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Försurning av mark och vatten i Sverige  
- hur går det med återhämtningen och vilken 
roll spelar skogsbruket?
CECILIA AKSELSSON, LEKTOR, INSTITUTIONEN FÖR NATURGEOGRAFI OCH EKOSYSTEMVETENSKAP, 
LUNDS UNIVERSITET  

Nedskärningarna av svavelutsläpp i Europa beskrivs ofta som en framgångssaga -  från 
1990 har de minskat med 70%. Innebär det att försurningsproblemet är löst? Tyvärr är det 
inte så. Återhämtningen går långsamt och i sydvästra Sverige, som är den del av Sverige 
som tagit emot störst mängder surt nedfall, bedöms 50% av skogsmarken, och lika stor 
andel av sjöarna, vara försurade.  Hur skogsbruket bedrivs nu och i framtiden spelar en 
viktig roll för återhämtningen från försurningen, men även för en rad andra miljöfrågor. 
För att kunna ta bra beslut krävs att vi förstår de synergier och konflikter som kan uppstå 
mellan olika miljömål vid olika skogsbruksstrategier.  

MARKENS FÖRSURNINGSMINNE
Många decenniers svavelnedfall har inneburit att mark och 

sjöar försurats och att marken utarmats på baskatjonerna, 

kalcium, magnesium och kalium, som är viktiga näringsämnen 

och som även är viktiga för att motverka fortsatt försurning 

av avrinnande vatten. Vittring av markens mineral är den vikti-

gaste naturliga processen som fyller på förråden igen och som 

leder till återhämtning, men vittring är en långsam process. 

Det försurande  nedfallet har sjunkit kraftigt men effekterna 

från tidigare surt nedfall finns kvar i marken, ”markens för-

surningsminne”. Både mätningar och modellering visar att 

återhämtningen går långsamt. 

KVÄVE  – ETT BEGRÄNSAT PROBLEM ELLER EN 
TICKANDE BOMB?
Kväve i form av nitrat- och ammoniumkväve räknas liksom 

svavel till försurande nedfall, men en skillnad är, i förenklade 

ordalag, att det kväve som tas upp av vegetation och markor-

ganismer inte verkar direkt försurande. Merparten av kvävet 

tas upp i de svenska skogarna, bortsett från i hyggesfasen, 

och bidraget av kväve till försurning av skogsmark är därmed  

generellt litet. I de allra sydvästligaste delarna av Sverige, som 

tagit emot stora mängder kvävenedfall under lång tid, är det 

dock vanligt att inte allt kväve tas upp av skogen, vilket kan 

uppmätas som förhöjda halter nitratkväve i markvatten, och 

minskat pH. Utsläppen av kväve är betydligt svårare att minska 

än svavelutsläppen, eftersom de viktiga källorna - trafiken och 

jordbruket – är svårare att åtgärda. 

Kvävenedfallet är på ungefär samma nivå nu som för 20 år 

sedan. Samtidigt pågår klimatförändringen, som påverkar 

hastigheten på många processer i skogen, inte bara tillväxt 

utan även nedbrytning och vittring. Klimatförändringen på-

verkar även skogsbruket, där förslag har förts fram om att 

kraftigt öka kvävegödslingen för att öka tillväxt, kolinbind-

ning och potential för skogsbränsleuttag. Skogens förmåga 

att ta upp merparten av kvävet är av central betydelse för 

återhämtningsförloppet, och här spelar såväl klimatförändring 

och framtida kväveutsläpp som skogsbruket avgörande roller.

SKOGSBRUKETS FÖRSURANDE EFFEKT NU OCH I 
FRAMTIDEN
När träd växer tas näringsämnen, till exempel baskatjoner, 

upp från marken och upptaget kompenseras med frigörelse 

av vätejoner som försurar marken. I en skog som lämnas fri 

från skogsbruk återställs balansen  när träden dör och bryts 
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ner. Om däremot biomassa skördas blir försurningen mer 

långvarig, vilket har visats både med hjälp av långliggande 

experiment och dynamisk modellering. Ju mer biomassa som 

tas ut, ju större blir effekten, och uttag av näringsrika delar, 

som grenar, toppar och barr,  så kallat grot, leder till störst 

försurande effekt. 

Om marken försuras innebär det risk även för att avrinnande 

vatten försuras, vilket även påverkar sjöar. Den ökade efterfrå-

gan på förnybar energi har ökat intresset att inte bara skörda 

stammar, utan även grot och stubbar. För närvarande tas 

grot ut från nästan hälften av slutavverkningerna i  Sverige. 

Beräkningar har visat att försurningen som orsakas av uttag 

av grot för närvarande är i samma storleksordning som för-

surningen som orsakas av luftföroreningar, och i takt med att 

grot-uttaget ökar  kan denna andel förväntas öka ytterligare. 

Dynamisk modellering visar dock att grot-uttag i kväverika 

områden kan vara positivt ur försurningssynpunkt, eftersom 

det minskar risken för ett överskott av kväve i marken, som 

verkar försurande. Förlusten av baskatjoner kan dock ändå 

leda till problem på sikt, kopplat till förlusten av viktiga nä-

ringsämnen och minskad motståndskraft mot fortsatt försur-

ning i marken.

RELEVANS FÖR MILJÖMÅL
Att klimatförändringen bör begränsas och att utsläppen av 

kväve bör minska är de flesta överens om. Däremot finns det 

olika synsätt på hur skogsbruket bör bedrivas så att det blir 

gynnsamt för klimatet men samtidigt inte få andra negativa 

miljökonsekvenser. Genom att ersätta fossila bränslen med 

grot och stubbar kan  nettoutsläppen av koldioxid till atmos-

fären minska. Samtidigt kan det uppstå både synergier och 

konflikter med andra miljömål. 

När det gäller miljömålet ”Levande skogar” kan framför allt 

stubbskörd  leda till negativa effekter på biodiversitet. Den 

faktiska klimateffekten av stubbskörd är mer osäker än ef-

fekten av grot-uttag, både på grund av att nedbrytningen av 

stubbar går långsamt vilket innebär att stubbar kan binda in 

kol under många år, och på grund av att störningen vid en 

stubbskörd kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser. 

Uttag av grot påverkar framför allt miljömålet ”Bara naturlig 

försurning”. Södra Sverige, som är den del i Sverige där bas-

katjonförlusterna vid helträdsuttag är som störst, är samtidigt 

den del som har drabbats hårdast av markförsurning orsakad 

av luftföroreningar. Ytterligare bortförsel av baskatjoner i 

södra Sverige kommer att motverka återhämtningen av mar-

ken och därmed även förutsättningarna för återhämtning av 

ytvattnet. Samtidigt är kvävets roll en nyckelfråga i flera avse-

enden i dessa delar. Om markens förmåga att  ta upp kväve 

överskrids kan kvävets bidrag till försurningen bli påtagligt 

och den ”kvävelättnad” som uppstår vid uttag av grot kan 

vara positiv ur den aspekten.

Skogsbruk kan bedrivas på ett sätt som gynnar klimatmålet, 

men det är viktigt att skogsbruket bedrivs på ett uthålligt sätt, 

med både näringsämnen och biodiversitet i åtanke, så att inte 

andra miljömål drabbas negativt, och så att man kan fortsätta 

bedriva skogsbruk i kommande generationer.

Gårdsjön, 1 mil öster om Stenungsund - en av många sjöar i 
Sverige som kalkas regelbundet för att motverka försurningen. 
Fotograf: Cecilia Akselsson.
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Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC) är ett strategiskt forsk-

ningsområde i samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. BECC syftar till att skapa 

ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, eko-

systemtjänster och biologisk mångfald. 

BECC sammanför ekologisk modellering med empiriska studier och förenar detta med forsk-

ning kring hållbar förvaltning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i en snabbt för-

änderlig värld.

Läs mer på www.becc.lu.se


