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SAMMANFATTNING
Depositionen av syra, oftast bestämt som sulfat har
minskat avsevärt sedan 1970-talet. I vad mån denna
minskning lett till minskande kalkdoser och ändrade
vattenkemiska förhållanden undersöks i denna rapport.
Antalet kalkningar per år speglar dels kalkningsmetod, dels anpassning till depositionen så att vare sig
underkalkning (återförsurning) eller överkalkning sker.
Sjökalkningar genomförs direkt i sjön numera en gång
per år, men vanligen dessutom med flera kalkningsmetoder t.ex. våtmarkskalkning så att sjön totalt mer än en
gång per år. Med ett undantag har våtmarkskalkningen
i sjöar minskat från början av kalkningen. Ingen trend i
antalet kalkningar syns.
I vattendragen sker kalkningen ofta med doserare
och kalkningsstatistiken redovisar antalet påfyllningar av kalksilon. För vattendrag är dessutom våtmarkskalkning vanlig och dessa registreras ofta per kalkat
område. Det ökande antalet kalkningstillfällen för
vattendragen kan alltså ses som en anpassning mot
minskad överkalkning och för att förhindra möjliga
surstötar. I början våtmarkkalkades för att ”mätta”
marken, sedan minskade den och kan nu ses mer som
en underhållskalkning.
En utvärdering av kalkningsintensiteten är komplicerad eftersom kalkning har skett med olika metoder
under åren. Särskilt svårt är att bedöma betydelsen av
våtmarkskalkning; denna var ofta kraftig när kalkningen av ett objekt påbörjades men minskade när våtmarken hade ”kalkats upp”. Ett fåtal sjöar som Stora
Härsjön, Nässjön och Blanksjön har enbart sjökalkats
medan Tryssjön har kalkats direkt i sjön och i tillrinnande vattendrag och våtmark.
Fyra sjöar har en beräknad, signifikant minskning
>ÛÊ>`Ãi°ÊÀÊÌÛFÊÃ>ÀÆÊÞÌ}iÃÊV Ê6BÃÌÀ>Ê
Skälsjön ökar däremot kalkdosen, om än inte signifikant. Utvärderingen visar alltså knappast på någon
generell minskning av kalkningsdosen i IKEU-sjöarna.
För vattendragen innebär den stora variationen
mellan år att beräkningar av trender ger mycket
osäkra resultat trots att den icke-parametriska Theil’s
slope används. För 15 av vattendragen finns en
beräknad minskning av den totala kalkningsdosen,
därav var fem signifikanta. I sex av vattendragen
beror minskningen av total kalkdos på minskning av
våtmarkskalkning. Effekten av våtmarkskalkning är
oklar, men den är naturligtvis låg i jämförelse med
doserare eller uppströms sjökalkning.
Transporter av olika ämnen beräknas för de flesta
IKEU-vattendragen. Sådana data borde vara utmärkta
för att jämföra kalkning (som kalcium) och sulfat (som
försurningsindikator), men variationen i vattenföring
gör att situationen är svårtolkad.
Tyvärr har vi inte kunnat värdera effektiviteten av

våtmarkskalkning.
Den ”stabila” kvoten kalkdos/S-deposition indikerar
att en viss anpassning av den totala kalkningen tycks vara
vanlig. Men kalkdosen kan trots detta vara för hög.
Data för kalkdos och deposition av total-S redovisas som arealvärden och ekvivalenter så att de kan
jämföras. Total-S har valts dels för att korrektionen
för marint svavel är lite osäker, dels för att tillförseln av försurande ämnen då överskattas så att ett
eventuellt fel inte tolkas som överkalkning. Dessutom
överskattas den möjliga koncentrationen av H+ (syradepositionen), som motjon till sulfat. För krondropp
(IVL’s data) antyder linjär regression att vätejondepositionen är 35% av total-S respektive 44% av icke>ÀÊÃÕv>ÌÊÊ`i«ÃÌi°ÊvÀÊ7>`iÀÊÓään®°
För alla sjöarna är kalkdosen högre, och inte sällan
väsentligt högre än svaveldepositionen. Variationen
i kalkdos mellan åren är så stor att trender är svåra
>ÌÌÊv>°ÊiÊÕ`>Ì>}ÊvÃÊÃÊÌ°iÝ°ÊÞÃBÌÌ>ÃÊ
`BÀÊiÊÃ}ÊBÀÊÌÞ`}°ÊÛiÊ }`iÃÊÕ««ÛÃ>ÀÊ
en antydan till minskande kalkdoser. Kalkningen är
någorlunda anpassad i Lien (som inte är en målsjö),
Stensjön (AB-län) och Tryssjön.
I de flesta vattendragen är kalkdosen större än svaveldepositionen. Men skillnaderna tycks vara mindre
är för sjöarna. Detta kan bero på att många vattendrag kalkas med doserare, som styrs efter behov och
har högre effektivitet än våtmarkskalkning. Rökeån
utmärker sig för att ha en betydligt lägre dos än totalsvaveldepositionen. Detta gäller även för Sällevadsån;
bägge har numera en låg svaveldeposition och kanske
inte ens kräver kalkning idag.
Utav vattendragen har 15 en beräknad minskning
av den totala kalkdosen, därav fem signifikanta. I sex
av vattendragen beror minskningen av total kalkdos
på minskning av våtmarkskalkning.
Anpassningen till minskande deposition är svag, men
Õ`>Ì>}ÊvÃÊÃÊÌ°iÝ°ÊÞÃBÌÌ>ÃÊ`BÀÊiÊÃ}Ê
ÌÊ`i«ÃÌÃÛFÊBÀÊÌÞ`}°ÊÛiÊ }`iÃÊÕ««Ûsar en antydan till minskande kalkdoser.
Sammanfattningsvis tycks kalkdosen som regel väl
överskrida den totala svaveldepositionen. Förutom en
direkt, omedveten överkalkning kan detta bero på låg
effektivitet på våtmarkskalkning och kalkning mot
surstötar.

INLEDNING
I och med den minskade depositionen av försurande
ämnen så sker en återhämtning från försurningen
i Sveriges sjöar och vattendrag. I vad mån denna
minskning lett till minskande kalkdoser och ändrade vattenkemiska förhållanden undersöks i denna
rapport. Utvärdering av biologiska och vattenke-
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miska förhållanden i några sjöar och vattendrag där
kalkningen avslutats rapporteras i en särskild rapport
av Edberg & Andrén (2008). Det gäller två sjöar
i Åvaområdet och tre vattendrag i Lofsdalen och
Hälsingland.
Anpassning av kalkningen till svaveldeposition har
även utvärderats i rapporter om Kalkningseffekter på
>BÊÛ>ÌÌiiÊ7>`iÀÊEÊ-Õ`LÊÓään®]ÊÃÊ
bl.a. behandlar mål och måluppfyllelse och Förändringar i sulfatbelastning och sulfatkoncentrationer i
 1Ã>ÀÊV ÊÛ>ÌÌi`À>}ÊqÊiÌÌÊÕ`iÀ>}ÊvÀÊ>«>ÃÃ>`Ê
>}Ê7>`iÀÊÓään®°

KALKNINGSFÖRHÅLLANDEN
I DE KALKADE IKEU-VATTNEN
En utvärdering av kalkningsintensiteten är komplicerad eftersom kalkning har skett med olika metodik
under åren. Särskilt svårt är att värdera betydelsen
av våtmarkskalkning; denna var ofta kraftig när kalkningen av ett objekt påbörjades men minskade ofta
när våtmarken hade ”kalkats upp”. I det följande
görs försök att bedöma om och hur kalkningen förändrats i IKEU-sjöar och -vattendrag.

Sjöar

MATERIAL OCH METODER
Vattenkemiska data har sammanställts av M. Sundbom huvudsakligen ur datavärdens databas. Data för
kalkningar av IKEU-sjöar och -vattendrag har sammanställts av Bergquist (2008). Sammanställningen är
baserad på den nationella databasen DMN-kalk.
Data för deposition har hämtats från SMHI’s
/ `iiÀ>`iÊÀiÃÕÌ>Ì°ÊBÀÊ>ÛB`ÃÊÌÌ>-Ê
ÃiÊ7>`iÀÊÓään®°
ÕÀÊ `>Ì>ÊÌ>}ÌÃÊvÀ>ÊV ÊÀiÃÕÌ>ÌÊÀi`ÛÃ>ÃÊ>ÛÊ7>`iÀÊEÊ-Õ`LÊÓään®°Ê iÀB}iÊ
>ÛÊ>}Ã«FÛiÀ>ÊL>ÃiÀ>ÃÊ«FÊ >É}ÊÊ>>`i]Ê
närbelägna referenssjöar. Dessa var sannolikt inte
alltid så representativa för den kalkade sjön och
`iÃÃÕÌÊv>ÃÊÌiÊ>Ì`ÊÊ LLÌiÊLÀ>Ê
lika modellerade sjöar. Därför redovisas inte ”pre`ÕÃÌÀiÌ»Ê
ÊiiÀÊ«ÛBÀ`i®ÊÊ`iÊÀ>««ÀÌiÊ
V ÊÌiÊ iiÀÊ BÀ°Ê `>Ì>ÊvÀÊÛ>ÌÌi`À>}ÊvÃÊ
inte eftersom tillgänglighet på referensvattendrag är
mycket litet. Många av IKEU-sjöarna bedöms som
icke försurade.
Trender har beräknats som Theil’s slope och signifikans enligt Mann-Kendall.

Antalet kalkningar direkt i sjön ökade drastiskt från
ca 1980 till nu (figur 1).
Antalet årliga kalkningar direkt i sjön har ökat
sedan kalkningens början medan kalkning i uppströms vattendrag har minskat något. Det senare kan
eventuellt bero på att statistiken ger antal rapporterade kalkningar dvs. i detta fall påfyllningar av
kalkdoserare.

Kalkningsdoser i IKEU-sjöar
Kalkningen av IKEU-sjöarna har under åren varierat
mycket både beträffande metoder och doser (figur 2).
Ett fåtal sjöar som Stora Härsjön, Nässjön och Blanksjön har enbart sjökalkats medan Tryssjön har kalkats
direkt i sjön och i tillrinnande vattendrag och våtmark.
En ganska vanlig ändring i kalkningen är en
ökande frekvens mot årlig kalkning som t.ex. i
ÞÃBÌÌ>ÃÊV Ê }`iÃ°Ê6FÌ>ÀÃ>}ÊÃiÀÊÊ
mindre omfattning idag jämfört med tidigare. Detta
beror rimligen på att våtmarkerna nu har ”mättats”
med kalk och därmed neutraliserar både försurande
nedfall och läckande humussyror.

FIGUR 1. Antal kalkningstillfällen i olika områdestyper för IKEU-sjöar (Data Bergquist 2008).
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FIGUR 2A. Kalkningsdoser i IKEU-sjöar. (Data Bergquist 2008).
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FIGUR 2B. Kalkningsdoser i IKEU-sjöar. (Data Bergquist 2008).

Beräkning av trender för kalkdos i sjöar
För alla intensivsjöarna har beräkningar av trender
gjorts såväl för varje använd kalkningsmetod som för
den totala årliga kalkdosen (tabell 1). För de sjöar
som enbart sjökalkats är en beräkning av trend för
kalkdosen rimligen ”rättvisande”. Så bör även vara
fallet för sjöar som dessutom kalkats i uppströms vattendrag. Våtmarkskalkning har däremot mycket låg
effektivitet och dessutom över lång tid och för sjöar
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som kalkats så måste trendberäkningen betraktas
som otillförlitlig.
Fyra sjöar har en beräknad, signifikant minskning av
>`Ãi°ÊÀÊÌÛFÊÃ>ÀÆÊÞÌ}iÃÊV Ê6BÃÌÀ>Ê-Bsjön ökar däremot kalkdosen, om än inte signifikant.
Utvärderingen visar alltså knappast på någon
generell minskning av kalkningsdosen.
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TABELL 1. Kalkningsintensitet. Trendberäkningar för IKEU-sjöar. Beräkningar

för varje använd kalkningsmetod och för total årlig kalkdos (fet stil). Theil’s
slope. CaO t/år,år. Signifikanta trender i blått.
Sjö

Variabel

Antal
kalkningsår

Theil’s slope
CaO t/år, år

Blanksjön

Sjö

6

-0,44

Blanksjön
Bösjön

Total dos

6

-0,44

Sjö

11

-1,9

Bösjön

Våtmark

11

-0,95

Bösjön

Total dos

11

-4,4

Ejgdesjön

Sjö

13

-1,2

Ejgdesjön

Våtmark

13

Ejgdesjön

Total dos

13

-6,6

Gyltigesjön

Sjö

25

7,7

Gyltigesjön

Vattendrag

25

9,7

Gyltigesjön

Total dos

25

Gyslättasjön

Sjö

17

-0,16

Gyslättasjön

Våtmark

17

-0,08

Gyslättasjön

Total dos

17

-0,95

Lien

Sjö

18

0,00

Lien

Våtmark

18

0,00

Lien

Vattendrag

18

0,00

Lien

Total dos

18

-0,84

Nedre Särnmanssjön

Sjö

20

0,00

Nedre Särnmanssjön

Vattendrag

20

0,00

Nedre Särnmanssjön

Total dos

20

0,00

Nässjön

Sjö

30

0,43

Nässjön

Total dos

30

0,43

Stengårdshultasjön

Sjö

22

-8,7

Stengårdshultasjön

Våtmark

22

Stengårdshultasjön

Total dos

22

-11,0

Stensjön

Sjö

11

-2,5

Stensjön

Våtmark

11

-0,73

Stensjön

Total dos

11

-2,3

Stora Härsjön

Sjö

21

-4,6

Stora Härsjön

Total dos

21

-4,6

Tryssjön

Sjö

25

0,00

Tryssjön

Våtmark

23

0,00

Tryssjön

Vattendrag

25

-0,18

Tryssjön

Total dos

23

-0,28

Västra Skälsjön

Sjö

8

0,94

Västra Skälsjön

Våtmark

8

0,00

Västra Skälsjön

Total dos

8

0,69

0,00

19

0,07
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FIGUR 3. Antal kalkningstillfällen i olika områdestyper

för IKEU-vattendrag. Rött uppströms sjökalkning, grönt
våtmarkskalkning, blått vattendragskalkning (doserare).

Vattendrag
Kalkningar av vattendrag domineras vad beträffar
antal kalkningstillfällen av våtmarkskalkning (figur
3). Det innebär att kalkningen ofta är oregelbunden i
tid och dos. I början av kalkningsperioden var dosen
ofta mycket hög, med avsikten att kalkningen skulle
neutralisera många år av syradeposition.
Antalet kalkningstillfällen med de olika kalkningstyperna varierar, liksom metoder (tabell 2).

Det stora antalet kalkningar uppströms med helikopter för några vattendrag beror på registreringsförfarandet; varje yta som kalkas registreras. Nio av vattendragen kalkas med doserare. Tekniken för dessa
har utvecklat under projektets gång, men ingen direkt
information finns om deras effektivitet och funktion.
För att ge en bild av hur kalkdoserna skett i vattendragen redovisas tidsserierna för alla kalkade
IKEU-vattendrag (figur 4). Doserna varierar ofta
mycket mellan åren. Särskilt gäller detta för vattendrag som våtmarkskalkas, t.ex. Ådalsån och Svanån.
En något mindre variation förekom t.ex. i Hovgårdsån som kalkas med doserare.
Den stora variationen mellan år innebär ju att
beräkningar av trender ger mycket osäkra resultat
trots att den icke-parametriska Theil’s slope används.
Resultaten av dessa beräkningar presenteras i tabell 3.
15 av vattendragen har en beräknad minskning av
den årliga, totala kalkdosen, därav fem signifikanta. I
sex av vattendragen beror den beräknade minskningen av total kalkdos på en minskad våtmarkskalkning.
Dessa genomfördes nämligen ofta med stora doser i
början av projektet. Effekten av våtmarkskalkningen
är oklar och sträcker sig över flera år, men är naturligtvis låg jämfört med doserare eller även uppströms
sjökalkning.

FIGUR 4A. Kalkningsdoser i IKEU-vattendrag. (Data Bergquist 2008).
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FIGUR 4B. Kalkningsdoser i IKEU-vattendrag. (Data Bergquist 2008).
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FIGUR 4C. Kalkdoser i IKEU-vattendrag. (Data Bergquist 2008).

FIGUR 4D. Kalkdoser i IKEU-vattendrag. (Data Bergquist 2008).
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TABELL 2. Översikt över kalkningar i intensiva IKEU-vattendrag.

Vattendrag

Områdestyp

Kalkningstyp

Metod

Arån

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

Antal kalkningstillfällen
42

Blankan

Sjö

Uppströms

Helikopter

14

Blankan

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

20

Enån

Sjö

Uppströms

Båt

Enån

Sjö

Uppströms

Helikopter

21

Enångersån

Sjö

Uppströms

Helikopter

23

Enångersån

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

10

Enångersån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

12

Haraldsjöån

Sjö

Uppströms

Båt

24

Haraldsjöån

Sjö

Uppströms

Fordon

5

Haraldsjöån

Sjö

Uppströms

Helikopter

6

Haraldsjöån

Vattendrag

Uppströms

Doserare

7

Haraldsjöån

Våtmark

Uppströms

Fordon

1

Haraldsjöån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

9

Hovgårdsån

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

21

Hästgångsån

Sjö

Uppströms

Helikopter

34

Hästgångsån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

428

Lillån

Sjö

Uppströms

Helikopter

50

Lillån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

484

Ljungaån

Sjö

Uppströms

Båt

40

Ljungaån

Sjö

Uppströms

Helikopter

42

Ljungaån

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

9

Ljungaån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

Rökeå

Sjö

Uppströms

Båt

Rökeå

Sjö

Uppströms

Helikopter

1

Rökeå

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

15

Skuggälven

Sjö

Uppströms

Båt

27

Skuggälven

Sjö

Uppströms

Helikopter

73

Skuggälven

Våtmark

Uppströms

Fordon

Skuggälven

Våtmark

Uppströms

Helikopter

41

Storselsån

Sjö

Uppströms

Fordon

15

Storselsån

Sjö

Uppströms

Helikopter

98

Stridbäcken

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

15

Stridbäcken

Våtmark

Uppströms

Helikopter

5

Svanån

Sjö

Uppströms

Båt

4

Svanån

Sjö

Uppströms

Helikopter

89

Svanån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

663

Sällevadsån

Sjö

Uppströms

Båt

6

Sällevadsån

Sjö

Uppströms

Fordon

6

Sällevadsån

Sjö

Uppströms

Helikopter

46

Tosthultsån

Sjö

Uppströms

Helikopter

12

Tosthultsån

Vattendrag

Direkt i vdr

Doserare

26

Tosthultsån

Vattendrag

Direkt i vdr

Kalkbrunn

1

Ådalsån

Sjö

Uppströms

Helikopter

12

Ådalsån

Våtmark

Uppströms

Helikopter

11

6

647
35

5
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Bedömning av anpassning genom
användning av värden för transporter
Transporter av olika ämnen finns för de flesta IKEUvattendragen. Sådana data borde vara utmärkta för
att jämföra transporten av kalkning (som kalcium)
och sulfat (som försurningsindikator). Men variationen i vattenföring gör att situationen är svårtolkad
(figur 5).
Mönstren är alla likartade, när transporten av
ett ämne är högt gäller det också för de andra två
ämnena. Trenderna för den relativt korta tidspeÀ`iÊBÀÊÌiÊÃ}v>Ì>°ÊÛiÊÃ>`iÊi>Ê
kalcium och sulfat, som en indikator på anpassningen
av kalkningen varierar med vattenföring. För närvarande verkar transportdata svåra att använda för att
bedöma anpassning till minskande försurning.

Har frekvensen av kalkningar anpassats med tiden?
Antalet kalkningar per år speglar dels kalkningsmetod,
dels anpassning så att vare sig underkalkning (återförsurning) eller överkalkning sker. Databasen för
kalkning av IKEU-objekten ger möjlighet att beräkna
det årliga antalet kalkningar per objekt (figur 6).
Sjökalkningar genomförs direkt i sjön numera ofta
en gång per år. Men totalt kalkas sjöarna vanligen
mer än en gång per år och detta beror på att flera

kalkningsmetoder t.ex. våtmarkskalkning används
för varje sjö. I vattendragen sker kalkningen ofta med
doserare och statistiken redovisar antalet påfyllningar
av kalksilon. För vattendrag är dessutom våtmarkskalkning vanlig och dessa registreras ofta per kalkat
område. Det ökande antalet kalkningstillfällen för
vattendragen kan alltså ses som en anpassning mot
minskad överkalkning och färre möjliga surstötar.

Kalkningsdoser på våtmarker
Våtmarkskalkning var intensiv i början av kalkningsperioden. Här redovisas förhållandena för kalkning
av sjöar och vattendrag. Tyvärr har vi inte kunnat
värdera effektiviteten av våtmarkskalkning.

Våtmarkskalkning för sjöar
Data för IKEU-sjöar där våtmarkskalkning är eller
har varit betydelsefull presenteras i figur 7.
Med ett undantag har våtmarkskalkningen i sjöar
minskat från början av kalkningen (som den redovisas ovan). Lien är inte en målsjö, utan den påverkas
av kalkning i ett tillrinnande vattendrag som är målobjekt. I början av kalkningsperioden våtmarkkalkades ofta för att ”mätta” marken, sedan minskade
detta behov och den kan nu ses mer som en underhållskalkning.

FIGUR 5. ç%XEMPELçPËçTRANSPORTçAVçKALCIUMçBLËTT çALKALINITETçGRÙNT çOCHçSULFATçRÙTT 

FIGUR 6. !NTALETçKALKNINGSTILLFÉLLENçIç)+%5 SJÙARçOCHç VATTENDRAGç"OXPLOTçMEDçMEDELVÉRDEçOCHçSTANDARDAVVIKELSEç
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TABELL 3. Trendberäkningar av kalkningsintensitet för IKEU-vattendrag. Beräkningar för varje använd

kalkningsmetod och för total årlig kalkdos (fet stil). Theil’s slope. CaO t/år,år. Signifikanta trender i blått.
Vattendrag

Kalkningsmetod

Arån

Vattendrag

Antal kalkningsår
14

Theil’s slope, CaO t/år, år
-10

Arån

Total dos

14

-10

Blankan

Vattendrag

20

9,5

Blankan

Sjö

12

0,044

Blankan

Total dos

20

Enån

Sjö

Enån
Enångersån

10,9

9

-20

Total dos

9

-20

Vattendrag

10

-10

Enångersån

Sjö

10

Enångersån

Våtmark

Enångersån

Total dos

Haraldsjöån

Vattendrag

Haraldsjöån

Sjö

17

-0,26

Haraldsjöån

Våtmark

10

0,00

Haraldsjöån

Total dos

18

-0,71

Hovgårdsån

Vattendrag

21

-2,8

Hovgårdsån

Total dos

21

-2,8

Hästgångsån

Sjö

14

Hästgångsån

Våtmark

17

-13

Hästgångsån

Total dos

17

-13

Lillån

Sjö

16

Lillån

Våtmark

15

-0,43

Lillån

Total dos

16

-0,15

Ljungaån

Vattendrag

Ljungaån
Ljungaån

0,16

6

-2,7

16

-4,5

5

0

-0,017

0,20

9

9,6

Sjö

21

-0,18

Våtmark

17

0,081

Ljungaån

Total dos

22

6,3

Rökeå

Vattendrag

14

-2,3

Rökeå

Sjö

19

-1,6

Rökeå

Total dos

22

-1,5

Skuggälven

Sjö

12

-1,7

Skuggälven

Våtmark

8

-4,9

Skuggälven

Total dos

12

-9,6

Storselsån

Sjö

19

-9,2

Storselsån

Total dos

19

-9,2

Stridbäcken

Vattendrag

15

-1,9

Stridbäcken

Våtmark

1

0

Stridbäcken

Total dos

15

Svanån

Sjö

20

Svanån

Våtmark

18

-9,8

Svanån

Total dos

20

-4,6

Sällevadsån

Sjö

17

-0,51

Sällevadsån

Total dos

17

-0,51

Tosthultsån

Vattendrag

23

-3,8

Tosthultsån

Sjö

12

-0,25

Tosthultsån

Total dos

23

-3,6

Ådalsån

Sjö

11

-0,58

Ådalsån

Våtmark

10

-46

Ådalsån

Total dos

12

-55

-2,7
0,42
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FIGUR 7. Tidsserier för våtmarkskalkning i IKEU-sjöar.

Våtmarkskalkning för vattendrag
För de intensiva IKEU-vattendragen visas tidsserier i
figur 8.
Två vattendrag (Enångersån och Högvadsån) våtmarkkalkas med ungefär samma doser och frekvenser
under hela perioden. Övrigt följer mönstret för sjöarna; dvs. en minskning efter de första kalkningarna.
Som regel är våtmarkskalkningarna i vattendragens
tillrinningsområden årliga.

Förhållandet mellan deposition
av total-S och kalkdos
Om kalkdosen anpassats till minskande deposition
bör kvoten kalkdos/S-deposition vara konstant eller
t.o.m. minska under hela mätperioden. I huvudsak
tycks kvoten vara någorlunda konstant både för
 1Ã>À>ÊV ÊqÛ>ÌÌi`À>}iÊv}ÕÀÊ®°
Den ”stabila” kvoten indikerar endast att en viss
anpassning tycks vara vanlig. Men kalkdosen kan
trots detta vara för hög.
Det är rimligt att anta att det finns en relation
mellan årsdepositionen av sulfat (svavel) och den
totala årliga kalkdosen. I det följande görs jämförelser
514

mellan dessa för sjöar och vattendrag. Data redovisas som arealvärden och ekvivalenter så att de kan
jämföras mellan objekten. Total-S har valts dels för
att korrektionen för marint svavel är lite osäker, dels
för att tillförseln av försurande ämnen överskattas.
Det innebär att den möjliga koncentrationen av H+
(syradepositionen), som motjon till sulfat, överskattas.
Ett sätt att skatta förhållandet mellan deposition av H+
och sulfat är att använda mätningar av deposition. IVL
redovisar två typer; dels öppen mark dels krondropp,
dvs. den nederbörd som når marken i skog. Här har
det senare alternativet valts. För krondropp 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 i depositionen
>ÊLiÌiV>ÃÊÃÊÃÞÀ>°ÊvÀÊ7>`iÀÊÓään®°

Förhållandet mellan deposition
och kalkdos för sjöar
För alla sjöarna är kalkdosen högre, och inte sällan
väsentligt högre än svaveldepositionen vilket exemplifieras av tidsserierna för några av sjöarna (figur 10).
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FIGUR 8. Tidsserier för våtmarkskalkning i IKEU-vattendrag.

FIGUR 9. Kvoten kalkdos/deposition av total-S; bägge som mekv/,m2,år. IKEU-sjöar och -vattendrag.

De horisontella linjerna anger medelvärdet för alla ingående värden.
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Som framgår av figuren är variationen i kalkdos
mellan åren så stor att trender är svåra att finna. Men
Õ`>Ì>}ÊvÃÊÃÊÌ°iÝ°ÊÞÃBÌÌ>ÃÊ`BÀÊiÊÃ}ÊÌÊ`i«ÃÌÃÛFÊBÀÊÌÞ`}°ÊÛiÊ }`iÃÊ
uppvisar en antydan till minskande kalkdoser. Dosen
är dock som regel väsentligt högre än depositionen
av total-S. Med denna bedömning är kalkningen
någorlunda anpassad i Lien, Stensjön (AB-län) och
Tryssjön, medan övriga sjöar är överkalkade enligt
detta sätt att utvärdera.

Två vattendrag (Unnån och Västerån) har numera
en kalkning som är ekvivalent med sulfatdepositionen
(figur 12).
Sammanfattningsvis tycks dock kalkdosen som
regel väl överskrida den totala svaveldepositionen.
Förutom en direkt, omedveten överkalkning kan
detta bero på låg effektivitet på våtmarkskalkning
och kalkning mot surstötar.

Förhållandet mellan deposition
och kalkdos för vattendrag

I både sjöar och vattendragen har antalet kalkningstillfällen ökat med tiden. Detta kan ses som en
anpassning för att undvika överkalkning och surstötar. För sjöar tycks det gälla en ökning av kalkningstillfällena till att vara årliga och för vattendragen en
ökning av antalet kalkade våtmarksområden samt
användning av doserare.
Beräkningar av anpassning av kalkningsdoser till
minskad deposition visar sig svårt beroende på att
våtmarkskalkningar var vanligare i början av kalkningsperioden och de doserna var höga. Trendberäkningar visar att endast fyra sjöar har en signifikant
minskad kalkdos. Direktkalkning i sjön minskar i fem
av sjöarna, men den ökar i fyra sjöar.

Tidsserier för ett flertal IKEU-vattendrag redovisas
eftersom olikheterna är större för dessa än för sjöarna
(figur 11).
Kalkdosen är större än svaveldepositionen i de
flesta vattendragen. Men skillnaderna tycks mindre
är för sjöarna. Detta kan bero på att många vattendrag kalkas med doserare, som styrs efter behov och
har högre effektivitet än våtmarkskalkning. Rökeån
utmärker sig för att ha en betydligt lägre dos än
svaveldepositionen. Detta gäller även för Sällevadsån
(figur 12); bägge har numera en låg svaveldeposition
och kanske inte ens kräver kalkning idag.

SLUTSATSER

FIGUR 10. Kalkdoser (data Bergquist 2008) och svaveldeposition för IKEU-sjöar. Blått kalkdos,
rött total-S deposition.
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FIGUR 11. Kalkdoser (data Bergquist 2008) och svaveldeposition för IKEU-vattendrag. Blått kalkdos, rött total-S deposition.
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FIGUR 12. Kalkdoser (data Bergquist 2008) och svaveldeposition för några IKEU-vattendrag.

Blått kalkdos, rött total-S deposition.

Utav vattendragen har 15 en beräknad minskning
av den totala kalkdosen, därav fem signifikanta. I sex
av vattendragen beror minskningen av total kalkdos
på minskning av våtmarkskalkning. Dessa genomfördes ofta med stora doser i början av projektet. Uppströms sjökalkning minskar för sex sjöar, men ökar
i tre. Det betyder att de beräknade minskningarna
inte säkert kan hänföras till en minskad kalkning av
vattendraget.
För sjöarna är dosen som regel väsentligt högre
än depositionen av total-S. Med denna bedömning
är kalkningen någorlunda anpassad i Lien, Stensjön
(AB-län) och Tryssjön. Anpassningen till minskande
deposition är svag, men undantag finns som t.ex.
ÞÃBÌÌ>ÃÊ`BÀÊiÊÃ}ÊÌÊ`i«ÃÌÃÛFÊ
BÀÊÌÞ`}°ÊÛiÊ }`iÃÊÕ««ÛÃ>ÀÊiÊ>ÌÞ`>ÊÌÊ
minskande kalkdoser.
Kalkdosen är större än svaveldepositionen i de
flesta vattendragen. Men skillnaderna tycks mindre
än för sjöarna. Detta kan bero på att många vattendrag kalkas med doserare, som styrs efter behov och
har högre effektivitet än våtmarkskalkning. Rökeån
utmärker sig för att ha en betydligt lägre dos än
svaveldepositionen. Kalkdosen tycks som regel väl
överskrida den totala svaveldepositionen. Förutom en
direkt, omedveten överkalkning kan detta bero på låg
effektivitet på våtmarkskalkning och kalkning mot
surstötar.
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