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sammaNFattNINg
Målet med kalkning av försurade sjöar är att genom 
förbättringar av de vattenkemiska förhållandena 
skapa möjlighet för ekosystemet att återställas till det 
tillstånd som rådde före försurningen. Denna rapport 
redovisar dessa förhållanden vad gäller allmän vat-
tenkemi i IKEU-sjöarna.

Handbok för kalkning (Naturvårdsverket 2002) 
redovisar en tre-gradig skala för vattenkemiska 
kalkningsmål. För alla intensivundersökta IKEU-sjöar 
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 provtagningstill-
fällena. Ingen av sjöarna hade pH-värden lägre 6,0 
oftare än vid 25 procent av mätningarna. Måluppfyl-
lelsen har förbättrats med tiden. Med undantag för 
Tryssjön, så uppnås som regel de operativa pH-målen 
i IKEU-sjöarna. 

pH-värden vid tiden före försurning uppskattas 
med tre olika metoder; paleolimnologiska bak-
grundsvärden framtagna genom undersökningar av 
kiselalger i sedimentprofiler, pH-bestämningar från 
tiden före försurning och modellering av pH-värden 
med	hjälp	av	MAGIC	bibliotek.	Med	den	paleolim-
nologiska metoden bedömdes att fem utav de tolv 
undersökta, kalkade sjöarna var försurade i modern 
tid medan sju inte var försurade. 
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	ANC	värde	och	uppmätt,	nutida	
ANC	beräknas	sedan	respektive	pH-värden.	Skillna-
den mellan dessa två pH-värden används därefter för 
att beräkna status. För hög eller god status, dvs. icke 
försurat i nutid, skall skillnaden i pH-värden vara 
mindre	är	<–0,4.	Fyra	kalkade	IKEU-sjöar	(Ejgdesjön,	
Nässjön, Stora Härsjön och V Skälsjön) bedöms som 
klart försurade och 14 är inte försurade. Bedöm-
ningen kan komma att revideras när målsjöundersök-
ningen, med fler och bättre valda referenssjöar, rap-
porteras. Endast Stora Härsjön bedöms som försurad 
enligt både den paleolimnologiska metoden och med 
MAGIC-modellering.	Fem	sjöar	är	icke	försurade	
enligt bedömningar med bägge metoderna och sex får 
olika bedömning.

Bedömningen enligt dessa metoder har jämförts 
med pH-bestämningar från tiden ”före försurning” 
som finna för sju IKEU-sjöar. Men bestämningarna 
är sannolikt av låg kvalitet. Nutida pH-värden i de 
kalkade sjöarna är ofta högre än dessa tidigare vär-

den. Nässjön har ett medianvärde som är 0,9 enheter 
högre än det från ”före försurning”. Om 25:e percen-
tilen av alla bestämningar gjorda under den kalkade 
perioden väljs som jämförelse är ∆-pH > 0,4 enheter i 
Nässjön, Stensjön Åva och Västra Skälsjön.

Trender har beräknats med icke-parametriska 
metoder (Theil-Sen’s slope och seasonal Kendall trend 
test). Återhämtningen från försurningen framgår av 
positiva	trender	för	pH,	alkalinitet	och	ANC	tillsam-
mans med minskande sulfatkoncentrationer i både 
sura och neutrala referenssjöar. Naturligtvis minskar 
sulfathalterna signifikant även i de kalkade sjöarna. 
Kopplingen till minskad svaveldeposition under-
stryks av en tydlig nord-sydlig gradient i trendernas 
styrka. I de kalkade sjöarna styrs däremot trenden för 
ANC	av	kalkningen.	Således	minskar	kalciumhalten	
i Stensjön, Åva på grund av minskad (uppströms) 
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 avrin-
ning och temperatur har undersökts. För att indikera 
trender i avrinning används vattenföringsdata för 
vattendrag, eftersom sådana data saknas för sjöarna. 
För uppskattning av temperaturtrender används mät-
ningar i yta och hypolimnion från provtagningstillfäl-
lena. Trender för vattenföring är sällan signifikanta, 
vilket beror på att tidsserierna inte är monotona utan 
varierar mer eller mindre cykliskt under mätperioden. 
Slutsatsen är att det inte finns någon trend i vattenfö-
ring som kan påverka effekter 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.

INledNINg
Denna rapport är ett underlag till utvärderingen 
av IKEU-projektet som görs under 2008 och den 
behandlar allmän vattenkemi i sjöar kalkade under 
lång tid.

IKEU-sjöarnas vattenkemi har tidigare utvärderats 
av Appelberg & Aldén (1992) och av Persson m.fl. i 
Söderbäck & Svensson (1997).

Målet med kalkning av sjöar är att återställa de 
vattenkemiska förhållandena så att även biota kan nå 
det tillstånd som rådde före försurningen. Denna rap-
port redovisar dessa förhållanden vad gäller allmän 
vattenkemi. Tidigare har de kemiska förhållandena 
i	kalkade	sjöar	utvärderats	av	Wilander	m.fl.	(1995)	
och	speciellt	för	IKEU-sjöarna	av	Persson	&	Wilan-
der (2002).
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Ytterligare rapporter inom utvärderingsprogram-
met behandlar andra delar av IKEU:s  vattenkemiska 
program.	Borg	&	Wällstedt	(2008)	har	utvärderat	
spårmetaller, Persson (2008) närsalter och organiskt 
material,	Wilander	(2008)	sulfatbelastning	och	kon-
centrationer	samt	Wilander	(2008)	syretäring.	

materIal och metoder
I första hand ingår de kalkade sjöar som ingått i pro-
jektet under lång tid i utvärderingen. IKEU-projektets 
sjöar beskrivs dels på IKEU:s hemsida (http://info1.
ma.slu.se/IKEU/) och av Persson (2008). 

Vattenkemiska data vattentemperaturer från 
IKEU-projektet har samlats hos datavärden (http://
info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=Statio
nsList&P=IKEU_S, http://info1.ma.slu.se/ma/www_m
a.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S_3 m.fl.). 
Data från tiden före projektets start har insamlats av 
G.	Persson	och	finns	rapporterade	på	IKEU:s	hemsida	
(http://info1.ma.slu.se/IKEU/).

Paleolimnologiska undersökningar har gjorts i ett 
flertal IKEU-sjöar och resultaten har dels publicerats 
för	enstaka	sjöar	dels	sammanställts	av	Guhrén	m.fl.	
(2007) och Norberg m.fl. (2008). Undersökningarna 
ger en uppskattning av pH-värdet före försurningen 
samt om försurning dominerat.

Status beträffande försurning beräknas med 
MAGIC-bibliotek.	Det	är	en	förenkling	där	data	för	
liknande, modellerade sjöar, används och som finns i 
en databas hos IVL (www3.ivl.se/affar/grundl_miljos/
Proj/magic/).	MAGIC-modellen	beräknar	ANC	för	
år 1860 som ett opåverkat tillstånd. För både detta 
värde	och	uppmätt,	nutida	ANC	beräknas	sedan	
pH-värden vid ett gemensamt nutida kolsyratryck 
och	halt	av	TOC.	På	så	sätt	blir	både	referens-pH	och	
”dagens” pH-värde normerade. Skillnaden mellan 
dessa två pH-värden används därefter för att beräkna 
status. Hög status innebär att skillnaden i pH-värden 
är	<0,2	enheter	och	för	god	status	0,2–0,4	enheter.	
För kalkade sjöar krävs en korrektion för kalkningen. 
Denna	har	gjorts	med	en	Ca/Mg-kvot	för	närbelägna	
icke kalkade sjöar och Mg-halten i den kalkade sjön. 
Hänsyn har tagits till kalkens halt av Mg. Om möjligt 
har tre sådana sjöar använts Beräkningar har gjorts 
för alla kalkade IKEU-sjöar av J. Fölster.

Vattenföringsdata (avrinning) finns inte för sjö-
arna. Istället har data för IKEU- och trend vattendrag 
använts, oftast PULS-modellerade av SMHI (http://
www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6680&a=2008
3&l=sv&moreinfo=true).

resUltat och dIskUssIoN
I detta kapitel diskuteras kalkningsmål och i vilken 
utsträckning	de	uppfylls.	Även	bedömningar	av	
försurning med olika metoder beskrivs. Därefter re-
dovisas trender för flertalet parametrar inom allmän 
vattenkemi. Vidare utvärderas möjliga effekter av 
väderlek; vattenföring/avrinning och temperatur.

Uppnås de operationella kalkningsmålen?
I Handbok för kalkning (Naturvårdsverket 2002) 
rekommenderas tre olika vattenkemiska nivåer för 
kalkning beroende på förekomst eller tidigare före-
komst av känsliga organismer. För de intensivunder-
sökta IKEU-sjöarna gäller pH-värdet 6,0 och alkalini-
tet 0,050 mekv/l (tabell 1). 

Så gott som alla sjöarna hade någon gång ett pH-
värde	lägre	än	6,0,	men	endast	i	tre	sjöar	(Gyslätta-
sjön, Särnamannasjön och Tryssjön) förekom så låga 
pH-värden oftare än vid 10 procent av provtagnings-
tillfällena. Ingen av sjöarna hade pH-värden lägre än 
6,0 oftare än vid 25 procent av mätningarna. 

En jämförelse av skillnaderna mellan uppfyllandet 
av det primära kalkningsmålet för pH (6,0) och det 
sekundära (alkalinitet 0,05 mekv/l) visar att skillna-
derna är små för minimumvärdena men påtagliga 
för 10:e percentilen (tabell 1). Eftersom alla bestäm-
ningar genomförts vid samma laboratorium så bör 
skillnaden bero på olikheter i relationen mellan det 
primära och sekundära målkriteriet. Relationen mel-
lan pH och alkalinitet styrs nämligen av både halten 
av humusämnen och kolsyratryck, och dessa varierar 
både mellan sjöar och i tiden. 

Det har skett en förbättring av måluppfyllelsen 
med tiden (figur 1). Minimum pH-värden under 6,0 
uppträder visserligen årligen i vissa sjöar som Trys-
sjön	eller	så	gott	som	årligen	i	Gyslättasjön,	men	i	öv-
riga sjöar förekommer sådana värden mer sällan. Mer 
än hälften av sjöarna alla år hade ett årsminimum 
över 6,0. Antalet sjöar som någon gång underskridit 
pH-värdet	6,0	varierade	under	perioden	2000–2006	
mellan två (2002) och sju (2001). 

Två saker bör dock påpekas; för det första att en 
enstaka minimumvärde sannolikt inte ger toxiska 
effekter i en sjö och för det andra att det kan ha 
orsakats av andra faktorer än deposition av syra. 
Den första faktorn kan värderas genom att använda 
10:e percentilen; dvs. att fler prover används vid 
bedömningen (figur 1, till höger). Inga sjöar förekom 
åren 2004 och 2005 med 10-percentiler <6,0 och två 
år hade en sjö sådana pH-värden. Mellan 2000 och 
2006 förekom pH-värden <6,0 vid 12 tillfällen i 6 
sjöar. Då ingår för två år Stensjön (Åva) som kalkas 
genom uppströmskalkning. I Tryssjön var den årliga 

http://info1.ma.slu.se/IKEU/
http://info1.ma.slu.se/IKEU/
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S_3
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=StationsList&P=IKEU_S_3
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taBell 1. Förekomst av låga pH-värden och alkalinitet i kalkade IKEU-sjöar. Minimum värden, 10 och 25 percentiler. 
1986-2006. Röda tal anger icke uppfyllt operativt kalknings mål (pH >6,0 eller alkalinitet >0,05 mekv/l).

Namn X y ph alkalinitet/aciditet mekv/l
minimum 10 perc. 25 perc. minimum 10 perc. 25 perc.

Blanksjön 623175 146111  5,24 6,59 6,79 0,003 0,263 0,405

Bösjön 680235 141799  5,64 6,15 6,42 0,012 0,044 0,070

Ejgdesjön 653737 125017  5,16 6,37 6,67 -0,001 0,095 0,136

Gyltigesjön 629489 133906       5,9 6,51 6,66 0,030 0,100 0,140

Gyslättasjön 633209 141991  4,65 5,88 6,17 -0,046 0,020 0,060

Källsjön 683582 154935  5,87 6,12 6,23 0,079 0,103 0,121

Lien 663216 148449  5,54 6,13 6,26 0,002 0,070 0,099

N. Särnamannasjön 683421 133742  4,47 5,65 6,18 -0,042 0,005 0,020

Nässjön 634180 133441  5,47 6,21 6,34 0,002 0,060 0,100

Rödingträsket 711924 163150  5,85 6,16 6,32 0,072 0,092 0,110

Stengårdshultasjön 638317 138010  6,02 6,36 6,56 0,04 0,085 0,106

Stora Härsjön 640364 129240  5,63 6,71 6,93 0,015 0,180 0,223

Tryssjön 670275 146052  5,25 5,90 6,05 -0,002 0,035 0,052

Upprämmen 669253 139468  5,92 6,31 6,49 0,044 0,053 0,073

V. Skälsjön 664620 148590  5,83 6,20 6,50 0,023 0,069 0,093

FIgUr 1. Tidsutveckling	för	pH-värden.	årsminimum	och	10:e	percentil	i	kalkade	IKEU-sjöar.	Boxplottar	med	nedre	

avgränsning 25 och övre 75 percentil. Whiskers anger 10 och 90 per centiler. Röda punkter i bägge figurerna gäller sjöar 

med minimumvärde <6,0 och blå ≥6,0. 
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10-percentilen <6,0 under fem av åren. Det kan bero 
på att sjöns omsättningstid är ovanligt kort, endast 
0,5 år, och att kalkning sker i tillflödet med kalk-
brunn eller doserare.

Slutsatsen är att de operativa pH-målen som regel 
uppnås i IKEU-sjöarna, med undantag för Tryssjön. 

tillståndet före försurning
De operativa kalkningsmålen är satta utgående 
från den kunskap som finns om förhållandena före 
försurningen i sjöarna. Ofta är det förekomst av olika 
fiskarter, som sedan försvunnit under försurnings-
perioden. Mätningar från tiden före försurning och 
uppskattningar av de vattenkemiska förhållandena 
kan komplettera dessa uppgifter. Resultat för två 
olika metoder presenteras i detta kapitel; paleolimno-
logiska bakgrundsvärden framtagna genom under-
sökningar av kiselalger i sedimentprofiler och model-
lering	av	pH-värden	med	hjälp	av	MAGIC	bibliotek.	
Dessutom redovisas tillgängliga äldre pH-mätningar 
från tiden före försurning.

Paleolimnologiska bakgrundsvärden
Genom	kiselalgsstudier	av	sedimentproppar	har	ett	
flertal av IKEU-sjöarnas tidiga pH-värden beräknats 

(Guhrén,	M.,	m.fl.	2007,	Norberg,	M.,	m.fl.	2008).	
Värden för ca mitten av 1800-talet tas vanligen som 
utgångspunkt för en bedömning av måluppfyllel-
sen med kalkningen. I motsats till de ovan använda 
operativa målen baseras dessa mer direkt på pH-
värden om än indirekt bestämda. Dessutom ingår 
pH-sänkning på grund av naturligt förekommande 
humus syror (tabell 2). 

Utav de tolv undersökta, kalkade sjöarna bedöm-
des att fem var försurade i modern tid medan sju inte 
var försurade. Det är alltså färre än hälften av de kal-
kade IKEU-sjöarna. Som regel visade den paleolimno-
logiska undersökningen att kalkningen gav en ökning 
av pH enligt kiselalgssammansättningen i det ytligaste 
sedimentet, något som naturligtvis är förväntat.

pH-bestämningar från tiden före örsurning och kalkning
En sammanställning av äldre vattenkemiska data för 
IKEU-sjöarna	gjordes	av	Persson	&	Wilander	(2002).	
För ett antal sjöar finns pH-bestämningar från tiden 
före kalkningen. Värden från tidigare än 1930-tal 
vore lämpligast för att skatta tillståndet före försur-
ningen, men sådana finns sällan. För att trots allt få 
några värden valdes därför alla data från perioden 
före 1960. Tidsserier för de sjöar som har sådana 
data visas i figur 2.

taBell 2. Värdering av modern försurning och kalkningseffekt med paleolimnologisk metodik  
(Guhrén m.fl. 2007. Norberg, m.fl. 2008).

Namn X y modern försurning ph respons på kalkning

Bösjön 680235 141799 Ja Ja

Ejgdesjön 653737 125017 Nej Svag

Gyltigesjön 629489 133906 Ja Ja

Gyslättasjön 633209 141991 Nej Svag

Källsjön 683582 154935 Nej Ja

Lien 663216 148449 Nej Svag

Långsjön T-län 652412 143738 Nej Svag

Stengårdshultasjön 638317 138010 Ja Ja

Stensjön, Åva 656419 164404 Ja Ja

Stora Härsjön 640364 129240 Ja Svag

Tryssjön 670275 146052 Nej Ja

V. Skälsjön 664620 148590 Nej Svag
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FIgUr 2a. pH-värden i de IKEU-sjöar för vilka det finns äldre pH-data.

gyslättasjön

lien

Nässjön

stengårdshultasjön
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stensjön åva

stora härsjön

västra skälsjön

FIgUr 2B. pH-värden i de IKEU-sjöar för vilka det finns äldre pH-data. Med grönt 

markerade värden har använts för skattning av pH för ”före försurning” och medelvärdet 

av	dessa	visas	som	en	horisontell	linje.	Observera	att	tidsaxeln	inte	är	linjär	under	tidiga	år.
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Kvaliteten på pH-bestämningar var tidigare ofta 
dålig. Tyvärr finns inte några bestämningar av alkali-
nitet, som är en mer robust bestämning. Värden från 
den period som uppskattats vara måttligt påverkad 
av försurning (före 1950) har sammanställs i tabell 3. 

Tyvärr är ungefär hälften av alla ”gamla” bestäm-
ningar gjorda på prover från juli och augusti, dvs. då 
pH-värdet är som högst (figur 3). 

Säsongsvariationen i kraftigt sura vatten (som 
Härsvatten) är obetydlig, men i den måttligt sura 
Årsjön är sommarens pH-värden ca 0,3 enheter högre 
än medelvärdet. I den neutrala Stora Skärsjön är 
variationen ungefär lika som i Årsjön.

Fördelningen för pH-värdet från ”före försurning” 
i de kalkade sjöarna kan jämföras med deras mål-pH 
och uppmätta pH-värden (figur 4).

Av figuren framgår att alla sjöarna har pH-värden 
som är betydligt högre än mål-pH; minst skillnad mot 
medianvärdet	har	Gyslättasjön	med	0,65	enheter	och	
störst	för	Stora	Härsjön	med	1,23	enheter.	Även	i	
jämförelse med mätningar från ”före försurningen” är 
dagens pH-värden orimligt höga i dessa sjöar (tabell 4).

Nässjön har ett medianvärde för pH som är 0,91 
enheter högre än ”före försurning”-värdet. Om 

taBell 3. Uppskattning av pH-värden från perioden ”före försurning” med hjälp av tidiga bestämningar av pH-värden.

Namn år antal bestämningar median(ph)

Gyslättasjön 1927 7 6,1

Gyslättasjön 1929 3 6,3

Gyslättasjön 1931 3 6,3

Lien 1949 2 6,5

Nässjön 1945 1 5,8

Stengårdshultasjön 1935 2 6,3

Stensjön, Åva 1947 2 5,9

Stensjön, Åva 1948 1 6,2

Stora Härsjön 1935 1 6,7

V. Skälsjön 1943 24 6,1

FIgUr 3. Säsongsvariation	hos	pH-värdet	i	tre	referenssjöar.	Bredden	på	boxen	antyder	antalet	prov	för	månaden.	

FIgUr 4. pH-status för perioden 1990–2006 i kalkade 
IKEU-sjöar.	Box-plot	där	boxens	nedre	avgränsning	
visar 25 percentilen och den övre 75 percentilen, linjen 
i	boxen	ger	medianvärdet.	Mål-pH	=6,0	som	svart	linje.	
Den nedre röda ”whiskern” visar 10 percentilen för alla 
mätvärden. Blå linjer är uppmätta pH-värden ”före för-
surningen” enligt tabell 3.
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taBell 4. Frekvensfördelning för uppmätta pH-värden i IKEU-sjöar samt pH-värden från perioden ”före försurning”.

sjö minimum 10% 25% median ”Före försurning” skillnad median-”före”

Gyslättasjön 4,65 6,14 6,48 6,65 6,3 0,35

Lien 5,54 6,23 6,60 6,76 6,5 0,26

Nässjön 5,47 6,20 6,32 6,71 5,8 0,91

Stengårdshultasjön 6,17 6,55 6,68 6,91 6,3 0,61

Stensjön, Åva 5,47 6,33 6,67 6,95 6,2 0,75

Stora Härsjön 6,47 6,93 7,06 7,23 6,7 0,53

V. Skälsjön 5,92 6,60 6,80 6,92 6,1 0,82

FIgUr 5. ∆-pH beräknat med MAGIC bibliotek (IVL). Korrigering för förhöjd Ca och Mg halt har gjorts med hjälp av 1–3 
närbelägna icke kalkade sjöar (data J. Fölster). Sjöar med ∆-pH >0,4 enheter bedöms som försurade enligt Bedömnings-
grunder (Naturvårdsverket 2008). De blå linjerna som sammanbinder punkterna visar hur resultaten kan variera beroende 
på vilken okalkad sjö som använts för korrigering. Graf J. Fölster.
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25-percentilen väljs som jämförelse överskrids ∆-pH 
beräknat på detta sätt med mer än 0,4 enheter i 
Nässjön, Stensjön Åva, och Västra Skälsjön. Enligt 
Bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2008) är 
dessa onaturligt påverkade eftersom ∆-pH är >0,4; 
dvs. deras status är sämre än god status. I två sjöar är 
10-percentilerna lägre än före-pH, i övriga är skillna-
den liten, med undantag för Västra Skälsjön. 

Beräkning av försurning med MAGIC
Status	beträffande	försurning	beräknas	med	MAGIC-
bibliotek (se Metoder). För både modellens förindu-
striella	värde	och	uppmätt,	nutida	ANC	beräknas	
sedan pH-värden. Skillnaden mellan dessa två pH-
värden används därefter för att beräkna status. Enligt 
Bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 2008) är sjön 
försurad om skillnaden i pH-värden är <0,4 enhe-
ter, och bedöms som god status om de ligger inom 
0,2–0,4	enheter	(figur	5).

Av figuren framgår att för flera sjöar är klassning-
en oberoende av val av okalkad korrigeringssjö, dvs. 
alla punkter ligger på samma sida om ∆-pH= 0,4. För 
andra är variationen stor och klassningen därmed 
osäker. För sex sjöar ger de olika okalkade korrige-
ringssjöarna olika bedömning av försurning (∆pH 
både	större	och	mindre	än	0,4	enheter).	Där	MAGIC-
bedömningen gett en entydig tolkning av status för de 

intensivt undersökta, kalkade IKEU-sjöarna, redovi-
sas i tabell 5.

Fyra kalkade intensivundersökta IKEU-sjöar 
bedöms alltså som klart försurade och 14 är inte 
försurade. Det är viktigt att inse att denna bedömning 
gäller för dagens tillstånd, med en väsentligt lägre 
syradeposition än n är kalkningen påbörjades. Men 
utfallet antyder att kalkningen i många av sjöarna 
kan minskas väsentligt. Bedömningen kan komma att 
revideras när resultaten från målsjöundersökningen 
av samtliga kalkade sjöar i landet samt fler och bättre 
valda referenssjöar, rapporteras.

Hur är överensstämmelsen mellan  
olika metoder att uppskatta försurning?
Ovan har redovisats resultat från två olika metoder 
(paleolimnologiska	bakgrundsvärden,	och	MAGIC-
modellerad pH-status) samt pH-bestämningar från 
tiden ”före försurning” för att uppskatta försurningen. 
Det är naturligtvis av stort intresse att jämföra dessa 
resultat. För sjöar som undersökts med alla tre meto-
derna görs en sammanställning av resultaten (tabell 6). 

Man kan konstatera att endast en av sjöarna 
(Stora Härsjön) klassas som försurad med bägge 
metoderna, den hade dessutom ett uppmätt högt pH-
värde från tiden ”före försurning”. Bägge metoderna 
bedömer så många som fem sjöar som icke försurade. 

taBell 5. Sammanställning av bedömningar av försurning av intensiva IKEU-sjöar enligt MAGIC-bibliotek  
ochBedömningsgrunder. Rödmärkta sjöar är bedömda som försurade.

Namn X y magIc-bedömning antal korrigeringssjöar

Bösjön 680235 141799 Nej 1

Ejgdesjön 653737 125017 Ja 1

Gyltigesjön 629489 133906 Nej 2

Gyslättasjön 633209 141991 Nej 2

Källsjön 683582 154935 Nej 1

Lien 663216 148449 Nej 2

Långsjön T-län 652412 143738 Nej 1

Långsjön, Åva 656590 164240 Nej 3

N. Särnamannasjön 683421 133742 Nej 1

Nässjön 634180 133441 Ja 2

Stengårdshultasjön 638317 138010 Nej 2

Stensjön, Åva 656419 164404 Nej 3

Stora Härsjön 640364 129240 Ja 2

Trehörningen, Åva 656664 164238 Nej 1

Tryssjön 670275 146052 Nej 2

V. Skälsjön 664620 148590 Ja 1

Långsjön, Åva 656590 164240 Nej 3

Trehörningen, Åva 656664 164238 Nej 1
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Den paleolimnologiska undersökningen värderar 
förekomst av försurning under hela perioden före 
kalkning,	medan	MAGIC-modelleringen	avser	dagens	
tillstånd. Det är alltså mycket troligt att dessa fem 
sjöar idag knappast kräver någon kalkning. För dessa 
föreslås en stegvis minskning av kalkdoser, med fort-
satt uppföljning av såväl kemi som biota.

Utav de sex sjöar för vilka det finns bestämningar 
av pH-värde ”före försurning” har alla utom (utom 
lägsta värdet för Stensjön, Åva) pH-värden högre än 
6,0. Dock är kvaliteten på dessa mätningar tveksam. 

tillstånd för allmän  
vattenkemi i IkeU-sjöarna
De olika sjögruppernas vattenkemi jämförs för 5-års-
perioden	2001–05.	Av	de	vattenkemiska	parame-
trarna styrs naturligtvis koncentrationen av kalcium 
direkt i de kalkade sjöarna (figur 6).

Som väntat är kalciumhalten högst i de kalkade 
sjöarna och lägst i de sura referenserna. De är san-
nolikt att denna skillnad avspeglar förändringen efter 
kalkning av de tidigare försurade sjöarna. Neutrala 
referensers kalciumhalter ligger emellan dessa två 
ytterligheter, vilket avspeglar deras bättre buffertka-
pacitet i förhållande till de sura referenssjöarna. Hal-
terna av magnesium är förhållandevis lika i de fyra 
sjögrupperna. Bortsett från de två kalkavsluts sjöarna 
varierar natriumhalterna mycket inom sjögrupperna, 
men nivåerna är ganska lika. Detta gäller även för 
kalium. Något förvånande är sulfathalterna i de neu-
trala referenssjöarna som medianvärde något högre 
än de i både kalkade sjöar och sura referenser, men 

variationen är stor. De stora variationerna i klorid-
halter i alla grupper (utom kalkavslutssjöar) visar på 
olika närhet till havet (påverkan av marina salter).

Kalkavslutssjöarna som grupp avviker signifikant 
för	siktdjup	och	TOC	från	de	övriga	grupperna	
(figur 7). Dessa två sjöar har lägre siktdjup och högre 
halter	TOC.	De	har	dessutom	högre	kiselhalter,	vilket	
kan bero på en koppling till organiskt material. De 
kalkade sjöarnas värden motsvarar väl de för både 
neutrala och sura referenser, vilket antyder att kalk-
ningen i sig inte väsentligt påverkat dessa parametrar. 
Humusämnen uppträder som pH-indikatorer, med 
kraftigare färg vid höga pH-värden. I IKEU-sjöarnas 
relativt	snäva	pH-intervall	(4,8–7,3)	syns	dock	ingen	
effekt	på	den	relativa	färgen	(absF/TOC).

Humusämnen reagerar som pH-indikatorer, med 
kraftigare färg vid höga pH-värden. I det relativt 
snäva	pH-intervall	(4,8–7,3)	som	IKEU-sjöarna	har	
syns	ingen	effekt	på	den	relativa	färgen	(absF/TOC).	

trender
Trender har beräknats för ett flertal vattenkemiska 
parametrar. I de följande diagrammen redovisas re-
sultaten	av	beräkningarna	av	lutning	enligt	Theil–Sen	
och med signifikans enligt seasonal Mann-Kendall (fi-
gurer 8 och10). Här redovisas resultat för alla inten-
sivundersökta sjöar som ingår i IKEU-programmet.

Återhämtningen från försurningen framgår av 
positiva	trender	för	pH,	alkalinitet	och	ANC	tillsam-
mans med minskande sulfatkoncentrationer i både 
sura och neutrala referenssjöar. I så gott som alla 
IKEU-sjöarna (både kalkade och okalkade) var tren-

taBell 6. Jämförelse mellan två metoder att bedöma försurning av kalkade IKEU-sjöar; modern försurning enligt  
paleolimnologiska undersökningar ( Guhrén m.fl. 2007, Norberg m.fl. 2008) och bedömning med MAGIC-bibliotek  
(J. Fölster). Dessutom redovisas uppmätta pH-värden från perioden före ”försurning”.

Namn X y modern  
försurning

magIc-bedömning
dph ≥ 0,4

ph-värde ”före 
försurning’”

Bösjön 680235 141799 Ja Nej

Ejgdesjön 653737 125017 Nej Ja

Gyltigesjön 629489 133906 Ja Nej

Gyslättasjön 633209 141991 Nej Nej 6,1–6,3

Källsjön 683582 154935 Nej Nej

Lien 663216 148449 Nej Nej 6,5

Långsjön T-län 652412 143738 Nej Nej

Stengårdshultasjön 638317 138010 Ja Nej 6,3

Stensjön, Åva 656419 164404 Ja Nej 5,9–6,2

Stora Härsjön 640364 129240 Ja Ja 6,7

Tryssjön 670275 146052 Nej Nej

V. Skälsjön 664620 148590 Nej Ja 6,1
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FIgUr 6. Tillstånd för större konstituenter (medianvärden) i IKEU:s olika sjögrupper (2001–05).  
Boxdiagram	med	25,	50	och	75	percentiler	visade	i	boxen	och	10	resp.	90	percentilerna	som	”whiskers”.

FIgUr 7. Tillstånd för siktdjup, TOC och kisel (median-värden) i IKEU:s olika sjögrupper (2001–05).  

Boxdiagram	med	25,	50	och	75	percentiler	visade	i	boxen	och	10	resp.	90	percentilerna	som	”whiskers”.



138  2A:2  –  KALKNINGSEFFEKTER PÅ ALLMÄN VATTENKEMI I  IKEU-SJÖAR

Figur 8. Trender för större konstituenter beräknade som Theil’s–Sen’s slope (lutning) 1984–2006.  
Signifikanta trender enligt Seasonal Mann-Kendall markerade i mörkblått.
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den negativ för magnesium och natrium. Tillsammans 
med de minskande trenderna för kalcium i referens-
sjöarna visar detta på processer i jordprofilen. I och 
med minskande sulfatkoncentrationer som indikerar 
minskad vätejondeposition så minskar vittringen 
och samtidigt sker ökad fastläggning av baskatjoner 
(ökad	basmättnadsgrad).	Detta	har	visats	i	Gårdsjö-
försöken av Moldan & Ek (1999).

Det finns en syd-nordlig gradient även för tren-
derna med större minskningar av sulfat i söder och 
mindre i norr. Detta gäller naturligtvis även ökning-
arna av alkalinitet.

Klorid är till övervägande del av marint ursprung 
och det gäller även i stor utsträckning natrium och i 
mindre magnesium. I Sydvästsverige är denna påver-
kan påtaglig, medan den minskar mot norr. Betydel-
sen av havssalter varierar beroende på förekomsten 
av starka västliga stormar. Havssalterna påverkar 
jonbytet i jorden och kan ge upphov till surstötar 
(Hindar m.fl. 1993). En sådan inträffade omkring 
1993, men de har inträffat tidigare, som syns i den 
långa	tidsserien	för	Gyslättasjön	(figur	9).

Med ökande avstånd minskar påverkan som i 
Tryssjön, där natriumhalten är mycket högre än 
kloridhalten. Detta avslöjar att natrium här i stor 
utsträckning kommer från vittring i motsats till för-
hållandet	i	t.ex.	Gyslättasjön.

Kaliumkoncentrationerna i sjöarna är så pass 
låga att även en absolut liten förändring kan leda till 
signifikanta trender. I princip kan man förvänta att 
kalium och natrium skall följas åt, men kalium kom-
mer främst från vittring och är dessutom ett essenti-
ellt ämne för terrester vegetation. 

Trender beräknades även för organiskt material 
(TOC	och	färg),	samt	kisel,	temperatur-range	(dvs.	
skillnaden i vattentemperatur mellan ytprov och 5 m 
djup), syrgas och klorofyll (figur 10).

Så gott som genomgående ökar halten organiskt 
material	mätt	som	TOC	och	vattenfärg.	Om	före-

komsten av kiselalger ändras borde detta indikeras 
av förändringar i kiselhalter. Det finns en säsongsva-
riation i de flesta sjöarna med högst kiselhalt under 
våren och lägst i augusti-september, vilket tyder på 
kiselalgers upptag. Flera kalkade sjöar har en signifi-
kant minskande trend för kisel, men någon generell 
trend framträder inte. 

Den termiska stabiliteten beskrivs som skillnader i 
vattentemperatur mellan 0 och 5 m djup. En signifi-
kant ökande skillnad sker i de flesta sjöarna. Detta 
kan bero på en tidigare skiktning under våren som 
snabbt ger en ytlig skiktning. Förändringen, som ju är 
generell kan ha orsakats av klimatförändring. Syrgas-
halterna har minskat i alla sjöar; detta är troligen en 
följd av den allt tidigare skiktningen under somma-
ren. Då blir perioden med ett isolerat hypolimnion 
längre.	En	ny	undersökning	av	Wilander	(2008)	visar	
dock inte på någon påtagligt för ändrad hastighet för 
syretäringen.

Flera av de trender som visades ovan styrs mer el-
ler mindre av den minskande sulfat depositionen/kon-
centrationen. Kopplingen mellan trenden för sulfat 
och	trender	för	kalcium	och	ANC	visas	i	figur	11.

Den genomgående minskningen i sulfat (som 
indikerar en minskning i syradeposition) leder bara till 
en	svag	ökning	av	ANC.	Ökningen	är	signifikant	för	
både sura och neutrala referenser. En orsak till den 
svaga	positiva	trenden	för	ANC	exemplifieras	av	den	
samtidiga minskningen i kalciumkoncentrationer i alla 
referenssjöar (utom Abiskojaure). I de kalkade sjöarna 
styrs	däremot	trenden	för	ANC	av	kalkningen,	vilket	
framgår av figur 8 där kalcium halten beskriver kalk-
ningen. Således minskar kalciumhalten i Stensjön Åva 
på grund av minskad kalkning i uppströms sjöar och 
samtidigt	minskar	ANC.	I	Gyltigesjön	ökar	däremot	
kalciumhalten	vilket	leder	till	stigande	ANC-värden.
De	positiva	trenderna	för	TOC	och	färg	samvarie-

rar med de negativa för sulfat (figur 12). Samvariatio-
nen är starkare för sura referenser och kalkade sjöar 

FIgUr 9. Tidsserier för klorid (blått) och natrium (rött) i två kalkade IKEU-sjöar.
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Figur 10. Trender för organiskt material (TOC och färg), kisel, temperatur-range, syrgas och klorofyll beräknade som 
Theil’s–Sen’s slope (lutning) 1984–2006. Signifikanta trender enligt seasonal Mann-Kendall markerade i mörkblått.

Figur 11. Förhållanden mellan trender för sulfat och trender för Ca och ANC. 
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som antas ha varit påverkade av försurning. Däremot 
är förhållet mindre påtagligt för de neutrala referen-
serna. Samvariationen mellan minskande sulfat och 
stigande	TOC	förhållande	har	tolkats	som	en	effekt	
av minskad sulfatdeposition och därmed förändrade 
processer i jordprofilen som leder till ökat läckage av 
organiskt material (Monteith m.fl. 2007).

Framträder effekter av väderlek?
Här har väderlekens variation i form av avrinning 
och temperatur undersökts. Vattenföring är troli-
gen ett bra sätt att bedöma variation och trend för 
nederbördens effekter på sjöarnas vattenkemi. Detta 
eftersom kompensation sker för avdunstning och 
därmed koncentrering av de lösta ämnena. Vatten-
föringsdata finns inte för IKEU-sjöarna då model-
lering av vatten föring är betydligt svårare för sjöar 
än vattendrag. Därför utnyttjas data för IKEU- och 
nationella trendvattendrag.

Temperaturen kan påverka många olika processer 
i tillrinningsområdet och kanske då bäst följas som 
lufttemperatur. IKEU-projektet har inte mätvärden 
för lokal lufttemperatur. Däremot har IKEU-projektet 
sedan start mätt vattentemperatur vid alla provtag-
ningstillfällen och -djup. På senare tid har dessutom 
Sötvattenslaboratoriet inom IKEU-projektet lagt ut 
termperaturloggrar i flera av sjöarna. Dessa registre-
rar temperaturen flera gånger er dygn, men eftersom 
de endast täcker en kortare del av projektets tid 
utvärderas de inte detta sammanhang. Mätdata från 
loggrarna	finns	på	IKEU-projektets	data-CD.

Vattenföring
För att bedöma variation och trender för tillrinning 
till IKEU-sjöarna används vattenförings beräkningar 
för 38 vattendrag i de län som berörs av kalkning. 

Det är sannolikt att storskalig variation väl beskrivs 
med detta underlag och det kan därför användas för 
att uppskatta eventuell påverkan av trender i vatten-
föringen även för IKEU’s sjöar.

Av dessa vattendrag visar endast ett; Lill-Fämtan 
i västra Dalarna (ett IKEU-vattendrag) en signifikant 
trend (Theil’s slope MK signifikans 0,05) för års-
medelvärden för vattenföring. Där minskade avrin-
ningen med 0,22 l/km2,s,år. I ungefär hälften av de 
utvärderade vattendragen minskade i vattenföringen, 
men icke signifikant. I fyra (IKEU-vattendrag (Skug-
gälven	Ängarna,	Dammån,	Lillån	G:a	Järnvägsbron	
och Hovgårdsån Munkhättan) ökade vatten föringen; 
dock inte signifikant.

Orsaken till bristen på signifikans är sannolikt att 
mellanårsvariationen varit stor och då överskuggat 
eventuella långsiktiga trender i vattenföring. Mimi-
mumvärden förekom ofta 1996 och maximumflöden 
1998 och 2000 (figur 13).

 Som framgår av figuren är tidsserierna inte mono-
tona, dvs. de stiger och faller under mät perioden. Det 
betyder att signifikansen blir mycket låg. Egentligen 
skall Theil’s slope endast beräknas för monotona 
tidsserier, men beräkningar har trots det gjort för ett 
flertal vattendrag (tabell 7), som illustrerar att det 
sannolikt inte funnit några storskaliga förändringar i 
avrinning under de studerade perioderna. Det varie-
rande antalet år som ingår i beräkningen kan ha bety-
delse, men resultaten kan ändå ses som indikativa.

Endast Lill-Fämtan av de redovisade vattendragen 
uppvisar en signifikant trend. Det syns inte heller 
någon tydlig regional fördelning av ökande eller 
minskande trender. Slutsatsen är att det under den 
aktuella perioden inte funnits någon trend i vat-
tenföring som kan påverka effekten av kalkningen i 
IKEU-sjöarna. 

FIgUr 12. Förhållanden mellan trender för sulfat och trender vattenfärg och TOC. 
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Temperatur
Vattentemperaturen har mätts vid så gott som varje 
provtagningstillfälle. Liksom för vattenföring kan 
man välja mellan att använda alla tillgängliga mät-

värden (år) eller att göra beräkningar på likformigt 
material. Här valdes det första alternativet. För att 
kunna göra en beräkning av säsongstrender har må-
naderna fördelats i sex säsonger enligt tabell 18.

taBell 7. Trender i vattenföring (specifik avrinning l/s,km2) i några vattendrag  
beräknad som Theil´s slope. Årsvärden.

vattendrag antal år theil’s slope l/s, km2, år

Källsjöån Källsjöklack 14 -0,382

Enångersån V. Lövås 14 -0,301

Fiskonbäcken, v.vid mynn 13 -0,283

Lill-Fämtan 22 -0,216

Mesjön 23 -0,167

Ringsmobäcken 23 -0,163

Ådalsån Lyckemyran (D) 14 -0,135

Mansån 13 -0,132

Strönhultsån G. Kvarnen 14 -0,117

Domneån Utl. Vättern 25 -0,106

V. Dalälven Mockfjärd 28 -0,105

Ostvik 23 -0,099

Svartberget 27 -0,064

Hästgångsån Hästgången 14 -0,063

Ljusnan Funäsdalen 28 -0,054

Lommabäcken Nedre 23 -0,024

Arån Arålund 14 -0,024

Haraldssjöån Sandån Övre 14 -0,019

Bråtängsbäcken 23 -0,007

Lilltjärnsbäcken 23 -0,001

Laxtjärnsbäcken 23 0,002

Västersel 23 0,006

Pipbäcken Nedre 23 0,009

Ammerån Skyttmon 28 0,013

Kila 23 0,027

Klarälven Edsforsen 28 0,027

Vindelälven Maltbrännan 28 0,042

Skellefte älv Slagnäs 28 0,044

Stormyrbäcken 20 0,075

Svedån Sved 23 0,122

Blankan Ryerna 14 0,206

Laxbäcken 19 0,209

Storselsån Storsele 14 0,241

Norrhultsbäcken 12 0,295

Skuggälven Ängarna 14 0,372

Dammån 12 0,438

Lillån G:a Järnvägsbron 14 0,501

Hovgårdsån Munkhättan 14 0,519
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FIgUr 13. Exempel	på	tidsserier	för	vattenföring	i	några	mindre	vattendrag.	Rött	linjär	trend	(linjär	regression),	 

blått en anpassning till variationen med en splinefunktion.

lill-Fämtan lommabäcken nedre skuggälven

taBell 8. Trender för temperatur i ytvatten (°C/år) beräknade med Theil’s slope och Seasonal Kendall. Se tabell 18  
för säsongsindelning. Beräkningar från angivet startår tom 2006. Signifikanta trender (p≤ 0,05) markerade i blått.

delprogram Namn X y Första år theil’s slope °c/år

Kalkad Bösjön 680235 141799 1989  0,05

Kalkad Ejgdesjön 653737 125017 1985  0,10

Kalkad Gyltigesjön 629489 133906 1989  0,16

Kalkad Gyslättasjön 633209 141991 1984  0,06

Kalkad Källsjön 683582 154935 1987  0,09

Kalkad Lien 663216 148449 1986  0,16

Kalkad Långsjön 652412 143738 1989  0,14

Kalkad N. Särnamannasjön 683421 133742 1984  -0,01

Kalkad Stengårdshultasjön 638317 138010 1984  0,08

Kalkad Stensjön, Åva 656419 164404 1984  0,09

Kalkad Stora Härsjön 640364 129240 1989  0,07

Kalkad Tryssjön 670275 146052 1985  0,10

Kalkad V. Skälsjön 664620 148590 1984  0,10

Referens Allgjuttern 642489 151724 1984  -0,02

Referens Brunnsjön 627443 149526 1984  0,00

Referens Fiolen 633025 142267 1987  0,08

Referens Fräcksjön 645289 128665 1984  0,16

Referens Härsvatten 643914 127698 1987  0,08

Referens Lillesjö 623161 142148 1988  0,04

Referens Remmarsjön 708619 162132 1988  0,04

Referens Rotehogstjärnen 652902 125783 1988  0,11

Referens St Skärsjön 628606 133205 1985  0,16

Referens Stensjön 683673 154083 1988  0,00

Referens Stora Envättern 655587 158869 1988  0,06

Referens Årsjön 656612 164132 1984  0,07

Referens Älgsjön 655275 153234 1984  0,10

Referens Övre Skärsjön 663532 148571 1984  0,10

Kalkslut Långsjön, Åva 656590 164240 1984  0,06

Kalkslut Trehörningen, Åva 656664 164238 1984  0,01
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taBell 18. Indelning i säsonger för beräkning av årstids-
trender.

säsong månader ungefärlig årstid

1 2, 3 vinter

2 4 vår

3 5 försommar

4 6, 7, 8 sommar

5 9 sensommar

6 10 höst

Beräkningar gjordes dels för ytprover dels för hypo-
limnionvatten för sommarperioden (säsongerna 4 och 
5). Ytvattentemperaturerna ökade som regel signifi-
kant, i 16 sjöar, medan den minskade (icke signifi-
kant) endast i två sjöar. I medeltal för alla redovisade 
IKEU-sjöar ökade temperaturen i ytvattnet med 
0,08°/år (tabell 8).

Effekten av olika startår är oklar, men de två 
sjöarna med negativ trend startade 1984 och fyra av 
de fem lägsta trenderna gäller de som började 1984. 
Samtidigt är det tveksamt att använda en alltför kort 
tidsperiod vid beräkningar av temperatur, särskilt 
som det rör sig om relativt få mättillfällen per år.
Endast	säsonger	säsong	4	med	månaderna	6–8	har	

flera mätvärden, medan andra endast omfattar ett 
mättillfälle per år (figur 14).

För de tre sjöarna syns en trend till stigande tem-
peratur under säsong 6, dvs. i september. Där emot 
antyds en minskning under säsongerna 1 och 2; alltså 
under vinter och vår. I flertalet undersökta sjöar (jfr 
tabell 8) ökade ytvattentemperaturen under säsong-
erna 3, 4, 5 och 6 dvs. under sommar och höst.

Temperaturen har betydelse för alla processer 
i hypolimnion. En ökning i temperatur medför en 
snabbare oxidation av organiskt material både i det 
fria vattnet och i sedimentet med en ökad syretäring 

som	följd	(Wilander	2008).	Trender	för	temperaturen	
i juni, alltså i början av sommarskiktningen, under-
söktes. Endast sjöar med stabilt hypolimnion ingick 
och med få undantag användes data för samma prov-
tagningsdjup i varje sjö (tabell 9).

Signifikanta trender (alla negativa) fanns bara för 
tre sjöar; alla kalkade. Det är en signifikant skillnad 
(t-test 0,0006) mellan de kalkade sjöarna och refe-
renserna. En orsak kan vara geografisk, men ett urval 
av bägge typerna i Västsverige stödjer att det är en 
systematisk skillnad mellan bägge typerna (figur 15).

De bägge typerna har något olika djup; de kalkade 
kan vara något djupare, men skillnaden mellan dem 
är inte signifikant. En sådan skillnad skulle kunna 
ge olika benägenhet för sjön att skikta sig. En annan 
orsak skulle kunna vara olikheter i vattenfärg, men 
trenderna är för hållandevis lika och positiva i bägge 
grupperna. En högre vattenfärg bromsar ljusener-
gin till ytliga vattenskikt som å skulle värmas upp 
snabbare och ge en tidigare skiktning och därmed ett 
kallare vatten. Vattenfärgen skiljer sig dock inte signi-
fikant mellan de olika typerna av IKEU-sjöar.

FIgUr 14. Tidsserier i ytvatten för några sjöar vid olika säsonger. För fördelningen av prov tagningsmånader på säsonger 

se tabell 18.

gyltigesjön källsjön stora härsjön

FIgUr 15. Trender för temperatur i hypolimnion i juni i 
Västsvenska IKEU-sjöar (blå kalkade, grön neutral referens 
och röd sur referenssjö).
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kaN vI se oöNskade  
eFFekter av kalkNINgeN?
Ur vattenkemisk synpunkt kan vi knappast se oön-
skade effekter i ordets rätta bemärkelse. Däremot 
anser vi som oönskade de fall då kalkningen ger vat-
tenkemiska förhållanden som väsentligt avviker från 
tillståndet före försurningen.

Av de undersökta ämnena har troligen kalcium-
koncentrationen störst effekt på biota, framför allt 
på mollusker, men en anpassning till naturliga nivåer 
står i motsats till att det krävs en onaturligt hög halt 
för att uppnå kalkningsmålen i försurade sjöar. Ett 
stort kalkningsbehov leder således till en onaturligt 
förhöjd kalciumhalt.

Enligt Bedömningsgrunder för försurning ger en 
förändring av pH-värdet med 0,4 enheter effekt på 
biota.	Med	detta	som	måttstock	skulle	Gyltigesjöns	
biota kunna vara påverkad eftersom pH-värdet är så 
förhöjt under minst 90 % av tiden (tabell 1). Yt-
terligare fem sjöar har så förhöjda pH-värden under 
minst 75 % av tiden. 

slUtsatser
De operationella målen för kalkningen av IKEU-sjö-
arna är pH 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,	Särna-
mannasjön 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. Avvikelserna 
kan bero på försurning och vara naturligt orsakad. 
Effekter av måttligt låga pH-värden (ungefär >5,5) 
under kortare tid på biota är relativt liten. I de flesta 
av de nämnda sjöarna kan alltså de operationella 
kalkningsmålen bedömas uppfyllda.

I vilken utsträckning de kalkade IKEU-sjöarna 
varit försurade har bedömts med hjälp av paleolim-
nologiska	undersökningar	och	MAGIC-modellering.	
Undersökningarna av sediment profilerna visar att 
endast 5 av 12 studerade sjöarna har varit försurade. 
Med	MAGIC-modelleringen	befinns	endast	tre	av	de	
kalkade IKEU-sjöarna vara försurade idag. Samman-
fattningsvis innebär detta att flera sjöar sannolikt inte 
skulle ha kalkats och att för flertalet kan nu kalk-
ningen minskas avsevärt. I några kalkade sjöar ökar 
trenderna	för	alkalinitet,	ANC	och	kalcium,	vilket	
beror på bristande anpassning till den minskande 
syradepositionen. 

Andra faktorer som kan påverka försurningen är 
nederbörd/avrinning och temperatur. Inga mätningar 
finns av vattenföring för IKEU-sjöarna, men data för 
mindre vattendrag (bl.a. IKEU-vattendragen) bedöms 
användbara för att få en bild av storskalig variation. 
Vatten föringen var ofta maximal under 2000 relativt 
låg 1990. Det innebär att beräkningar av trender, 
som kräver att tidsserien skall vara monoton, inte 
är helt korrekt. Ingen av de redovisade vattendragen 
uppvisar en signifikant trend. Det syns inte heller 
någon tydlig regional fördelning av ökande eller 

taBell 9. Trender för temperatur (°C/år) i sjöar med stabilt hypolimnion för juni beräknade med  
Theil’s slope och Seasonal Kendall. Signifikanta trender (p≤ 0,05) markerade i blått.

program Namn X y antal år theil’s slope °c/år

Kalkad Ejgdesjön 653737 125017 15 -0,050

Kalkad Gyltigesjön 629489 133906 16 -0,025

Kalkad Källsjön 683582 154935 17 -0,060

Kalkad Lien 663216 148449 15 -0,062

Kalkad Långsjön 652412 143738 15 -0,054

Kalkad Stensjön, Åva 656419 164404 17 -0,100

Kalkad Stora Härsjön 640364 129240 17 -0,074

Kalkad Tryssjön 670275 146052 16 -0,046

Kalkad V. Skälsjön 664620 148590 16 -0,096

Referens Fräcksjön 645289 128665 18 0,019

Referens Härsvatten 643914 127698 17 -0,017

Referens Remmarsjön 708619 162132 19 0,033

Referens St Skärsjön 628606 133205 17 -0,018

Referens Övre Skärsjön 663532 148571 17 -0,039
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minskande trender. Slutsatsen är att det inte finns 
någon trend i vattenföring som kan påverka effekten 
av kalkningen i IKEU-sjöarna. 

Vattentemperaturen i ytvattnet har så gott som i 
alla IKEU-sjöar en positiv trend och för 13 av dessa 
signifikant. Det innebär att sommarskiktningen 
sannolikt börjar tidigare på våren, vilket antyds av 
minskande syrgashalter i hypolimnion. För vattenke-
min i övrigt torde den lilla temperaturökningen ännu 
inte ha någon betydelse.
Genomgången	av	trender	för	de	olika	allmänna	

vattenkemiska faktorerna visar i övrigt inte på någon 
allmän skillnad mellan de kalkade och övriga IKEU-
sjöar. Detta gäller alltså de långsiktiga effekterna. 
IKEU-programmets sjöar undersöktes ju först långt 
efter en första kalkning och därför ger programmet 
ingen information om eventuella omedelbara effekter 
strax efter kalkningens början.

Ur vattenkemisk synpunkt kan vi knappast se 
oönskade effekter i ordets rätta bemärkelse. Enligt 
Bedömningsgrunder för försurning ger en förändring 
av pH-värdet med 0,4 enheter effekt på biota. Där-
med	skulle	Gyltigesjöns	biota	kunna	vara	påverkad	
eftersom pH-värdet är så förhöjt under minst 90 % 
av tiden. Ytterligare fem sjöar har så förhöjda pH-
värden under minst 75 % av tiden.
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