. att studera processer och mekanismer (vilket även efterlystes vid den
tidigare genomgången av IKEU). Det vore lämpligt
att IKEU kompletterades med modelleringskunniga
personer för att utveckla eller tillämpa befintliga
modeller på de omfattande data som finns.

Som underlag till utvärdering 1 identifierade utredare
och referensgrupp 5 st rapporter som IKEU-gruppen
fick i uppdrag att ta fram under våren 2008. Denna
rapportering utformades som ett antal specialprojekt
finansierade av Naturvårdsverkets kalkningsverksamhet. Vidare gav utredarna generella instruktioner där
IKEU gruppen i sitt syntesarbete bl.a. uppmanades
att fokusera på integration och syntes samt hur ett
framtida IKEU anpassat till en föränderlig miljö och
ett föränderligt samhälle.
Utvärderingen har i första hand baserats på de
underlagsrapporter som IKEU tog fram. Underlaget
bestod av ett stort antal delrapporter på specifika ämnesområden men med mycket begränsad syntes och
integration. Vidare hölls ej de överenskomna tidsgränserna varför en del sent inkomna underlagsrapporter endast utvärderats översiktligt. Utvärderingens
resultat sammanfattas här som generella kommentarer och rekommendationer avseende de 3 frågor som
angetts i uppdragsbeskrivningen. För en mer detaljerad diskussion kring resultat och en sammanställning
av IKEU:s bakgrundsrapporter hänvisas till Bilaga 1.

Hur har IKEU visat att/om kalkningen
anpassats till försurningsutvecklingen
(kalkningsavslut, mm)?

Vilka kemiska och biologiska effekter
kan IKEU-data visa att kalkning leder till?

Bra med försöksobjekt på kalkavslut
men det räcker inte

Goda resultat om kemi och biologi i kalkade vatten
IKEU har under en lång tidsperiod tagit fram vetenskapliga resultat som beskriver kemi och biologi i kalkade
sjöar och vattendrag. Verksamheten har genererat stora
datamängder och en rad rapporter och vetenskapliga
publikationer av mycket god vetenskaplig kvalitet.

IKEU har under en begränsad tid innefattat ett
antal försök med kalkavslut. Försöken pågår i ett
begränsat antal sjöar och vattendrag. Resultaten
från dessa försök kommer att ge ett underlag för att
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bedöma effekter av ett abrupt avslut av kalkningen.
Trendanalyserna visar att efter avslutad kalkning i
Långsjön och Trehörningen minskar pH, konduktivitet, alkalinitet och ANC signifikant. I ytvattnet finns
signifikant ökande trender av Fe, Pb och Ali, både i
Långsjön och Trehörningen. Signifikanta minskande
trender för sulfat (icke marint) i alla sjöarna och
även en signifikant positiv trend för pH och ANC i
Årsjöns ytvatten under perioden 1992-2007 tyder på
en återhämtning från försurning i området. En analys
av trender i vattenkemi i IKEUs samtliga objekt tyder
på att en anpassning av kalkningen inte har skett.
Underlaget är dock i dagsläget alltför magert för att
kunna användas för generella bedömningar.

kade objekt såväl före de försurades som före kalkning genomfördes ofta saknas helt eller delvis. Det är
därför svårt att definiera vad som är ett ”naturligt”
eller opåverkat tillstånd är och därmed vad som
kan betraktas som oönskat eller negativt. En vidare
utveckling av modeller kan vara till nytta för detta
ändamål. Vidare bör eventuella negativa effekter i
överkalkade vatten belysas och sättas i relation till
nyttan i nedströms vatten.

Rekommendationer

Det övergripande syftet med det här deluppdraget är
att ta reda på om organisationen har fungerat ändamålsenligt under åren. De specifika frågeställningar
som ska besvaras är följande:

Utvärdering II.
Organisation och effektivitet
Genomförande av deluppdrag

Som underlag för framtida minskningar av kalkningsinsatser motiverade av minskad försurningsbelastning
krävs dels att försöken med kalkavslut fortsätter, dels
att försök inleds med en mer realistisk nedtrappning
av kalkningen. Antalet objekt (sjöar och vattendrag)
bör också utökas avseende geografisk spridning, olika
påverkan i avrinningsområdet (skogsbruk, jordbruk
m.m.) Vidare bör undersökningar av förändringar
orsakade av minskad kalkning relateras till tillgängliga
resultat från pågående utredningar om försurningshistorik och försurningsstatus. I Naturvårdsverkets regi
har underlag kring detta presenterats i bl.a. den fördjupande utvärderingen av Miljömålet Bara Naturlig
Försurning som presenterades 2007 (Rapport 5766,
Naturvårdsverket). Under 2008 har arbetet fortsatt
och ett betydligt större underlag för bedömning av
försurningshistorik kommer att finnas tillgängliga
under 2009. I ett utökat program kring nedtrappning
av kalkning bör eventuella biologiska effekter belysas
speciellt, IKEU kan här spela en viktig roll att ta fram
underlag och kriterier för övervakning och bedömning
av risker för negativa effekter vid en anpassning av
kalkningen till försurningsutvecklingen.

• Har IKEU rätt mål?
• Är IKEU rätt organiserat?
• Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat -->
Användning?
• Hur kan IKEU-programmet optimeras?
Utvärderingens slutsatser baseras dels på en litteraturstudie samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer.
Litteraturstudien utgår främst från de av Naturvårdsverket tillhandahållna utvärderingsrapporterna, med
särskild hänsyn taget till den norska utvärderingen
(NIVA, 1989), rapporter och interna dokument
(budget 1989-2008, avtal 2001-2008, verksamhetsberättelser 2007, minnesanteckningar m.m.) samt
information hämtat från Naturvårdsverkets och
regeringens hemsidor (se referenslista). Eftersom
avtal från år 1989-2000 saknas kan utvärdering av
organisation och effektivitet inte genomföras fullt ut
för den perioden.
Intervjuerna har genomförts i form av personliga
möten och i ett fåtal fall via telefon. Sammanlagt har
20 personer intervjuats mha av en semistrukturerad
kvalitativ intervjumetodik. Ambitionen har varit att
få ett så brett underlag som möjligt att basera våra
slutsatser på. Målsättningen har varit att fånga en
mängd olika perspektiv. Därför har vi valt ut personer att intervjua som har olika roller inom försurnings- och kalkningsverksamheten. Vi har också velat
få en geografisk spridning över landet där de intervjuade personerna verkar i områden med mer eller
mindre påtaglig försurningsproblematik. Intervjuer
har genomförts med beställare, utförare och potentiella intressenter på nationell, regional och lokal nivå.
Intervjuerna har följt i förväg utarbetade listor med

Visar IKEU att kalkning leder till
oönskade effekter och i så fall vilka?
Små oönskade effekter
IKEUs rapporter visar att de oönskade effekterna är
små avseende kemi och då inträffar i samband med
överdosering. Även de biologiska effekterna verkar
vara små men här finns svårigheter bedömningen då
nödvändigt referensunderlag saknas.

Rekommendationer
Risken för allvarliga negativa effekter av kalkning
tycks vara begränsad. Ett grundproblem är dock att
en bedömning av kemisk och biologisk status i kal-
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gration av kunskap men det rådde fortfarande stor
osäkerhet kring hur den nya vattenförvaltningsstrukturen skulle fungerar. Denna osäkerhet kring olika
roller och ansvar råder i viss mån fortfarande för de
ingående myndigheterna men det är hög tid att ta
tag i frågan vilken roll IKEU ska spela i arbetet med
försurnings- och kalkningsfrågor i Sverige.

frågor där de intervjuade getts möjlighet att reagera
och reflektera relativt fritt. Frågeställningarna har
varierat beroende på målgrupp, men har alla berört
områdena: användarbehov, målsättningar, organisation, kommunikation och effektivisering. Varje
intervju har pågått i en till två timmar. Intervjuerna
har dokumenterats skriftligt och de intervjuade har
getts möjlighet att korrigera och godkänna dokumentationen. Se bilaga 2 för en mer ingående analys och
reflektioner kring resultaten.

Rekommendationer
Gamla mål bör omformuleras till nya
Det är hög tid att Naturvårdsverket tar ställning till
grad av måluppfyllelse vad gäller IKEU:s tre första
mål (se slutsatser från utvärdering 1). De tre första
målen har enligt de vi intervjuat inte tjänat ut sin roll
men det finns starka argument för att precisera dessa
och använda hittills uppnådda resultat för att skapa
ett mer offensivt IKEU. Ett program med uppdrag att
stödja en anpassad kalkning som sannolikt omfattar en successiv nedtrappning av kalkningen i många
områden men i vissa fall även en ökad kalkning. Man
måste sträva efter att på ett förnuftigt sätt kombinera
evidensbaserade slutsatser med erfarenhetsbaserad
kunskap för kloka beslut som värnar om att vi även i
framtiden har sjöar och vattendrag med god ekologisk status i Sverige.
Tiden är mogen att vidareutveckla verksamheten
för att på bästa sätt utnyttja den samlade kunskapen som finns. I ett framtida IKEU är det viktigt
att låta miljöövervakning och specialstudier i högre
utsträckning samverka för att ta fram underlag till
Naturvårdsverkets arbete med kalknings- och försurningsfrågor och för att stödja åtgärdsarbetet på den
regionala och lokala skalan. Dialogen med användarna måste också stärkas för att identifiera vilka
behov av kunskap de har.

Nedan följer en sammanfattning av utvärderarens
kommentarer och rekommendationer.

Har IKEU rätt mål?
Rätt att utöka målen men vem ska ta fram underlagen?
Gamla och nya mål
Idag har IKEU sex övergripande målsättningar för
sin verksamhet. De tre första målsättningarna, som
funnits med sedan IKEU:s start 1989, har utgjort
grunden för programmets mångåriga miljöövervakningsinriktade verksamhet som omfattar analys av
de långsiktiga effekterna av kalkning, bedömning av
möjligheterna att återskapa ekosystemen i försurade
vatten samt riskbedömning av oönskade effekter.
Samma år som vattenmyndigheterna bildades gjordes
ett tillägg med tre nya målsättningar som innebär att
programmet förväntas ta fram underlag till länsstyrelsernas och Vattenmyndighetens planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av kalkning. Dessutom ska man ta fram underlag till Naturvårdsverkets
långsiktiga uppföljning av kalkning och försurning och
Naturvårdsverkets rådgivning till länsstyrelserna om
kalkning, avslutande av kalkning, försurningsbedömning m.m. Dessa målsättningar innebär i sin förlängning
en helt ny inriktning på verksamhet inom IKEU.

Skapa förutsättningar för IKEU att
uppfylla de tre nya målen som tillkom 2004
Om Naturvårdsverket menar allvar med de tre nya
målen måste man i praktiken också skapa förutsättningar för IKEU:s utförare att nå dessa mål genom att
avsätta mer resurser för integrerad analys, syntes och
kommunikation och skapa förutsättningar för ett mer
kostnadseffektivt genomförande av miljöövervakningsprogrammet.

Vem gör vad?
Intervjustudien som genomförts inom ramen för den
här utvärderingen bekräftar att det på alla nivåer
finns ett samförstånd kring att det behövs bättre underlag för åtgärdsarbetet på den lokala och regionala
nivån. De flesta anser att det är hög tid att kunskapen om de långsiktiga effekterna och riskerna med
kalkning som IKEU förtjänstfullt tagit fram omsätts i
praktiken och kommer till användning i Naturvårdsverkets uppföljning av kalkning och försurning och i
deras rådgivning till länsstyrelser och vattenmyndigheter. Däremot råder det delade meningar om vilka
organisationer som är bäst lämpade att genomföra de
olika ingående delarna av arbetet.
När de nya målen för IKEU formulerades var man
medveten om behovet av ökad samverkan och inte-

Formulera konkreta delmål på 3-5 års sikt
Naturvårdsverket bör i dialog med de utpekade
målgrupperna ta fram kompletterande konkreta
delmål som stöd för verksamhetens arbete. Miljöövervakningsdelen är vad vi kan bedöma tillräckligt
detaljstyrd. Det som efterlyses är realistiska, uppföljningsbara mål på 3–5 års sikt.
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Är IKEU rätt organiserat?

Se över kompetensprofilen
– nya kompetenser behövs för ett offensivt IKEU
För att IKEU ska bli ett mer offensivt program med
kapacitet att genomföra avancerad integrerad analys
och kunskapssyntes behövs nya kompetenser knytas
till den befintliga utförargruppen. I många fall finns
dessa kompetenser redan tillgänglig inom de nuvarande organisationerna men det kan också handla om att
rekrytera ny personal eller skapa allianser med andra
redan etablerade forskar- och expertgrupper.

Organisationsformen har successivt växt fram
– nu måste den anpassas efter de nya uppdragen
En organisation anpassad för miljöövervakning
Under senare år har nya uppgifter tillkommit och i
nuläget kan man särskilja tre olika uppdrag inom
programmet: miljöövervakning, forskning- och utveckling samt rådgivning till kalkningsverksamheten.
Organisationen har dock inte förändrats nämnvärt
för att möta de nya kraven.
IKEU:s organisation är idag huvudsakligen anpassad för att bedriva miljöövervakning av hög vetenskaplig kvalité: med en liten styrgrupp på Naturvårdsverket som framförallt har en administrativ roll;
en projektledare placerad hos en av utförarorganisationerna med huvudsaklig uppgift att samla in miljöövervakningsdata att årligen leverera till beställaren; tre utförarorganisationer vars främsta uppgift är
att utföra provtagning och sammanställning av data.
Organisationen är däremot inte lika väl anpassad för
att utföra integrerade analyser och kunskapssynteser
eller kommunikation med användarna.

Involvera vattenmyndigheterna
och länsstyrelserna i arbetet
Naturvårdsverkets kalkningsverksamhet och uppföljningen inom IKEU har klara likheter med det arbete
som vattenmyndigheten förväntas koordinera enligt
ramdirektivet för vatten. Det finns mycket som vattenmyndigheten kan lära sig av Naturvårdsverkets
nästan 20-åriga åtgärds- och uppföljningsarbete (där
både sjöars kemiska och ekologiska status följts upp).
Det är också viktigt att ta ställning till vilken roll vattenmyndigheten ska ha i det fortsatta arbetet.
Länsstyrelsen är också en viktig utpekad målgrupp
för IKEU. Här finns ett stort behov av att länka den
regionala och nationella kunskapen på området. Den
pågående målsjöinventeringen är ett bra exempel på
detta som torde inspirera till fortsatt samverkan.

Rekommendationer
Anpassa organisationen efter det som ska utföras
De nya uppdragen inom IKEU kräver en vidareutveckling av organisationen, kompletterande kompetenser och delvis nya arbetsformer för att lyckas
väl. Det är också viktigt att bestämma vilken del av
arbetet som IKEU:s utförare ska uträtta. Detta gäller
speciellt kommunikationen med användarna som
Naturvårdsverkets styrgrupp f.n. ansvarar för. Om
IKEU ska ta fram användbara underlag till olika
myndigheter krävs det en mycket mer medveten kommunikationsstrategi.

Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt -->
Resultat --> Användning?
Nya målgrupper och behov ställer krav på nya
beslutsformer och genomförandeprocesser
Tre uppdrag med olika behov
Beslutsprocesserna inom IKEU har successivt utvecklats till det som vi ser idag. Tre uppdrag med olika
mål och mening utkristalliserar sig i vår analys.

Stärk mandatet för IKEU:s projektledare
Projektledarrollen bör delvis omformuleras och projektledaren tilldelas ett tydligare mandat att leda den
integrerade analysen, samordna det interna arbetet
mellan de tre utförarorganisationerna och stärka
samverkan med andra forskare och de myndigheter
som är viktiga målgrupper för IKEU:s resultat.
Till sin hjälp är det viktigt att projektledaren
har en ledningsgrupp av forskare och experter, där
samtliga tre utförarorganisationer är representerade.
Denna grupp behöver ha regelbundna möten för att
gemensamt utveckla metodik, planera och genomföra
integrerade analyser, samordna miljöövervakningen
och ansvara för dialogen med huvudmålgrupperna
för IKEU:s resultat.

Miljövervakning
IKEU har tagit fram ett unikt datamaterial för sjöar
och vattendrag som omfattar såväl kemiska som
ekologiska parametrar. Genomförandet av provtagning och leverans av data har fungerat väl. Naturvårdsverket är både beställare och huvudmålgrupp
för resultaten och det är detta som varit styrande för
utformningen av organisationen. Här finns en potential för kedjan från målformulering till användning
att fungera väl.
Målen är av långsiktig karaktär vilket gör att det
först nu på allvar blivit aktuellt att ta ställning till
deras måluppfyllelse. Provtagningsprogrammet har
på årsbasis utarbetats i samråd mellan beställaren
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Underlag till myndigheter
De tre målen som tillkom 2004 och som anger att
IKEU förväntas ta fram underlag till myndigheternas kalknings och försurningsverksamhet har ännu
inte omsatts i praktiken. Detta uppdrag förutsätter
integrerad analys, kunskapssyntes och regelbunden
dialog med användarna.
Det har under tidigare år funnits begränsade
möjlighet för de utpekade regionala och lokala användarna att påverka innehåll och att ställa krav på
resultatens användbarhet. Den adaptiva kapaciteten i
programmet har därmed enligt utvärderarens bedömning varit relativt begränsad, förutom vad gäller vissa
delar av Naturvårdsverkets verksamhet.
Ingen inom IKEU verkar medvetet ha uteslutit
kommunikation med användare. Svaren tyder snarare
på ett klart intresse av olika användares behov och en
öppenhet för att ta till sig förslag till specialprojekt
eller att utveckla nya former för basprogrammet.
Avsaknaden av mer formaliserad användardialog verkar snarare bero på en allmän slentrian eller omedvetenhet om möjligheterna som detta skulle erbjuda.
Programmet i sin nuvarande form har inte heller haft
så mycket information att erbjuda användarna på
den regional och lokala nivån men det kan vara en
konsekvens av ovan nämnda orsak.

och utförarna. Miljöövervakningsprogrammen har på
senare tid varit minutiöst reglerade enligt avtal.
Utvärderingen visar dock att resultaten hittills
inte har använts i någon större omfattning i relation
till planering, genomförande eller utvärdering av
Naturvårdsverkets kalkningsverksamhet eller vid
uppföljning av miljömålet ”Bara naturlig försurning”.
IKEU-gruppen har inte heller deltagit i skrivande
eller utformningen av Kalkhandläggarboken som
används av kalkhandläggare på länsstyrelserna och
av huvudmännen som utför kalkningen i praktiken.
Förklaringen till sakernas tillstånd som getts är att
det saknas såväl resurser och kompetens internt på
Naturvårdsverket för att kunna bearbeta resultaten
till något mer användbart. I viss mån har de extra
resurserna som på senare år avsatts i specialprojekt
till IKEU:s utförare haft syftet att just ge utrymme för
att utföra viktiga analyser av datamaterialet men det
har inte varit tillräckligt.
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Specialprojekten har delvis gett IKEU möjligheter att
bearbeta det framtagna datamaterialet, att genomföra
trendanalyser och studier för att besvara kritiska frågeställningar. Specialprojekten beslutas på årsbasis.
Initiativen till projekten tas framförallt av utförarna
som har god överblick över kunskapsläget. Styrgruppens funktion har huvudsakligen varit att prioritera
mellan inkomna förslag. Det finns exempel där
styrgruppen har tagit initiativ att lägga ut projekt på
externa utförare för att besvara en specifik fråga.
Det saknas en mer långsiktig strategi för specialprojektens utformning. IKEU:s projektledaren har
heller inget utpekat ansvar för att ta fram förslag till
integrerade analyser eller samordna FoU-verksamheten mellan utförarorganisationerna.
Den vetenskapliga granskningen av inkomna
projektförslag är begränsad till styrgruppen likaså
utvärderingen av resultaten. Detta tillvägagångssätt
avspeglar att specialprojekten inte ansetts vara en
prioriterad uppgift för IKEU och endast omfattat
en ringa del av den totala budgeten. En omfattande
administration kring besluten av projekt har därför
inte ansetts rimlig.
Andra användare än Naturvårdsverket har inte
haft någon direkt möjlighet att komma med förslag till projekt. Det har förvisso inte funnits något
formellt hinder men eftersom det saknas former för
ett deltagande i beslutsprocessen har detta inte skett.
Reaktionerna från regionala och lokala användarna
kring de rapporter som producerats inom specialprojekt har genomgående varit mycket positiv och intresset att komma med förslag till studier finns.

Rekommendationer
Bygg in en adaptivitet i genomförandeprocessen
och samordna uppdragen bättre
Naturvårdsverket rekommenderas att se över genomförandeprocessen i programmet och ta hänsyn till de
tre uppdragens olika natur d.v.s. utgå från att beslutsprocesserna har olika mål och mening för att fungera
väl. Dessutom bör styrgruppen och projektledaren
ges ansvar att öka samordningen mellan de tre olika
uppdragen. Mervärdet av programmet skulle öka
om specialprojekten tydligare kopplades ihop med
miljöövervakningen med mål att stödja framtagandet
av underlag till de utpekade målgrupperna.
Bjud in huvudmålgrupperna att delta
i planering, genomförande och uppföljning
För att IKEU ska kunna ta fram användbara underlag
till myndigheter måste dialogen med huvudmålgrupperna stärkas. Det finns olika möjliga lösningar men
det minsta man kan göra är att låta dem delta i en
referensgrupp. Man bör också överväga möjligheten
att låta dem ingå i styrgruppen.
Utvärdera programmet regelbundet
avseende vetenskaplig kvalitet och nytta
För att säkra kvaliteten och användbarheten av
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IKEU:s resultat är det viktigt med återkommande
uppföljningar. De årliga verksamhetsberättelserna
från IKEU är ett verktyg som även fortsättningsvis kan
användas för detta syfte. Det är dock viktigt att inte
skapa onödig administration och detaljgranskning. Vi
tror att det skulle underlätta om beställaren i dialog
med utförare och användare av resultat tar fram mer
operativa mål och indikatorer för programmet.
FoU verksamheten skulle gagnas av lite längre beslutscykler medan miljöövervakningen är en mer rutinartad verksamhet där årliga cykler är relevanta. En
mer djupgående utvärdering av den typ som vi utfört
är lämpligt att göra med 5 års mellanrum. När det
gäller den myndighetsstödjande verksamheten måste
detta styras av och kopplas samman med de olika
beslutscykler som finns hos de utpekade målgrupperna. Miljömålen utvärderas enligt en viss ordning,
Vattenmyndigheten följer vattenplaneringscykeln osv.

att öka samordningen och därmed effektiviteten på
samtliga i systemet ingående delarna.

Identifiera huvudmålgruppernas behov av kunskap
och anpassa uppdrag och kommunikationen därefter
Utvärderingen indikerar att användningen av resultaten idag är mycket begränsad. Det finns för närvarande ingen formaliserad kommunikation med externa
användare och det är otydligt vem som har det ansvaret. Utförarna har inte fått några tydliga direktiv om
vilken målgrupp resultaten ska anpassas till.
IKEU måste göra en detaljerad behovsanalys för
samtliga utpekade målgrupper och ta fram en kommunikationsstrategi och därtill hörande kommunikationsplan.

Tre olika uppdrag
– skapa en ändamålsenlig organisation

Framtidens IKEU
I detta kapitel sammanfattas våra rekommendationer
angående framtidens IKEU som framkommit under
utvärderingen. Det har också under arbetet med
utvärderingen blivit mer och mer uppenbart att det är
svårt och delvis också icke önskvärt att betrakta IKEU
som en fristående verksamhet. Inte minst i den del av
utvärderingen som baserats på intervjuer har IKEU:s
kopplingar till hela kalkningsverksamheten, miljöövervakning av vatten och miljömålsarbetet kommit i
fokus. Av denna anledning har vi valt att även redovisa
synpunkter och slutsatser som ligger något utanför
utvärderingens formella uppdrag att utvärdera IKEU
med avseende på vetenskap och organisation.

IKEUs mål är inriktade på långsiktiga effekter av
kalkning, att bedöma kalkningens effekter (både
önskade och oönskade) samt att ge underlag till
berörda myndigheters arbete med kalkning. I praktiken innebär målen att IKEU ska bedriva verksamhet
på tre olika områden: miljöövervakning, utvärdering
och forskning om kalkningens effekter samt kommunikation av resultat. Utvärderingens slutsatser är
att miljöövervakningsdelen till stora delar sköts på
ett mycket bra sätt. Utvärdering och forskning om
kalkningens effekter är också den av hög kvalitet men
fokuseras i alltför hög grad på ökad detaljkunskap
snarare än generaliseringar och syntes. Kommunikationsdelen är däremot mycket eftersatt. Rapporter
och vetenskapliga publikationer av god kvalitet produceras men väldigt lite av kunskapen kommer den
praktiska kalkningsverksamheten till nytta.
IKEUs verksamhet bedrivs med en tydlig inriktning på åtgärdsuppföljning och rådgivning och bör
därför betraktas och kontinuerligt utvärderas ur ett
nyttoperspektiv. I verksamheter som motiveras av
samhällsnytta bör kommunikation och dialog med de
tilltänkta avnämarna vara en prioriterad aktivitet och
nyttoaspekten bör även delvis vara styrande för hur
verksamheten bedrivs och utvecklas.

Utvärdera kostnadseffektiviteten i relation
till hela kalknings- och försurningsverksamheten
Vi ser att det finns en potential att göra IKEU effektivare genom att stärka samordning mellan de
olika ingående uppdragen. Miljöövervakningsdelen
är väl utvecklad och här torde finnas möjligheter till
rationalisering och därmed kostnadsbesparingar. Den
myndighetsstödjande verksamheten och specialprojektdelen skulle behöva en resursförstärkning för att
IKEU:s resultat verkligen ska komma till nytta.
Det ligger inte inom den här utvärderingens möjligheter att ta ställning till om IKEU är kostnadseffektivt eller inte eftersom svaret på detta måste sökas
genom att ställa IKEU:s bidrag i relation till hela
kalknings- och försurningsverksamheten. Vi kan konstatera att den fulla potentialen av IKEU:s samlade
kunskap och kompetens i nuläget inte tas till vara
vilket på sitt sätt inte är effektivt.
Vårt råd till Naturvårdsverket är att genomföra en
ordentlig översyn av hela kalknings- och försurningsverksamheten i Sverige för att utröna möjligheterna

Genomför en behovsanalys
Verksamheten bygger på goda relationer mellan
beställare och utförare, ett system som är baserat på
informella kontakter och förtroenden. Det är i vissa
avseenden förvånande hur lite fokus programmet
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Utförarna består av många kunniga personer med
lång erfarenhet av kalkning och försurningsfrågor i
Sverige på alla nivåer.
I framtiden bör ett ökat utnyttjande av IKEUs resultat av en bredare forskningskrets eftersträvas. För
att nå detta krävs dels ett arbete med att organisera
och harmonisera IKEUs databaser (vilket delvis redan
inletts), dels att finansiserings-och samarbetsmöjligheter skapas för de delar av forskarsverige som idag inte
deltar i IKEUs verksamhet.

har haft på användarnas behov av de resultat som
tas fram. I underlaget är det tydligt att mycket fokus
har legat på hur man ska lösa detaljer i analyserna
vilket naturligtvis är viktigt för att säkra god kvalitet
för producerad data. I framtiden rekommenderar vi
att man i högre utsträckning också tar hänsyn till
vad resultaten ska användas till och låta användarna
komma in genomförandeprocessen.
Naturvårdsverket som beställare och användare
måste lyfta blicken och fråga sig vem som ska använda resultaten. För att kunna infria de tre sista målsättningarna om att leverera användbara underlag till
såväl Naturvårdsverkets olika avdelningar, länsstyrelser och vattenmyndigheter behöver en behovsanalys
göras, gärna kopplat till en kostnads-nyttoanalys.
Till att börja med behöver Naturvårdsverket få
svar på vilka som använder informationen idag, i
vilken omfattning och till vad. I denna utredning har
framkommit att resultaten har en mycket begränsad
praktisk användning. Man måste därefter fundera över vilka målgrupperna man vill fokusera på
framöver och ta reda på vilken behov av information
de har och i vilken form resultaten bör levereras för
att vara användbara. För att säkra att hänsyn tas till
användarnas behov framöver måste Naturvårdsverket överväga hur man på längre sikt kan säkra dessa
gruppers medverkan i IKEU:s verksamhet. Detta kan
förslagsvis ske genom att en referensgrupp bestående
av användare kopplas till styrgruppen. Det behöver
inte nödvändigtvis vara en permanent referensgrupp,
utan kan även vara mer av typen tillfälliga ad-hocgrupper vid utformningen av specialprojekt eller vid
utvärderingar.
Ett exempel på framtida behov av kunskap om
kalkning och kalkningens effekter är de viktiga beslut
om neddragning av kalkningen som kalkningssverige
kommer stå inför under kommande år. Rådgivning,
riktlinjer och kontrollprogram behöver utformas
avseende hur en neddragning av kalkningsinsatserna
ska genomföras utan att ekosystemen skadas. IKEUs
kompetens och erfarenhet på området utgör en resurs
som måste nyttjas i dessa beslut.

Tydliggör IKEU:s uppdrag
Styrgruppen på Naturvårdsverket har idag svårt att
tillfredställande alla olika krav som ställs. Uppdraget har under åren utvecklats mycket och omfattar
idag tre vitt skilda verksamheter med väldigt olika
inriktning. Dessutom ansvarar styrgruppen enligt vår
tolkning för den återkommande kommunikationen
med olika användargrupper. Budgeten har flerdubblats under åren och kraven på detaljstyrning av
verksamheten ökat. För att klara alla dessa uppgifter behöver styrgruppen förstärkas med ytterligare
personalresurser.
Då det är tydligt att IKEU har tre olika uppdrag är
det viktigt att analysera målsättningar, organisation
och målgrupper för varje uppdrag för sig. Rekommendationen är att ha färre långsiktiga mål (uppdatera dagens mål) och lägga till mer operationella mål
som stöd i styrningen av programmet. Förslag har
givits om att ta fram ett övergripande visionärt mål
som inbegriper alla dessa tre uppdrag.
Det är Naturvårdsverkets ansvar att se till att få en
övergripande oberoende styrning av programmet, där
man vågar ta ställning kring kalkningsverksamheten
utifrån vetenskapliga underlag, där man regelbundet
genomför syntes av hela programmet och att programmet kommuniceras (både inhämta och levererar
information) bättre med omvärlden.
Generellt så måste det till en bättre samordning
mellan nationell och regional vattenverksamhet, mellan miljöövervakning, miljömålsarbete och IKEU.
Om ambitionen kvarstår att producera underlag
till de i vattenförvaltningen ingående myndigheterna
är det nödvändigt att omformulera såväl styrgruppens som projektledarens uppdrag.

Öka användandet av IKEU:s resultat
Utvärderarna ser mycket positivt på IKEU som är ett
av de få miljöövervakningsprogrammen som tar ett
helhetsgrepp och kombinerar kemiska och biologiska
parametrar och där data är av forskningskvalitet.
Resultatet av IKEU:s mångåriga verksamhet är långa
obrutna mätserier som kan användas för trendanalyser. Genom att lägga ansvaret för verksamheten
på inhemska utförare har man kunnat bibehålla
värdefull forskarkompetens inom området i Sverige.

Hur kan IKEU-programmet optimeras?
Skapa en rådgivande grupp som stöd
för utvecklingen av ett framtida IKEU
Till att börja med rekommenderar vi att det skapas
en rådgivande grupp där även externa användare,
forskare och experter ingår som får till uppgift att
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stödja Naturvårdsverkets styrgrupp och IKEU:s
utförare i arbetet med att effektivisera och anpassa
IKEU:s organisation efter uppdraget. Det är viktigt
att Naturvårdsverket internt även adjungerar personer som ansvarar för nationell miljöövervakning,
uppföljning av miljömål och fördelning av kalkningsmedel till gruppen. Detta kan vara en ganska kortlivad ”ad hoc” grupp som sedan ersätts med en mer
permanent lösning där det ges ett ökat utrymme för
samtliga huvudmålgrupperna för IKEU:s resultat att
medverka i verksamheten.
Det är mycket angeläget att ansvarsfördelningen
mellan Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten och
länsstyrelserna klargörs för att öka möjligheterna att
IKEU:s resultat och kompetenser kommer till användning
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Inledning

Delprojekt 3. Anpassning av kalkning
till försurningsutvecklingen

IVL har av Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera
IKEUs verksamhet. I utvärderingen ingår två uppdrag:

Att utvärdera hur avslut av kalkning och minskande kalkdoser har påverkat kemi och biologi

Syfte:

Utvärdering 1:

Långsiktiga effekter av ytvattenkalkning 1990-2006

Delprojekt 4 Oönskade effekter av kalkning

Utvärdering 2:

Syfte: Att utvärdera oönskade effekter av kalkning

IKEU:s organisation och effektivitet

Delprojekt 5 Framtidens nationella
kalkningsuppföljning

Denna rapport utgör en bilaga till den gemensamma
rapporten från IVLs utvärderare och omfattar sammanfattning och utvärdering av de rapporter som togs
fram av IKEU-gruppen som underlag till Utvärdering
1. Framtagandet av denna del av utvärderingen har genomförts i samarbete med en referensgrupp utsedd av
Naturvårdsverket. Referensgruppens roll var framför
allt att bistå utredarna med vetenskaplig kompetens
på akvatisk kemi och biologi samt erfarenheter från
kalkningseffekter och kalkningsuppföljning.

Att identifiera viktiga faktorer i ett framtida
program för kalkningsuppföljning.

Syfte:

Vidare gav utredarna följande generella instruktioner
till IKEU
• De utvärderingar som genomförs under våren
avses utmynna i förslag till hur IKEU programmet kan förändras och anpassas till en föränderlig
miljö och till ett föränderligt samhälle. Alternativt
motivera varför programmet eller enskilda komponenter ska fortsätta i nuvarande form.

Utvärderingens uppdrag och underlag

• De utvärderingar som genomförs under våren
2008 bör utmynna i resultat som helt eller delvis
kan publiceras i rapportform.

Utvärdering 1 hade som uppdrag att bedöma om
IKEUs verksamhet var tillräcklig för att bedöma långsiktiga effekter av ytvattenkalkning under perioden
1990-2006. Specifika frågor till utredare och referensgrupp var:

• Integration och syntes av verksamheten är prioriterat före genomförandet av nya mätningar/undersökningar.

• Vilka kemiska och biologiska effekter kan IKEUdata visa att kalkning leder till?
• Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats till
försurningsutvecklingen (kalkningsavslut, mm)?
• Visar IKEU att kalkning leder till oönskade effekter och i så fall vilka?

• Motiven för att behålla enskilda komponenter och
programmet som helhet kommer att identifieras i
relation till uppsatta mål.
• Samverkansprojekt mellan de tre utförande instituten prioriteras.

Som underlag till utvärdering 1 identifierade utredare
och referensgrupp 5 st rapporter som IKEU-gruppen
fick i uppdrag att ta fram under våren 2008. Denna
rapportering utformades som ett antal specialprojekt finansierade av Naturvårdsverkets kalkningsverksamhet:

De underlagsrapporter som IKEU tog fram har reviderats och kommer att färdigställas i början av 2009.
Sammanfattningar av de rapportversioner som legat
till grund för utvärderingen presenteras i kapitel 4 av
denna bilaga.

Delprojekt 1. Underlag till kvalitetsbedömning

Resultat, slutsatser och rekommendationer

1.a Provtagning och analysarbete

Det underlag som IKEU tog fram till utvärderingen
för delprojekt 2 (syntes) bestod av ett stort antal delrapporter på specifika ämnesområden och i stort sett
utan den syntesinriktning som efterfrågats. Vidare
hölls ej de överenskomna tidsgränserna varför en del
sent inkomna underlagsrapporter endast utvärderats
översiktligt. I några fall hade goda ansatser gjorts att
kombinera kemiska och biologiska datautvärderingar
(t.ex. delrapporterna om fisk i sjöar och vattendrag)
men i det stora hela saknades syntes och integration.
Detta tolkas delvis som ett resultat av ett pressat
tidsschema men också att arbetsformerna inom IKEU
inte var anpassade till syntesarbete. Utvärderingen
genomfördes på det underlag som skickades in.

Att ge en översiktlig men komplett bild av
programmets kvalitetsarbete avseende provtagning,
kemiska och biologiska analyser

Syfte:

1.b Urval och representativitet
i undersökningsobjekt

Att ge en bild av hur representativa IKEUs
undersökningsplatser är för svenska kalkningsobjekt.

Syfte:

Delprojekt 2. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning
Att utvärdera och syntetisera observerade
kemiska och biologiska effekter i relation till kalkdos
och försurningsbelastning.

Syfte:
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Vilka kemiska och biologiska effekter
kan IKEU-data visa att kalkning leder till?

bedöma effekter av ett abrupt avslut av kalkningen.
Trendanalyserna visar att efter avslutad kalkning i
Långsjön och Trehörningen minskar pH, konduktivitet, alkalinitet och ANC signifikant. I ytvattnet finns
signifikant ökande trender av Fe, Pb och Ali, både i
Långsjön och Trehörningen. Signifikanta minskande
trender för sulfat (icke marint) i alla sjöarna och
även en signifikant positiv trend för pH och ANC i
Årsjöns ytvatten under perioden 1992-2007 tyder på
en återhämtning från försurning i området. En analys
av trender i vattenkemi i IKEUs samtliga objekt tyder
på att en anpassning av kalkningen inte har skett.
Underlaget är dock i dagsläget alltför magert för att
kunna användas för generella bedömningar.

Goda resultat om kemi och biologi i kalkade vatten
IKEU har under en lång tidsperiod tagit fram vetenskapliga resultat som beskriver kemi och biologi
i kalkade sjöar och vattendrag. Verksamheten har
genererat stora datamängder och en rad rapporter
och vetenskapliga publikationer av mycket god vetenskaplig kvalitet.
Analyserna av kalkningens effekter försvåras i
vissa fall av avsaknaden av data från perioden före
kalkningen vilket gör att en direkt analys av förändringar i kemi och biologi vid kalkning inte kan genomföras. Trendanalys av förändringar i de kalkade
objekten visar ofta på små förändringar och man
förlitar sig ofta på jämförelser med sura och neutrala
referenser. För biologiska undersökningar tillkommer
ibland svårigheter orsakade av skillnader i populationssammansättning och ekosystemstruktur vilket i
sin tur kan bero på andra orsaker än kalkning eller
försurningspåverkan.

Rekommendationer

Som underlag för framtida minskningar av kalkningsinsatser motiverade av minskad försurningsbelastning
krävs dels att försöken med kalkavslut fortsätter, dels
att försök inleds med en mer realistisk nedtrappning
av kalkningen. Antalet objekt (sjöar och vattendrag)
bör också utökas avseende geografisk spridning, olika
påverkan i avrinningsområdet (skogsbruk, jordbruk
m.m.) Vidare bör undersökningar av förändringar
orsakade av minskad kalkning relateras till tillgängliga resultat från pågående utredningar om försurningshistorik och försurningsstatus. I Naturvårdsverkets regi har underlag kring detta presenterats i
bl.a. den fördjupande utvärderingen av Miljömålet
Bara Naturlig Försurning som presenterades 2007
(Rapport 5766, Naturvårdsverket). Under 2008 har
arbetet fortsatt och ett betydligt större underlag för
bedömning av försurningshistorik kommer att finnas
tillgängliga under våren 2009. I ett utökat program
kring nedtrappning av kalkning bör eventuella biologiska effekter belysas speciellt, IKEU kan här spela
en viktig roll att ta fram underlag och kriterier för
övervakning och bedömning av risker för negativa
effekter vid en anpassning av kalkningen till försurningsutvecklingen.

Rekommendationer

Betydande framsteg i förståelse av kalkningens påverkan på vattenekosystem kan uppnås med en ökad
integrering av arbetet inom olika moment. Hittills har
verksamheten varit uppdelat på ett stort antal delmoment med begränsad samordning och utvärdering.
Speciellt viktigt är detta avseende kopplingen mellan
biotiska och abiotiska faktorer.
Externa påverkansfaktorer bör i högre utsträckning beaktas. Detta inkluderar kalkningsmetod, dos
etc. men även påverkan från avrinningsområden,
uppströms vattenkemi och klimat. Några exempel på
det senare finns t.ex. i rapporterna om fiskbestånd
men i de flesta fall har inte externa faktorer tagits
med i analysen.
Tillämpning av enkla ekosystemmodeller kan vara
ett hjälpmedel för att analysera hur förändringar kan
påverka olika komponenter, dvs att studera processer och mekanismer (vilket även efterlystes vid den
tidigare genomgången av IKEU). Det vore lämpligt
att IKEU kompletterades med modelleringskunniga
personer för att utveckla eller tillämpa befintliga
modeller på de omfattande data som finns.

Visar IKEU att kalkning leder till
oönskade effekter och i så fall vilka?
Små oönskade effekter
IKEUs rapporter visar att de oönskade effekterna är
små avseende kemi och då inträffar i samband med
överdosering. Även de biologiska effekterna verkar
vara små men här finns svårigheter bedömningen då
nödvändigt referensunderlag saknas.

Hur har IKEU visat att/om kalkningen anpassats till
försurningsutvecklingen (kalkningsavslut, mm)?
Bra med försöksobjekt på
kalkavslut men det räcker inte

Rekommendationer

IKEU har under en begränsad tid innefattat ett
antal försök med kalkavslut. Försöken pågår i ett
begränsat antal sjöar och vattendrag. Resultaten
från dessa försök kommer att ge ett underlag för att

Risken för allvarliga negativa effekter av kalkning
tycks vara begränsad. Ett grundproblem är dock att
en bedömning av kemisk och biologisk status i kal-
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kade objekt såväl före de försurades som före kalkning genomfördes ofta saknas helt eller delvis. Det är
därför svårt att definiera vad som är ett “naturligt”
eller opåverkat tillstånd är och därmed vad som
kan betraktas som oönskat eller negativt. En vidare
utveckling av modeller kan vara till nytta för detta
ändamål. Vidare bör eventuella negativa effekter i
överkalkade vatten belysas och sättas i relation till
nyttan i nedströms vatten.

Sammanfattning av underlagsrapporterna
På följande sidor ges titel, författare och sammanfattning av de rapporter som inkommit till utvärderingen. Rapporterna presenteras inte i sin helhet då
omarbetning och färdigställande pågår eller kommer
att genomföras under 2009. Sammanfattningarna
ska således inte ses som slutresultat av IKEUs rapportering utan som en beskrivning av det underlag
utvärderingen hade att arbeta med. En mycket kort
bedömning av rapportens innehåll och kvalitet ges
också.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

1. Underlag till kvalitetsbedömning
A. Provtagning och analysarbete

rats. Under perioden 1990-1997 ingick fyra sjöar i
IKEUs delprogram ”metaller i fisk”. Insamling av
abborre ombesörjdes under denna period av ITM.
Då programmet utökades 1998 har insamlingen av
abborre utförts av Fiskeriverket. Det finns inga betydande skillnader i insamlingstid eller metoder mellan
perioderna före och efter 1998.

Cecilia Andrén, Björn Bergquist, Kerstin
Holmgren, Marcus Sundbom, Anders Wilander

Författare:

Antal sidor:

36

Sammanfattning av innehåll:

Provtagning för vattenkemi har varit oförändrade för
de undersökta sjöarna och vattendragen och utförs enligt provtagningsanvisningar. Genomgången av interkalibreringsresultat för vattenkemi visar inte på någon
systematisk skillnad mellan laboratorierna; vilka båda
oftast placerar sig väl i nationella provningsjämförelser. Det finns föga anledning att förvänta skillnader i
resultat efter redovisade metodbyten, bortsett från ett
belagt systematiskt fel för total-P vid IMA och vissa
problem med Al-fraktionering vid ITM.
Numera utförs bestämningar av fyto- och
zooplankton vid IMA och provtagningsmetodiken är
enhetlig. Tidigare användes avvikande metodik för
Åvasjöarna. De två metoderna har ännu inte kunnat
interkalibreras.
Beträffande bottenfauna är det däremot skillnader
mellan olika perioder i både provtagningsmetodik
och bestämningsarbete. Metodbyten har skett beträffande provfisken, men metoderna har interkalibre-

Bedömning:

Rapporten är ett bra underlag för kvalitetsbedömning
när det gäller provtagning och analysarbete. Vissa
frågetecken kvarstår angående bottenfauna i sjöars
litoral och i vattendrag. Har vi användbara långa
tidsserier för bottendjur? Om inte kanske momentet
skall minskas i framtiden, eller köras mer extensivt?
Detta styrks också av att bottendjur inte används för
att förklara utvecklingen hos påväxtalger eller fisk.
Bottendjur blir bara en indikator på miljötillståndet,
om än en bra sådan vad gäller surhet.
Ett förtydligande om eventuella problem eller skillnader mellan laboratorier avseende analyser av fosfor
färg (abs), Ca, Tot-Al, Cl borde tillkomma. Även
avseende metodbyte för växtplankton bör ett förtydligande om eventuell påverkan på resultatet tillkomma.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

1. Underlag till kvalitetsbedömning
B. Urval och representativitet

Representativiteten hos IKEU-objekten har aldrig
avsetts att vara helt statistisk. Istället har ständigt
försök gjorts att göra ”stratifierade” urval så att
alla typer av kalkade sjöar och vattendrag kan vara
någorlunda representerade. Man kan konstatera att
det egentligen är omöjligt att göra ett oantastligt
urval när kunskapen om populationen om kalkade
objekt framför allt vattendrag har varit begränsad.
Därtill kommer att det stickprov som ekonomin tillät
har varit alldeles för liten för att klara av en sådan
uppgift. Spännvidden hos IKEU-objekten täcker
ofta större delen av spännvidden för landets kalkade
vatten. IKEU-objekten kan därmed bedömas vara
”representativa” för Sveriges kalkade sjöar och vattendrag. IKEU-programmet har efter hand utvecklats
till att omfatta nio delprojekt (inklusive referenser)
med olika inriktning.
De stora ansträngningar som gjorts vid projektets
start och senare revisioner synes enligt genomgången
nedan alltså ha givit en acceptabel, representativ
bild av förhållandena i de kalkade vattnen. Därmed
kan IKEU-objektens undersökningar av framför allt
biota användas för att försöka beskriva tillstånd och
utveckling i de kalkade vattnen.

Cecilia Andrén, Björn Bergquist, Gunnar Persson, Kerstin Holmgren, Marcus Sundbom,
Anders Wilander

Författare:

Antal sidor:

13

Sammanfattning av innehåll:

Innehåll: Utvärdering av representativitet avseende
antal, geografiskt läge, försurningsstatus, kemisk
karakteristik, struktur i näringsväv, biodiversitet,
kalkdoser.
Det ursprungliga IKEU-programmet omfattande
intensivundersökta kalkade sjöar och vattendrag samt
valda okalkade referenser. Programmet utvecklades
därefter sommaren 2005 till att omfatta extensivundersökta kalkade sjöar och vattendrag. Minskande
syradeposition gjorde att avslutning (anpassning)
av kalkning blev aktuell i flera sjöar och vattendrag; därför kompletterades programmet 2007 med
”kalkavslutsobjekt”. Överkalkning har skett i många
sjöar, men effekter av denna var dåligt känd och
IKEU-programmet kom 2006 att omfatta ett antal
överdoseringssjöar.
IKEU-programmet består nu av nio olika delprogram:
1. Intensivundersökta kalkade sjöar
2. Intensivundersökta referenssjöar
3. Extensivundersökta sjöar
4.”Överdoseringssjöar”
5. Kalkavsluts-sjöar
6. Intensivundersökta kalkade vattendrag
7. Intensivundersökta referensvattendrag
8. Extensivundersökta kalkade vattendrag
9. Kalkavsluts-vattendrag

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av urvals- och representativitetskvalitet men en djupare analys saknas.
Exempelvis redovisas inte information om kalkgivor,
fraktioner, CaO-halt och spridningsmetod eller försurningsstatus. Att denna information är svårtillgänglig påverkar även möjligheterna till relevanta utvärderingar av kalkeffekter i andra delprojekt.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
2. Kalkningseffekter på allmän vattenkemi i sjöar inkl. mål och måluppfyllelse

vara mindre är –0,4 enheter. Fyra kalkade IKEUsjöar (Ejgdesjön, Nässjön, Stora Härsjön och V
Långsjön) bedöms som klart försurade och 12 är inte
försurade. Bedömningen kan komma att revideras
när målsjöundersökningen, med fler och bättre valda
referenssjöar, rapporteras. Endast Stora Härsjön
bedöms som försurad enligt både den paleolimnologiska metoden och med MAGIC-modellering. Sex
sjöar får olika bedömning och fem är icke försurade
enligt bägge metoderna. Trender har beräknats med
Theil-Sen’s icke-parametriska metod. Återhämtningen
från försurningen framgår av positiva trender för pH,
alkalinitet och ANC tillsammans med minskande sulfatkoncentrationer i både sura och neutrala referenssjöar. Naturligtvis minskar sulfathalterna signifikant
även i de kalkade sjöarna. I de kalkade sjöarna styrs
däremot trenden för ANC av kalkningen. Således
minskar kalciumhalten i Stensjön, Åva på grund av
minskad kalkning och samtidigt minskar ANC. I
Gyltigesjön ökar däremot kalciumhalten vilket leder
till stigande ANC-värden. Så gott som genomgående
ökar halten organiskt material mätt som TOC och
vattenfärg. Påverkan av väderlekens variation i form
av avrinning och temperatur har undersökts. Vattenföring för vattendrag används eftersom sådana
data saknas för sjöarna. Vattentemperatur mätt vid
provtagningstillfällena används. Trender för vattenföring är sällan signifikanta, vilket beror på att tidsserien inte är monoton utan varierar mer eller mindre
cykliskt under mätperioden. Slutsatsen är att det inte
finns någon trend i vattenföring som kan påverka
effekten av kalkningen i IKEU-sjöarna. Ytvattentemperaturerna ökade, som regel signifikant, i 16 sjöar,
medan den minskade (icke signifikant) endast i två
sjöar. Ökningen förekom under årstiderna vår och
sommar.

Författare: Hans Borg, ITM, Marcus Sundbom,
ITM, Anders Wilander, IMA
Antal sidor:

22

Sammanfattning av innehåll : Målet med kalkning
av sjöar är att återställa de vattenkemiska förhållandena så att även biota återställs till ett tillstånd som
fanns före försurningen. Denna rapport redovisar
dessa förhållanden vad gäller allmän vattenkemi.
Handbok för kalkning (Naturvårdsverket 2002)
redovisar kalkningsmål. För IKEU-sjöarna gäller
pH-värdet 6,0 och alkalinitet 0,050 mekv/l. Så gott
som alla sjöarna hade någon gång ett pH-värde lägre
än 6,0, men endast i tre sjöar (Gyslättasjön, Särnamannasjön och Tryssjön) förkom så låga pH-värden
oftare än vid 10 procent av provtagningstillfällena.
Ingen av sjöarna hade pH-värden lägre 6,0 oftare än
vid 25 procent av mätningarna. Måluppfyllelsen har
förbättrats med tiden. Men undantag för från Tryssjön, så uppnås de operativa pH-målen som regel i
IKEU-sjöarna. pH-värden vid tiden före försurning
uppskattas med tre olika metoder; paleolimnologiska
bakgrundsvärden framtagna genom undersökningar
av kiselalger i sedimentprofiler, pHmätningar från
tiden före försurning och modellering av pH-värden
med hjälp av MAGIC bibliotek. Med den paleolimnologiska metoden bedömdes att utav de tolv undersökta, kalkade sjöarna var fem försurade i modern
tid medan sju inte var försurade. Kvaliteten på äldre
pHbestämningar (från perioden ”före försurning”)
var ofta dålig. Nutida pH-värden är högre än de
tidigare. Nässjön har ett medianvärde för pH som
är 0,91 enheter högre än ”före försurning”-värdet.
Om 25:te percentilen väljs som jämförelse överskrids
delta-pH med mer än 0,4 enheter i Nässjön, Stensjön
Åva, och Västra Skälsjön. MAGIC-modellen beräknar ANC för år 1860 som ett opåverkat tillstånd.
För kalkade sjöar krävs en korrektion för kalkningen
med hjälp av Ca och Mg halter i om möjligt tre
närbelägna icke kalkade sjöar. För både detta värde
och uppmätt, nutida ANC (för 2005) beräknas sedan
respektive pH-värden. Skillnaden mellan dessa två
pH-värden används därefter för att beräkna status.
För hög eller god status skall skillnaden i pH-värden

Bedömning:

Ev reviderad version av rapporten inkom alltför sent
för en detaljerad granskning. Rapporten är ett bra
underlag avseende allmänkemidelen. Diskussionen
om försurningsstatus borde kompletteras med utvärderingar baserade på biologiska undersökningar (som
en del av den efterfrågade syntesen).
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
3. Kväve och fosfor under 17 år i IKEU-programmets sjöar

Författare:

Gunnar Persson

Antal sidor:

34

sura referenserna och ammonium samt totaljärn
har ökat framför allt i de kalkade sjöarna. Totalfosfor minskar framför allt i kalkade sjöar men även i
neutrala och sura referenser. Även NO3 har minskat
framför allt i de kalkade sjöarna. Kombineras NH4
och NO3 till oorganiskt kväve kvarstår en signifikant
sjunkande halt i en tredjedel av de sura referenserna.
Kvoten ooN/TP stiger i en stor del av sjöarna i gruppen med kalkade sjöar samt i neutrala referenser men
ej i sura referenser. Detta indikerar att kväve-fosforbalansen utvecklats annorlunda i de sura sjöarna än i
de kalkade och neutrala.
Resultat från en specialstudie (Wällstedt 2005) av
sedimentkemi i 17 sjöar med olika kalkningsteknik
visar att de sjökalkade sjöarna och de neutrala referenserna hade högre fosforhalter än sura referenser
eller uppströmskalkade sjöar i ytsedimenten. Fosforoch aluminiumhalterna var positivt korrelerade men
inte fosfor och järn. Däremot var varken aluminiumeller fosforhalten i sediment korrelerade till fosforhalterna i sjövattnet.

Sammanfattning av innehåll: (utdrag ur Sammanfattning i rapporten) I det följande behandlas växtnäringsämnen och relaterade faktorer i sjöarna. Som
årsmedelvärden för alla 63 sjöarna är kvävehalterna
35 μg NH4-N, 60 μg NO23-N, 330 μg organ-N
och 425 μg total-N. Halterna av oorganiskt kväve
i enskilda sjöar styrs framför allt av kvävedepositionen som har en avtagande gradient från syd till
nord över Sverige. Halterna av organiskt kväve har
numera inget samband med halterna av oorganiskt
kväve. De neutrala referenssjöarna har lägre halter av
oorganiskt kväve än de intensivundersökta kalkade
sjöarna. Skillnaden beror sannolikt på att referenserna ligger något nordligare.
Fosforhalterna är i medeltal 10,0 μg P. De intensivundersökta kalkade sjöarna har i medeltal 2μgP/l
lägre totalfosforhalt än referenserna.
Vid analys av koncentrationsutvecklingen under
minst 10 år (”Seasonal Kendall”) visar det samlade
materialet att vattenfärg, organiskt kol, ammonium
och totaljärn har ökat medan totalfosfor och NO3
minskat. Vattenfärg har ökat i lika stor omfattning
i alla grupperna medan TOC ökat framför allt i de

Bedömning:

Bra underlagsrapport avseende näringsämnen. En
djupare statistisk analys av grupper av sjöar med
liknande egenskaper vore önskvärt.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
4:1. Inverkan på metaller i sjöar

Författare:

der är 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, tex 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.

Hans Borg, Teresia Wällstedt

Antal sidor:

29

(Inledningen samt
sammanfattning av slutsatser från rapporten). Föreliggande rapport behandlar resultat från metallanalyser i sjövatten och sediment från IKEUs olika delprogram samt från de sura och neutrala referenssjöar
som används i programmet. Sedimentavsnittet syftar
till att översiktligt presentera resultaten från tidigare
studier inom IKEU där kalkningens effekt på fastläggningen av metaller i sjösediment har studerats.
De negativa samband med pH som generellt kan
konstateras för Al, Zn, Pb och Cd 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.
Generellt ligger metallmedelhalterna högst i 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.
Mycket få signifikanta trender av metallhalter kan
identifieras i IKEU-sjöarna. En del negativa men även
vissa positiva trender förekommer. Signifikanta tren-

Sammanfattning av innehåll:

Bedömning:

Bra underlag för att bedöma metalltrender och
orsaker. Resultaten visar dock att få tydliga trender
förekommer vilket gör att omfattningen av den fortsatta generella övervakningen sannolikt kan minskas.
Fokus bör i stället ligga på mer djupgående studier av
kalkningens påverkan på oorganiskt aluminium, och
kvicksilver.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
4:2. Kalkningseffekter på kvicksilver i fisk

Författare:

Marcus Sundbom, ITM

Antal sidor:

19

Det finns ett negativt samband mellan trender i
Hg och temperatur vilket kan betyda att ett varmare
klimat bromsar återhämtningen från förhöjda Hghalter i fisk.
Mellanårsvariationen förklarar upp till 80 % av
den totala variation men den kan i sin tur inte förklaras av någon enskild variabel t.ex. temperatur, pH,
syrgas, skiktningsförhållanden, kalkdos, zooplanktonbiomassa eller mörttäthet.

Sammanfattning av innehåll:

Kvicksilver (Hg) i abborre samvarierar främst med
pH men även med totalt organiskt kol (TOC).
Kalkning reducerar halten Hg i fisk med 10, 30
eller 50 % beroende på vilket jämförelsematerial som
används.
Under perioden 1996-2007 förekommer det signifikant avtagande trender i flera sjöar i sydvästra Sverige.
Sammantaget har avklingningen varit långsammare
i referenssjöar än i kalkade sjöar men det kan bero
på att det saknas referenssjöar i sydvästra Sverige där
depositionsminskningarna varit omfattande.

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning data och trender. En
vidare analys av samvariation med andra kemiska
och biologiska data kan eventuellt ge mer information.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
5. Fisk i kalkade sjöekosystem

Författare:

Kerstin Holmgren

Antal sidor:

21

tionsindikatorer för de vanligaste fiskarterna abborre,
gädda och mört.
Det var betydligt lättare att se generella förändringar i fiskens miljö. Nästan alla sjöar hade minskande sulfathalter. Både pH, ytvattentemperatur och
färgtal var antingen ökande eller oförändrade, medan
klorofyllhalt och mängden växtplankton tenderade
att minska. Minskningar var också de vanligaste
förändringarna i mängden planktonkräftdjur och bottenfauna. Minskningar i primärproduktion och/eller
fiskens födotillgång noterades i mer än hälften av de
kalkade sjöarna och de neutrala referenserna, men
inte i någon av de sura sjöarna.
Svårigheten att hitta generella förändringar i
fiskindikatorer kunde som väntat spåras till stora
skillnader i fiskartsammansättning mellan sjöar, inom
både kalkade och okalkade sjöar. Ingen fiskart fanns
i alla sjöar, och de flesta fiskarterna fanns i mindre än
hälften av sjöarna.
Ytvattentemperaturen i maj-september var den
enskilda miljöfaktor som bäst förklarade variationen
i fisksamhällenas artsammansättning.

Sammanfattning av innehåll: (förkortat från Sammanfattning i rapporten) Syftet var att sammanfatta
tidigare erfarenheter och att utvärdera graden av återhämtning hos fisksamhällen och populationer, både
i kalkade sjöar och i sura och neutrala referenser.
Arbetet fokuserades på förändringar hos fiskfaunan
i 25 sjöar med årliga provfisken under 1994-2007,
vilket motsvarar en period med enhetlig provfiskemetod i både kalkade och okalkade sjöar. År 1994 hade
det gått mellan sju och 24 år sedan första kalkning
i de tolv kalkade sjöarna. Fiskfaunan beskrevs med
ett antal indikatorer på både samhällsstruktur och
tillstånd hos enskilda populationer. För samma tidsperiod undersöktes även trender i några indikatorer
på surhets- och försurningsstatus, klimat, primärproduktion och fiskens födotillgång.
Det finns flera indikationer på att fisksamhällena
i kalkade sjöar har blivit mer lika de man finner i
neutrala referenssjöar.
De nya analyserna visade inga riktigt generella förändringar i fiskfaunan under 1994-2007. Mer än en
femtedel av testade tidsserier uppvisade signifikanta
trender för olika fiskindikatorer. Ingen av samhällsindikatorerna förändrades dock på samma sätt i alla
eller merparten av sjöar. Detsamma gällde popula-

Bedömning:

Ett mycket bra underlag för bedömning av samband
och trender i fiskpopulationer. Resultaten visar att
utvärdering av biologiska effekter måste beakta även
andra parametrar som t.ex. klimatfaktorer.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2 A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
6. Kalkningseffekter på växtplankton

Författare:
Antal sidor:

Vad gäller totalbiomassa och totala antalet arter
finns det alltså tydliga nivåskillnader mellan sjökategorierna medan årstidsvariationen är i stort sett
lika. För att återknyta till IKEUs mål konstateras
att kalkningen har förbättrat situationen avsevärt
i jämförelse med sura sjöar, i synnerhet vad gäller
artantal. Kalkning har inte heller lett till att storskaliga säsongsmönster har rubbats. Den betydligt lägre
biomassan i kalkade sjöar behöver inte innebära att
kalkningen misslyckats. Skillnader i näringstillgång
och ljusklimat kan också påverka biomassan och de
kalkade intensivsjöarna har i medeltal lägre fosforhalter men högre TOC än referenssjöarna (Persson,
2008), vilket skulle kunna förklara en del av skillnaden. Därmed är inte sagt att målet om ett återställt
växtplanktonsamhälle är nått. Återhämtningen bör
studeras med en högre taxonomisk upplösning

Marcus Sundbom, ITM
16

Sammanfattning av innehåll: (sammanfattning
saknas) Växtplanktonbiomassan var högre i neutrala
referenser än i kalkade sjöar och sura referenser.
Skillnaden består men minskar om Gonyostomum
utesluts från den totala biomassan. Kalkade sjöar
hade signifikant högre biomassa än sura referenser
men det fans ingen skillnad mellan IKEU-sjöar och
sjöarna i överkalkningsprogrammet. De överkalkade
sjöarna har bara funnits med i programmet under ett
år och medelvärdesskattningarna blir därför betydligt osäkrare än för de andra sjötyperna. Biomassan
varierar på ett typiskt sätt under året med maximala
nivåer under högsommaren. Årstidsvariationen är
likartad i de olika sjötyperna förutom för sura referenser där de högsta biomassorna uppträder något
senare på säsongen.
Till skillnad från biomassan var artantalet högst i
kalkade sjöar. Neutrala referenser hade fler arter per
provtagningstillfälle än överkalkade sjöar, som i sin
tur hade fler arter än sura referenser. Artantalet var
i snitt mer än dubbelt så stort i kalkade lokaler än
i de sura. I likhet med biomassa uppvisar artantalet
en karaktäristisk årstidscykel med flest arter under
juli-september. Det verkar inte finnas några skillnader
vad gäller årstidsdynamiken mellan de olika sjö
typerna.

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av effekter på växtplankton. Osäkerheter i metodik (artantal) och byte
av metodik borde kommenteras. Metodik baserat på
diversitetsindex där man väger samman abundans
och antal arter kan vara ett viktigt komplement. En
punkt som inte kommer fram är att kalkningen inte
tycks återställa artsammansättningen helt eftersom
smyckesalgerna tycks ha svårt att återkolonisera.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
7. Zooplanktons individtäthet och dess förändringar med tiden i kalkade,
neutrala och sura IKEU-sjöar
Författare:

Gunnar Persson

Antal sidor:

28

neutrala och 1 sur referens av totalt 12 sjöar med 11årig tidsserie.
Vid en ytterligare analys av arter eller små grupper
i de 5 sjöarna i den 17-åriga tidsserien visar att signifikanta minskningar av individtätheterna dominerar.
Flest arter/grupper förändras i Fräcksjön och Stora
Härsjön. Flest signifikanta förändringar finns för Cyclopidae och Diaptomidae som båda ingår i gruppen
Copepoda.
Sammantaget minskar zooplanktontätheten under
undersökningsperioden i hälften av sjöarna med
11-årig tidsserie. De största förändringarna finns i en
neutral referenssjö (Fräcksjön) och för närvarande
finns inget som pekar på att någon av populationsminskningarna skulle vara en direkt kalkningseffekt.
Indirekt kan dock en sänkt fosforhalt inverka.

Sammanfattning av innehåll: (utdrag ur Sammanfattning i rapporten) Trendgenomgången av de 5
sjöarna med 17 års tidsserie visar att alla sjöarna har
signifikanta individtäthetsförändringar för någon av
de tre huvuddjurgrupperna (Cladocera, Copepoda
och Rotatoria) om man ser till enskilda månader,
men sett över hela säsongen finns signifikanta täthetsminskningar i Stora Härsjön (kalkad), Lien (kalkad)
och Fräcksjön (neutral referens) för någon av de tre
huvudgrupperna. Alla förändringar är negativa.
Om man i samma sjöar bedömer trender över 7
eller 11 år uppträder fler signifikanta förändringar,
framför allt i Stora Härsjön och Fräcksjön.
Trender för ytterligare 7 sjöar under 11 år finns
i: Remmarsjön (neutral referens), Rotehogstjärnen
(sur referens) och Stensjön (kalkad). I alla fall har
individtätheten för någon av de tre huvudgrupperna
minskat.
Trendbedömningen över 11 år visar således att
förändringar (sänkningar) finns i 3 kalkade sjöar, 2

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av effekter på
zooplankton. En vidare utvärdering av klassade
populationsgrupper i typsjöar kan ge mer tydliga
resultat.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
8. Trend analyses of benthic macroinvertebrates in three habitats of limed,
acidified and neutral reference lakes within IKEU project
Författare:

Sonja Stendera

Antal sidor:

61

over time, analyses of the lake population showed
generally alarming negative trends. This pattern was
similar in all lake types and indicates the influence of
a large scale factor on these ecosystems. Many factors
might be responsible for these unexpected effects, like
e.g. inertia to recovery of acid-tolerant communities
as well as episodic events impeding biological recovery by resetting systems to before-recovery levels. A
more plausible explanation which is supported by the
results of the correlation of physico-chemical parameters and the biota metrics is the ubiquitous increase
of organic matter concentration. Several biological
metrics in numerous lakes independent of lake type
were negatively associated with (increasing) water
color (absorbance) and TOC content, i.e. decreasing
taxon richness and diversity could be explained by
increasing organic matter at least in the sublittoral
and profundal. Species and diversity loss in these habitats might be best explained by the trend of overall
decreasing oxygen content in these depths caused by
an increase of organic matter.
Correlation analyses gave also some hints of the
positive influence of liming on littoral habitats in limed
lakes, where positive changes in taxon richness, diversity and acidification indices were associated to liming
related chemistry (Mg, Ca, conductivity). Another
indicator for the positive effect of liming is that limed
lakes differed significantly in species composition, diversity and acidification indices from neutral references
lakes but were more similar to acidification lakes in
the first few years of the study, but were subsequently
(i.e. the last year of the study, 2006) more similar to
those metrics of neutral reference lake communities.
However, as littoral assemblages in minimally disturbed or neutral reference lakes also changed in several
metrics and thus shows signs of ‘recovery’, the interpretation of recovery in limed as well as in acidified
lake littorals or, at least, of the degree of recovery
that can be attributed to either liming or decreased
emission of acidifying compounds, is confounded by
unpredicted changes in reference lakes.
Time lags in biological response in both limed
and acidified lakes due to climate-induced effects as
well as the change of reference systems complicate
the interpretation of both the recovery signal and the

Sammanfattning av innehåll: (sammandrag av sammanfattning på engelska, rapportens orginalspråk)
The present study investigates and compares biological trends of benthic macroinvertebrate communities
within three different habitats (littoral, sublittoral,
profundal) of limed, acidified and neutral reference
lakes for a time period between 1988 and 2006.
Furthermore, correlation analyses between some
physico-chemical parameters and biotic indices were
performed to determine possible drivers of change.
Seven biological metrics have been used in this
2
study: number of individuals per m , taxon number,
community composition (measured as DCA axis 1
scores), Shannon and Simpson diversity index, and
two acidity indices, the Multimetric index of lake
acidity (MILA) and Medin’s index, were used as
indicators for acidification. These metrics were then
used in different analyses on trends and differences of
those three lake groups as well as for correlation with
water chemistry.
Comparison of the biological metrics between
lake groups showed in general that limed lakes were
significantly different in several biological metrics
from both acidified and neutral reference lakes in
littoral and sublittoral habitats indicating that liming
had only limited effect even after 16 years of liming.
On the other hand, limed lakes and neutral reference
lakes did not differ in several biological metrics of
profundal invertebrate communities indicating that
profundal communities might be influenced by other
factors than lake acidity, such as coincident changes
in ambient oxygen content and temperature.
Trends of biological metrics were equivocal, i.e.
although generally similar between lake groups,
trends differed rather between habitats. In littoral habitats, benthic invertebrate communities revealed positive changes in terms of increasing taxon richness,
diversity and higher acidification indices independent of lake type. In contrast, in the sublittoral and
profundal habitats, benthic fauna changed negatively
over time towards species loss and diversity decrease.
Although individual lakes showed positive changes
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men skiljande resultat mellan habitaten (litorala,
sublitorala, profundala).
• Individuella sjöar visade positiva tidstrender i
sjöpopulationer, men sammantaget visade alla
sjöarna alarmerande negativa trender, oavsett
sjögrupp.
• Många faktorer är möjliga som orsaken till
denna effekt. Den mest troliga förklaringen är
den allmänt utbredda koncentrationsökningen av
organiskt material. Art- och diversitetsförluster i
de sublitorala och profundala habitaten kan bäst
förklaras av den allmänna trenden av minskat syreinnehåll i vattnet orsakat av den ökade koncentrationen av TOC.

evaluation of the effect and success of liming in these
lakes. However, the positive trends in the limed lake
littoral habitats indicate that liming is minimizing
ongoing acidification and might be suitable for recovery purposes albeit ecosystem restoration is limited
so far.
Kortfattad översättning av slutsatser.

• Kalkade sjöar skilde sig signifikant från neutrala
referenssjöar och försurade sjöar vad gällde flera
biologiska mätetal för de litorala och sublitorala
habitaten, vilket antyder att kalkning hade en
begränsad effekt efter 16 år.
• Kalkade sjöar och neutrala referenssjöar skildes sig
inte från varandra i flera biologiska mätetal för de
profundala evertebratsamhällena, vilket tyder på
att de profundala samhällena kan vara påverkade
av andra faktorer än surheten i sjön; som förändringar i syreinnehåll och temperatur.
• Trenderna är tvetydiga för de biologiska mätetalen
– i allmänhet liknande resultat inom sjögrupperna,

Bedömning:

Ett delvis bra underlag för bedömning av effekter på
bottenfauna. Vetenskapligt av mycket god kvalitet
men delvis genomfört med statistiska metoder som
skiljer sig mot övriga rapporter.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2A. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i sjöar
9. Vattenvegetation i kalkade sjöar samt neutrala och sura referenssjöar

Författare:

Mikael Östlund

Antal sidor:

29

Korrespondensanalys på artsammansättningen
(förekomst/icke förekomst) och sjöarna (kalkade,
neutrala och sura) samt efterföljande variansanalys
visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad
i artsammansättning mellan kalkade och okalkade
neutrala sjöar. En signifikant skild artsammansättning kunde ses för de sura sjöarna.
Någon signifikant skillnad i vegetationens djuputbredning fanns inte mellan sjögrupperna. Djupast
gick vegetationen i sjöarna med lägst vattenfärg
såsom Abiskojaure och Härsvatten.
Utvecklingen i en sjö som tidigare varit försurad
och kalkats tycks vara att de kalkskyende vitmossorna minskar i utbredning/försvinner vilket gynnar
andra växter som åter kan kolonisera de områden
där de tidigare troligtvis har funnits på innan sjön
försurades.
Det är svårt att dra några slutsatser om en förändrad vattenvegetation vid återförsurning i sjöar där
kalkning har avslutats.

Sammanfattning av innehåll:

Majoriteten av de kalkade sjöarna bedömdes som
ganska artrika (9-14 arter av undervattens- och
flytbladarter). Tryssjön och Källsjön var ganska
artfattiga (4-9 arter) och Nedre Särnamannasjön fick
bedömningen artfattig (< 4 arter). Vid en jämförelse
med de neutrala referenssjöarna sågs ingen skillnad i
antalet arter mellan de båda sjögrupperna. I medeltal hade den kalkade gruppen 10 arter (11 utan
N.Särnamannasjön) och den neutrala gruppen hade
11 arter. Den sura gruppen hade däremot signifikant
färre arter (medel 6,4).
En uppdelning i olika växtgrupper (kortskotts-,
långskotts- och flytblads samt övervattensväxter)
visar heller inte på några skillnader i antal mellan
de kalkade sjöarna och de neutrala referenssjöarna.
Analyserna visar att det var antalet arter av undervattensväxterna som var signifikant färre i den sura
gruppen. I de sura sjöarna var arterna inom både
kortskottsväxter och långskottsväxter signifikant
färre till antalet. Någon signifikant skillnad i antal
flytblads- och övervattensarter fanns inte mellan de
tre sjögrupperna.

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av effekter på vattenvegetation. Dock till stora delar dokumentation av
redan kända fenomen.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2B. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i vattendrag
1. Allmän vattenkemi i rinnande vatten inom IKEU-projektet

Författare:

Jens Fölster

Antal sidor:

18

TOC-halten som satts i samband med återhämtningen från försurningen nu minskat och att den naturliga
cykliska variationen nu styr variationen av TOC.
Trender i kvoten mellan ickemarint kalcium och
magnesium indikerade en viss tendens till minskande
kalkningspåverkan i de kalkade vattendragen.
Fyra av de nio sura referenserna var försurade
enligt MAGIC-modellering eller bedömning med
MAGIC-bibliotek.
Av de kalkade vattendragen bedömdes endast
tre som entydigt försurade och tolv bedömdes som
entydigt icke försurade. Resultaten ska dock ses som
preliminära eftersom det hittills saknats tillförlitliga
referenser för korrigering av kalkpåverkan.
Inget samband mellan kalkningspåverkan och totalfosorhalt kunde påvisas. Däremot fanns tendenser
till negativ korrelation mellan sulfathalt och kalkpåverkan i fem kalkade vattendrag.

(förkortad) Följande
rapport omfattar allmänkemiska parametrar i vattendrag inom IKEU-programmet. Programmet omfattar 18 kalkade vattendrag (varav tre betraktas som
överkalkade) och 17 referenser varav 9 klassades som
sura. Tidsseriernas längd varierar mellan 17 och 1 år.
Provtagningen gjordes månadsvis, men i ett urval av
stationerna kompletterades den månadsvisa provtagningen med veckovis provtagning under högflödesperioder för att upptäcka eventuella sura episoder. Resultaten
visade att det bara var i ett fåtal av vattendragen som
den veckovisa provtagningen gav nämnvärt lägre pHvärden jämfört med den månadsvisa provtagningen.
Sulfathalterna minskade i samtliga vattendrag.
Detta bidrog till generellt ökande trender i ANC.
Eftersom trenderna i ANC ofta var betydligt större
än sulfattrenderna drogs slutsatsen att den naturliga
variationen har lika stor betydelse som sulfathalterna
för surhetstillståndet.
TOC-halterna minskade i vattendragen under perioden 1998-2006. Detta visar att trenden med ökande

Sammanfattning av innehåll:

Bedömning:

Bra underlag för bedömning av effekter på allmän
kemi. Viktigt med fortsatt arbete för försurningsbedömning samt samanalys med biologiska data.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2B. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i vattendrag
2. Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag

Författare:

Hans Borg, Cecilia Andrén, ITM

Antal sidor:

16

Räknat på medelhalterna av kadmium och bly
har samtliga kalkade vattendrag ”låga halter” enligt
tillståndsklassningen i bedömningsgrunderna, medan
maxhalterna överskrider denna klass i nio 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.
Negativa, ej rätlinjiga, samband med Ca/Mgkvoten förekommer för oorganiskt Al, samt Cd, Pb,
Zn i kalkade vattendragen. Om Ca/Mg-kvoten kan
anses vara ett mått på kalkdosen tyder alltså detta på
att kalktillförseln har ett direkt inflytande på metallhalterna i de behandlade vattnen.

Sammanfattning av innehåll: (Inledning och slutsatser från rapporten) Föreliggande rapport som är
ett underlag till utvärderingen av IKEU-programmet
beskriver översiktligt förhållandet i IKEU-vattendragen vad avser spårmetaller och aluminiumfraktioner,
framför allt oorganiskt monomert aluminium, som
är den förekomstform som är mest biotillgänglig och
giftig för vattenlevande organismer.
I de kalkade vattendragen är medianhalterna av
metaller oftast lägre än i referensvattnen, speciellt i
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 100-180 μg/l och median halter på 10-20
μg/l. Koncentrationerna är inte oväntat genomsnittligt högst i de sura referensvattnen, med maxvärden
100-250 μg/l.

Bedömning:

Bra underlag för bedömning av effekter på metaller.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2B. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i vattendrag
3 och 4. Bottenfauna och kiselalger i rinnande vatten inom IKEU-projektet

Författare:

för de flesta vattendrag och variabler även om endast
en femtedel är signifikanta. Flest signifikanta trender
för ett enskilt vattendrag uppvisar den sura referensen
LillånBosgårdsån (åtta av tio bottenfauna variabler). I
den kemiska utvärderingen fann man att här signifikanta minskande sulfatvärden och ökande pH.
En viss reservation för hur resultaten kan tolkas
uppstår dock när man studerar tidserierna per vattendragstyp. Första intrycket är att kalkade objekt
och neutrala referenser följs väl åt och att troligen
klimatet har en viss påverkan då alla kurvor dippar
blötåret 2000. Men detta kan likaväl vara en artefakt
som orsakats av olika utförare åt 2000-2002 respektive före och efter dessa år. Tidigare har det konstaterats att mycket färre individer insamlats, vilket
ger färre arter och lägre diversitet (berör åtta av tio
variabler).
Effekten på surhetsindexen bör vara mindre och
dessa index trender bör ge bättre svar på vad som
sker i vattendragen. Både Medins index och MISA
uppvisar starkt signifikanta trender i de kalkade
vattendragen. Ordningarna Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera har starkt signifikanta trender
i de neutrala vattendragen, endast Plecoptera i de
sura vattnen och både Plecoptera, Trichoptera i de
kalkade vattnen.
De abiotiska variabler i de kalkade vattnen som
samvarierar med Medins index är minimum pH samt
även sulfat, kalcium, konduktivitet och kvävevariabler. Liknande samband men svagare signifikans ger
sambanden för samma variabler med MISA. pH i de
kalkade vattnen ger även starka samband med antalet
dagsländelarvs arter.
I de sura vattnen korrelerar MISA med minimumpH. Så även i de neutrala vattnen där även
samband finns för MISA med ett stort antal joner
(sulfat, kalcium, magnesium) och konduktivitet samt
närsalter (både kväve och fosfor).

Cecilia Andrén, ITM, Stockholms Uni-

versitet
Antal sidor:

23

Sammanfattning av innehåll: Analysen inbegriper:
hur de kalkade objektens egenskaper motsvarar de
egenskaper i neutrala referenser om förändringen i de
kalkade objekten är en förbättring jämfört med sura
referenser vart kalkavslutsobjekten verkar ta vägen.
Utvärdering bygger på semikvantitativa prover
av bottenfauna tagna på hösten med M42 från fyra
typer av vattendrag; sura och neutrala referenser,
kalkade objekt samt kalkslutsobjekt. Tidsperiodernas längd varierar för de olika typerna som längst
19 år (1989-2007) och som kortast 1 år 2007. För
de bentiska kiselalgerna finns kvalitativa prover från
2004-2007.
Analysen inbegriper huruvida de kalkade objektens egenskaper motsvarar de i neutrala referenser
jämte är en förbättring jämfört med sura referenser samt vart kalkavslutsobjekten verkar ta vägen.
Mellanårsvariationen i kemins och biologins svar
på kalkning kommer att utvärderas genom relation
mellan de biologiska variablerna och själva vattenkvaliteten.
Generellt skiljer bottenfaunan de fyra typerna väl
både med avseende på dominerande ordningar, födosöksgrupper och mätetal och index. Sura referenser
och kalkade objekt är alltid väl skilda åt medan de
neutrala referenserna oftast ej går att skilja från vare
sig de kalkade eller kalkavslutsobjekten. Kalkavslutsobjekten hamnar ofta mellan neutrala och sura
referenser, men tendensen är att de blir alltmer lika
de sura referenserna.
När det gäller bentiska kiselalger så skiljer sig de
sura vattendragen från de tre andra typerna, men
ingen skillnad i fördelningen av surhetspreferenser
eller mätetal och index sinsemellan för neutrala referenser, kalkade eller kalkavslutsobjekt.
De trender som utvärderats för enskilda vattendrag pekar på en återhämtning – trenderna är ökande

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av effekter på bottenfauna och kiselalger. Ordination viktig.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

2B. Syntesprojekt
– Kemiska och biologiska effekter av kalkning i vattendrag
5. Fisksamhällen i kalkade IKEU-vattendrag och okalkade referensvattendrag

För perioden 1998-2006:
• antalet fångade fiskarter per lokal: ingen positiv
trend, sura referenser < kalkade vattendrag
• öringtäthet och total fisktäthet: mindre uttalade
trender, sura referenser < kalkade vattendrag (signifikant), neutrala referenser = kalkade vattendrag,
doserkalkade vattendrag < våtmarkskalkade vattendrag + sjökalkade vattendrag
• täthet av stensimpa: signifikant ökning i kalkade
vattendrag, kalkade vattendrag < sura referenser

Björn Bergquist, Magnus Dahlberg,
Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium

Författare:

Antal sidor:

25

Sammanfattning av innehåll: (från Inledning och
slutsatser i rapporten) Syftet med denna rapport är
att utvärdera eventuella förändringar (tidstrender) i
fisksamhällenas struktur och populationsstorlek i de
kalkade IKEU-vattendragen i relation till utvecklingen i referensvattendragen. I viss utsträckning har även
en analys av sambanden mellan fiskvariablerna och
tillämpade kalkningsmetoder och kalkdoser gjorts.
Utvärderingen omfattar två undersökningsperioder,
dels en längre period 1990-2006 för ett mindre antal
kalkade IKEU-vattendrag och dels en kortare period
1998-2006 med fler kalkade vattendrag och tillgång
till både sura och neutrala referensvattendrag.

En relativt stor andel (24 %) av de kalkade vattendragen hade under perioden 1995-2006 en fiskfauna
med måttlig eller sämre ekologisk status. I de flesta
fall berodde den låga statusklassningen på att öringtätheten var lägre än förväntat. Samtliga lokaler i de
kalkade vattendragen eller sura referensvattendragen
som hade indexvärden lägre än god status hade också
låga tätheter av öring.

För perioden 1990-2006:
• antal fångade fiskarter per lokal: positiv trend,
kalkade vattendrag < neutrala referenser, vilket
betyder att de kalkade vattendragen inte är helt
återställda när det gäller antal fiskarter
• öringtäthet: signifikant negativ trend

Bedömning:

Bra underlag för bedömning av effekter på fisk i vattendrag.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

3. Anpassning av kalkning till försurningsutvecklingen
A. Förändringar i sulfatbelastning och sulfatkoncentrationer
i IKEU-sjöar och vattendrag – ett underlag för anpassad kalkning

Författare:

Anders Wilander

Antal sidor:

33

sulfathalten är naturligtvis kraftigast i södra Sverige.
I Stora Härsjön och Gyslättasjön har på en 15-års period sulfathalten minskat med 0,085 respektive 0,130
mekv/l. I den mer nordligt belägna Nedre Särnamannasjön, som dock endast undersökts sedan 1994, är
minskningen i sulfat endast 0,0012 mekv/l,år.
För IKEU-sjöarna är det möjligt att uppskatta
den koncentration av sulfat som depositionen kan
svara för genom att använda värden på specifik
avrinning. För flertalet sjöar är överensstämmelsen
mellan trender för deposition och sjökoncentration
förvånansvärt god. Det kan tolkas som att knappast
något läckage av tidigare markbundet sulfat numera
förekommer i dessa sjöars tillrinningsområden.
Den minskande sulfatkoncentrationen i alla
IKEU-sjöar borde leda till en minskad kalkdosering.
Men den kan bero på en ändring i kalkdos och/eller på naturlig trend. En minskning i halten kalcium
(och även andra baskatjoner) har påvisats i samband
med minskad försurning, beroende på att marken
binder kalcium (basmättnadsgraden ökar). Av de 16
undersökta sjöarna ökade kalciumhalterna i 5 och
den förväntade minskningen syns bara i 4 av dem.
Detta antyder att kalkningen inte är anpassad till den
minskande svaveldepositionen.
I vattendragen, precis som för sjöarna, förekommer de högsta halterna i sydväst. Deposition är högst
i vattendragen Blankan Ryerna, Lillån G:a Järnvägsbron och Hovgårdsån Munkhättan Säsongvariationen är betydligt större än den för sjöarna. Som regel
var de högst under vintern och minst under sommaren. För IKEU-vattendragen finns värden på årlig
transport. Dessa kan direkt jämföras med den årliga
depositionen. Flertalet vattendrag har en högre transport (ca 27%) av sulfat än deposition. Det antyder
att marken läcker sulfat som höjer transporten. Dessa
data är naturligtvis säkrare än de ovan redovisade för
sjöarna. För många vattendrag minskade transporten
mer än depositionen under perioden, sannolikt tack
vare en urlakning av tidigare bundet sulfat i jordprofilen.
Trender för transporter av andra ämnen som har
koppling till försurning redovisas. Bland vattendragen
finns såväl sådana med en mer eller mindre ekvivalent
minskning av kalcium och sådana med en beräknad

Sammanfattning av innehåll: (förkortat från Sammanfattning i rapporten) Projektets målsättning är
att klarlägga i vad mån de minskande sulfathalterna
i ytvattnen har lett till anpassad kalkning i första
hand för IKEU-sjöarna och -vattendragen. För
utvärderingen har data på deposition hämtats från
MATCH-modellen, IVL’s krondroppsmätningar och
Integrerad Monitoring-projektets depositionsmätningar. I denna rapport används i regel depositionen
som total-S (MATCH-modellen). Det innebär att den
möjliga koncentrationen av H+ (syradepositionen),
som motjon till sulfat, överskattas. För krondropp
(IVL) antyder linjär regression att vätejondepositionen (kekv/ha,år) är 0,35*SO4- S-depositionen eller
0,44*icke-marin SO4-S depositionen (kekv/ha,år).
Det betyder förenklat att 35% respektive 44% av
sulfaten kan betecknas som syra.
Högst deposition av total-S förekommer i Gyltigesjön och Stora Härsjön, bägge belägna i sydvästra
Sverige, som också hade de högsta sulfathalterna i
vattnet. För sjöarna med de högsta sulfatdepositionerna minskar depositionen med 29 mg S/m2,år,år
och för de med lägst deposition med 10 mg total-S/
m2,år,år (figur 2). Detta motsvarar en årlig minskning med 1,8 mekv/m2,år respektive 0,66 mekv/
m2,år. En anpassning av kalkningen till denna minskning i deposition skulle, om inget försurande läckage
sker från sulfat som lagrats under tidigare, högre
deposition, motsvara en årlig minskning av dosen
kalkstensmjöl med mellan 90 och 33 mg/m2, år (0,9
resp. 0,33 kg/ha, år som CaCO3). Säsongsvariationen
för sulfat i sjöarna ä relativt liten; maj och juli har
månadsvärden nära årsmedianen, men även för oktober är skillnaden relativt liten. Däremot avviker september med lägre halter än normalt. Den minskande
sulfatdepositionen leder till minskningar av sulfathalterna i sjöarna. Sedan början av 1990-talet är den
ganska linjär, men det finns exempel där minskningen
planar ut under de senaste åren (t.ex. för Ejgdesjön
och Stengårdshultasjön). Koncentrationerna var lägre
än ”normalt” omkring 1990 och högre än ”normalt” under perioden 1995–1998. Minskningarna av

52

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 6302 • Utvärdering av ikeu 1990–2006

ökning av kalcium trots minskning i sulfatdepositionen. Det antyder att kalkningsdosen ibland anpassas
till minskad deposition, men resultaten visar inte om
den mängd kalk som tillförs är anpassad.
Bedömning:

Bra underlag för bedömning av om anpassning av
kalkning genomförts. Behöver analyseras tillsammans
med biologiska data.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

3. Anpassning av kalkning till försurningsutvecklingen
B. Kalkningsavslut i Tyresta utvärdering och komplettering
av kemi och metaller i vatten och sediment S10-07

Författare:

I alla sjöarna, både de kalkavslutade och referenssjöarna ligger årsmedianen för pH i ytvattnet alltid
högre än bottenvattnet och en majoritet av differenserna (koncyta-koncbotten) är positiva i samtliga sjöar.
För organiskt material (TOC) finns inga konsekventa
skillnader mellan yt- och bottenvatten, varken för
årsmedian eller differenser. Som en följd av att pH är
lägre i bottenvattnet kan man tydligt se att de metaller vars löslighet är pH-beroende (Fe, Mn, Zn, Cd,
Al) har differensmönster som liknar det omvända för
pH (dvs. övervägande negativa differenser) medan
Cu, som ofta är associerat till organiskt material,
liknar TOC.
Resultaten från sedimentstudien tyder på att koncentrationerna av flera pH-känsliga metaller (t.ex. Al,
Fe, Mn, Ni, Zn, och Cd) i sedimenten (uttryckt som
anrikningsfaktorer) 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.

Frida Edberg, Teresia Wällstedt och

Hans Borg
Antal sidor:

36

(syftet från inledning,
slutsatser från rapport) Syftet med denna rapport
är att djupare undersöka och statistiskt säkerställa
trender och skillnader i pH och metallhalter i ytrespektive bottenvatten i kalkavslutsjöarna i Tyresta
och deras referenser (okalkade och kalkade). Datamaterialet har även kompletterats med sedimentprofiler i Långsjön och Trehörningen som inte provtogs i
samband med de övriga IKEU-sjöarna 1998-1999.
Trendanalyserna visar att efter avslutad kalkning i
Långsjön och Trehörningen minskar pH, konduktivitet, alkalinitet och ANC signifikant. I ytvattnet finns
signifikant ökande trender av Fe, Pb och Ali, både
i Långsjön och Trehörningen. I Trehörningen ökar
även Al signifikant. För Cd och Zn syns inga signifikanta trender för de båda sjöarna.
Signifikanta minskande trender för sulfat (icke
marint) i alla sjöarna och även en signifikant positiv trend för pH och ANC i Årsjöns ytvatten under
perioden 1992-2007 tyder på en återhämtning från
försurning i området.

Sammanfattning av innehåll:

Bedömning:

Ett bra underlag för bedömning av effekter av
kalkavslut. Dock otillräckligt med försöksobjekt och
underlag för generaliseringar.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

3. Anpassning av kalkning till försurningsutvecklingen
Förändringar efter avslutad kalkning

Författare:

Frida Edberg och Cecilia Andrén  

Antal sidor:

21

länge för kort. Dessutom ser vi ännu så länge inga
större tecken på återhämtning.
• Biologi – Generellt sett så finns för de flesta
bottenfaunavariablerna sämst värden i de sura
vattnen, följt av kalkavslutsvattnen, neutrala vatten och bäst resultat i de kalkade vattnen. Det är
förvånande att redan efter så kort tid av kalkstopp
för vattendrag belägna i den norra delen av landet
med låg syrabelastning får en klar tendens till
återförsurning då vattnen alltmer liknar de sura
referenserna. För kiselalgerna så är svaret ett annat – där grupperar sig de sura vattnen för sig och
de övriga tre typerna har inga inbördes skillnader
(kalkavslut, neutrala och kalkade lokaler).

Sammanfattning av innehåll:

(sammanfattning saknas)
Metodik: trendanalyser med Seasonal Kendall Theils
slope, data redovisas i diagram, grafer och tabeller
med möjlighet för jämförelser

(förkortat från rapportens Slutsatser/
rekommendationer för fortsatt uppföljning)
• Sjöar; Tyresta
• Kemi – Efter avslutade kalkningar i Trehörningen
och Långsjön har pH minskat och Långsjön ligger
idag på pH-nivåer som liknar den okalkade Årsjön
medan Trehörningen ligger lägre.
• Biologi – Vi har hittills inte sett några större effekter av de avslutade kalkningarna men det bör
påpekas att den utvärdering som gjort i denna
rapport inte är på artnivå och vi har inte tittat
närmare på t.ex. specifika försurningskänsliga
växtplanktonarter. Dessutom finns det ofta en
tröghet hos den biologiska responsen och perioden
efter den sista kalkningen i Långsjön är ännu inte
så lång.

Slutsatser:

Slutligen

De kalkavslutningsobjekt som ingår i denna genomgång har enligt vår åsikt gett bra kunskaper om vad
som händer vid en avslutad kalkning och även gett en
inblick i återhämtningen. Bristen är självklart antalet
objekt och en bredare representativitet - nu finns
fyra nya sjöar och ett ytterligare vattendrag vilket är
ett steg framåt. Men fortfarande borde fler objekt
tillföras, speciellt på vattendragssidan där sydliga
objekt saknas helt. Så en slutlig rekommendation blir
att försöka hitta fler lämpliga objekt även om länsstyrelserna har svårt att lämna över dem. Dock bör
man med tanke på de relativt tydliga resultat vi ser i
denna rapport genomföra kalkavsluten gradvis som
en kalkningsanpassning för att förhindra skador på
biologin (det är ju för att skydda den som kalkningen
startades från början).

Vattendrag; Lofsdalen och Örvallsystemet

• Kemi – I  Lofsdalen har setts viss effekt av de
avslutade kalkningarna. Det finns även tecken på
en återhämtning och det är därför intressant ur
båda dessa synvinklar att fortsätta uppföljningen i
området.
• I Örvallsystemet har setts början till återförsurningseffekter efter de avslutade kalkningarna i
framförallt den ena lokalen och det är även här för
tidigt att kunna säga vad som kommer att hända
och perioden efter avslutad kalkning är ännu så

Bedömning:

Bra underlag för bedömning av effekter av kalkavslut.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

4. Oönskade effekter av kalkning
Oönskade effekter av kalkning

Författare:

Teresia Wällstedt

Antal sidor:

18

hämtning beror av så mycket mer än rena kemiska
parametrar, t.ex. lämpliga habitat och möjliga
kolonisationsvägar. Ett exempel på detta är fisk i
IKEU-sjöarna, där de kalkade sjöarna troligen inte
är jämförbara med referenssjöarna. Dessutom är definitionen av ”naturligt tillstånd” inte bekymmersfri.
Det som ligger närmast till hands är att jämföra de
kalkade vattnen med de neutrala referenserna, men
det kan diskuteras i vilken mån de olika objekten var
lika varandra före försurning, då naturliga skillnader
i avrinningsområdena har lett till att vissa sjöar och
vattendrag har blivit sura medan andra har förblivit
neutrala, trots liknande syradeposition.
För några biologiska variabler finns dock skillnader mellan kalkade och neutrala grupper som ev.
kan tolkas som negativa effekter. Detta gäller t.ex.
bottenfauna i vattendrag där utvärderingen visar
på små men signifikanta skillnader mellan kalkade
objekt och neutrala referenser. Ett annat exempel är
makrofyter, där det är möjligt att kalkningen har bidragit till att vissa arter av makrofyter, t.ex. rostnate
(Potamogeton alpinus), ”fått fäste” vilket de annars
vanligen inte skulle ha fått.
Utöver detta har utredningen pekat på ett antal
oönskade effekter och trender där orsaken inte har
kunnat fastställas, men där kalkningen skulle kunna
bidra, bl.a. minskande trender i abundans och individtäthet av ovanliga fiskarter i de kalkade sjöarna
jämfört med okalkade referenser och skillnader i
växtplanktonsamhällen mellan de kalkade sjöarna
och referenssjöarna.
Sammanfattningsvis förekommer vissa negativa
effekter av kalkning, men de är troligen generellt mindre än effekterna av att inte kalka försurade sjöar och
vattendrag.

Sammanfattning av innehåll:

Denna rapport syftar till att sammanställa och
diskutera de oönskade effekter av kalkning som
framkommit i utvärderingen av IKEU 2008. Rapporten grundar sig framför allt på underlag från övriga
delprojekt inom utvärderingen, främst delprojekt 2a
och b, kemiska och biologiska effekter av kalkning i
sjöar och vattendrag, men också på tidigare utvärderingar inom IKEU.
Generellt har få oönskade effekter påvisats.
Dessa är främst kemiska, och är då ofta kopplade
till kalkning med onödigt höga doser där bl.a. höga
pH-värden och något förhöjda halter av potentiellt
toxiska oxoanjoner av bl.a. Al och Cr har uppmätts.
Dessutom leder höga kalkdoser till stora outnyttjade
kalkdepåer i sedimenten och en ökad fastläggning av
metaller i sedimenten. Det är troligt att den utfällning
av Fe- och Al-oxider/hydroxider som kalkningen
orsakar leder till medfällning av fosfat, vilket kan ha
en negativ effekt på bl.a. planktonsamhällen i våra
ofta näringsfattiga sjöekosystem. En sekundär effekt
av detta kan vara ett ökat kväveläckage till havet, då
sjöekosystemen blir fosforbegränsade i högre grad,
något som borde studeras vidare.
När det gäller kemiska effekter i övrigt kan man
konstatera att en svaghet i programmet är att data
ofta saknas från tiden före kalkning. Kemiska effekter
bör generellt förväntas inträffa i princip direkt när
kalkningen påbörjas och sannolikheten för att man
ska hitta trender orsakade av kalkning är liten då
man bara tittar på den kalkade perioden.
När det gäller biologiska effekter försvåras tolkningarna ofta av att är det här kan vara svårare att
jämföra grupper, eftersom biologin och dess åter-

Bedömning:

Bra underlag för bedömning av negativa effekter.
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Delprojekt, Nummer, Titel:

5. Framtidens nationella kalkningsuppföljning inom IKEU
Framtidens nationella kalkningsuppföljning inom IKEU

Författare:

re, pH-mätning i kvävgasluftat prov, temperaturprofiltagning i sjöar vid varje provtagningstillfälle,
prover av större konstituenter och spårmetaller i
djupare vattennivåer, utökning av antal analyserade spårmetaller samt totalHg och metylHg, stabila
isotoper av kol och kväve i fiskvävnad, sedimentprovtagning i samband med kalkavslut. (se hela
rapporten)
• Fler kalkavslut i IKEU-vatten, nu när tidsserierna
är uppbyggda.
• Det är viktigt att länsstyrelser informeras när en
station ska läggas ner så att de erbjuds att ta över
den. Så sker redan idag. Denna information bör
också nå fram till vattenmyndigheten i respektive
distrikt. Som tidigare berörts är det viktigt att ett
fortlöpande samarbete sker bl a när det gäller att
upprätthålla värdefulla referenslokaler i miljöövervakningen respektive IKEU. Detta fungerar bra
idag.

Jens Fölster, Hans Borg, Kerstin Holmgren

Antal sidor:

8

Sammanfattning av innehåll: (sammanfattning saknas
i rapporten) Uppdraget formulerades i kontraktet
enligt följande:
• Syftet med projektet är att sammanfatta erfarenheter från övriga delprojekt samt tidigare utvärderingar och föreslå inriktningen på den framtida
verksamheten inom IKEU. Huvudpunkterna i
rapporten är:
• Vilka är de viktigaste delarna i dagens IKEU-verksamhet? Vilka delar är mindre viktiga? Kan delar
lyftas bort?
• Finns kritiska delar som inte studeras i det nuvarande IKEU?
• Hur ska IKEU-programmet utformas för att ge
underlag till bedömningar av när kalkning kan
minskas eller avslutas?
• Vilka anpassningar bör göras för att anpassa programmet till ett minskat kalkningbehov.
• Hur kan IKEU-programmet samordnas med annan
miljöövervakning?

Bedömning:

Bra underlag för en inledande diskussion om IKEUs
framtid, dock i liten utsträckning med kopplingar
till övriga underlagsrapporter. En fortsatt diskussion om prioriteringar som utgår ifrån de förslag till
förändringar som utvärderingen kommit fram till
är nödvändig. Exempel på aktiviteter som bör ingå
i framtidens IKEU är utökade studier av effekter av
nedtrappad kalkning, bättre koppling av resultat
till avrinningsområdeskarakteristik, kalkdos och
uppströms kemi; generalisering av resultat genom statistisk bearbetning och modellering, ekosystemmodellering, samt koppling av biologiska undersökningar
till ekosystemfunktioner.

Några svar från rapporten:

• Viktiga delar: urval av stationer som täcker en stor
del av landet och omfattar både kalkade, neutrala
och sura referenser, långa tidsserier med integrerad
biologisk och kemisk provtagning
• Mindre viktiga delar: extensiva programmet, när
det gäller tidsseriestationerna är de neutrala referenser mindre unika
• Delar som borde ingå/studeras: Kemiskt innehåll i
kalkningsgivorna, mätstationer uppströms dosera-
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Bilaga 2.
Utvärdering II.
sammanfattning och bedömning av litteratur- och intervjustudie
För utvärdering II och dess slutsatser svarar
Anna Jöborn, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Intervjustudien genomförd av
Inger Jöborn, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
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Genomförande av deluppdrag

ningsövergripande möte där utvärderarna presenterade sina slutsatser. Responsen från dessa två möten
har integrerats i den slutliga analysen.

Det övergripande syftet med det här deluppdraget är
att ta reda på om organisationen har fungerat ändamålsenligt under åren. De specifika frågeställningar
som ska besvaras är följande:
• Har IKEU rätt mål?
• Är IKEU rätt organiserat?
• Fungerar hela kedjan:
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat -->
Användning?
• Hur kan IKEU-programmet optimeras?

Resultatredovisningen har delats in i områdena:
• Målsättningar och uppdragsformulering
• Organisation och ansvarsfördelning
• Målgrupp, användarbehov och kommunikation
• Processkedjan

Läsanvisning
Varje delområde inleds med en kort sammanfattning
av identifierade förbättringsområden baserat på intervjuer och litteraturstudie. Därefter följer en text som
redogör för och reflekterar kring den bild av verkamheten som målas upp av de intervjuade och det som
framgår av skriftlig dokumentation. Slutligen följer
ett avsnitt med utvärderarens egna slutsatser, rekommendationer och förslag till åtgärder.

Utvärderingens slutsatser baseras dels på en litteraturstudie samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer.
Litteraturstudien utgår främst från de av Naturvårdsverket tillhandahållna utvärderingsrapporterna, med
särskild hänsyn taget till den norska utvärderingen
(NIVA, 1989), rapporter och interna dokument
(budget 1989-2008, avtal 2001-2008, verksamhetsberättelser 2007, minnesanteckningar m.m.) samt
information hämtat från Naturvårdsverkets och
regeringens hemsidor (se referenslista). Eftersom
avtal från år 1989-2000 saknas kan utvärdering av
organisation och effektivitet inte genomföras fullt ut
för den perioden.
Intervjuerna har genomförts i form av personliga
möten och i ett fåtal fall via telefon. Sammanlagt har
20 personer intervjuats mha av en semistrukturerad
kvalitativ intervjumetodik. Ambitionen har varit att
få ett så brett underlag som möjligt att basera våra
slutsatser på. Målsättningen har varit att fånga en
mängd olika perspektiv. Därför har vi valt ut personer att intervjua som har olika roller inom försurnings- och kalkningsverksamheten. Vi har också velat
få en geografisk spridning över landet där de intervjuade personerna verkar i områden med mer eller
mindre påtaglig försurningsproblematik. Intervjuer
har genomförts med beställare, utförare och potentiella intressenter på nationell, regional och lokal nivå.
Intervjuerna har följt i förväg utarbetade listor med
frågor där de intervjuade getts möjlighet att reagera
och reflektera relativt fritt. Frågeställningarna har
varierat beroende på målgrupp, men har alla berört
områdena: användarbehov, målsättningar, organisation, kommunikation och effektivisering. Varje
intervju har pågått i en till två timmar. Intervjuerna
har dokumenterats skriftligt och de intervjuade har
getts möjlighet att korrigera och godkänna dokumentationen.
På initiativ av utvärderarna organiserades under
hösten 2008 ett möte med de olika aktörerna för att
ge en större grupp personer möjlighet att reflektera
kring de preliminära slutsatserna från utvärderingen.
Naturvårdsverket hade därefter ett internt avdel-

IKEU:s målsättningar och uppdragsformulering
Identifierade förbättringsområden:
• Prioriteringen som görs mellan de nuvarande sex
målsättningarna motsvarar inte helt de förändrade
behoven av kunskap som finns i samhället idag
• De tre nya målen som tillkom 2004 är otillräckligt
preciserade
• Det avsaknas konkreta delmål på 3-5 års sikt
• Potentialen i samordningen mellan IKEU:s tre olika
uppdrag utnyttjas inte fullt ut

I avsnittet nedan diskuteras om de av Naturvårdsverket formulerade målsättningarna för IKEU är rätt
formulerade i relation till de nuvarande behoven av
kunskap i samhället. Ett resonemang förs om vilket
huvuduppdrag IKEU har haft, har idag och bör ha i
framtiden.

Hur har IKEU:s målsättningar förändrats och varför?
IKEU har idag sex övergripande målsättningar för sin
verksamhet. De tre första målsättningarna har funnits med sedan IKEU:s start 1989. Dessa har utgjort
grunden för programmets mångåriga miljöövervakningsinriktade verksamhet som omfattar analys av
de långsiktiga effekterna av kalkning, bedömning av
möjligheterna att återskapa ekosystemen i försurade
vatten samt riskbedömning av oönskade effekter.
Den fjärde ursprungliga målsättningen togs bort
efter några år eftersom den efter flera försök ansågs
omöjlig att uppfylla, enligt Naturvårdsverkets sam-
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man behöver för att ta nästa steg i utvecklingen av
verksamheten. Detta bekräftas också av resultaten
från den första delen av den här utvärderingen. Se
bilaga 1.
De flesta vi intervjuat anser att den viktigaste
målsättningen just nu är att ta fram underlag till
kalkningsverksamheten om hur man kan avsluta
kalkningen på ett säkert sätt. Enligt flera källor
diskuterade man behovet av den här typen av studier
redan i slutet på 90-talet men av olika anledningar
genomfördes detta inte i praktiken.
Flera anser att det är viktigt att den nationella
miljöövervakningen tillåts fortsätta inom IKEU men
att den framtida verksamheten inom programmet
framförallt bör fokusera på de tre sista målsättningarna det vill säga ta fram underlag till framförallt
länsstyrelserna så att de kan optimera sin kalkningsverksamhet. För att detta ska bli verklighet måste
IKEU:s olika uppdrag tillåtas samverka mycket
mer: Integrerad analys där man utnyttjar miljöövervakningsdata; Kunsapssyntes där man tar vara på
värdefull kunskap från den regionala nivån och från
forskningen; Kommunikation där de olika användargrupperna tillåts medverka. Detta skulle i så fall bli
kärnan i verksamheten.
Det är sannolikt så att de olika uppdragen (miljöövervakning, FoU och underlag till kalkningsverksamheten) har behov av flera nivåer av och olika typer av
målformuleringar. Det har i intervjuerna föreslagits
att det bör finnas ett övergripande visionärt mål för
hela IKEU som kompletteras med några få långsiktiga
mål av den typ som finns idag. När det gäller nuvarande målsättningar, anser flera att de sista tre målsättningarna skulle kunna slås ihop till en huvudmålsättning som kompletteras med flera mer detaljerade
konkreta delmål. För att öka möjligheterna att styra
och följa upp verksamheten bör det också utformas
mer konkreta delmål på 3-5 års sikt.
För att med trovärdighet kunna besvara frågan om
IKEU har rätt mål idag måste Naturvårdsverket (beställaren) och utförarna i mer detalj ta reda på vilka
behov de olika användargrupperna har. Se avsnittet
om målgrupper, användarbehov och kommunikation.
Det ska tilläggas att hänsyn också måste tas till de
begränsningar som finns avseende hur resurserna från
Naturvårdsverkets kalkningsanslag får användas.
Detta påverkar vad som för närvarande är möjligt
enligt ansvarig enhetschef på Naturvårdsverket.

ordnare. Om man tittar närmare på den fjärde målformuleringen framgår att man redan då programmet
startade hade en ambition att det skulle kunna bidra
med kunskap för ett lyckat åtgärdsarbete. Målformuleringen lyder som följer:
• att i framtiden kunna förutsäga de försurade vattnens förmåga att låta sig återskapas till situationen
före försurning och väga detta mot kostnader och
risker för oönskade effekter.
Skrivningen visar att man på sikt räknade med att
IKEU skulle kunna bidra med kunskap för att göra
avvägningar mellan sannolikheten att återskapa ett
tidigare tillstånd samtidigt som riskerna minimeras
och åtgärderna blir så kostnadseffektiva som möjligt.
I och med tillägget av tre nya målsättningar 2004
håller cirkeln på att slutas och IKEU har återigen fått
i uppdrag att koppla ihop sin kunskap för att bistå
med underlag för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av kalkning. Dessa tre sista
målsättningar tillkom i samband med en revidering
som syftade till att bättre kunna utvärdera resultaten som sådana men även kalkningen som åtgärd.
I tillhörande missiv om IKEU:s framtida roll (Dnr
723-5521-03) skrev Naturvårdsverket ”I framtiden
bör IKEU ha en central roll inom länsstyrelsernas
kalkningsverksamhet och samarbetet bör förstärkas
med länsstyrelsernas arbete med planering, uppföljning och utvärdering av kalkning”.
Behovet att få rapporteringen mer anpassad till
huvudmålgrupperna och att se till att kunskapsöverföringen till den länsbaserade kalkningsverksamheten
förbättrades, var något som rekommenderas redan i
den norska utvärderingen (NIVA, 1998). Anledningen till att detta inte infördes förrän år 2004 var, enligt
den vetenskapliga projektledaren för IKEU, ekonomiska begränsningar och att det tar tid att ställa om
programmet till de nya förutsättningarna.
Det kan tilläggas att man sedan slutet av 1990-talet då det fjärde målet ströks i allt högre utsträckning
kommit att tala om bästa möjliga förvaltning av vattenekosystem snarare än att återskapa dem till något
som kan klassas som ursprungligt tillstånd. Här har
det skett en värdeförskjutning som gör det möjligt att
numera på ett mer konstruktivt sätt ta sig an frågan
om att skapa förutsättningar för en god status på
sjöar och vattendrag där åtgärder såsom kalkning är
en av flera.

Har IKEU rätt mål idag?

Tre olika uppdrag

Flera personer som intervjuats anser att IKEU nu har
gjort allt man kunnat för att uppnå de tre första målsättningarna, och att det i dagsläget finns tillräckligt
med underlag för att dra de nödvändiga slutsatserna

IKEU:s målsättningar har resulterat i ett program
där man tydligt kan urskilja tre olika huvuduppdrag
(se figur 1). Det är dels ett program för långsiktig
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Figur 1. IKEU-programmets tre olika uppdrag.

Utvärderarens kommentarer

nationell miljöövervakning, dels ett program som
utför forsknings- och utvecklingsprojekt, dels ett program som ska ge underlag till dem som planerar och
genomför kalkningsverksamheten i Sverige. Dessa tre
huvuduppdrag hänger intimt samman med varandra.

Det är viktigt att Naturvårdsverket i och med den
här utvärderingen ser över måluppfyllelsen och med
utgångspunkt från detta tar ställning till hur IKEU:s
framtida mål ska formuleras. Därefter får man ta
ställning till hur den nuvarande organisationen kan
utvecklas och anpassas till uppdraget. I detta sammanhang bör Naturvårdsverket också ta ställning till
hur man på bästa sätt kan utnyttja att det numera
finns en Vattenmyndighet.
Vad vi kan bedöma är det viktigt att ta ställning
till grad av måluppfyllelse i relation till de tre första
målen. Mycket i vårt underlag tyder på att tiden är
mogen att sätta ner foten och gå vidare. Med det menar vi att på bästa sätt utnyttja den samlade kunskapen som finns och i det framtida IKEU låta miljöövervakningen och specialstudier samverka på bästa
sätt för att stödja åtgärdsarbetet på den regionala och
lokala skalan.
Naturvårdsverket tar, i och med de tre nya målsättningarna som tillkom 2004, ut riktningen för ett
framtida IKEU. Om man menar allvar med denna
ambitionsyttring måste man i praktiken också skapa
förutsättningar för IKEU:s utförare att nå dessa mål.
Vad vi kan se har detta ännu inte tydligt avspeglats i
en förändring i tilldelning av resurser, arbetsinstruktioner eller organisation. Det saknas också en precisering kring vilken typ av underlag IKEU förväntas ta
fram.
Naturvårdsverkets bör överväga att avsätta mer
resurser för integrerad analys, syntes och kommunikation. Det finns också ett behov av att stärka
kompetensen inom detta område. Dessutom behöver
användarna av resultat och producerade underlag i
högre utsträckning medverka i planering och genomförande av IKEU. Att ta fram konkreta delmål för
den operativa verksamheten skulle öka kvalitén och

Hur har organisationen fungerat
i relation till mål och uppdrag?
IKEU:s organisation och arbetssätt av idag med sitt
fokus på långsiktig miljöövervakning av hög kvalitet
avspeglar framförallt ambitionen att uppfylla de första tre målsättningarna. För dessa syften har organisationen fungerat väl.
Programmet är för närvarande inte så väl anpassat
för att uppfylla de tre nytillkomna målsättningarna.
För detta uppdrag som innefattar såväl integrerad
analys, syntes och kommunikation med regionala
användare krävs andra arbetssätt och komplettering
med nya kompetenser.
Under intervjuerna återkommer diskussionen om
vem och vilka organisationer som är mest lämpade
att genomföra arbetet i relation till de tre sista målen.
Flera ifrågasätter om de nuvarande forskargrupperna
idag har rätt kompetens för att kunna ta på sig alla
delar av uppdraget att utvärdera och kommunicera
de resultat som senare ska ligga till grund för den
regionala styrningen av kalkningsverksamheten. Det
borde enligt några vara del av vattenmyndighetens
verksamhet. Andra menar att själva poängen med
att välja forskningsinstitutioner som utförare just
är att detta garanterar att de som utför arbetet är
oberoende det övriga politiska och ekonomiska spelet
inom kalkningsverksamheten och att IKEU:s uppdrag
framförallt ska vara att ta fram vetenskapligt baserade underlag. Dessutom finns alla möjligheter att
komplettera IKEU-utförarnas kompetensprofil inom
ramen för den nuvarande organisationen.
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på IKEU:s organisationen i förhållande till andra
verksamheter, inte att analysera den interna organisationens status. Mer om en framtida organisation i
huvudrapporten. De organisatoriska frågorna hänger
på ett naturligt sätt samman med vad ett framtida
IKEU ska arbeta med.

klargöra vilka förväntningar beställaren har på vad
utförarna ska leverera.
Miljöövervakningsdelen är vad vi kan bedöma
idag tillräckligt detaljstyrd. Den mycket långt gångna
detaljeringsgraden i avtalen med utförarna kan t.o.m.
medföra risker att man förlorar möjligheten att anpassa det till ett förändrat behov av kunskap eller nya
provtagningsmetoder.
Av den skriftliga dokumentationen vi tagit del av
har det tidigare föreslagits att en referensgrupp bör
kopplas till IKEU. Det genomfördes dock aldrig. För
att de tre sista målsättningarna ska kunna uppfyllas krävs en bättre dialog med externa användare av
resultaten. En möjlighet som bör övervägas är att
realisera planerna om en extern referensgrupp för att
öka samverkan med användare och garantera god insyn i verksamheten. Dessutom bör Naturvårdsverket
överväga att knyta ytterligare intern kompetens till
den nuvarande styrgruppen eftersom man är en av de
viktigaste användarna av resultaten som produceras.
Om det finns stora behov av ny kunskapsproduktion hos utpekade målgrupper såsom Naturvårdsverkets olika avdelningar och länsstyrelserna som inte
ryms inom IKEU bör Naturvårdsverket överväga
möjligheterna att finna andra finansieringsformer för
detta. Detta gäller speciellt forskningsbehov i relation
till kalknings- och försurningsfrågor och det identifierade behovet av att utveckla mer avancerad analysmetodik för integrerade analyser.

Reflektioner kring den nuvarande
organisationen, roller, ansvar och kompetens
När det gäller den övergripande organisationsstrukturen så har Miljödepartementet delegerat ansvaret
för den nationella kalkningsverksamheten och dess
uppföljning till Naturvårdsverket. Miljödepartementet anser sig i detta skede av genomförandet vara mer
av en användare av IKEU:s resultat.
Naturvårdsverket ansvarar för formulering av
IKEU-programmets övergripande målsättningar
och tilldelning av resurser. Styrgruppen på Naturvårdsverket tar fram förslag till fördelning av medel,
skriver avtal med utförarna inom programmet och
deltar aktivt i utvärderingen och utvecklingen av
programmet.
I nuläget är huvuduppgiften inom IKEU genomförandet av ett nationellt miljöövervakningsprogram och
detta avspeglas även i valet av organisation. Integrerad analys, syntes och kommunikation är för närvarande små delar resursmässigt och dessa uppdrag har
inte heller satt något tydligt spår i de organisatoriska
formerna eller kompetenserna som man valt för
verksamheten.
Utförare av programmet är Institutionen för
miljöanalys (IMA) på Sveriges lantbruksuniversitet,
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) på
Stockholms Universitet och Sötvattenlaboratoriet
(SÖ) på Fiskeriverket, i samverkan. Kompetensprofilen på de medverkande utförarna är anpassat för det
nuvarande huvuduppdraget d.v.s. miljöövervakning.
Utförarna har gedigen erfarenhet av provtagning,
databaser och försurnings- och kalkningsfrågor. Flera
är dessutom framgångsrika forskare som parallellt
med IKEU bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt av relevans för området. Erfarenhet och kompetens inom integrerad analys, syntes och modellering
är inte lika framträdande. När det gäller kommunikationdelen medverkar för närvarande ingen med
erfarenhet och specialkompetens inom området.
Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och huvudmännen ingår för närvarande inte formellt i IKEU:s
organisation. Vi har sökt förklaringar till varför dessa
för verksamheten till synes relevanta organisationer
inte formellt ingår.

IKEU:s organisation
Identifierade förbättringsområden:
• Organisationen är inte ändamålsenligt anpassad
till IKEU:s nuvarande tre uppdrag som inkluderar
miljöövervakning, forskning- och utveckling, och
framtagande av underlag till kalkningsverksamheten.
• Den organisatoriska samverkan med andra användare än beställaren är outvecklad. Länsstyrelser
och vattenmyndigheter ingår inte i den nuvarande
organisationen.
• Styrgruppens och utförarorganisationernas roller och
kompetensprofiler motsvarar inte helt de nuvarande
behoven i det omformulerade uppdraget med 3 nya
mål som tillkom 2004.

IKEU:s nuvarande organisation redovisas i kapitel 2
”Bakgrund till IKEU”.
I avsnittet som följer redogörs för den nuvarande
organisationen, dess roller och inbördes förhållande. Uppdraget har framförallt handlat om att titta

62

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 6302 • Utvärdering av ikeu 1990–2006

Ny vattenförvaltningsorganisation
och nya mål för IKEU

Formerna kan diskuteras men såväl ett deltagande
i styrgruppen eller i en rådgivande grupp är förslag
som angetts.
Då det gäller länsstyrelsernas deltagande så har
de under tidigare år haft möjlighet att träffa IKEUgruppen under de årliga Kalkhandläggarträffarna
eller genom att på eget initiativ ta kontakt för att
få information eller föreslå projekt. Det finns olika
åsikter om Länsstyrelsen formellt ska ingå i IKEU:s
organisation eller inte. Länsstyrelserna anser sig ha
mycket värdefull regional kunskap som skulle kunna
utnyttjas bättre inom IKEU. Flera anser dock att det
är viktigt att styrgruppen fortsätter att vara oberoende. Eftersom länsstyrelserna och sakstödjarna via den
övriga kalkningsverksamheten delvis har ekonomiska
intressen i hur resurserna fördelas i landet anser en
del att de av det skälet inte bör ingå i styrgruppen.
Alla är dock överens om att länsstyrelserna bör få en
tydligare roll och bättre möjlighet att påverka IKEUprogrammets inriktning i fortsättningen. Förslagsvis
genom att ingå i en referensgrupp.
Inte heller huvudmännen för kalkningsverksamheten är formellt representerade i IKEU:s organisation vilket enligt våra intervjuer inte finns någon
som ifrågasätter. Det finns dock ett stort behov av
information från IKEU hos huvudmännen men det
framgår att önskemålet är att informationen kanaliseras genom länsstyrelserna. Ett stort problem idag
är dock att informationsflödet ofta bryts hos länsstyrelserna eftersom det saknas rätt kompetens för
att myndigheten ska kunna fungera som rådgivare.
Detta medför att kommunerna i en del fall har ett
bristfälligt underlag att basera sin kalkningsverksamhet på. En kommun påpekar att det är viktigt
att kommunikationen i alla led fungerar för att hela
kalkningsverksamheten ska kunna fungera väl. Samtidigt påpekas att många länsstyrelser och kommuner
har personer med lång erfarenhet av försurnings- och
kalkningsverksamhet. (Man kan skönja ett behov att
på samtliga nivåer diskutera hur man på ett klokt
sätt hanterar den pågående generationsväxlingen där
personal med mångårig erfarenhet i rask takt byts ut
mot unga mer oerfarna personer).
Det har under alla år varit samma huvudansvariga
utförare av IKEU. Detta har garanterat kontinuitet
och hög kvalitet i verksamheten men enligt flera delvis hämmat möjligheten till nytänkande och utveckling av verksamheten. Det finns exempel på att andra
utförare har plockats in för specialprojekt där den
egna organisationen inte har haft rätt kompetens. En
styrka med detta upplägg är att man skapat en kontinuitet i verksamheten som bidragit till att man har
åstadkommit långa obrutna mätserier. Naturvårdsverket framhåller att man tycker att det är viktigt att

Riksdagen beslutade år 2004 att Sverige skulle delas
in i fem vattendistrikt med en Vattenmyndighet i
varje distrikt. Samma år gjordes ett tillägg med tre
nya målsättningar för IKEU där det tydligt anges att
det ska produceras underlag till vattenmyndigheter
och länsstyrelser. Vad vi kan se i våra underlagsmaterial har detta dock inte resulterat någon organisatorisk förändring för att möta behoven enligt
det omformulerade uppdraget och det finns inget
formaliserat samarbete mellan IKEU och vattenmyndigheterna. Naturvårdsverket anger att man bjudit
in vattenmyndigheterna till möten där IKEU presenterat resultat som ett led i att öka samverkan mellan
myndigheterna.
En av vattenmyndigheternas viktigaste uppdrag
är att ta fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sina respektive distrikt. Det innebär att det
för tillfället finns ett delvis överlappande ansvar för
försurningsåtgärder där det fortfarande är oklart om
det är Naturvårdsverket eller Vattenmyndigheten
som är mest lämpad att hålla i åtgärdsplanering och
uppföljning.
Att vattenmyndigheterna inte formellt är med
i IKEU:s eller kalkningsverksamhetens organisation har under intervjuerna bland annat förklarats
med att man ännu inte hittat sina nya roller och
ansvarsområden. När det gäller frånvaron av formellt
deltagande från länsstyrelsernas har detta förklarats med att uppdraget för IKEU fram till 2004 inte
specifikt angett länsstyrelserna som en målgrupp för
verksamhetens resultat. Dessutom har tre så kallade
sakstödjare tillkommit med uppdrag att skapa en
brygga mellan Naturvårdsverket och den regionala
nivån i kalkningsverksamheten. Det har dock inte
tydligt angetts om eller hur sakstödjarna ska kopplas
till IKEU:s verksamhet. I intervjuerna kan vi spåra en
tydlig frustration kring att så varit fallet och att man
sedan länge efterfrågat evidensbaserad information
på regional och lokal nivå men att IKEU inte kunnat
bidra med detta i den utsträckning som motsvarat
efterfrågan.
Intervjuerna visar samtidigt att det finns ett motstånd mot att involvera fler myndigheter i kalkningsverksamheten som helhet eftersom det skulle riva
upp mångåriga väl etablerade samverkansformer.
Detta motstånd verkar indirekt ha påverkat IKEU
såtillvida att man inte på allvar tagit tag i frågan om
vem som ska ingå i verksamheten och vem som är
målgrupp för resultaten. Ingen vi intervjuat har dock
motsatt sig att Vattenmyndigheten i någon form ingår
i IKEU:s organisation och flera har påpekat att det är
viktigt att samverkan med Vattenmyndigheten stärks.
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avspeglar enligt flera även den oklara ansvarsfördelningen som råder mellan olika nivåer i den nuvarande
svenska vattenförvaltningen.
Idag går Naturvårdsverket ut med dubbla budskap
om kalkningen bör öka eller minska. Det är då svårt
för huvudmännen att veta vem de ska lyssna till och
vad de ska grunda sina beslut på. Det är enligt flera
ett problem att man inte vet hur relationen mellan
Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna ser ut på
den nationella nivån. Det ingår inte i den här utvärderingen att råda bot på detta men denna organisatoriska oklarhet påverkar förutsättningarna för IKEU:s
verksamhet.

den kompetens som IKEU har bibehålls och utvecklas
i Sverige. Diskussioner har genom åren förts om att
konkurrensutsätta upphandlingen av genomförandet
för att kunna minska kostnaderna, få större extern
insyn, bredda kompetensen och öka drivkraften att
utveckla programmet. Av olika skäl har man valt att
inte genomföra en dylik förändring. Det starkaste
motivet som nämns är risken att mätningarna blir
av sämre kvalitet och inte sker på ett jämförbart sätt
mellan åren. Ett annat skäl är att det skulle innebära
betydligt mer arbete för Naturvårdsverket med upphandlingsförfarandet som i förlängningen inte med
automatik ger de eftersträvade ekonomiska besparingarna. Dessutom är man på Naturvårdsverket mån
om att bibehålla en samlad stark kompetens i Sverige
inom försurningsområdet som man har väl upparbetade relationer till.

Är den nuvarande organisationen
ändamålsenlig utformad?
Utvärderingens slutsats är att den nuvarande organisation är en lösning som successivt växt fram och
delvis är en kompromiss, vilket medför att den inte
nuläget inte är helt ändamålsenlig för något av de tre
uppdragen. Beställaren bör fundera över vilka behov
av organisation och styrning som finns i relation
till respektive uppdrag och göra ett medvetet val av
organisationsform där det tydligt framgår vad man
prioriterar.
Dagens styrgrupp, bestående av endast två personer från Naturvårdsverket (varav en med mycket
lite tid avsatt) avspeglar en tidigare ambition att
minska kostnaderna för styrfunktionen. Den är dock
enligt flera av de vi intervjuat otillräcklig för att
kunna fungera som den kraftfulla oberoende part
som krävs för att samtidigt kunna styra miljööveövervakningsdelen, kunskapssyntesen, och FoU- och
kommunikationsverksamhet och därmed bidra till
att rätt underlag tas fram till kalkningsverksamheten.
Naturvårdsverket måste besluta sig för vem som ska
ansvara för syntesarbete, behovsanalys och kommunikationen med utpekade målgrupper. I nuläget
är detta oklart. Beslutsprocesserna och styrningen
av specialprojekt, syntes- och kommunikationsverksamheten är i stort behov av vidare utveckling för att
förbättra kvalitén och för att resultaten verkligen ska
komma till nytta.
De administrativa uppgifterna för att styra basprogrammet, i form av årligen återkommande beslutsprocesser och avtalsskrivande, verkar av det material
vi tagit del vara synnerligen väl utvecklade som ett
resultat av ett mångårigt utvecklingsarbete. Flera
intervjuade anser att styrning och avtalsskrivande
rimligen bör kunna snabbas på och förenklas då
det enligt flera tar mycket tid i anspråk i jämförelse
med andra nationella miljöövervakningsprogram
som Naturvårdsverket ansvarar för. Å andra sidan
är programmet unikt så till vida att man följer upp

Vilken myndighet bör fortsättningsvis
vara beställare av IKEU-programmet?
Många intervjuade anser att Naturvårdsverket bör få
fortsatt förtroendet som huvudansvarig beställare och
samordnare av IKEU. Ett återkommande motivering som nämns är att man anser att det behövs en
oberoende central nationell styrning av ett program
av detta slag.
Samtidigt anser ett antal personer att de berörda
vattenmyndigheterna snarare bör få överta detta
ansvar eftersom det på ett naturligt sätt ingår i deras
uppdrag att ta fram åtgärdsprogram och följa upp
effekterna av dessa. Några motiverar även detta med
att det kan behövas en ”nystart” av IKEU-programmet för att det inte ska fastna i gamla mönster. Andra
nämner dock motargument för en regionalisering av
IKEU då man ser en risk att den vattenmyndighet
som får ansvaret påverkas av den egna länsstyrelsens
och sakstödjarnas prioriteringar och att det därmed
kan bli en regional snedfördelning av resurser i den
övriga kalkningsverksamheten. Någon påtalade att
vattenmyndigheterna för närvarande inte har tillräckligt med kompetens om försurning och kalkningsfrågor för att kunna ta över styrningen av IKEU.
En annan möjlig variant som lades fram var att
vattenmyndigheterna skulle kunna ta över ansvaret
för basprogrammet för att få till en bättre samordning mellan den regionala och nationella miljöövervakningen och samtidigt uppnå samordningsvinster i
form av ökad kostnadseffektivitet. Naturvårdsverket
skulle i detta fall ha kvar det centrala ansvaret för
riktlinjer, utveckling och utvärdering.
Ett övergripande problem idag, som även påverkar
IKEU, är att samordning mellan kalkningsverksamhet, miljöövervakning av vatten, samt miljömålsarbetet kring försurning är relativt outvecklad. Detta
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effekterna av en pågående nationell miljöåtgärd och
bör enligt flera vi intervjuat inte blandas samman
med annan nationell miljöövervakning som har helt
andra syften.

Målgrupper, användarbehov och kommunikation
Identifierade förbättringsområden:
• Målgrupperna för IKEU:s resultat är otillräckligt preciserade.

Utvärderarens kommentarer
Det är uppenbart att det finns olika alternativ att
överväga avseende organisationsformerna och
ansvarsfördelningen inom IKEU. Det är viktigt att
vara medveten om att de flesta som intervjuats ingår
i den nuvarande organisationen och deras svar färgas
rimligen av detta. Utvärderarens roll är att baserat på
den samlade kunskapen ge goda råd och föreslå möjliga förbättringar. Nedan följer slutsatser i relation
till utformningen av en för ändamålet väl fungerande
organisation.
För att utforma en för IKEU ändamålsenlig organisation är det viktigt att beställaren tar hela kalknings- och försurningsverksamheten i Sverige som sin
utgångspunkt. Man bör inte fastna i den nuvarande
utformningen av IKEU utan måste lyfta blicken och
ställa sig frågan vilken kunskap som behövs bland
olika målgrupper och därefter besluta sig för vilken
funktion IKEU ska fylla framöver. När frågan om
vilken kunskap som behövs och för vem besvarats är
det dags att precisera IKEU:s uppdrag och skapa en
organisation som på bästa sätt bidrar till att denna
kunskap tas fram och kommuniceras.
Som ett led i detta är det viktigt att frågan om vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas roller utreds
och preciseras närmare. Att vattenmyndigheten inte
är involverade i den nuvarande organisationen som
ansvarar för planering, genomförande och uppföljningen av kalkningsverksamheten är otillfredsställande och påverkar IKEU:s möjlighet att fylla sin
rättmätiga funktion.
För att skapa en för ändamålet väl fungerande
organisation av IKEU måste Naturvårdsverket ta
ställning till vilken roll programmet ska ha framöver
baserat på en behovsanalys på kort och lång sikt.
Beroende på vad man beslutar sig för finns ett antal
olika varianter där man antingen behåller alla de tre
uppdragen inom IKEU och stärker samordningen
dem emellan, eller där man bryter loss delar och låter
andra organisationer ansvara för dess vidare utveckling.
I ett framtida IKEU är det viktigt att roller, ansvar
och spelregler klargörs och att det tas fram en gemensamt överenskommen skriftlig arbetsinstruktion som
garantera kontinuitet och säkerställer effektivitet.
Särskilt viktigt är detta då personer i organisationen
byts ut av olika skäl.

• Det är oklart vem som ansvarar för kommunikationen
av IKEU:s resultat till användarna.
• Det saknas en kommunikationsplan för IKEU.
• Det råder en brist på dialog mellan IKEU och potentiella externa användare av resultaten.
• En väl underbyggd behovsanalys saknas i relation
till nuvarande utpekade målgrupperna.
• Efterfrågan på kunskap kring kalkavslut och anpassad kalkning är just nu stor hos regionala och lokala
aktörer inom kalkningsverksamheten. IKEU har hittills
inte haft ett tydligt utpekat ansvar att ta fram och
kommunicera denna information.

I avsnittet nedan diskuteras målgrupper för IKEU:s
resultat och deras nuvarande och framtida behov
av kunskap. De utpekade målgruppernas behov av
kunskap är viktigt att känna till för Naturvårdsverket både i sin roll som beställare och som användare
av IKEU:s resultat. Ansvarsfördelningen för IKEU:s
kommunikationsuppdrag diskuteras. Utvärderingen
har framförallt fokuserat på extern kommunikation.

Vilka är användarna
av IKEU:s resultat idag?
De potentiella användare av information från IKEU
som anges i intervjuerna är Miljödepartement, Naturvårdsverk (nationellt ansvariga för miljömålet ”Bara
naturlig försurning”miljöövervakning och kalkningsverksamheten), myndigheter inklusive vattenmyndigheterna, länsstyrelserna (sakstödjare och handläggare), forskarsamhället (nationellt och internationellt)
och huvudmän (kommuner, företag, som genomför
kalkningen. Se figur 2 nedan.
Tillgängligt underlagsmaterial samt intervjuerna
visar att de som huvudsakligen använder informationen idag är Naturvårdsverkets naturresursavdelning
(ansvariga för kalkningsverksamheten) och forskarna
inom IKEU. Det är dock svårt att med detta begränsade underlag dra några definitiva slutsatser om
vilka resultat som används av vilken målgrupp och i
vilket syfte men mycket pekar på att den nuvarande
användningen av informationen är begränsad.
Förklaringar till den begränsade användningen
som nämnts är enligt de vi intervjuat att informa-
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informationsbehov dessa målgrupper har. Målformuleringarna visar att det funnits en medvetenhet om att
detta område behöver utvecklas och att det är hög tid
att gå vidare i processen och omsätta detta i handling.
Idag har utpekade målgrupper mycket liten möjlighet att påverka programmets innehåll och inriktning,
vilket medför att de inte heller får den information de
behöver. Här behövs en behovsanalys med fokus på
de användare IKEU väljer att inrikta sin verksamhet
mot. Direktiven till utförarna genom de årliga avtalen
har inte förändrats i och med att de tre nya målsättningarna lades till. Däremot tillsattes en samarbetsgrupp år 2006 och 2007, där sakstödjarna (representanter från länsstyrelsen) ingick, med syfte att
diskutera och föreslå hur samordningen mellan IKEU
och länsstyrelsernas kalkningsarbete kan förbättras.
Det är dock oklart vad som framkom vid dessa möten och om något omsatts i praktiken.
I takt med att försurningen har minskat har behovet ökat av kunskap om när, var och hur man anpassar, trappar ner och avslutar kalkningen på ett säkert
sätt. Det finns enligt intervjuerna också behov av att
utveckla mer effektiva kalkningsmetoder för kvarvarande försurade sjöar, samt kunskap om försurningsproblematiken relaterat till skogsbruket. Frågorna om
kalkningsavslut är något som flera personer anser att
IKEU borde ha studerat redan för 10 år sedan. Det är
en fråga som funnits med i tidigare diskussioner inom
IKEU men som aldrig har genomförts i full skala. Studier har genomförts i begränsad skala men inte i områden med aktivt skogs- och jordbruk. En orsak som
nämns varför det inte blivit av är att man på IKEU är
beroende av att berörda länsstyrelser godkänner ett
kalkningsavslut. Något som få länsstyrelser har varit
intresserade av.
Utvärderingen visar att det finns, och har länge
funnits, ett stort behov hos länsstyrelserna att få
tydliga underlag från Naturvårdsverket i syfte att få
veta hur de ska agera mot kommunerna när de ställer
krav om utökad kalkning. Flera representanter från
länsstyrelser anser sig inte ha kunnat ta stöd i underlag från IKEU för att styra kalkningsverksamheten.
Det saknas idag en nationell styrning av kalkningsverksamheten, enligt en länsstyrelserepresentant.
Ett problem är att forskarna inte vill (och kanske är
det inte heller deras roll) att göra den här typen av
ställningstaganden. Tyvärr har Naturvårdsverket inte
heller samlat vågat ta ställning i frågan. Det är viktigt
med Naturvårdsverkets roll att objektivt granska
kalkningsverksamheten, särskilt då det finns starka
ekonomiska intressen och åsikter om den fortsatta
kalkningen i Sverige. Både länsstyrelser och huvudmän har behov att få veta vad effekterna blir av ett
kalkavslut. De anser också att det är viktigt att IKEU

Figur 2. Potentiella användare av information från IKEU.
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tionen inte är tillräckligt bearbetad, analyserad och
förpackad i en form som motsvarar användarnas
behov. Detta ska inte enbart lastas på IKEU utan en
bidragande orsak är den brist på kompetens, resurser
och verktyg för vidare bearbetning som råder hos
användarna av resultat och data. Detta gäller på såväl
nationell, regional som lokal nivå. Att IKEU:s nationella miljöövervakningsdata kommer vid fel tidpunkt
på året för att kunna inlemmas som en del i den
regionala miljöövervakningen är ett annat exempel.
Potentiella användare utanför IKEU påtalar dock
att det finns ett stort behov av miljöövervakningsdata
(särskilt kombinationen biologiska och kemiska data)
som kan användas i olika typer av regionala studier,
som underlag för bedömning av kalkningsbehov,
som forskningsprojekt och för att ta fram akvatiska
bedömningsgrunder. Exempelvis används redan nu
data från IKEU:s referensstationer för utvecklingen
av nationella bedömningsgrunder (fisk, bottenfauna,
påväxt alger).

Vilka behov av information har olika
användare och hur har dessa behov
förändrats?
År 2004 gjordes tre tillägg till IKEU:s övergripande
målsättningar där det tydligt anges att programmet
ska bidra med underlag till länsstyrelser, vattenmyndigheter och Naturvårdsverkets uppföljning av
kalkning och försurning. Detta är en tydlig indikation på att det finns en efterfrågan av information. I
vårt underlagsmaterial finns dock inget som visar att
beställaren eller utföraren närmare analyserat vilka
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Enligt Naturvårdsverket har Miljödepartementet
och andra myndigheter möjlighet att få information
om IKEU:s resultat genom att delta i de återkommande konferenser om försurningsfrågor som hålls
tillsammans med Norge och vid de återkommande
kalkhandläggarträffarna.
Data som tas fram inom IKEU är offentligt
tillgängligt i databaser och länkar till dessa finns på
IKEU:s hemsida (http://info1.ma.slu.se/IKEU). Den
vetenskapliga projektledaren har varje år ansvar för
att samla alla rådata på en CD-skiva. Den sprids
internt inom IKEU, och uppgifterna kan även nås via
datavärdarnas databaser.
De årliga kalkhandläggarträffarna är det tillfälle då
det finns möjlighet att sprida information om IKEU
och träffa externa användare. Tidigare ansvarade Naturvårdsverket för dessa träffar, men under de senaste
åren har länsstyrelser tagit över ansvaret. Tillfällena
som ges att få ta del av informationen från IKEU har
enligt intervjuerna minskat under de senaste åren. Vart
annat år håller Naturvårdsverket konferens tillsammans med Norge om försurningsfrågor. Då presenteras IKEUs resultat för en större publik.
Det är få av de intervjuade potentiella användarna
på nationell, regional och lokal nivå som hämtar
material från hemsidan. Några kände inte ens till att
den fanns. De flesta som behöver rådata går via datavärdarna (då främst SLU och Fiskeriverket). Några
har fått rapporter som förmedlats via Kalkhandläggarträffarna eller genom att man känner författarna.
Huvudmännen har närmast ingen kontakt med IKEU
och känner dåligt till vad IKEU arbetar med. De får
generellt dåligt med information från länsstyrelserna,
trots ett stort behov av information kring hur de ska
kalka. Sakstödjarna har också en viktig funktion som
rådgivare åt länsstyrelser och kommunernas huvudmän. Det är i detta sammanhang viktigt att notera
att huvudmännen i vissa delar av Sverige bland annat
söker sin information om kalkning via norska kalkdistributörer snarare än rådgör med länsstyrelsens
handläggare, Naturvårdsverket eller IKEU. Det ska
tilläggas att målsättningarna med det norska kalkningsprogrammet delvis har andra utgångspunkter
och målsättningar än det svenska vilket kan påverka
vilka råd om kalkning som ges.
Det finns ett stort behov hos de externa användarna (främst huvudmän och länsstyrelser) att få
information om IKEU:s resultat. De vill ha information om nytt material via en blänkare på e-posten
(eventuellt i form av ett nyhetsbrev) och genom årliga
tematräffar (t.ex. Kalkhandläggarträffarna eller SKL:s
gemensamma träffar med Sveriges huvudmän).
Det finns ett behov att sprida informationen om
existensen av IKEU:s hemsida till alla som är berörda

fortsätter att analyser både biologiska och kemiska
effekter (särskilt då man på lokal nivå endast studerar
pH, alkalinitet och färg). En kommun påtalar behovet av förutsättningslösa undersökningar av vad som
händer när man slutar kalkar. Här saknas information som de verkligen skulle behöva.
IKEU-data används inte i den nationella miljöövervakningen eller som underlag till utvärdering av miljömålet ”Endast naturlig försurning”. Rådata anses
inte vara anpassade för dessa verksamheters behov.
De har bland annat behov av mer bearbetat material.
Vattenmyndigheternas miljöövervakning av åtgärder
har idag ingen koppling till IKEU men här finns ett
möjligt framtida behov av information när de går in i
nästa fas av vattenplaneringscykeln.
Forskarna inom IKEU utrycker ett önskemål om
möjligheter att få fler rapporter publicerade vetenskapligt för att på så sätt garantera dess vetenskapliga
kvalitet och spridning utanför Sveriges gränser. De vill
gärna utnyttja de prover som tas idag bättre genom att
genomföra fler analyser på varje prov och även utveckla metodik för mer ytterligare bearbetning av data för
att tillfredställa potentiella användare. Det finns idag
ett unikt referensmaterial i IKEU som skulle kunna
användas även i andra projekt (till exempel analys
av långtidstrender). Ett annat exempel som nämns är
möjligheten att använda IKEU-data för analyser av effekter av klimatförändringar i akvatiska system.

Vem ansvarar för kommunikationen
med användarna av IKEU:s resultat?
Det var få av de intervjuade som kunde svara på frågan vem som hade ansvaret för kontakten med externa
intressenter. Samordnaren på Naturvårdsverket är,
enligt egen utsago, huvudansvarig för kommunikationen med externa intressenter men vad som ingår
i detta uppdrag är inte tydligt preciserat. Det är inte
heller formaliserat idag och sker huvudsakligen via
informella kontakter som är resultatet av ett mångårigt
engagemang inom området. Det finns ingen kommunikationsstrategi eller kommunikationsplan framtagen.
Kommunikationen med de externa målgrupperna
för resultaten sker trots allt men inte som ett tydligt
utpekat uppdrag inom IKEU. Det sker snarare inom
ramen för de utförarorganisationernas myndighetsstödjande projekt. Den vetenskapliga projektledaren
ansvarar för att länkar till databaser och resultat i
form av rapporter läggs ut på IKEU:s hemsida, men
ansvaret är inte definierat som en återkommande aktivitet i det årliga avtalet utan har i huvudsak varit en
mindre uppgift vid sidan av eller i specialprojektform
enstaka år. Utförarna ansåg inte att kommunikation
med användare av IKEU-resultat var del av deras
ansvar.
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av den här typen av information. Någon kommenterade att hemsidan ser lite ”torftig” ut, men flertalet
tycker att dagens hemsida (som uppdaterades under
våren 2008) är bra. Några har föreslagit att Naturvårdsverket snarare bör ansvara för utvecklingen av
IKEU:s hemsida och/eller att den får ett eget domännamn för att den ska bli lättare att hitta.

IKEU:s genomförande- och uppföljningsprocess
Identifierade förbättringsområden:
• Roller och ansvar är inte helt klartgjorda vilket skapar
osäkerhet om vem som tar vilka beslut.
• Instruktioner och arbetsbeskrivningar inom IKEU är
inte skriftligt nedtecknade vilket medför en risk att
viktiga moment glöms bort när personal byts ut.

Utvärderarens kommentarer
Naturvårdsverket måste som beställare ta ställning
till vilken roll IKEU ska ha framöver. De tre nya målen som lades till 2004 signalerar en helt ny roll för
såväl beställaren som utförarna. Om man menar allvar med dessa nya mål, där målgrupperna för IKEU:s
information preciserats, måste kommunikation bli en
betydligt viktigare del av programmet. Naturvårdsverket bör i detta sammanhang också fundera på
om det är enbart IKEU som man uppdrar att ta fram
underlag och kommunicerar med övriga delar av
vattenförvaltningen avseende alla de ingående stegen
i kalkningsverksamheten. Här måste ansvarsfördelningen klargöras.
Naturvårdsverket bör också fundera över vilken
kunskap som IKEU är mest lämpat att ta fram och
särskilt överväga vilka behov hos de utpekade målgrupper som är relevanta att uppfylla.
Beställaren måste skapa förutsättningar för att de
utförande organisationerna inom IKEU ska kunna
leva upp till förväntningarna och uppfylla de tre nya
målen. Detta innebär överväganden om att skjuta till
ytterligare resurser, eller omfördela resurser mellan
uppdragen, och även se över organisationsformen och
kompetensprofilen på såväl styrgrupp som utförare.
Naturvårdsverket bör även ställa krav på IKEU
att de för en regelbunden dialog med användarna
kring vilka behov av kunskap de har. Detta kan ske
på flera olika sätt både i form av ett mer formaliserat
deltagande i de årliga besluten kring programmets
verksamhet men även som en naturlig del projektens
genomförande för att garantera att resultaten kommuniceras i en form som gör att de kommer till nytta.
Naturvårdsverket bör snarast klargöra vem som
har huvudansvaret för kommunikationen med
användare. En kommunikationsplan baserad på en
behovsanalys bör tas fram. Detta dokument måste
sedan regelbundet uppdateras. Som en del i arbetet
med att upprätta en kommunikationsplan bör Naturvårdsverkets som beställare av IKEU i mer detalj ta
reda på vilka behov av information olika användare
har såväl inom den egna organisationen liksom bland
vattenmyndigheter, länsstyrelser, sakstödjare och
huvudmän.
Naturvårdsverket bör regelbundet göra nyttoutvärderingar av programmet.

• Bristen på formaliserad kommunikation och samverkan med för IKEU viktiga användare gäller hela
processkedjan.

I avsnittet nedan diskuteras hur hela processkedjan
och arbetsformerna inom IKEU fungerar. Här sammanfattas de mesta av det som diskuterats i tidigare
avsnitt om programmets organisation, mål, uppdrag,
genomförande och kommunikation.

Fungerar hela kedjan?
Mål --> Beställning --> Projekt --> Resultat
--> Användning
I intervjuerna har vi utgått från de årligen återkommande momenten i processkedjan inom IKEU (se
figur 3). Vi har bett de intervjuade berätta hur de
olika stegen går till och vilka som är involverade och
hur och när beslut tas.
Om man utgår från årscykeln så förutsatte vi i
intervjustudien att processen börjar med att man definierar målsättningar, lägger en beställning, genomför
projektet, presenterar resultaten, utvärderar resultaten
och utifrån detta överväger om målsättningarna är rätt
formulerade (se Figur 3). Vi bad de intervjuade om synpunkter kring hur processen har fungerat tidigare och
idag. Resultaten sammanfattas i Faktaruta 1 nedan.
Vi antog från början att användarna av resultaten
som pekas ut i de tre sista målsättningarna för IKEU
samtliga var tydligt kopplade till processens olika
steg. Intervjuerna bekräftade dock att så inte var
fallet förutom vad gäller vissa avdelningar på Naturvårdsverket som har en tydlig koppling till IKEU
både som beställare och användare av resultaten. Det
framgår dock av intervjuerna att denna koppling till
Naturvårdsverket som användare är mer välutvecklad
inom vissa områden än andra.
Detta innebär att det under årens lopp funnits
begränsad möjlighet för flera av de utpekade huvudmålgrupperna att påverka innehåll och att ställa krav
på resultatens användbarhet. Den adaptiva kapaciteten i programmet har därmed enligt utvärderarens
bedömning varit begränsad, förutom vad gäller vissa
delar av Naturvårdsverkets verksamhet.
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Figur 3. IKEU:s programprocess och dess adaptivitet (Källa: Underlag presenterat vid utvärderingens intervjuer)
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form av en årlig data-CD till beställaren. Övriga projektresultat rapporteras i den form man anser mest
lämpad vilket kan vara i form av vetenskapliga artiklar eller i en avnämarinriktad rapport. Arbetet verkar
ha präglats av samförstånd och förtroende mellan
parterna. I mångt och mycket saknas dock dialogen
med andra användare än Naturvårdsverket.
Verksamhetens målsättningar är långsiktiga och
därmed svåra att följa upp och mäta. Det saknas mer
konkreta delmål till stöd för att styra verksamheten
på 3-5 års sikt. Miljöövervakningsprogrammet har
däremot styrts med hjälp av mycket detaljerade avtal.
Detsamma gäller för specialprojekten som genomförts
på senare tid. Här har de enskilda uppdragen preciserats i detalj i de årligen återkommande avtalen med de
inom IKEU ingående utförararorganisationerna.
Verksamheten inom IKEU har skötts löpande och
varit baserat på sedan länge väl inarbetade och beprövade arbetsformer. Vi har efter intervjuerna fått se
en tidplan som styrgruppen sedan ett par år utarbetat
för att tydliggöra arbetsgången inom IKEU. En dylik
tidplan är en mycket bra utgångspunkt för att tydliggöra de olika stegen för alla inblandade.

Formerna för verksamheten har växt fram under
en rad av år och flera försök har gjorts att anpassa
organisationen efter omvärldens förändrade behov av
kunskap men av olika skäl har det inte fullföljts.
Ingen inom IKEU verkar medvetet ha uteslutit
kommunikation med användare. Svaren tyder snarare
på ett klart intresse av olika användares behov och en
öppenhet för att ta till sig förslag till specialprojekt
eller att utveckla nya former för basprogrammet.
Avsaknaden av mer formaliserad användardialog verkar snarare bero på en allmän slentrian eller omedvetenhet om möjligheterna som detta skulle erbjuda.
Programmet i sin nuvarande form har inte heller haft
så mycket information att erbjuda användarna på den
regional och lokala nivån.
IKEU av idag är en verksamhet med mycket kompetenta forskare och experter med lång erfarenhet
av att arbeta med kalknings- och försurningsfrågor.
De baserar sitt arbete på informella kontakter med
användare av IKEU:s resultat.
Våra slutsatser är att utförarna inom IKEU idag i
huvudsak definierar sina egna projekt och formulerar sina egna vetenskapliga hypoteser, utformar en
beställning i samråd med beställaren, genomför sitt
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Utvärderarens kommentarer

Det saknas idag tydliga incitament som främjar
samverkan mellan de tre utförarorganisationerna
inom IKEU. Den enda tydliga länken under åren har
varit projektledaren på SLU. Detta projektledaruppdrag har dock framförallt handlat om att samla in
miljöövervakningsdata från alla utförare och årligen
skicka detta till beställaren samlat på en gemensam
CD-skiva.
Projektledaren har inte haft något tydligt uppdrag
att främja samverkan, stödja integrerad analys eller
medverka i IKEU:s kommunikation med avnämare.
Inga specifika resurser har heller avsatts för detta från
beställarens sida. På eget initiativ ansökte projektledaren om resurser för att genomföra ett specialprojekt för att uppdatera och förbättra hemsidan
vilket också gjordes i samband med att vi fick detta
utvärderingsuppdrag.

Dialog med användarna
I den fortsatta utvecklingen av IKEU är vår rekommendation att man i högra utsträckning låter användarna medverka i utformningen av IKEU:s verksamhet d.v.s. vad som ska studeras och hur, när och
var resultaten ska presenteras. En mer regelbundet
återkommande integrerad analys av miljöövervakningsdata och syntesarbete är eftersträvansvärd. I den
arbetsprocess som Naturvårdsverket tog fram under
2006 finns ingen information om någon formaliserad
dialog med externa användare. I protokoll om rutiner
(2006-12-21) finns det en punkt om information från
IKEU (inte dialog) under den årliga Kalkhandläggarträffen.
Det skulle vara bra om verksamheten tar fram
kompletterande operativa mål för att underlätta
uppföljning och anpassning av verksamheten efter
huvudmålgruppernas behov av kunskap.

Faktaruta 1. Nulägesbeskrivning av IKEU:s genomförande- och uppföljningsprocess (2008)

integrerad analys, syntes eller kommunikation med
användarna.

Mål: Idag är det styrgruppen på Naturvårdsverket som

definierar IKEU:s målsättningar. Målsättningarna är
av övergripande, långsiktig karaktär och svåra att följa
upp. Målen har förändrats vid två tillfällen sedan starten
1989. Miljöövervakningen är mycket detaljstyrd med årliga avtal. Det saknas dock mer operativa, uppföljningsbara mål på tre till fem års sikt för verksamheten.

Resultat: Resulterande rådata redovisas på en CDskiva, som skickas till samordnaren för styrgruppen på
Naturvårdsverket och sprids intern inom IKEU, samt
läggs ut på hemsidan med länkar till datavärdarnas
databaser. Specialprojektet redovisas oftast i form av
en rapport. Inga speciella krav eller direktiv avseende
formen för publicering finns idag från beställaren.

Beställning: Idag är det huvudsakligen utförarna
själva som utformar miljöövervakningsprogrammet
och kommer med förslag på specialprojekt som de vill
genomföra. Styrgruppen skriver årliga avtal för miljöövervakningen och beslutar vilka specialprojekt som ska få
finansiering. Ibland ger även styrgruppen förslag på vilka
projekt de vill ha genomförda.

Syntes: Det sker idag inget regelbundet projektövergripande analys- eller syntesarbete och det är oklart
vem som har ansvaret för detta. Enligt de årliga avtalen
mellan beställare och utförare ska ”redovisningen (av
årets rådata) även omfatta rådata från projektets tidigare
år med syfte att redovisa sammanfattande figurer och
trendanalyser”. Det är dock oklart vem som ska göra
den här typen av analys. Forskarna gör ibland en intern
utvärdering av sina resultat om de känner att de behöver
det för att utveckla sitt eget arbete, men det är inget krav
som ställs från Naturvårdsverket som beställare. Enligt
samma kontrakt står det att styrgruppen ”deltar aktivt
i utvärdering och utveckling av projekt”. Styrgruppen
känner dock att de varken har tid eller kompetens att
genomföra den här typen av syntesarbete. Flera anser
att syntesarbetet bör utföras av IKEU i samverkan med
extern expertis.

Det formella beslutet om finansiering tar enhetschefen på Naturvårdsverket. Ofta tas separata beslut om
basprogrammet respektive specialprojekten eftersom
tilldelningen av resurser kan ske vid olika tidpunkter
inom Naturvårdsverket.
Projekt: Projekten (både miljöövervakning och

specialprojekt) genomförs av varje institution för sig.
Projektledaren på SLU ansvarar för att samla in och
sammanställa data som årligen levereras till beställaren
på Naturvårdsverket. Projektledaren har för närvarande inget tydligt utpekat ansvar för intern samverkan,
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Figur 4. Utvärderarnas förslag till en framtida mer adaptiva process inom IKEU.
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